
Сарвар
ва миллат

17 апрел Иҷлосияи якуми 
Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 
шашум баргузор гардид, ки дар 
кори он Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва 
суханронӣ намуданд.

Дар асоси моддаи 17 Қонуни кон-
ститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” то интихоб шудани                 
Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Иҷлосияи яку-
ми Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ша-
шум таҳти раисии калонсолтарин узви 
Маҷлиси миллӣ Низом Қосим оғоз 
гардид.

Тавре иттилоъ дода будем, рӯзи 27 
марти соли 2020 интихоботи Маҷлиси 
миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон баргузор шуда буд. Дар 
он 25 нафар аъзои Маҷлиси миллии 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
интихоб гардида, рӯзи 15 апрели соли 
2020 дар асоси Фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон шаш нафар 
аъзои Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тайъин шуданд, 
ки ҳамагӣ 31 нафар аъзои Маҷлиси 
миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон интихоб ва тайъингар-
дида, дар толор ширкат доштанд.

Дар иҷлосияи якуми Маҷлиси 
миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон даъвати шашум муови-
ни Сарвазири мамлакат, Раиси Суди 
конститутсионӣ, Раиси Суди Олӣ, 
Прокурори генералӣ, Ёрдамчии Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
масъалаҳои ҳуқуқӣ, Раиси Комиссияи 
марказии интихобот ва раъйпурсӣ 
ва ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон 
иштирок доштанд.

Тибқи регламенти кори Иҷлосия 
ҳайати котибот иборат аз 3 нафар 
ва рӯзномаи Иҷлосия иборат аз 10 
масъала :

- Дар бораи интихоби Комиссияи 
баҳисобгирии овозҳо дар Иҷлосияи 
якуми Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум,

- Дар бораи интихоби Раиси 
Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон,

- Оид ба муқаррар намудани шумо-
раи муовинони Раиси Маҷлиси миллии 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
- Дар бораи интихоби муовинони 

Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон,

- Дар бораи таъсиси кумитаҳо ва 
комиссияи Маҷлиси миллии Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,

- Дар бораи интихоби раисони 
кумитаҳо ва комиссияи Маҷлиси миллии 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,

- Дар бораи таъсис додани Шу-
рои Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон,

- Дар бораи шумораи ҳайати 
кумитаҳо ва комиссияи Маҷлиси миллии 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,

- Дар бораи интихоб намуда-
ни ҳайати кумитаҳо ва комисси-
яи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон,

- Дар бораи Роҳбари Дастгоҳи 
Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин Комис-
сияи баҳисобгирии овозҳо дар ҳайати 5 
нафар тасдиқ гардиданд.

Вакилони Иҷлосияи якуми Маҷлиси 
миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон даъвати шашум ба 
муҳокимаи масъалаҳои рӯзномаи 
иҷлосия шуруъ намуданд.

Оид ба масъалаи 2 - юми рӯзнома 
“Дар бораи интихоби Раиси Маҷлиси 
миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” пешниҳоди узви 
Маҷлиси миллӣ Одилзода Дилбар 
Раҳим оид ба интихоби узви Маҷлиси 
миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Рустами 
Эмомалӣ ба вазифаи Раиси Маҷлиси 
миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба муҳокимаи аъзои 
Маҷлиси миллӣ пешниҳод гардида, 
аз ҷониби вакилони Маҷлиси миллӣ 
Раҳимӣ Фарҳод, Амонзода Илҳом Те-
мур ва Қонунзода Шодигул Худобахш 

муҳокима ва дастгирӣ ёфтанд.
Сипас, тибқи моддаи 3-и дасту-

ри Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ному на-
саби номзади пешниҳодгардида ба 
бюллетенҳои овоздиҳии пинҳонӣ 
ворид гардид. Аъзои Маҷлиси миллӣ 
тариқи овоздиҳии пинҳонӣ, номза-
дии муҳтарам Рустами Эмомалиро 
ба вазифаи Раиси Маҷлиси миллии 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷонибдорӣ намуданд.

Пас аз интихоб гардидан ба вази-
фаи Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Рустами Эмомалӣ дар Иҷлосия 
суханронӣ намуданд.

Сипас кори Иҷлосияи якуми 
Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум 
таҳти раисии Раиси Маҷлиси миллии 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷараён 
гирифт.

Оид ба масъалаҳои сеюму чоруми 
рӯзномаи иҷлосия “Оид ба муқаррар 
намудани шумораи муовинони Раи-
си Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва “Дар бораи 
интихоби муовинони Раиси Маҷлиси 
миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” аъзои Маҷлиси миллии 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешниҳоди Раиси Маҷлиси миллии 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар бораи интихоб намудани узви 
Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Аҳмадзода 
Раҷаббойро ба вазифаи муовини яку-
ми Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ном-
задии узви Маҷлиси миллии Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Фай-
зов Ёдгор Доёровичро ба вазифаи 
муовини Раиси Маҷлиси миллии 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷонибдорӣ намуданд.
Сипас, Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ - Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар Иҷлосияи яку-
ми Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум 
суханронӣ намуда, оид ба муҳимтарин 
паҳлуҳои ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ, пешгирии ҳамагуна таҳдиду 
хатарҳои замони муосир, аз ҷумла 
“вабои аср -  коронавирус” ва дигар 
самтҳои ҳаёти ҷомеа дастуру ҳидоятҳо 
доданд.

Пас аз суханронии Президенти 
мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
Иҷлосияи якуми Маҷлиси миллии 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
даъвати шашум ба кори худ идома бах-
шид.

Вобаста ба масъалаҳои дигари 
рӯзномаи Иҷлосия, аз ҷумла “Дар 
бораи таъсиси кумитаҳо ва комисси-
яи Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон” Маҷлиси 
миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон қарор кард, ки дар 
Маҷлиси миллӣ 5 кумита ва Комис-
сия оид ба назорати Дастур таъсис 
дода шавад.

Ҳамин тариқ,
- Раҳмон Дилшод Сафарбек - Раиси 

Кумитаи Маҷлиси миллии Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъ-
мини асосҳои конститутсионӣ, ҳуқуқу 
озодиҳои инсон, шаҳрванд ва қонуният,

- Ҳакимзода Қурбон - Раиси Ку-
митаи Маҷлиси миллии Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
масъалаҳои аграрӣ, шуғли аҳолӣ ва 
экология,

- Гулзода Маҳмадшоҳ Қурбоналӣ 
- Раиси Кумитаи Маҷлиси миллии 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ, ҳифзи 
сиҳатӣ, илм, маориф, фарҳанг ва сиёса-
ти ҷавонону занон,

- Раҳимӣ Фарҳод - Раиси Ку-
митаи Маҷлиси миллии Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
ҳамоҳангсозии фаъолияти Маҷлиси 
миллӣ бо Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ҳокимияти иҷроия, иттиҳодияҳои 
ҷамъиятӣ, воситаҳои ахбори омма ва 
робитаҳои байнипарламентӣ,

- Ҷумъазода Шарифҷон - Раиси 
Кумитаи Маҷлиси миллии Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
иқтисодиёту коммуникатсия,

- Қонунзода Шодигул Худобахш - Раи-
си Комиссияи Маҷлиси миллии Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид  ба на-
зорати Дастур интихоб гардиданд.

Бо қарорҳои Маҷлиси миллии 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Шамсзода Абдуҷаббор Саймумин бо 
сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз 
вазифаи Роҳбари Дастгоҳи Маҷлиси 
миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон озод гардида, Идрисзо-
да Илёс Мумин - Роҳбари Дастгоҳи 
Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тайъин гардид.

Бо ҳамин Иҷлосияи якуми 
Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум 
ба кори худ анҷом бахшид.
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Рӯзнома аз моҳи сентябри 
соли 2019 нашр мешавад

Нашрияи Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Сомона: www.apa.tj

Насли истиқлолу сулњу вањдатем,
Пайравони Пешвои миллатем.
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Табрикоти ректори Академияи идоракунии давлатии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 
профессор Ғафурзода Абдухалил Давлаталӣ ба муносибати 

Рӯзи пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе
 

Кормандон, устодон, магистран-
тону донишҷӯёни азиз!

Боиси сарфарозист, ки имрӯзҳо 
мо дар арафаи таҷлили Рӯзи пойтах-
ти ҷумҳурии азизамон - шаҳри Ду-
шанбе қарор дорем. Душанбе ҳамчун 
пойтахти давлати соҳибистиқлоли 
Тоҷикистон ва маркази илму 
фарҳанги миллати куҳанбунёди 
тоҷик дар ҳоли рушду тараққиёт 
қарор дорад.

Мусаллам аст, ки Душанбе хо-
наи умеди тоҷикони ҷаҳон буда, бо 
ташаббусу дастгириҳои Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва раиси ҷавони шаҳр 
муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба си-
фати яке аз шаҳрҳои зеботарини рӯи 
дунё шинохта шудааст. 

     Мақоми конститутсионии пой-
тахт - шаҳри Душанбе ҳамчун унсури 
таркибии асосҳои сохтори консти-
тутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар моддаи 4 Конститутсия собит 
гардида, он ифодакунандаи иродаи 
халқи шарифи Тоҷикистони азиза-
мон аст, ки тавассути раъйпурсии 
умумихалқӣ қабул шудааст. Дар за-
минаи ин меъёри конститутсионӣ  
аз ҷониби мақоми олии қонунгузор 
М а ҷ л и с и  Ол и и  Ҷ у м ҳ у р и и  
Тоҷикистон  Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи мақоми  пой-
тахти   Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 2 
январи соли 2018, №1494, қабул гар-
дид, ки он шартҳои ташкилӣ, ҳуқуқӣ, 
иқтисодӣ ва иҷтимоии шаҳри Ду-
шанберо ҳамчун пойтахти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муайян мекунад.  

 Шаҳри Душанбе маҳз дар дав-
рони соҳибистиқлолӣ дар арсаи 
байналмилалӣ ҷойгоҳи шоиста 
пайдо карда, имрӯз онро ҷаҳониён 
ҳамчун Шаҳри сулҳ ном мебаранд. 

Дастоварду пешравиҳои намоё-
ни шаҳрро дар таҳкими арзишҳои 
сулҳ, башардӯстиву таҳаммулгароӣ 
ва ҳамбастагӣ дар ҳаёти ҳамарӯзаи 
мамлакат ба инобат гирифта, ҳанӯз 
4 августи соли 2004 бо қарори 
ЮНЕСКО Душанбе ҷоизаи авва-
лини “Шаҳри ҷаҳон”-и минтақаи 
Осиё ва давлатҳои ҳавзаи уқёнуси 
Оромро сазовор гардида буд, ки 
ин барои ҳар як фарди тоҷик мо-
яи ифтихору шараф аст. Боиси 

фараҳмандии ҳар як сокини пойтахт 
аст, ки шаҳри Душанбе дар миёни 
кишварҳои Озарбойҷон, Туркия, 
Покистон, Афғонистон, Ӯзбекистон, 
Эрон, Қазоқистон, Қирғизистон ва 
Туркманистон, ки аъзои Созмони 
ҳамкориҳои иқтисодӣ мебошанд, 
“Пойтахти сайёҳии кишварҳои Со-
змони ҳамкориҳои иқтисодӣ барои 
солҳои 2020 - 2021” эълон гарди-
дааст. 

Имрӯзҳо шаҳри Душанбе ба уз-
вияти Федератсияи умумиҷаҳонии 
шаҳрҳои туристӣ (WTCF) пази-
руфта шуд. Илова бар ин, соли 2018 
бино ба натиҷаҳои назарпурсии 
агентии таҳлилии «ТурСтат»-и Рос-
сия пойтахти Тоҷикистон – шаҳри 
Душанбе ба қатори 10 шаҳри дар 
айёми баҳор барои сайёҳӣ муноси-
би Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил 
шомил шуд. Зимнан, шаҳри Душан-
бе дар қатори даҳгонаи кишварҳои 
беҳтарин аз рӯи таъмини амнияти 
шабона эътироф гардид, ки барои 
рушду такомули соҳаи сайёҳӣ дар 
мамлакат мусоидат менамояд.

Мояи сарфарозист, ки 28 сентябри 
соли 2019 дар ҷаласаи Шӯрои сарони 
давлатҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои 
Мустақил пешниҳод гардид, ки со-
ли 2021 ба пойтахти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон – шаҳри Душанбе 
мақоми шаҳри фарҳангии Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил дода шавад ва он 
аз ҷониби сарони давлатҳо якдилона 
пазируфта шуд.

Мавриди зикр аст, ки дар зами-
наи ташаббусҳои ҷаҳонии Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
оид ба ҳалли мушкилоти глобалии 
сайёра шаҳри Душанбе мизбони 
якчанд чорабиниҳои сатҳи баланди 
байналмилаливу минтақавӣ гардид. 
Ҳамчунин Душанбе бо ташаббусҳои 
наҷибонаи муҳтарам Рустами 
Эмомалӣ бо як қатор пойтахтҳо ва 
шаҳрҳои бузурги Осиё ва Аврупо 
муносибати хуби ҳамкорӣ дорад ва 

дар ин росто бо 18 шаҳри хориҷи 
дуру наздик бародаршаҳр мебошад.

Маҳз чунин иқдомҳои бунёд-
коронаю созандагӣ аз шахсияти 
арзандаву ташаббускор будани 
шаҳрдори ҷавон муҳтарам Руста-
ми Эмомалӣ далолат мекунад, ки 
ҳамакнун ин шахсияти муваффақ 
аз мактаби бузурги сиёсат ва дав-
латдории Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон гузашта, суннати 
давлатдориву ватандории миллиро 
сарбаландона идомат хоҳад дод. 

Бо мақсади пешрафти соҳаҳои 
мухталифи пойтахт, аз ҷумла доир 
ба беҳбуд бахшидани ҳолати ин-
фрасохтор, меъморӣ, сохтмон ва 
таҷдиди роҳҳои дохилишаҳрӣ, бунё-
ди истгоҳҳои замонавӣ, таъминот 
бо воситаҳои нақлиёти муосири 
ҷамъиятӣ, таҷдиду барқарорсозӣ 
ва иваз намудани хатҳои интиқоли 
нерӯи барқ, зеристгоҳҳои барқӣ, 
бу нёди корхона ҳои саноатӣ, 
муассисаҳои таълимӣ, иншоо-

ти          варзишӣ ва боғҳои фарҳангу 
фароғатӣ ва ороиши замонавии онҳо 
то имрӯз корҳои назаррас амалӣ гар-
дидаанд. 

Имрӯз шаҳри сулҳ - Душанбе ба 
унвони амнтарин ва зеботарин шаҳр 
миёни пойтахтҳои Осиёи Миёна 
ба ҷаҳониён муаррифӣ гардидааст. 
Дар баробари ин намояндагони 
кишварҳои дунё аз Осиёву Авру-
по, Амрикову Африқо бо назофату 
тозагӣ, ободӣ, беҳдошту гулкории 
пойтах шинос гардида, лаб ба ситои-
шу аҳсант мекушоянд ва воқеан, Ду-
шанбе - пойтахти кишварамон, рӯз 

то рӯз ободу сарсабз ва шукуфову 
гулпӯш ва   тозаву муаттар мешавад.

Н а с л и  ҷ а в о н ,  а з  ҷ у м л а 
донишҷӯёнро зарур аст, ки бо 
истифода аз шароиту имкониятҳое, 
ки Ҳукумати мамлакат ва шаҳрдори 
Душанбе муҳайё кардааст, пеш аз 
ҳама, бо баҳои хубу аъло таҳсил 
намуда, одобу ахлоқи ҳамидаи 
шаҳрнишиниро риоя намоянд , 
яъне намунаи ибрати ҳамсолони 
худ бошанд ва ҳамчун шахсиятҳои 
донишманду босавод, худшиносу 
худогоҳ ва ватандӯсту ободгар ба 
воя расанд. 

Итминон дорам, ки сокинони 
сарбаланду ватандӯсти шаҳри Ду-
шанбе, аз ҷумла, Шумо устодон, 
донишҷӯён ва магистрантони 
Академияи идоракунии давла-
тии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷик ис тон анъана ҳои нек и 
бунёдкориву созандагии Ватани 
муқаддасамонро идома бахшида, 
бо сарҷамъиву муттаҳидӣ ва хиз-
мати содиқона барои пешрафти 
Тоҷикистони соҳибистиқлол ва 
ободонии пойтахти азизамон саъю 
кӯшиши худро дареғ намедоред. 
Зеро бо дастгирии Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон 1-сентябри соли 2019 дар 

дили пойтахти азизамон шаҳри 
Душанбе бинои наву замонавии 
Академия иборат аз 12 ошёна ба 
истифода дода шуд, ки мо дар он 
бо шукргузорӣ аз сулҳу субот ва 
Истиқлолияти давлатӣ сарбалан-
дона кору фаъолият дорем.

Бори дигар, Рӯзи пойтахтро ба 
мардуми сарбаланди Тоҷикистон 
ва сокинони бо ору номуси шаҳри 
Душанбе таҳният гуфта, ба хона-
донатон сулҳу оромӣ, хушбахтиву 
хушрӯзӣ, файзу баракат ва барору 
муваффақият таманно менамоям.

Рӯзи пойтахт муборак!
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6 апрел  Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва раиси шаҳри Ду-
шанбе Рустами Эмомалӣ бо 
нашъунамои гулу дарахтон дар 
боғҳои фарҳангию фароғатии 
пойтахт шинос шуданд.

Зимни боздид аз боғҳо Сарвари 
давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бо ҳолати парваришу нигоҳубини 
г улҳ о  ва  дара х тони нод ири 
ороишӣ шинос шуда, ба масъулони 
муассисаҳои фароғатӣ барои тозаю 
озода нигоҳ доштани онҳо дастуру 
ҳидоятҳо доданд.

Мавриди зикри хос аст, ки да-
воми солҳои соҳибистиқлолӣ дар 
мамлакат, ба хусус пойтахти ки-
швар - шаҳри Душанбе бо ташаб-
буси Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва ҷонибдории 
роҳбарияти мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии шаҳри Душан-
бе аз ин иқдомҳои созанда даҳҳо 
адад боғҳои замонавии фарҳангию 
фароғатӣ таъсис ёфтанд, ки имрӯзҳо 
макони сайру тамошои шаҳрвандон 
гардидаанд. Аз ҷумла, боғҳои устод 
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Куруши Ка-
бир, Аҳмади Дониш, Алишер Навоӣ, 
Парчами давлатӣ, Нишони давлатӣ, 
«Ҷавонон», Наврӯзгоҳ, Хайём ва 
Восеъ бо ҳидоятҳои созандаи Пе-
швои миллат таъсис ёфта, боғҳои 
фарҳангию фароғатии ба номи Сад-
риддин Айнӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, 
«Ирам», кӯли «Ҷавонон», боғи 
«Кӯдакон», «Ғалаба», гулгашти на-
зди бинои Иттифоқи нависандагон 
ва дигар хиёбонҳо баъди азнавсозӣ 
мавриди истифода қарор дода шу-
данд.

Чанд рӯз пеш дар саросари 
мамлакат Озмуни ҷумҳуриявии 
“Сайри гули лола” ҷамъбаст гар-
дид ва беҳтаринҳо аз рӯи бахши 
беҳтарин гулгашт, беҳтарин боғҳои 
фарҳангию фароғатӣ ва беҳтарин 
композитсияи гулҳо муайян гар-
диданд.

Дар самти беҳтарин компози-
тсияи гулҳо барои саҳми арзанда 
дар ободонию хуррамгардонии 
пойтахт боғи Аҳмади Дониш бо 
сипосномаи мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии шаҳри Душан-
бе сазовор гашт. Барои назаррабо 
кардани боғ аз ҷониби кормандони 
ин муассиса қариб як миллион дона 
гули лола шинонда шуд. Фаввораҳо, 
роҳравҳои гулпӯш, чароғҳои ранга, 
нишастгоҳҳо, дарахтони нодири 
ба саломатии инсон фоидаовар 
аз ороишоти асосии боғи Аҳмади 
Дониш ба ҳисоб мераванд. Боғи 
мазкур бо ҳидояти Сарвари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Аҳмади 
Дониш номгузорӣ шуда, соли 2018 
бо иштироки Президенти мамла-
кат мавриди баҳрабардорӣ қарор 
гирифт.

Боғ дар майдони қариб 3 гектар 

бо саҳми Корхонаи воҳиди давла-
тии “Роҳи оҳани Тоҷикистон” сохта 
шуд. Моҳи ноябри соли 2017 Сар-
вари давлат бо раванди бунёди боғ 
шинос шуда буданд.

Корҳои вобаста ба сарсабзу хур-
рамгардонии боғи Аҳмади Дониш 
дар асоси тарҳи хос бо як завқи ба-
ланд амалӣ гардида, дар ин ҷо бо 
ҳидояти Пешвои миллат наздики 
1000 бех дарахти нодири сояаф-
кану ороишӣ, ки бештари онро аз 
хориҷи кишвар овардаанд, шинонда 
шудааст.

Дар озмуни “Сайри гули лола” 
дар бахши беҳтарин композитси-
яи гулҳо боғи устод Рӯдакӣ ҷойи 
дуюм ва боғи Куруши Кабир ҷойи 
сеюмро ишғол карданд.

Имрӯз Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бо нашъунамои 
гулҳо дар боғи Куруши Кабир ши-
нос шуда, ба роҳбарияти Агентии 
давлатии захираҳои моддӣ, ки муас-
сиси ин боғ мебошанд, барои мин-
баъд ҳам тозаю озода нигоҳ доштан 
ва баҳри шаҳрвандон муҳайё сох-
тани имкони мусоиди истироҳату 
фароғат дастуру маслиҳатҳо доданд.

Ёдовар мешавем, ки 21 январи 
соли 2018 Президенти мамлакат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни 
шиносоӣ бо рафти корҳои созанда-
гию ободонӣ дар як қатор иншооти 
пойтахт ба роҳбарияти Агентии 
захираҳои моддии давлатӣ барои 
пурра азнавсозӣ кардани боғи атро-

фи Театри давлатии академии опера 
ва балети ба номи Садриддин Айнӣ 
дастуру ҳидоятҳо дода буданд.

Дар асоси супориши Пешвои 
миллат дар ин ҷо майдони футболи 
хурд, корти теннис, майдончаҳои 
дигари варзишӣ, аз қабили тен-
ниси рӯйи миз, нишастгоҳҳои бо 
нақшу нигори миллӣ ороёфта сох-
та шуданд. Боғ баъди азнавсозӣ бо 
тарҳи хеле зебову муосир мавриди 
баҳрабардорӣ қарор гирифт.

Масоҳати боғи Куруши Ка-
бир наздики 5 гектарро ташкил 
медиҳад. Барои нигоҳубини боғ ва 
хизматрасонӣ 40 нафар бо ҷои кор 
таъмин шуд. Дар рафти азнавсо-
зии боғ 150 нафар сокини маҳаллӣ 
ба корҳои сохтмониву васлкунӣ 
ҷалб гашт. Тадбири азнавсозии боғ 
ҷиҳати ободонӣ ва боз ҳам зебову 

ҷолиб гардондани симои пойтахти 
кишвар ба роҳ монда шуд. Дар ин 
мавсим аз ҷониби кормандони боғ 
552 ҳазор адад 26 намуди гули лола 
шинонда шуд, ки хеле назаррабо аст.

Дар  озмуни  “Сайри  гули  ло-
ла”  дар самти беҳтарин боғҳои 
фарҳангию фароғатӣ Муассисаи 
давлатии “Боғи фарҳангу фароғатии 
ба номи Абулқосими Фирдавсӣ” ва  
Муассисаи  давлатии илмии “Боғи 
марказии ботаникии Тоҷикистон” 
- и Муассисаи давлатии “Маҷмӯи 
м е ҳ м о н х о н а ҳ о и  Д а с т г о ҳ и 
иҷроияи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикис тон” соҳ иби ҷой ҳои 

ифтихорӣ ва дипломи мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии 
шаҳри Душанбе гардиданд.

Дар боғи «Ирам» низ Сарвари 
давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ва раиси шаҳри Душанбе Рустами 
Эмомалӣ бо гулҳои ороишёфтаи 
боғ шинос шуданд.

Дар ҳамин ҷо Президенти мам-
лакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
иштирокчии барномаи базми гу-
ли лола гаштанд, ки он аз ҷониби 
кормандони идораи барномаҳои 
фарҳангию фароғатии телевизиони 
Тоҷикистон дар як мавзеи зебои 
боғи «Ирам» сабт мегардид.

Ҷавонон, иштирокчиёни барно-
ма донишҷӯёни Донишкадаи давла-
тии забонҳои Тоҷикистон ба номи 
Сотим Улуғзода дар ҳузури Пешвои 
маҳбуб дар васфи лола ва зебоиҳои 

табиати диёр шеърҳо хонданд.
Сарвари давлат зимни суҳбат 

ба ҷавонон барои донишомӯзӣ, аз 
худ кардани илмҳои замони муосир 
ва забономӯзӣ дастуру ҳидоятҳо 
доданд.

Президенти мамлакат таъкид 
доштанд , ки ҳамаи та лош ҳои 
Ҳукумати кишвар барои таъ-
мини зиндагии шоиста баҳри 
шаҳрвандон, ба хусус ҷавонони 
ояндасоз ва ватандӯст, равона карда 
мешавад. Ҷавонон, дар навбати худ, 
ба Пешвои хирадманду инсондӯст 
изҳори сипос карданд.

Имрӯз, ҳамчунин, Президен-
ти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе 
Рустами Эмомалӣ бо вазъи боғи 
Наврӯзгоҳ шинос шуданд. Корман-
дони муассисаи давлатии Наврӯзгоҳ 
357 ҳазор гули лолаи ҳарранга, 
дарахтони олу, гелос, магнолия 
шинондаанд, ки нашъунамои хуб 
доранд.

Ёдовар мешавем,  к и боғи 
Наврӯзгоҳ 19 марти соли 2014 аз та-
рафи Президенти кишвар муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар масоҳати 146 
ҳазор метри мураббаъ мавриди 
баҳрабардорӣ қарор гирифт.

Б оғи Наврӯ згоҳ дар миё-
ни Қасри миллат ва майдони 
Наврӯзгоҳи пойтахт қарор гирифта, 
дар баробари боғи устод Рӯдакӣ, 
боғу гулгаштҳои назди Китобхонаи 
миллӣ, Осорхонаи миллӣ, Парчам 
ва Нишони давлатии Тоҷикистон 
ба маркази шаҳри Душанбе ҳусну 
намои тоза зам кардааст.

Дара х тони зебою нод ири 
боҳашамати ороишию сояафкан 
ва гулу гулбуттаҳое, ки аз гӯшаҳои 
гуногуни дохил ва хориҷи кишвар 
ба ин ҷо оварда шинонда шуда-
анд, аз ороишоти асосии ин боғи 
биҳиштосо ба шумор мераванд. 
Аз ороишоти асосии дигари боғи 
навбунёди Наврӯзгоҳ шаршараи 
боҳашамат ва фаввораҳои назди он 
аст, ки бо пахши тугма аз ҷониби 
Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон 
ба кор дароварда шуданд.

Дар маҷмӯъ, боғи Наврӯзгоҳ як 
макони зебою дилоро барои сайру 
тамошо ва истироҳату фароғат аст, ки 
ба сокинону меҳмонони соҳибзавқи 
пойтахт пешкаш гардидааст. Меса-
зад таъкид намуд, ки аксари кулли 
ороишу зебоиҳои боғи Наврӯзгоҳ 
маҳсули ғояҳои ободонию созандагӣ, 
зебоидӯстӣ ва салиқаи баланди Сар-
вари давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон мебошанд.

Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоӣ 
бо ҳолати нашъунамои гулҳо ва да-
рахтон дар боғҳои пойтахт ба раиси 
шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ 
ва роҳбарони боғҳои фарҳангию 
фароғатӣ ҷиҳати боз ҳам зебо гар-
дондани кӯчаю хиёбонҳо, марказҳои 
фароғатӣ, тозаю озода нигоҳ доштани 
муҳити зист ва вусъати корҳои ободо-
нию созандагӣ дастуру супоришҳо 
доданд.
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А м н и я т  я ке  аз  мас ъ а л а ҳ о и 
муҳимтарини ҷомеа мебошад, ки он ҳифзи  
шахсият, ҷамъият ва давлатро аз ҳар гуна 
офатҳои зиддиҳуқуқӣ таъмин менамояд. 
Таърихи гузаштаи миллати тоҷик нишон 
медиҳад, ки шахсиятҳои бузурги дорои 
азму иродаи тавоно ва ғурури миллӣ ба-
рои ҳимояи Ватани хеш ҷонфидоиҳои 
қаҳрамонона кардаанд.

Ҳодисаву воқеаҳои охири сиёсӣ дар 
минтақаҳои гуногуни олам, махсусан, дар 
ҷомеаҳои мусулмоннишин моро водор 
менамоянд, ки оид ба сабабҳои ба вуҷуд 
омадани ҳодисаҳо андеша намоем, зеро 
беандешагӣ ва хулоса набаровардан аз 
ҳодисот ба сари ҷомеаи мо низ масъалаҳои 
сиёсиву амниятиеро эҷод намуда метаво-
над, оромии кишварро зери суол буба-
рад. Мо набояд фаромӯш кунем, ки дар 
оғози соҳибистиқлолӣ ҷанги дохилӣ боиси 
даҳсолаҳо қафо мондани тамоми соҳаҳои 
хоҷагии халқ гардид ва мушкилотҳои зиё-
деро ба сари миллати тоҷик ва давлати 
Тоҷикистон овард. Аз ҳамин нуқтаи назар, 
имрӯз ҳимояи якпорчагии кишвар, ҳифзи 
сулҳу субот ва мустаҳкам намудани пояҳои 
давлатдории миллӣ аз ҷумлаи масъалаҳои 
муҳиммии сиёсиву амниятии кишварро 
ташкил медиҳад.

Саргузашти пешвоёни одил, сиёсатма-
дорони маъруф, сулолаи амирон ва хонҳои 
бузург шаҳодат медиҳад, ки на ҳамаи зи-
момдорони замон дар тӯли таърих дар 
баробари хидмат ба халқу миллат, забону 
фарҳанг ба мақому ҷойгоҳи Пешвои давлат, 
Пешвои миллат ё Пешвои дин  мушарраф 
шудаанд. Пешво будан танҳо ифтихор, ва-
зифа ва мансаб нест, балки инсони комил, 
раҳбари хирадманд, дурандеш, сиёсатмадо-
ри ҳушманд, ҳомии халқу Ватан, пуштибо-
ни дину фарҳанг будан аст! Пешвои миллат 
аз худ гузаштан ва дар худ боқӣ мондан, 
душманшиносу худогоҳ шудан, худсозию 
худсухтан барои миллат, давлат, кишвар 
ва саодатмандию хушбахтии ҷамъият аст.

Аз нигоҳи фалсафаи ислом ҳар киро 
Худованд иззат, эҳтиром, мақом, фазилат ва 
ҷойгоҳи арзишманд ато намояд, дигар ягон 
васвасаи иғвоангез, дасисаи аҳли низоъ ва 

хушунат наметавонад эҳтиром ва мақоми 
ӯро осебпазир созад ва баръакс ҳар киро 
Худои бузург хору гумроҳ намояд, ҷумла 
ҷаҳон вайро аз гумроҳӣ ва хоршавӣ наҷот 
намедиҳад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
-       Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон аз ҷумлаи нафаронест, ки Худованд 
ӯро иззату эҳтиром дода, лоиқ ва шоистаи 
раҳбарии Тоҷикистон ва мардуми шарифи 
он гардонидааст. Ба ибораи дигар Офарид-
гор ба дӯши Эмомалӣ Раҳмон масъулияти 
бузург – Пешвоии миллатро сазовор до-
ниста, ӯро аз шарри ҳаводис дар паноҳи 
раҳмати Худо ҳифз намудааст:

Чароғеро, ки Эзид барфурӯзад,
Ҳар он кас пуф кунад, ришаш бисӯзад.
Ин байт як фарзияи хушку холӣ ва ши-

ори тумтароқ нест, балки як китоби бу-
зурги сиёсат ва ахлоқ аст. Инсонро водор 
менамояд, ки дар муқобили тақдир ва сар-
навишти Илоҳӣ муқовимат набояд кард. 

Эмомалӣ Раҳмон замоне зимоми 
қудрати сиёсии кишварро ба даст ги-
рифт, ки Тоҷикистон дар гирдоби ҷанг 
ва фитнаҳои бузург афтода, хатари аз 
байн рафтани миллату давлат, забону 
таърих ва тамомияти арзӣ пеш омада буд. 
Мардум ба гурӯҳ ва созмонҳои мухталиф 
ҷудо гашта, ба якдигар бо забони тиру 
теғ сухан мегуфтанд. Ҷанги таҳмилӣ ва 
ирсолӣ тару хушкро месӯзонд. Ғубори 
тарс, қатлу куштор, ваҳшат, нафрат ва 
кинаву адоват ҷомеаро дар оғӯши худ 
гирифта, дар раҳраву тангкӯчаҳо ҷасади 
шахсони фавтида пушти ҳам хобида бу-
данд. Дар чунин вазъияти хатарнок ва 
тақдирсоз барои ҳастию бақои миллату 
давлат Эмомалӣ Раҳмон парчамбардори 
сулҳ, ваҳдат, ҳувияти миллӣ ва пешвои 
сиёсии Тоҷикистони азиз гардид!

Он рӯзҳои мудҳиш ошуфтагӣ, па-
решонии рӯзгор, нооумедӣ ва хушунат 
ҷомеаро фаро гирифта буд. Фирор роҳи 
зинда мондани қишре аз ҷомеа гар-
дид. Муҳосираҳои иқтисодӣ, бераҳмӣ 
ва номардӣ ханда ба инсофу имон, 
муҳаббату инсонгарӣ мезад. Мағзҳои 
бедор фирор ва бархе аз ҷавонмардони 

меҳандӯст дар муқовимат бо ҷанг усту-
вор ва пойдор монданд. Қавмситезӣ 
ва тоҷиккушӣ авҷ гирифта, аз тарси 
силоҳшурони бемурувват донишман-
дон ва олимон хомӯш гаштанд. Бархе аз 
биноҳои маъмурӣ, корхона ва хонаҳои 
истиқоматӣ дар мамлакат хароб гашта 
буданд. Пуштаҳо чун лолазор рангин 
аз хуни шаҳидон буданд. Ҳар инсон дар 
ҷустуҷӯи паноҳандагӣ ва макони амн 
буд. Амният ва осудагӣ барои ҳамагон 
арзиш пайдо намуд, аммо касе кафолат 
ва масъулияти амнияти дигар касро дода 
наметавонист. Киштии давлат ва миллат 
дар амвоҷи тӯфон бесарнишин ва хала-
бон боқӣ монда буд.

Афрод ва гурӯҳҳои ҷинояткор аз ин 
фурсат истифода намуда, ба ҷони олимон, 
намояндагони мардумӣ, кормандони 
давлатӣ, уламои исломӣ сӯиқасд менаму-
данд. Ҳастию бақои миллат зери хатари 
ҷиддӣ қарор гирифта буд. Дар чунин 
рӯзгори тираву тор ҷомеа ва кишвари 
Тоҷикистон ниёз ба  Пешвои хирадманд 
ва инсони шариф дошт, то бори амонат 
ва масъулияти кишвардориро ба зиммаи 
хеш бигирад. Маҳз дар чунин вазъияти 
хатарнок ва тақдирсоз барои мавҷудияти 
миллату давлат Эмомалӣ Раҳмон парчам-
бардори сулҳ, ваҳдат, ҳувияти миллӣ ва 
пешвои сиёсии Тоҷикистони азиз гардид!  
Худованд ӯро шоиста ва сазовори ин масъ-
улияти сангин намуд.

Соли 1992 фарзанди фарзонаи миллат 
Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд  Раиси 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон инти-
хоб гардид. Нахустин дастоварди бузурги 
миллат дар вазъи ҷанги шаҳрвандӣ қарор 
доштани кишвар раҳбари давлат тайъин 
шудани муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд. 
Интихоботи дуруст сароғози хушбахтӣ ба-
рои миллат ва давлатдории тоҷикон гардид.

Эмомалӣ Раҳмон  ба ҳайси Пешвои 
миллат дар ин ҷодаи масъулиятнок нахуст 
ба парчам - нишонаи асосии давлату мил-
лат эҳтиром гузошта, дар назди ҳозирин 
ва ҷомеаи ҷаҳонӣ изҳор дошт, ки бо фазли 
Худованд ба ҷанги таҳмилӣ хотима мегу-
зорад. Миллат ва давлатро аз нестшавӣ 
ҳифз намуда, тамоми гурезагони иҷборӣ, 
яъне ҳамватанони азизро аз Афғонистон 
ва соири кишварҳои дунё ба Тоҷикистон 
меоварад. Ӯ изҳор дошт, ки то замоне як 
тоҷик берун аз ватан қарор дорад, ман осу-
да ва ором буда наметавонам. Тоҷикистон 
хонаи ҳамаи тоҷикон аст.

Ҷавҳари ҷавонмардӣ ва хиради азалӣ 
дар симои зоҳирӣ ва андешаву афкори 
Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон аз иб-
тидо чун офтоби тобон нурафшон буд. Ӯ 
пуржинаҳои низоми иқтисодии кишвар-
ро, ки дар натиҷаи дигаргун гаштани 
сохтори сиёсию низоми давлатдорӣ  ва 
ҷанги таҳмилӣ аз ҳам пошида, валангор 
гашта буданд, аз нав дар шароити низоми 
демократӣ бозсозӣ намуд.

Душманони миллат ва халқи тоҷик, ки 
оромӣ ва суботи ҷомеаи Тоҷикистонро 
дидан намехостанд, аз рӯзи аввали ба са-
ри қудрат омадани муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон  даст ба дасиса зада, гуфтанд, ки 
Эмомалӣ Раҳмон аз уҳдаи роҳбарии дав-
лат ва қудрати сиёсии кишвар баромада 
наметавонад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нахустин 
рӯзи корӣ на танҳо дар фикри хомӯш на-
мудани оташи ҷанг, ҳифзи тамомияти арзӣ, 
таъмини ҳаёти осоиштаи шаҳрвандон ва 
хунсо намудани гурӯҳҳои силоҳшӯр ва 
разманда буд, балки ӯ ҳамчун як сиёсат-
мадори варзида  барои ояндаи дурахшон 
ва саодатманди миллату кишвар аз самими 
қалб талош менамуд. 

Фирқаҳое, ки оромиро дар Тоҷикистон 
намехостанд, мегуфтанд: шаҳри Душанбе 
муҳит ва рамзи пойтахт будани давлати 
Тоҷикистонро надорад, таъмини амният 
ва оромиш дар Душанбе ғайриимкон аст, 
пойтахти давлат аз Душанбе ба Хуҷанд ва 
ё ба  ҷои дигар интиқол дода шавад.

Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон 
пешниҳод ва афкори ин тоифаро напази-
руфт ва дарёфт, ки мақсади ғаразноки онон 
ба манфиати миллат ва давлат нест, балки 
иддаои эшон як барномаи тарҳрезишудаи 
мукаммал буда, ҳадафи асосиашон аз 
байн бурдани Истиқлолият ва давлати 
Тоҷикистон аст.

Пешвои миллат дар чунин марҳилаи 
тақдирсоз зидди муғризин бо аъзои 
ҳукумат ба Душанбе омад. Таҳдидофарӣ, 
террор, гаравгонгирӣ, сӯйиқасд ба ҷони 
ходимони давлатӣ, чеҳраҳои сиёсӣ, илмӣ 
ва динӣ, ки онҳо омили бақои миллат ва 
давлат буданд, хотима наёфта буд.

Тарроҳони ҷанги шаҳрвандӣ бо тамоми 
қувва ва зӯр талош намуданд, ки дар сам-
ти идораи низоми давлатдорӣ бар зидди 
Роҳбари давлат монеаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ ва низомӣ эҷод намоянд. Аммо 
ҳама талош ва саъю кӯшишҳои онҳо ҷомаи 
амал напӯшид, зеро душманони миллат на-
тавонистанд дар Тоҷикистон ҷанги қавмӣ 
ва мазҳабиро роҳандозӣ намоянд. Сарвари 
давлат Эмомалӣ Раҳмон бо хиради фитрӣ 
тавонист, ки ҳадафи душманро бишносад 
ва монеи идомаи ҷанг дар кишвар бигардад. 
Душманшиносӣ ва шикасти барномаву 
нақшаҳои  тарҳрезишудаи тарроҳони ҷанги 
таҳмилӣ дар Тоҷикистон нахустин дасто-
варди бузурги Эмомалӣ Раҳмон буд.

Дар соли 1994 бо ташаббуси Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ  -   Пешвои 
миллат ҷашни бузургдошти Мирсаид Алии 
Ҳамадонӣ - орифи машҳур ва сӯфии номии 
Машриқзамин дар шаҳри Кӯлоб дар сатҳи 
байналмилалӣ ҷашн гирифта шуд. Дар ин 
кунгураи ҷаҳонии бузургдошти Мир Саид 
Алии Ҳамадонӣ қариб намояндагони 30-
40 давлати дунё ва донишмандони ватанӣ 
ширкат варзиданд.

Ҳадафи асосии кунгураи мазкур 
ҳифзи мероси таърихӣ, бедории миллӣ 
ва шикастани овозаҳои бардурӯғ ва 
ғаразноки доираҳои ҷудоихоҳ ни-
сбат ба марду ми шарифи Кӯлоб 
буд. Доираҳои муайян дар он шабу 
рӯз мардуми Кӯлобро ба бераҳмӣ, 
номусалмонӣ ва исломситезӣ бадном 
менамуданд. Ҳамоиши бузургдошти 
орифи бузург ва алломаи Шарқ Мир 
Саид Алии Ҳамадонӣ  дар шаҳри бо-
стонии Кӯлоб заминаи ваҳдати миллӣ 
ва сулҳу суботро дар Тоҷикистон 
фароҳам сохт. Меҳмонони дуру на-
здик шоҳиди он гаштанд, ки мардуми 
шарифи Кӯлоб онҳоро бо нону намак 
ва чеҳраи кушода пешвоз гирифта, ба 
худию бегона ҷудо насохтанд. Баҳри 
онҳо дастархони дӯстона кушоданд. 
Хабарҳои бардурӯғе, ки нисбат ба ин 
мардуми минтақа паҳну парешон гашта 
буд, исботи худро наёфтанд. Нақшаи 
душмани миллат ва давлат дар ин 
самт шикаст хӯрд, зеро моҷароҷӯён 
мехостанд , ки барои идомаи ҷанги 
шаҳрвандӣ низои кӯлобию бадахшӣ, 
раштию суғдӣ авҷ бигирад.

Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба-
рои худшиносӣ, худогоҳӣ, эҳёи мероси 
таърихӣ ва хомӯш намудани оташи ҷанг 
силсилаи ҳамоиш ва бузургдошти бузур-
гони миллат ба монанди Одамушшуаро 
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Шайх Камоли 
Хуҷандӣ, Шайхурраис Абӯалӣ ибни Си-
но ва Носири Хусрави Қубодиёниро дар 
сатҳи ҷаҳонӣ роҳандозӣ намуд.

Бо талошҳои бевоситаи Пешвои мил-
лат мероси миллӣ ва шахсиятҳои маъруфи 
илмию ирфонӣ омили муҳимми ба ваҳдат 
расидани миллати ҷангзадаи тоҷик гардид. 
Шоирон, адибон, нависандагон, аҳли зиё 
ва уламои исломиро ба муқовимат бар 
зидди ҷанги таҳмилӣ ва расидан ба ваҳдати 
миллӣ даъват намуд. Онҳоро аз доираи 
тарсу ноумедӣ наҷот дод. Бо шарофати 
Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон илму 
дониш, фазлу хирад дар ҷомеа садрнишин 
гашт. Умед ба зиндагӣ ва баргашти гуреза-
гон ба ватан оғоз гардид.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ –     
Пешвои миллат будани муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон падидаи хаёлӣ ва сохташуда нест, 
балки пешвои миллат будани ӯ омили ҳаётӣ 
ва ҷанбаи воқеӣ дошта, бениёз аз сохтакорӣ 
ва тамаллуқ аст.

Эътироф ва эҳтиром гузоштан ба 
Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун Пешвои миллат 
пеш аз ҳама  садоқат ва эҳтиром доштан ба 
миллат ва давлатдории миллӣ аст, ин омили 
калидӣ ва таҳдобӣ аз муҳимтарин масъалаи 
ҳуввияти давлатдорӣ маҳсуб меёбад.

Миллати тоҷик ва давлати Тоҷикистон 
аз нахустин рӯзи Истиқлолият ниёз ба 
чунин Пешвои хирадманд ва лидери дорои 
қудрати беҳамтои сиёсӣ дошт. Мақоми 
ҳуқуқӣ пайдо намудани Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат Эмомалӣ 
Раҳмон неъмати арзишманди илоҳӣ ва  да-
стоварди бузурги миллӣ буда, барои ҳар 
тоҷик ва сокини Тоҷикистон ифтихори 
бузург аст.  То мақоми  ҳуқуқӣ пайдо наму-
дани Пешвои миллат ҳам Эмомалӣ Раҳмон 
дар байни аҳолӣ маҳбубияти миллӣ касб 
намуда, ҳамчун лидери сиёсӣ шинохта 
мешуд.

Таърихи мулку мулкдорӣ гувоҳ аст, 
ки аз қадим то имрӯз бисёре аз миллат 
ва давлатҳои ҷаҳон дорои Пешвои сиёсӣ 
буда, онҳо миллату давлати худро ба як 
ҷомеаи саодатманд расонида, аз нестшавӣ 
ва парокандагӣ наҷот додаанд. Таҷассуми 
пешвои хирадманд дар нақши Куруши 
Кабир, Искандари Мақдунӣ, Исмоили 
Сомонӣ, дар адабиёти ҷаҳонӣ маълуму 
машҳур аст.

Бо талошҳои бевоситаи Пешвои мил-
лат имрӯз Тоҷикистон бо 128 давлати 
ҷаҳон муносибатҳои ҳасанаи дипломатӣ 
барқарор намудааст. Истиқлолияти 
Тоҷикистонро 150 давлати дунё эътироф 
намуда, Тоҷикистонро ҳамчун давлати 
алоҳида мешиносанд.

Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон 
давомдиҳандаи идеология ва фарҳанги 
асосгузори давлати тоҷикон Исмоили 
Сомонӣ буда, сипари амнияти фарҳангиро 
барои таъмини сулҳу субот ва бақои халқи 
тоҷик фароҳам сохт. 

Сиёсати фарҳангдӯстӣ, меросмеҳварӣ ва 
шинохти таъриху тамаддуншиносии Пешвои 
миллат барои тақвиятёбӣ, мустаҳкам гардида-
ни ҳуввияти миллӣ, худогоҳӣ ва худшиносии 
миллӣ нигаронида шуда, ҳисси ватандӯстӣ 
ва душманшиносии ҷавонони кишварро 
бедор намудааст. Чунин ҳолати кор эътибор 
ва эҳтироми Пешвои миллатро дар байни 
аҳолӣ ва дар арсаи байналмиллалӣ бисёр 
маъруфу машҳур гардонид.

Маҳз Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
– Пешвои миллат, фарзанди фарзонаву сар-
супурдаи халқ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
метавонад ба шоистагӣ давлати миллӣ ва 
ҷомеаи мардумии моро аз хатарҳо нигоҳ 
дорад ва ба сӯи ояндаи дурахшону саодат-
манд пеш барад.

Комилов Далер,
мудири кафедраи

 фалсафа ва илмҳои гуманитарӣ
Каримов Абдулҳаннон,

мудири кафедраи  ҳуқуқи маъмурӣ 
ва хизмати давлатӣ

НАЌШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР 
ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТ ВА 

АМНИЯТИ МИЛЛИИ КИШВАР

«Инсони бузург маънои таърих аст.
 Таърих бо зуҳури чунин шахсиятҳои бузург 
оғоз мегардад» 

(Карл Ясперс)

Сарвар ва миллат4 №3 (5) 
21 апрели  соли 2020



5

Бо мақсади дар амал татбиқ 
намудани даст уру ҳидоят ҳои 
Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ 
- Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон оид ба тарғибу 
ташвиқи расму оинҳои миллӣ, 
касбу ҳунарҳои мардумӣ, намои-
ши либосҳои миллӣ, дар замири 
ҷавонон бедор намудани ҳисси 
худшиносиву худогоҳии миллӣ ва 
ҳавасмандгардонии донишҷӯёну 
магистрантони лаёқатманд  во-
баста ба рушди анъанаҳои миллӣ 
ҳамасола дар Академияи идора-
кунии давлатӣ ҷашни Наврӯз 
ботантана таҷлил мегардад. 

- Наврӯз ва пойандози сабзе, ки    
фасли баҳор дар сарзамини биҳиштии 
мо эҳё кардааст, моро ба сӯи мақсади 
олӣ-татбиқи волотарин ормонҳои 
давлатдорӣ ва сиёсати Ҳукумати мам-
лакат дилпурона ҳидоят менамояд, - ин 
нукта дар тантанаҳои имсолаи ҷашни 
Наврӯзи байналмилалӣ дар Академи-
яи идоракунии давлатии назди Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 
бо иштироки  Абдухалил Ғафурзода 
- ректори Академия, Олимшо Меҳрӣ 
- мушовири бахши ёрдамчии Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
масъалаҳои кадрҳо, Бибиосия Аюбӣ 
– муовини директори Агентии хизмати 
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Ҳабибулло Амирбекзода 
– муовини якуми раиси Кумитаи руш-
ди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, намояндаи Вазорати мао-
риф ва илм, кормандон, магистрантон 
ва донишҷӯёни Академия баргузор 
шуд, иброз гардид.

Нахуст ректори Академия, доктори 
илмҳои ҳуқуқ, профессор Ғафурзода 
Абдухалил Давлаталӣ меҳмононро 
хайрамақдам гуфта, кулли ҳозиринро 
бо фарорасии ҷашни байналмилалии 
Наврӯз, бедоршавии табиат, ки дар худ 
садоқати ҷовидонаро барои анъанаҳо, 
умедвориҳои неку равшанро баҳри 
оянда таҷассум менамояд, муборакбод 
намуд.

 - Наврӯзи имсола барои мо - устодо-
ну кормандон, донишҷӯёну магистран-
тони ин боргоҳ саҳифаи наверо оғоз 
намуд. Дар арафаи ин ҷашни бостониву 

некқадам тибқи Фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Донишкадаи 
идоракунии давлатии     назди Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ака-
демия табдил дода шуд ва имсол бо 
дастгириҳои пайвастаи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон устодону 
кормандони Академия ҷашни Наврӯзро 
дар бинои нав таҷлил менамоянд” - афзуд 
Абдухалил Давлаталӣ. 

Олимшо Меҳ рӣ перому ни аз 
ҷониби Созмони Милали Муттаҳид 
эълон шудани Рӯзи байналмилалии 
Наврӯз ёдрас шуда, онро барои мар-
думи Тоҷикистон, ки яке аз ташаб-

бускорони асосии ба сатҳи ҷашни 
байналмилалӣ баровардани Наврӯз 
Асосг узори с улҳу ва ҳ дати миллӣ 
-     Пешвои миллат, Президенти 
Ҷу м ҳу рии Тоҷикистон му ҳ тарам 
Эмомалӣ Раҳмон мебошанд , боиси 
ифтихор номид. 

Сипас дар вазъияти тантанавӣ 
як қатор устодону кормандон ва 
донишҷӯёни фаъоли Академия барои 
саҳми арзанда, дастовардҳои назар-
рас дар раванди таълиму тарбия ва 
иштироки фаъолона дар чорабиниҳои 
фарҳангӣ-маърифатӣ бо нишонҳои Аъ-
лочии маориф ва фарҳанги Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ифтихорнома ва туҳфаҳои 
вазорату идораҳои давлатӣ ва Акаде-
мия сарфароз гардонида шуданд. 

Баъдан барномаи театрикунонида-
шудаи шуъбаи фарҳанг ва истеъдодҳои 
ҷавонони Академия, ки тараннумгари 
бузургдошти Наврӯз, сулҳу ваҳдат ва 
ободонию созандагӣ буд, аз ҷониби 
ҳозирин хуб пазироӣ гардид.

Дар ҷараёни чорабинии фарҳангӣ 
аъзои ҳакамони озмуни наврӯзӣ аз 

растаҳои наврӯзии Раёсати Академия 
ва донишҷӯёну магистрантон, ки фа-
рогири урфу одатҳои гузаштагон буд, 
дидан намуда, баҳои баланд доданд. 

Пас аз анҷоми қисмати фарҳангии 
чорабинии наврӯзӣ дар саҳни Ака-
демия бо иштироки ректори Акаде-
мия ва сармураббии тими миллии 
кишвар оид ба дзудо Муҳаммадмурод 
Абдураҳмонов гӯштини миллӣ баргу-
зор гардид, ки он хоси наврӯзист. Дар 
мусобиқа беш аз 60 нафар паҳлавон 
аз муассисаҳои олии кишвар ишти-
рок намуданд. Ғолибони нерӯсанҷ бо 
туҳфаҳои пурарзиши моливу пулӣ 
қадршиносӣ шуданд . “Шоҳҷоиза” 
насиби Фаррух Ҳалимов - донишҷӯи 
Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
гардид. 

Дар фарҷоми чорабинӣ ректори 
Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, до-
ктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор 
Ғафурзода А.Д. Наврӯзи оламафрӯзро 
бори дигар ҳамчун як рукни худшино-
сии миллӣ, василаи дӯстию рафоқат ва 
ҳамчун ҷашни аҷдодӣ маънидод карда, 
эҳё гардидани ҷашнҳои мардумиро ба 
Истиқлолияти давлатӣ рабт дод.

Мавриди зикр аст, ки дар доираи 
омодагиҳо ба пешвози ин иди хуҷаста 
дар гирду атрофи Академияи идора-
кунии давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 5000 
гулҳои лолаи гуногунранги мавсимӣ ши-
нонида шудаанд, ки ба ҳусни ин боргоҳи 
таълимӣ ҳусни дигар зам намуданд.

Маҳмадова Насиба,
«Сарвар ва миллат»

ТАЉЛИЛИ БОШУКЎЊИ НАВРЎЗИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 
ДАР АКАДЕМИЯИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ

5Сарвар ва миллат 5№3 (5) 
21 апрели  соли 2020



Асоси фаъолияти иқтисодчиён дар Ҷумҳурии  Тоҷикистон  пеш аз 
ҳама барои баланд бардоштани некӯаҳволӣ ва сатҳи зиндагии мардум 
нигаронида шудааст. Имрӯз боиси хушнудист, ки зери таваҷҷуҳи хирад-
мандонаи Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқтисодчиён дар ҳалли 
масъалаҳои  муҳимми иҷтимоию иқтисодии кишвар саҳмгузор буда, дар 
таъмини  рушду устувори иқтисодӣ ва дар ин замина, баланд бардоштани 
сатҳи некӯаҳволии мардум ширкат меварзанд. Маҳз ба ин хотир 2-уми ав-
густи соли 2011 бо ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи рӯзҳои ид” ҳар сол 8-уми апрел Рӯзи иқтисодчиён 
дар кишвар мутантан таҷлил мегардад.

Бахшида ба Рӯзи иқтисодчиён дар Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси маҳфили “Молиячиёни 
ҷавон”-и факултети идоракунии давлатӣ мизи мудаввар дар мавзӯи “Рушди 
иқтисодиёти миллӣ кафили пешрафти мамлакат” баргузор гардид. Дар чораби-
нии мазкур декани факултети идоракунии давлатӣ Соибов Зайниддин, муовини 
декан оид ба таълим Сатторов Эраҷ, муовини декан оид ба илм Раҳимов Фарҳод, 
мудири кафедраи идоракунии молияи давлатӣ Шамсуллозода Шукрулло, мудири 
кафедраи таҳлили иқтисод ва омор Шарифов Хайрулло, инчунин устодону 
донишҷӯёни факултети идоракунии давлатӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. 

Сухани ифтитоҳиро декани факултети идоракунии давлатӣ Соибов Зайнид-
дин оғоз намуда, алоқамандони соҳаро бо рӯзи идашон самимона шодбош гуфт. 
Аз ҷумла иброз дошт, ки  маҳз хизмату талошҳои шабонарӯзии иқтисодчиёни ки-
швар мебошад, ки сол то сол соҳаи иқтисод дар кишвар тақвият ёфта, ин соҳа ҳар 
сол дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ ҳамчун соҳаи 
калидӣ ироа мегардад. Дар ҷараёни чорабинӣ мудирони кафедраҳо, омӯзгорон ва 
иқтисоддонони муассиса суханронӣ карданд. Ҳамчунин, аз ҷониби донишҷӯён 
Муродқулов Рақибҷон, Авғонов Худойдод ва дигар донишҷӯён вобаста ба мавзӯъ 
маърӯзаҳо ироа гардид.  Дар қисмати муҳокимаронӣ андешаҳои мутахассисони 
соҳа Хӯҷақулов Ниёз, Мирзоева Меҳрбону доир ба масъалаҳои мухталифи ин 
соҳа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шунида шуд.

Дар охири чорабинӣ ба мутахассисони соҳаи иқтисод ва донишҷӯёни 
фаъол аз ҷониби садорати факултет ва кафедраи идоракунии молияи давлатӣ 
ифтихорнома ва туҳфаҳои хотиравӣ супорида шуданд. 

             Маҳмадова Насиба, 
Авғонов Худойдод, 
“Сарвар ва миллат”

Донишҷӯдухтарони Академия 
ҳунари пазандагӣ омӯхтанд

Ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар Паёми навбатӣ ба Маҷлиси Олии кишвар оид ба ташкили 
курсҳои гуногуни ҳунаромӯзӣ барои ҷавондухтарон дар назди Раёсати 
тарбия ва кор бо ҷавонони Академияи идоракунии давлатии назди Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон маркази “Бонувони фаъол” амал менамояд. 

Дар заминаи ин марказ бо иштироки 20 нафар донишҷӯдухтарон курси 
омӯзишӣ таҳти унвони “Ҳамсол ба ҳамсол” доир гардид. Дар курси кӯтоҳмуддати 
омӯзишии ройгон донишҷӯён пухтани шириниҳо, омода намудани хӯриш ва 
хӯрокҳои миллиро омӯхтанд. 

Зимни боздид муовини ректор оид ба корҳои тарбиявӣ Зулфия Аҳмадзода 
иброз намуданд, ки Шумо бояд соҳибҳунар, дорои касб ва шуғли пурмаҳсул 
бошед, то тавонед зиндагии минбаъдаи хешро босаодат гузаронед. Шахси 
ҳунарманд дар ҷомеа мақому манзалати махсус дорад ва тавассути ҳунари хеш 
он зиндагии иҷтимоии худро таъмин менамояд.

Таъкид гашт, ки Пешвои миллат борҳо зимни суханрониашон қайд намуда-
анд: “Ҷавондухтарон бояд дар баробари омӯхтани дигар ҳунарҳо аз нозукиҳои 
ҳунари пазандагӣ низ воқиф бошанд, то ба марҳилаи рӯзгордорӣ омода гарданд”. 

Бо кӯмаки мутахассисони соҳибтаҷриба зимни курси омӯзишӣ чандин 
намуди шириниҳо, хӯришҳо ва таомҳои миллӣ омода карда шуда, духтарон бо 
тарзи тайёр намудани онҳо огаҳӣ пайдо карданд

Курси мазкур муддати 5 рӯз баргузор шуда, дар охир иштирокдорон бо 
сертификат сарфароз гардонида шуданд.

“Сарвар ва миллат”

  Рушди иқтисоди миллӣ – 
кафили  пешрафти мамлакат

Дар Академияи идоракунии дав-
латии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо иштироки раёсат ва 
устодону кормандон оид ба пешги-
рии бемориҳои гуногуни сироятӣ, 
аз ҷумла короновирус семинар бар-
гузор гардид.

Нахуст, Ректори Академия докто-
ри илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор 
Абдухалил Ғафурзода бобати хуруҷ ва 
пешгирии бемориҳои сироятӣ ибрози 
андеша намуда, таъкид дошт, ки имрӯзҳо 
ҷомеаи ҷаҳониро бемории сироятии 
COVID-2019 ба ташвиш овардааст.

Бо дастуру ҳидоятҳои Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумуҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати пеш-
гирии бемории сироятии короновирус 
ва бо дарназардошти риояи тавсияҳои 
Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ хуш-
бахтона хуруҷи ин беморӣ то ба имрӯз дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта 
нашудааст, аммо мо бояд фориғбол намуда, 
чораҳои пешгирикунандаро андешем, - 
иброз дошт А. Ғафурзода.

Таъкид гашт, ки бо мақсади таъмини 
қоидаҳои санитарӣ, пешгирии паҳншавии 
бемориҳои сироятӣ ва безараргардонии 
бино ва ҳуҷраву синфхонаҳо дар Акаде-
мияи идоракунии давлатии назди Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон ситоди фаврӣ 
ташкил гардида, дар рӯзҳои истироҳатӣ бо 
ҷалби мутахассисони ширкати «Фавз» 
корҳои дезинфексионӣ анҷом дода шуд.

Ис мо и л з од а  На моз  -  м уд и р и 

дармонгоҳи Академия  иброз намуд, ки 
ба ҳар гуна овозаҳои беасос бовар на-
кардан, шустани дастон бо маҳлулҳои                    
спиртдори антисептикӣ ва собун, тозагии 
муҳити зист, истеъмоли оби ошомида-
нии ҷӯшонинидашуда, саривақт муроҷиат 
намудан ба духтури оилавӣ ҳангоми бад 
шудани вазъи саломатӣ ва роҳ надодан 
ба худмуолиҷакунӣ аз ҷумлаи тадбирҳои 
пешгирии ҳама гуна бемориҳои сироятӣ 
мебошад.

Мавсуф зикр намуд, ки шарти асосии 
пешгирии ин беморӣ риояи қоидаҳои 
санитарӣ, тозагии манзили зист, гирду 
атроф ва аз ҳамдигар дар масофаи як метр 
дуртар муошират намудан, бо даст салом 
накардан ва ғайра мебошад. Ҳамчунин, 
таъкид гашт, ки тамоми тавсияҳои табибо-
ну мутахассисон дар Академияи идораку-
нии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон амалӣ карда шуда, ҳамарӯза аз 
тарафи мутахассисони дармонгоҳи тиб-
бии Академия миёни устодон, кормандону 
донишҷӯён корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаро-
нида мешавад.

Дар фароварди семинар иштирокчиён 
доир ба хавфи коронавирус ба аҳолии 
Тоҷикистон ва роҳҳои пешгирии он 
саволҳо дода, аз тарафи Исмоилзода На-
моз ҷавобҳои саҳеҳ гирифтанд.

Парвина Абдуллоева,
“Сарвар ва миллат”

Дар Академия бахшида ба Рӯзи 
пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
чорабинии илмӣ фарҳангӣ доир 
гардид. 

Дар чорабинии мазкур муовини рек-
тор оид ба корҳои тарбиявӣ – Аҳмадзода 
Зулфия, Нависандаи Халқии Тоҷикистон 
Абдулҳамид Самад, шоири ҷавон, узви 
Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон 

Бузургмеҳри Баҳодур, ҳамзамон устодон, 
магистрантон ва донишҷӯён иштирок ва 
суханронӣ намуданд. 

Сухани ифтитоҳиро Аҳмадзода Зул-
фия оғоз намуда, меҳмононро ба боргоҳи 
илму маърифат хайрамақдам гуфта, иброз 
дошт,  ки Душанбе шаҳри калонтарини 
ҷумҳурӣ, маркази илму фарҳанг, пойтахти 
Тоҷикистон мебошад. Боиси фараҳмандии 
ҳар як сокини пойтахт аст, ки  шаҳри Ду-
шанбе бо идеяҳои тозаи шаҳрдори ҷавон 
муҳтарам Рустами Эмомалӣ симояшро 
куллан дигар намуда, ба як шаҳри афсонавӣ 
ва зебоманзари сайёра табдил ёфтааст. 

Абдулҳамид Самад зимни суханронии 
худ шукргузорӣ аз сулҳу субот намуда, 
қайд кард, ки ҳанӯз аз давраҳои пеш дар 
асарҳои барҷастаи адибони тоҷик ҷойҳои 

таърихӣ ва шаҳрҳо тавсиф карда мешуд, 
аммо яке аз хусусиятҳои тавсифи имрӯзаи 
мо, эҷодкорон, ба назм ва наср даровардани 
пойтахти маҳбубамон шаҳри – Душанбе 
мебошад, ки  имрӯз аз зебо шудани шаҳр, 
гулкориҳо, рушду равнақ ёфтани соҳаҳои гу-
ногун дар шаҳр, гузаронидани чорабиниҳо, 
озмунҳову маҳфилҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, 
байналмилалӣ ба мо илҳоми тоза мебахшад. 
Имрӯз ҳамчун бошандаи кӯчаки ин сарзами-
ни бузург моро лозим меояд, ки бо тамоми 
бузургиҳояш онро васфу ситоиш намоем, 
зеро он бузургмеҳанест, ки дилу дидаҳоро 
қарину барҷост. Душанбе маконест, ки са-
росар гулрезу гулбасару машҳуру дилорост. 
Биноҳои серошёна, қасру толорҳои барҳаво, 
театру донишкадаҳои бузург, биноҳои 
маъмуриву фарҳангӣ, илова бар ҳамаи ин 
маркази сиёсию фарҳангӣ ва иқтисодӣ бу-

данаш Душанберо даҳчанд зебову овозадор 
мегардонад, - қайд кард А. Самад.

Бузургмеҳри Баҳодур, шоири ҷавон 
баён дошт, ки Душанбе бузургшаҳрест, 
тоҷиконро чун миллати бузургу номдор 
муаррифӣ мекунад. Вақте ки дар кӯчаҳои 
ин шаҳри бузург қадам мезанем, беихтиёр 
аз зебогии муҳити атрофаш ҳаловат меба-
рем. Даме, ки бо мардуми меҳмоннавозу 
бофарҳанг ва дорои маданияти баланди 
шаҳрнишинидошта вомехӯрем, беихтиёр 
нидо мекунем: Воқеан Душанбе макони 
мардони хирад, занони баору номус ва 
тифлакони дилшоду бахтиёр аст. 

Душанбе шаҳрест зебову дилоро ва ма-
кони мардумони меҳмоннавоз, олиҳиммат 
ва сарбаланду номдор.

Дар рафти чорабинӣ донишҷӯёни 
Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
осори эҷоднамуди Абдулҳамид Самад ва 
Бузургмеҳри Баҳодур шеърҳо қироат на-
муданд. Инчунин, донишҷӯёни навқалами 
Академия шеърҳои эҷоднамудаи худро дар 
васфи Ватан, Модар ва Душанбе пешкаш 
намуда, баҳои баланд гирифтанд.

Дар охир аз ҷониби устодону 
донишҷӯён ба меҳмонон саволҳо пешниҳод 
гардида, ҷавобҳои мушаххас гирифтанд.

Авғонов Худойдод, 
“Сарвар ва миллат”
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Дар Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон курси такмили ихтисос барои мутахассисони пешбари 
бахшҳои бойгонии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти 
Хатлон, аз рӯи барномаи «Коргузорӣ ва ҳуҷҷатнигорӣ дар мақомоти 
давлатӣ», ки аз 13 то 15 апрели соли 2020 баргузор гашт, ҷамъбаст шуд.

Дар ҷамъбас т и 
курс бо иштироки 
Аҳмадзода Зулфия 
– муовини Ректори 
Академияи идораку-
нии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Ғанизода 
Ибодат – директори 
Донишкадаи такмили 
ихтисоси хизматчиёни давлатӣ, Азизова Қумриннисо - мудири шуъбаи 
ташкили таҳлил ва иттилооти Агентии хизмати давлатии назди Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндаи Саридораи бойгонии назди 
Ҳуқумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мизи мудаввар дар мавзӯи «Коргузорӣ 
ва ҳуҷҷатнигорӣ дар мақомоти давлатӣ» доир шуд.

Зикр гардид, ки тибқи барномаи таълимии Академияи идоракунии 
давлатӣ барои шунавандагони курси мазкур машғулиятҳоро вобаста 
ба коргузорӣ ва ҳуҷҷатнигорӣ дар мақомоти давлатӣ, дар мавзӯъҳои 
қонунгузории хизмати давлатӣ, забони коргузории мақомоти давлатӣ ва 
риояи қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ, тартиби кор бо ҳуҷҷатҳои воридотӣ 
ва содиротӣ, этикети соҳаи хизмати давлатӣ, бехатарии иттилоот дар 
раванди татбиқи ҳукумати электронӣ ва дигар масъалаҳои мубрами соҳа 
бо иштироки устодони Академия ва собиқадорони соҳаи бойгоншиносӣ 
дарс гузаронида шуд.

Таъкид гашт, ки курсҳои такмили ихтисос василаи хубеанд, ки хизмат-
чиёни давлатӣ дониши худро такмил бахшида, аз таҷрибаи шаҳру ноҳияҳои 
ҳамдигар меомӯзанд.

Дар охир аз ҷониби Роҳбарияти Академия ба шунавандагон гувоҳнома 
супурда шуд.

Машқи пагоҳирӯзӣ бо иштироки 
устодону донишҷӯён Академияи 

идоракунии давлатӣ
 4-уми апрели соли равон ҷиҳати тарғибу ташвиқи тарзи ҳаëти солим 

ва оммавӣ гардонидани варзиш бо ташаббуси раёсати тарбия ва кафе-
драи тарбияи ҷисмонӣ ва илмҳои табиатшиносӣ дар саҳни Академияи 
идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
иштироки устодону донишҷӯён машқи пагоҳирӯзӣ доир карда шуд. 

Машқи пагоҳирӯзӣ субҳи он рӯз бо ҷалби доираи зиёди донишҷӯён дар 
саҳни бинои Академия аз ҷониби Шаҳбози Одинашоҳ - мудири кафедраи 
тарбияи ҷисмонӣ ва илмҳои табиатшиносӣ доир карда шуд. Ҳадаф аз бар-
гузории иқдоми мазкур баҳри солимии ҷомеа, ҷалби ҷавонон ба варзиш, 
ташаккули тарзи ҳаёти солим мебошад. Таъкид гашт, ки ҳар ҳафта рӯзҳои 
шанбе аз ҷониби устодону донишҷӯёни Академияи идоракунии давлатии на-
зди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иқдоми мазкур амалӣ карда мешавад.

Курси коргузорӣ ва 
ҳуҷҷатнигорӣ ҷамъбаст гардид

Дар Академияи идоракунии давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Фестивал-озмуни академиявии “Сайри 
гули лола” доир гардид.

Дар Фестивал доираи зиёди устодону донишҷӯёни факултетҳои 
Академия ширкат намуда, маҳорату ҳунарҳои зебоипарастии ху-
дро дар олами гулҳо намоиш доданд. 

Зимни баргузории Фестивал-озмун Аҳмадзода Зулфия Ка-
бир - муовини Ректор оид ба корҳои табиявӣ ба иштирокчиён 
баҳои баланд дода, иброз дошт, ки ҳадаф аз баргузории Фе-
стивал-озмун пеш аз ҳама, баланд бардоштани сатҳи донишу 
маърифат, фарҳангу ҷаҳонбинӣ, дар зеҳни ҷавонону наврасон, 
бедор намудани завқи зебоипарастӣ 
инчунин, ободу зебо намудани ҳудуди 
шаҳри Душанбе ба истиқболи ҷашни 
30-солагии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аст.

Мавриди зикр аст, ки дар арафаи 
Фестивал-озмуни “Сайри гули лола” 
дар ҳудуди гулгаштҳои Академияи идо-
ракунии давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 5 000 бех 
гулҳои лолаи гуногунранг шинонда шуда-
аст, ки он ба ҳусни муассиса зебоии навро 
зам намудааст.

Донишҷӯёни Академияи идоракунии 
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар назди боғи фарҳангиву 
фароғатии Аҳмади Дониш, Маркази савдои 
“Рӯдакӣ - Плаза”, дар дохили нақлиётҳои 
ҷамъиятии дохилишаҳрӣ  ва инчунин дар 
назди муассисаву ташкилотҳои гуногун 
таҳти унвони “Худро аз сирояти корона-
вирус ҳифз намоед” аксияи тарғиботию 
ташвиқотӣ гузарониданд.

   Дар аксия аз ҷониби донишҷӯёни Ака-
демия ба шаҳрвандон  300 адад варақаҳои 
тарғиботӣ тақсим гардида, аз шаҳрвандон 
даъват ба амал оварданд, ки ба хотири 
пешгирӣ аз сироятёбӣ ба бемории ко-
ронавирус бояд дар мадди аввал худро аз 
издиҳом канора гиранд. Ҳамчунин 200 
ниқоби ҳимоятӣ, ки аз ҷониби дӯзандагони 
Парки технологии Академия дӯхта шуда-
анд, барои шаҳрвандон тақдим намуда, 
ҳушдор карданд, ки ба рӯй ниқоб кашида,  
пайваста корҳои поккориро риоя намоянд 
ва дар ҳолати нороҳат эҳсос кардани худ 
сари вақт ба духтур муроҷиат намоянд.   

Таъкид шуд, ки барои баланд бардош-
тани масуният (иммунитет) ҳарчи бештар 
истеъмол намудани ғизоҳо ва алалхусус, 
сабзавоту меваҷот, пиёз ва сирпиёз (чеснок) 
ҳамчун фитонсид мувофиқи мақсад аст.

Ҳамчунин аз сокинон даъват ба амал 
оварда шуд, ки ба ҳар гуна овозаҳои беасос 
бовар накунанд. Зеро бино ба иттилои 

Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳол 
дар кишвар ягон ҳолати сироятшавӣ ба 
бемории коронавирус ё COVID – 2019 
ба қайд гирифта нашудааст ва корҳо дар 
самти пешгирӣ таҳти назорати доимии 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. 

Мавриди зикр аст, ки бемории сироя-
тии коронавирус имрӯз ба ҳаёти сокинони 
сайёра, хосса давлатҳои ИДМ, давлатҳои 
Аврупо ва Амрико  ҳисороти беш оварда, 
бинобар риоя накардани чораҳои пешгирӣ 
сироятёбӣ авҷ гирифта истодааст.

 Бояд тазаккур диҳем, ки 11 - уми марти 
соли равон хуруҷи COVID-19-ро Созмо-
ни умумиҷаҳонии тандурустӣ пандемия 
эълон карда буд ва тибқи иттилои ин                        
Созмон то имрӯз миёни давлатҳои Осиёи 
Марказӣ ва ИДМ танҳо дар Тоҷикистон ва                                    
Туркманистон ягон ҳолати сирояти коро-
навирус ба қайд гирифта нашудааст.

“Сарвар ва миллат”

 САЙРИ ГУЛИ ЛОЛА

АКСИЯ: ХУДРО АЗ СИРОЯТИ 
КОРОНАВИРУС ЊИФЗ НАМОЕД! 
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    ДУШАНБЕ - ХОНАИ             
ОСОИШИ ДИЛ

Душанбе маркази дунёи тоҷик бӯстони ту,
Ҷаҳони хуррамиву шабчароғи тоҷикони ту.
Ту маъвои диливу маъхази кони равонӣ ту,
Душанбе мулки шоирзодаиву достонӣ ту.

Душанбе маркази Ҷумҳурии 
Тоҷикисгон, шаҳри пайван-

дгари дилҳо, макони меҳру 
шафқат, маскани тоҷикони 
бузург аст. Душанбе шаҳрест, 
ки барои аз хурд то бузурги 
ин сарзамин аст. Ватане, ки 

дар канори бузургаш ба дунё 
омадаему бузург гаштаем. Ва-

тане, ки мисли модари ғамхор 
дӯсташ медорем. Меҳане, ки сар то 

сар гул-гулшукуфону ободу зебову бофароғат аст.
Душанбе маркази умеду армон аст. Даме, ки дар кӯчаҳои 

ин шаҳри бузург қадам мезанем, беихтиёр аз зебогии 
муҳити атрофаш ҳаловат мебарем. Даме, ки мардуми 
меҳмоннавозу бофарҳанги дорои маданияти баланди 
шаҳрвандонашро вомехӯрем, беихтиёр нидо мекунем: 
Душанбе макони мардони хирад, занони баору номус ва 
тифлакони дилшоду бахтиёр аст. Мавзеест, ки саросар 
дилфиребу дилоро ва бешубха, мафтункунанда. Душанбе 
шаҳрест зебову дилоро ва макони мардумони меҳмонавоз, 
олиҳиммат ва сарбаланду номдор:

Эй дӯст, биё, баҳри тамошои Душанбе,
Бешубҳа, ту ҳам мешавӣ шайдои Душанбе.

Имрӯз ҳамчун бошандаи кӯчаки ин сарзамини бузург 
моро лозим меояд , ки бо тамоми бузургиҳояш онро 
васфу ситоиш намоем, зеро он бузургмеҳанест, ки дилу 
дидаҳоро қарину барҷfст. Душанбе маконест, ки саросар 
гулрезу гулбасару машҳуру дилорост. Биноҳои серо-
шёна, қасру толорҳои барҳаво, театру донишкадаҳои 
бузург, биноҳои маъмуриву фарҳангӣ, илова бар ҳамаи 
ин маркази сиёсию фарҳангӣ ва иқтисодӣ буданаш Ду-
шанберо даҳчанд зебову овозадор мегардонад.

Душанбе фахри даврони ҳар як бошандаи баору 
номуси ин сарзамини дилорост. Даме, ки дар эҷодиёти 
ин ё он адиби бузург васфи ин боғшаҳри дилкушоро 
му толиа менамоем, беихтиёр метавон г уфт, ки Ду-
шанбе даҳчанди ин ситоишҳову фузунтар аз ҳамаи 
арзишҳост, зеботар аз ҳамаи зебоиҳои олам аст, ки 
бинандаро мафт ун мегардонад. Душанбе дар қалби 
тоҷикону тоҷикистониён монанди нигинест, ки дар 
ҳар нигоҳ шуълапошӣ мекунад. Пиру барнои ин сарза-
мини ҳамешабаҳор мисоли парвона гирди шабчароғи 
ягонаи ин ша ҳ ри дилоро дар гардишанд . Дарҳои 
меҳмонхонаҳои бузурги Душанбешаҳр ҳамчун кошо-
наи умеду армон ҳамеша ба сӯи меҳмонон боз буда, 
фарзандони неку фарзонаи он бо фарри ориёӣ бо ҳусну 
шафқати каёнӣ онро ҳусни шоҳона мебахшанд. Оре, 
шукронаи Душанбе, ки мо бошандаи ин макони гулба-
сарем. Шукронаи мардуми фарҳангии он, ки ифтихори 
миллати бузу рги тоҷиканд. Фарзандони ҷаҳонгарди 
ин боғшаҳри дилкушо ҳамеша аз ду риҳои ду р васфи 
кишвари маҳбуб карда, озодагии обу ҳаво, гулу гиёҳ ҳои 
онро дар дил мепарваранд:

Дар дил ҳаваси оби Душанбе бошад.
Дил моили Варзоби Душанбе бошад.
Оинаи хушнамои шабҳои висол,
Оинаи маҳтоби Душанбе бошад.

Носирзода Музаффар,
 донишҷӯи курси якуми факултети 

идоракунии давлатӣ

ДУШАНБЕИ ЊАМЕШАЉАВОН
Гулро рамзи зебоӣ мегӯянд. Барои он ки манзиле зебо 

бошад, гул мекоранд, гул мепошанд. Кӯчаҳое, ки гулкорӣ шу-
даанд, зеботарин, пӯётарин макону манзараи оламро дар худ 
ҷой додаанд. Шаҳри Душанбеи азиз ҳам яке аз гӯшаҳои зебои 
олам гаштааст. Душанбе шаҳри гулу зебоист. Ҳар сӯи Душанбе 
бӯи гул мекунад, ҳавои тобистонаш бӯи баҳорӣ. 

Имрӯзҳо баҳори Душанбе пури гули 
лола аст. Вақте ин манзараро устоде 

мебинад, субҳ ба шогирд бо завқи 
баланд дарс мегӯяд ва шогирд, ки ӯ 
ҳам ин манзараҳоро наззора карда, 
ба машғулиятҳо ҳозир мешавад, бо 
шавқи зиёд гӯш мекунад, яъне гулҳои 

Душанбе боиси дилгармӣ ба зиндагӣ 
ва донишандӯзию нишоти одамон ме-

гардад.  Душанбе шаҳри гулу 
шаҳри дилу дунёи нав будаву мемонад. Чӣ 

хуш аст рӯде, ки аз байни шаҳр мегузарад, ҳар ҷо ҳавои Варзобро бо 
хуб меорад. Итминон дорам, ки чун сокини ин ё он манотиқи кишвар 
баҳори Душанберо дар оинаи нилгун мебинад, орзу мекунад: «Кош 
ин зебоиҳоро аз наздик медидам!»

Сипос ба нафаре, ки боиси ин ҳама зебоӣ шудааст!
ИФТИХОР

Магар метавон бе ифтихору ҳаяҷон гуфт, ки ман аз ҳавои шаҳри 
Душанбе пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон нафас мекашам?! Зеботарин 
эҳсос аст дар кӯчаҳои Душанбе роҳ паймудан. Ифтихори зиёду зиёдест 
ба мо ҷавонони ин Ватани озод. Бешак, макони дӯстдоштаи ҳама 
бошандагон дар шаҳри Душанбе  қабл аз ҳама хиёбони шоҳ Исмоили 
Сомонӣ аст. Ин ҳамаро дидан, дар ин фазои озоду осоишта нафас 
кашидан ифтихор аст, ифтихор.

Як замон дар ин шаҳр мунодии сулҳ, адиби маҳбуб Мирзо Турсун-
зода, шоири ошиқ Лоиқ Шералӣ, Боқӣ Раҳимзода ва даҳҳо дигар бу-
зургони дигар зиндагӣ ва фаъолият карда буданд. Маҳз ҳамин Душанбе 
онҳоро ба орзуҳояшон расонид. 

Поянда бошад Душанбеи дӯстдоштанӣ!
МЕҲРИ ВАТАН

Меҳри Ватан аз зодгоҳ шуруъ мешавад ва ин дӯстдории ман нисбати 
диёрдар Душанбе боз ҳам афзудааст. Душанберо шаҳри орзу, шаҳри 
дӯстӣ, дониш, бузургӣ меҳисобам. Шаҳре, ки дар он аз ҳар миллату 
халқият зиндагӣ мекунанд ва ҳама бо меҳри ба худ хос Душанберо дӯст 
медоранд. Душанбе шаҳрест, ки бо он ифтихор мекунӣ ва дар симои 
он Тоҷикистонро бештар дӯст медорӣ. 

Ҳикматова Гулсара, донишҷӯи курси 4-и 
факултети идоракунии давлатӣ

ШАЊРИ ОРЗУЊО
Душанбе хонаест, ки тамоми сокинони сайёра ба он меҳмонӣ 

меоянд. Махсусан, тайи солҳои охир бо эълон гардидани солҳои 
рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» ва тақвият ёфтани 
ин соҳа пойтахти азизамон  - шаҳри Душанбе шаҳри зебоманзар 
ва диданибоби ҷаҳон гардидааст. 

Ҳар сол сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба 
шаҳри Душанбе омада, аз мавзеъҳои та-

мошобоб, махсусан, ҷойҳои таърихӣ, 
осорхонаҳо, боғҳои фарҳангиву 
фароғатӣ, фаввораҳои назаррабо, 
китобхонаҳо, кӯчаву растаҳои озо-
да, гулҳои зебои хиёбонҳо ва дигар 
манзараҳои дилфиреби шаҳри Ду-

шанбе дидан мекунанд ва аз дидани 
шаҳри орзуҳо афсун мешаванд. Ин 

аст, ки соли гузашта ба қаламрави кишвари 
биҳиштосоямон - Тоҷикистон зиёда аз миллион 

нафар сайёҳ ташриф оварданд.
Табдил додани пойтахт ба шаҳри зебоманзар ва “Пойтахти 

сайёҳии кишварҳои Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ” бо ташаббуси 
роҳбари ҷавону ботаҷриба Рустами Эмомалӣ  рӯи кор омад.

Ҳар сол шанбеи сеюми моҳи апрел дар ҷумҳурӣ Рӯзи пойтахт 
таҷлил мегардад ва тибқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе имсол таҷлили чунин ид ба санаи 
18-уми апрел рост омад. Маҳз барои ин рӯз ҳар сол дар чор ноҳияи 
шаҳри Душанбе, ба хусус, боғҳои фарҳангиву фароғатии шаҳр базмҳои 
идона, нишасту ҷамъомадҳо ва дигар барномаҳои гуногуни фарҳангиву 
варзишӣ, озмунҳои гуногуни шаҳрӣ, озмунҳои гуногуни касбии соҳаи 
тандурустӣ ва маориф баргузор мегарданд, ки боиси хушнудии мо - 
сокинони пойтахти маҳбубамон шаҳри Душанбе мебошад. 

 Асрорзода Суҳайл, 
донишҷӯи курси 3-и, факултети идоракунии давлатӣ

ДУШАНБЕ-МОЯИ ИФТИХОРИ 
ЊАР ФАРДИ ВАТАНДӮСТ

Душанбе яке аз шаҳрҳои зеботарини рӯи дунё мебошад. 
Чанде пеш расонаҳои иттилоотӣ хабар доданд, ки ба даҳгонаи 
шаҳрҳои барои сафарҳо ва саёҳати виртуалӣ, экскурсияҳои 
виртуалӣ ба осорхонаҳо ва маконҳои тамошобоби кишварҳои 
ИДМ шомил шудааст. 

Нахустин бор номи Душанбе дар ки-
тоби «Баҳр ул - аъроф фи маноқиб ал-

хайр»-и донишманди балхӣ Маҳмуд 
ибни Валӣ (оғози садаи XVII м) 
ва номаи хони Балх Субҳонқул 
Баҳодур ба шоҳи давлати Рус Фё-
дор Алексеевич декабри соли 1676 

ёд шудааст. Инчунин дар ҳудуди 
шаҳри ҳозира бозёфтҳои бостонии 

гуногуни археологӣ ёфт шудаанд. Аз 
қабили бозёфтҳои димнаи замони Кушо-

ниён, ки қисми зиёди соҳили чапу рости дарёи Душанберо ишғол 
мекард, Арки мир (Боғи Ботаникӣ), теппаи Искандар, олоти замони 
Юнону Бохтар (асри ХХ т.м.) аз қабили бозёфтҳо маҳсуб меёбанд. 
Ин чанд махзани таърихие буд дар бораи шаҳри дилороямон - 
Душанбе.

Ҳоло Душанбе яке аз шаҳрҳои зеботарини рӯи дунё шинохта 
шудааст, ки ин ҳама бо ташаббусу кӯшишҳои раиси шаҳри Душан-
бе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад. Имрӯзҳо ба ҳамаи мо аз 
оинаи нилгун маълум аст, ки пойтахти Тоҷикистон ва тоҷикони 
ҷаҳон – Душанбе бо заҳмату талошҳои дурнигаронаи роҳбарияти 
шаҳр рӯз то рӯз сарсабзу хуррам ва ободу зебо гардида истода-
аст. Боиси хушбахтии ҳар як шаҳрванд мебошад, ки пойтахти 
тоҷикон - шаҳри Душанбе дар арсаи байналмилалӣ шуҳрат пайдо 
карда, бо чанде аз шаҳрҳои рӯи дунё бародаршаҳр аст. Аз қабили 
Лускаи, Замбия (1966), Санъо, Яман (июни 1967), Монастир, Тунис 
(ноябри 1967), Колагенфурт, Австрия (1976), Лоҳур, Покистон 
(сентябри 1976), Боулдер, ИМА (майи 1987), Ройтлинген, Олмон 
(октябри 1991), Санкт-Петербург, Русия (октябри 1991), Шероз, 
Эрон, (марти 2001), Анқара, Туркия (декабри 2003), Сямин, Чин 
(июни 2013), Хайкоу, Чин (август 2017), Чиндао, Чин (сентябри 
2018) мебошад, ки бе ваҷҳ муносибатҳои мазкурро муносибатҳои 
байналмилалӣ ташкил дода, барои шинохти миллати тоҷик ва огаҳӣ 
ёфтани кишварҳои дигар аз фарҳангу тамаддуни тоҷикон имконияти 
назаррасеро фароҳам меорад, ки боиси ифтихорамон мебошад.

Имрӯз дар маркази кишварамон - шаҳри Душанбе боғу 
гулгаштҳои нав, майдончаҳои варзишӣ бунёд меёбанд ва чунин 
тараққиёту пешравиҳо мояи ифтихору сарбаландии ҳар як сокини 
ватанхоҳу ватанпарвар мебошад. 

Замонов Абубакр, 
донишҷӯи курси 4-и факултети идоракунии давлатӣ

    ПОЙТАХТ  ХОНАИ УМЕДИ         
ЊАР ТОЉИКИСТОНИСТ

Душанбе - пойтахти мо!
Макони тоҷу тахти мо! 

Ҳарчанд адибони мо васфи пойтахтамон - шаҳри Душан-
беро кардаанд, он кам аст. Вақте сазовори номи донишҷӯӣ 
шуда, вориди Душанбе гардидам, он тавсифҳое, ки дар хусуси 
пойтахт шунида будам, дар назарам нокифоя намуданд. Чун-
ки манзараҳои нотакрор, зебоию таровати боғҳо, ҳашамати 
биноҳои баландошёна, гулҳои шукуфони шаҳр маро ба дунёи 
дигар ворид намуд. Он аз шунидаҳоям назарработар будааст. 

А й н и  ҳ ол  х уд ам р о  х у ш ба х тар и н 
донишҷӯ мешуморам, ки дар чунин 

шаҳри ободу зебои пойтахт, дар 
яке аз донишгоҳ ҳои бонуфузи 
он - Академияи идораку нии 
давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  таҳсил 
менамоям. 

Ҳусни назаррабои пойтахт, пе-
шрафти бомаром ва шукуфоии он 

маҳз тавассути заҳматҳои пайвастаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдат миллӣ -  Пешвои 

миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъмин гардида, аз ҳар як сокини 
кишвар, алалхусус, сокинони пойтахт ҳисси масъулиятшиносӣ, 
меҳнатдӯстию меҳанпарастӣ ва саҳми муассирро дар рушди диёр 
тақозо менамояд. Ҳоло шукронаи сулҳу ваҳдат ва тинҷию оромии 
кишвар мекунам, ки пойтахтамон маркази муттаҳидсози тоҷикон 
гардидааст. Пас аз дидани чунин манзараҳои дилфиреб азм намудам, 
ки пас аз хатми Академия дар ин шаҳри зебову обод фаъолият карда, 
ба Ватанам содиқона хизмат намоям. 

                                                                    Зувайдова Аҳ дия,
донишҷӯи курси 1-и ихтисоси 

идорави давлатӣ ва иқтисодӣ



Сарвар ва миллат 9№3 (5) 
21 апрели  соли 2020

 МАРКАЗИ ИЛМУ                     
ФАРЊАНГИ ТОЉИКОН                                          

Шаҳри паймони ман, Душанбе,
Фахри даврони ман, Душанбе.
Пояи ваҳдати тоҷикон,
Дар дилу ҷони ман, Душанбе.

Душанбе шаҳри калонтарини ҷумҳурӣ, 
маркази илму фарҳанг, пойтахти 

Тоҷикистон мебошад. Ин шаҳри зебо-
ву дилоро таърихи худро дорад. Баъди 
Инқилоб соли 1924 дар Осиёи Миё-
на тақсимоти миллию марзӣ сурат ги-
рифт. Халқҳои минтақа ба давлатҳои 

хурди миллӣ тақсим гаштанд. Аз ҷумла, 
тоҷикон низ пойтахти давлати худро аз 

Бухоро ба Душанбе оварда, онро маркази 
Тоҷикистон эълон доштанд. Халқи тоҷик аз 

ин бохти таърихӣ руҳафтода нашуда, баҳри эъмори Душанбеи азизаш 
камари ҳиммат баст. Оҳиста- оҳиста деҳаи хурди Душанбе симои худро 
дигар карда, тадриҷан ба шаҳри бузург мубаддал гашт. Баъди ҷумҳурии 
иттифоқӣ ном гирифтани он эътибори Душанбе афзуда, соли 1929 номи 
Сталинободро гирифт. Соли 1961 аз нав номи қадимааш барқаpop 
карда шуд. Шаҳри қоматафрохта қабои рангин ба бар кард, хонаҳои 
серошёна, қасру толорҳои барҳаво, театр, биноҳои маъмурию фарҳангӣ 
ҳамон солҳо сохта шудаанд. 

Илова бар ин, шаҳри Душанбе маркази сиёсӣ, фарҳангӣ ва 
иқтисодии ҷумҳурӣ мебошад. Дар канори ин шаҳри зебоманзар 
намояндагони миллатҳои мухталиф дӯстона зиндагӣ доранд. Онҳо 
аллакай ба расму русуми тоҷикон мутобиқ гашта, дар чорабинихои 
миллӣ, амсоли Наврӯз, Сада, Ҷуфтбаророн, иди Қурбон фаъолона 
иштирок менамоянд. Душанбе маҳз бо заҳмату талош ва ҷонбозиҳои 
тоҷикон ва дигар миллатҳои бародар мақоми шоиста касб карда, ба 
ҷаҳониён чун шаҳри дилоро муаррифӣ гаштааст.

Байти машҳури шодравон Боқӣ Раҳимзода далели андешаи болост:

Аҷаб шаҳри дилороӣ, Душанбе,
Хаёлам зеби дунёӣ, Душанбе.

Халқи тоҷик дар тӯли таърихи чандҳазорсолаи худ шаҳру пойтахтҳое 
бунёд кардааст, ки мавриди таваҷҷуҳи оламиён будаанд. Суннатҳои 
шаҳрдорӣ ва санъати меъмории онҳо, ки хусусиятҳои миллӣ ва 
умумибашарӣ доранд, то замони мо боқӣ мондааст. Душанбе барҳақ 
меросдори онҳост. Имрӯз, ки Тоҷикистон ҳамчун давлати мустақилу 
демократӣ аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ шинохта шудааст, масъулияти 
шаҳрдорӣ низ ба тадриҷ меафзояд, зеро акнун Душанбе пойтахти 
давлати мустақилу комилҳуқуқ мебошад. Ҳамаи моро зарур аст, ки 
ба қадри сарвати пойтахт ва моликияти давлатӣ - об, фазо, барқ, боғу 
дарахтзор, гулбоғу чаманҳо, роҳ, нақлиёт, муҷассамаҳои бузургон, 
оромгоҳ, зиёратгоҳҳо расида, дар ин шаҳри дилоро чароғи сидқу сафоро 
фурӯзон нигоҳ дорем.

Бобомуродова Саида, 
донишҷӯи курси якуми факултети идоракунии давлатӣ

Шаҳри Душанбе яке шаҳрҳои қадима буда, тибқи 
баъзе манбаъҳои иттилоотӣ таърихи беш аз 2300-со-
ла дорад. Аз рӯи  баъзе маъхазҳои таърихӣ пойтахти 
кишварамон шаҳри Душанбе аз як рустои хурде оғоз 
меёбад.

 Дар ин русто ҳар рӯзи душанбе аз 
гирду атроф савдогарону тоҷирон 

ҷамъ омада, бозори маҳсулоти 
ниёзи мардумро ташкил ме-
карданд. Ҳамин тавр, бо такя 
ба далелу асноди мавҷуда, дар 

марҳилаи гузариш аз як давра 
ба давраи дигар шаҳри Душанбе 

моҳи октябри соли 1924 пойтахти 
Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон 
гардид. Пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе 
аз соли 1929 то соли 1961 номи Сталинободро дошт ва пас 
аз соли 1961 то инҷониб номи Душанберо дорад.  

Кишвари биҳиштосоямон баъд аз ба даст оварда-
ни истиқлолияти комили сиёсӣ Конститутсияи худро 
мустақилона қабул намуда, моддаи 4-и онро ба пойтахти 
кишвари маҳбубамон - Душанбе бахшид , ки омадааст: 
“Пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе аст”. Моҳияти 
моддаи мазкур дар он таҷассум мегардад, ки бояд ҳар як 
фарди Тоҷикистон пойтахти худро донад ва ба он ҳамчун 
як шиносномаи миллат арҷ гузорад.

Таҷлили Рӯзи пойтахт бо ташаббуси Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҷорӣ гардида, соли 2004 зимни таҷлили танта-

навии 80 солагии шаҳри Душанбе пешниҳод шуда буд. 
Маҳз аз ҳамон давра сар карда бо ворид намудани тағйиру 
иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
рӯзҳои ид” ҳамасола шанбеи сеюми моҳи апрел Рӯзи 
Пойтахт таҷлил карда мешавад. 

Аввалин тантанаи идонаи таҷлили Рӯзи Пойтахт дар 
кишвар бо иштироки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
- Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар боғи 
фароғатии маҷмааи “Пойтахт - 80” баргузор гардид, ки дар 
он Сарвари давлат мақсади баргузории чунин чорабинии 
муҳимро тарбияи насли наврас дар руҳияи созандагӣ, 
худшиносиву худогоҳӣ, масъулиятшиносӣ ва ифтихори 
миллӣ ба хотири ободӣ ва рушду густариши ҳарчи бешта-
ри имрӯзу ояндаи пойтахти давлати соҳибистиқлоламон, 
амалӣ намудани ғояҳои сулҳу дӯстӣ, истиқлолият, давлат-
дории миллӣ ва пойтахти он арзёбӣ кардааст. 

Имрӯз мо, ҷавонон, аз корҳои ободониву созандагии 
ҷавонтарин раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ 
хеле шод буда, барои дигар кардани симои пойтахти 
азизамон шаҳри Душанбе миннатдории худро баён ме-
намоем. Шаҳрдори ҷавон бо ғояҳои тозаи худ аз рӯзҳои 
аввали роҳбарӣ тавонист, ки Душанбешаҳрро ба арсаи 
байналмилалӣ шиносонад. Аввалин рӯйдоди хотирмоне, 
ки дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоӣ дар замони роҳбарии ра-
иси ҷавон Рустами Эмомалӣ соли 2017 ба амал омад, ин 
дар раддабандии (рейтинг) шаҳрҳои аз нигоҳи туризми 
ояндадор ҷойи аввалро соҳиб шудани шаҳри Душанбе буд.

Имрӯз боиси фараҳмандии  мо мебошад, ки 96-солагии 
пойтахти азизамонро таҷлил мекунем. 

Авғонов Худойдод , 
масъули саҳифа

Душанбе пойта х ти г улг улшукуфон ва обод аст. Ин 
шаҳри дилҳо маркази сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва илмии 
ватани доимба ҳори мост. Хиёбон ҳои зебову дилрабо, 
осорхона ҳои таъри хӣ ва дигар макон ҳои назаррабои 
Д у - шанбеи азизамон, бешубҳ а, г у воҳ и 

онанд , ки ин шаҳри мафтункунанда 
дорои тамад дуни қадимаву олӣ 

мебошад . 

Душанбе пойтахти муосири 
ҷаҳонӣ, як шаҳри азими офтобии 

дорои инфрасохтори рушдёфта 
мебошад, ки дар ҷаҳон ҳамто надо-

рад. Хиёбону кӯчаҳои фарох ва зебо, 

боғу гулгаштҳои мафтункунанда ва ҷолиб, марказҳои илмӣ, 
фарҳангӣ, иҷтимову тиҷоратӣ ва корхонаҳои саноатии инно-
ватсиониву ҷаҳонии дар ҳудуди шаҳри азизамон қарордошта 
далели гуфтаҳои болост. 

Дар охир қайд карданиям, ки мо, ҷавонон, пайравони                    
Пешвои муаззами миллат шукронаи чунин давлат у ҳукумат, 
сулҳу осоиштагӣ, ваҳ дату ягонагӣ ва пешрафту ободӣ намуда, 
бояд илму донишҳои замонавиро аз худ намоем, забонҳои 
хориҷиро омӯзем ва дар оянда мутахассиси варзидаи соҳаҳои 
интихобнамудаи хеш гардида,  то ҷон дар бадан ҳаст, сидқан, 
аз таҳти дил ва одилона ба халқу миллат ва давлат  хизмат 
намоем.

Сайдуллоев Баҳоваддин, донишҷӯи курси 2  
факултети дипломатия ва сиёсат

БАРДОШТ АЗ ТАЪРИХИ  ТАЉЛИЛИ РӮЗИ ПОЙТАХТ

ДУШАНБЕ – ПОЙТАХТИ МУОСИРИ ЉАЊОНӢ
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Душанбе - ҷавоншаҳре 
дар қалби диёри куҳан

Ҳар шанбеи севуми моҳи апрел дар Душан-
бе Рӯзи пойтахтро бо омодагии зиёд таҷлил ме-
намоянд. Таърихи Душанбе ҳамчун пойтахти 
Тоҷикистон он кадар ҳам тӯлонӣ нест, аммо дар 
ин 95 соли сипаригардида Душанбе  тавонист 
ба як пойтахти ҳақиқӣ ё ба истилоҳ ба “каъбаи 
дилҳо” ва шаҳри умеду ормонҳои мардуми тоҷик 
табдил биёбад.

Аз сарчашмаҳои таърихӣ маълум аст, ки Душанбеи 
пешазинқилобӣ  як деҳаи хурдакаки камаҳолӣ буда, бо 
вуҷуди ин, дар Бухорои Шарқӣ бо бозорҳои калони ха-
риду фурӯши мол маълуму машҳур гашта будааст. Одамон 
аз гирду атроф ва деҳаҳои дурдаст ба ин ҷо омада, молу 
маҳсулоташонро мефурӯхтанду маводи рӯзгорро харида 
бармегаштанд. Дар охири асри XIX ва аввали асри XX дар 
Душанбе қозихона, дорухона, шифохона ва чойхонаҳо амал 
мекарданд. Мардум ба соҳаҳои кишоварзӣ, ҳунармандӣ, 
пахтакорӣ, чорводорӣ, боғдорӣ, оҳангарӣ, кулолгарӣ, 
чармгарӣ ва ғайра машғул буданд.

    Баъд аз ворид шудан ба ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ 
ва дар тӯли 70 соли  мавҷудияти он Душанбе аз як шаҳри 
хурдакак ба шаҳри калону зебои саноатӣ табдил ёфт. 
Иншоотҳои бузурги саноатӣ фабрикаву заводҳо қомат 
афрохтанд. Биноҳои боҳашамату зебои фарҳангӣ  бунёд 
гардиданд, ки ба ҳусни шаҳр ҳусни нав зам намуданд.  

Донишкадаву донишгоҳҳо дари илму маърифатро ба 
ҷавонон боз намуданд. Акнун Душанбе маркази маърифати-
ву фарҳангии тамоми  мардуми ҷумҳурӣ ба ҳисоб мешавад. 

Дар  баробари соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пойтахти он-шаҳри Душанбе ба куллӣ симои худро тағйир 
дод. Бо заҳмати шабонарӯзии Пешвои муаззами мо- Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон акнун 
шаҳри Душанбе муаррифгари фарҳангу санъату таърихи 
тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ гаштааст. 

Бале, дар тӯли 95 сол, ки барои таърих муҳлати начандон 
зиёд аст, Душанбеи азизи мо ҳамагӣ бо як кӯчаи хурдакак, 
ки ҳоло бо номи хиёбони Рӯдакӣ номгузорӣ шудааст, ри-
солати пойтахти комилан нави тоҷиконро ба дӯш гирифт 
ва ҳоло шаҳре шудааст бо зиёда аз як миллион аҳолӣ. 

Барои боз ҳам зебову хуррам гардидани пойтахт саҳми 
Раиси шаҳри Душанбе, ҷавони бонангу номус Рустами 
Эмомалӣ  беандоза аст. Нафаре, ки панҷ сол пеш ба шаҳри 
Душанбе сафар кардааст, ҳоло аз симои шаҳр дар ҳайрат 
мемонад, зеро дар ин ду-се соли охир шаҳр чунон тағйир 
ёфтааст, ки барои ин қадар тағйирот гӯё даҳсолаҳо зарур 
буданд. Сокинону меҳмонони хуррамшаҳр аз тамошои 
боғу гулгаштҳо, фаввораву биноҳои ба таври замонавию 
ҳамзамон шарқиёна серӣ надоранд. Шомгоҳон  кӯчаву 
хиёбонҳои Душанбе боз ҳам серодамтаранд, зеро шоми 
Душанбе шаҳри афсонаҳоро мемонад. 

    Душанбе-шаҳри ҷавонӣ, шаҳри орзуву ормонҳо, шах-
ри ишқу ҳавасҳост. Ман ифтихор аз он дорам, ки зодаи ин 
шаҳри ҳусноро ҳастам. Таманно дорам, ки шаҳри азизамро 
ҳамеша сабзу гулафшон ва тозаву озода бубинам!

Бойматова Лино,
 магистранти курси дуюм

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз оғози асри ХХI 
дар доираи ташаббусу иқдомҳои Сарвари 
давлат дар соҳаи дипломатияи об дар ни-
зоми муносибатҳои байналмилалӣ мақоми 
махсусро соҳиб гардида, айни замон ҳамчун 
як кишвари дорои захираҳои бойи обӣ-
энергетикӣ шинохта шудааст.  

Об яке аз омилҳои асосии мавҷудияти 
олам ба ҳисоб меравад ва ба ин неъмати 
Худодод ва сарвати бебаҳо дар кишвари мо 
низ арҷ мегузоранд. Рушди тамоми соҳаҳои 
иҷтимоӣ ва иқтисодии кишвар баланд бар-
дош- тани сатҳи некӯҳволии сокинони кишвар 
аз самараноку оқилона идора, истифода ва 
ҳифз намудани захираҳои обӣ-энергетикӣ 
вобастагӣ дорад. Дар ин замина, Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти 
манфиатҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ҳифзи 
муҳити зист на танҳо ба ҳалли мушкилоти 
аҳолии кишвар, балки ба ҳалли ин масъалаи 
муҳим дар минтақа ва сайёра тавассути идо-
ракунии босуботи захираҳои обӣ эътибо-
ри хосса медиҳад. Аз рӯзҳои аввали ба даст 
овардани истиқлолияти давлатӣ Асосгузори 
сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бо ташаббусҳои сатҳи 
ҷаҳонӣ таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳалли 
мушкилоти обӣ дар сайёра зиёд намуданд. Ба 
ҳалли масъалаҳои минтақавӣ дар соҳаи об ба 
усулҳои эътирофшудаи байналмилалӣ оид ба 
истифодаи одилонаю оқилона ҷонибдор буда, 
пайваста ҳамчун ташаббускори пешниҳодхо, 
тарафдори такмил додани низоми минтақавии 
марбут ба шабакаҳои идоракунии муштараки 
захираҳои об баромад мекунад.  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, бо роҳандозии густурдаи дипло-
матияи ҳамкорӣ дар соҳаи об, ҳадафи бозидани 
нақши фаъол дар ҳалли мушкилоти вобаста ба 
обро, дар сатҳи ҷаҳониро пайгирӣ мекунад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сентябри со-
ли 1999 дар мубоҳисаҳои умумии сиёсии 
Иҷлосияи 54-уми Маҷмаи Умумии Созмони 
Миллали Муттаҳид зимни суханронии худ 
пешниҳод карда буд, ки ба ақидаи мо вақти 
он расидааст, ки тавваҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон ба 
проблемаҳои оби тоза ва масъалаҳои ба он 
вобаста ҷалб карда шавад. Тоҷикистон бо ин 
мақсад пешниҳод менамояд, ки соли 2003 “Со-
ли байналхалқии об” эълон карда шавад. Дар 
асоси ин ташаббус 20 сентябр соли 2000 дар 
Иҷлосияи 55-уми Маҷмаи Умумии Созмони 
Миллали Муттаҳид соли 2003 ҳамчун “Соли 
байналмилалии оби тоза” эълон карда шуд.

Бо таваҷҷуҳ ба ташаббусҳо дар соҳаи 
об СММ бо нишони қадронӣ Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмонро ба узвияти «Панели сатҳи баланд 
роҷеъ ба об», ки дорои 12 аъзо, аз ҷумла 11 
роҳбари мамлакатҳои ташаббускор дар соҳаи 
об мебошад, пазируфт.

Ба мақсади ҳалли саривақтии мушкилоти 
обӣ дар кишвар «Барномаи ислоҳоти соҳаи 
оби Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2016-2025» қабул карда шуд, ки бо қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гар-
дидааст. Баҳри татбиқи чорабиниҳои пешби-
нинамудаи ин Барнома Вазорати энергетика 
ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо ҷалби шарикони рушд корҳои мушахха-
серо ба анҷом расонид ва татбиқи самара-
бахши он идома дорад. Соҳаи энергетика, 
ки соҳаи афзалиятноку муҳимми иқтисоди 
кишвар ба шумор меравад, то ба имрӯз ба-
рои инкишофи он як қатор тадбирҳои муас-
сир, аз қабили: ба роҳ мондани ҳамкориҳои 
минтақавию умумиҷаҳонӣ дар соҳа, азнавсо-
зиву барқароркунии иқтидорҳои истеҳсолӣ 
ва шабакаҳои интиқоли нерӯи барқ амалӣ 
карда шуданд, ки саҳми Пешвои миллат дар 
ин самт хеле бузург аст. Яъне, кишвари мо 
минбаъд низ дар тамоми нишасту ҳамоишҳои 
байналмилалӣ, ки дар масъалаҳои об баргузор 
мегарданд, иштирок менамояд. Бо роҳи муко-

лама тарҳҳои обӣ ва иқтидорҳои гидроэнерге-
тикии худро бо истифода аз майдонҳои васеи 
байналмилалӣ ба иҷро расонда, дар ҳалли ма-
соили ҷаҳонӣ нақши худро мегузорад ва ба ин 
васила мавқеи кишвар дар арсаи байналмилалӣ  
боз ҳам устувор мегардад. Маҳз бо шарофа-
ти кишвари мо  момавзӯи “ОБ” ба рӯзномаи 
байналмилалии масъалаҳои ҳалталаб ба таври 
доимӣ дахл гардид.  Маҷмаи умумии СММ 
пас аз натиҷагирӣ аз соли байналмилалии 
оби тоза, ки он ҳам бо ташаббуси  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон эълон гардида буд, бар асоси 
иттифоқи назар бо тарафдории 141кишвар, 
яъне аз се ду ҳиссаи аъзои СММ Қатънома 
дар бораи “Даҳсолаи байналмилалии фаъолият 
“Об барои ҳаёт” (2005-2015)”-ро баррсаӣ 
қабул намуд. Масъалаи оби тоза ва мушкилоти 
вобаста ба он аз зумраи он масъалае мебошад, 
ки вобаста ба аҳмияти гуногунпаҳлуи худ дар 
ҳаёти ҷомеаи ҷаҳонӣ дар мадди назари дои-
мии сиёсати хориҷии Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор 
дорад. Дар ин русто ташаббусҳои Тоҷикистон 
дар бобати истифодаи оқилонаи захираҳои об 
ба манфиати халқҳо ва кишварҳо бидуни зарар 
овардан ба табиат ва муҳити зист аҳмияти ка-
лон дошта, аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамовозӣ 
ва дастгирии ҷиддӣ ёфтанд, ки ин ибтикорҳо 
дар дираи созмонҳо ва ҳамоишҳои мухтали-
фи минтақавию байналмиллалӣ ҳамовозии 
самимона пайдо намудаанд. Бо назардошти 
ин нуқта Сарвари Тоҷикистон пеш аз ҳама 
ба ҷанбаҳои гуманитарии масъала ишора 
намуда, таъкид сохт, ки “Ин ташаббуси мо 
ба хавфи муташанниҷ гардидани вазъияте 
вобаста мебошад, ки миллиардҳо одамон аз 
истеъмоли оби тоза маҳруманд”. Бояд зикр 
намуд, ки Тоҷикистон ба ҳалли мушкилоти 
об назари фарогир дошт, ки дар форумҳои 
байнлмиллалӣ пайгирона пешниҳод мешуданд 
ва мақсад аз он ҳарчи бештар коҳиш додани 
мушкилоти ҷойдошта буд. Саҳми Пешвои мил-
лат дар пешбурди сиёсати обӣ-энергетикии 
кишвар басо ҷолибу назаррас мебошад. Дар 
пайи ташаббусҳои Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи об, батадриҷ 
мафҳуми дипломатияи об ба сатҳи амалӣ ба-
ромад. Ин нукта ба ҷаҳониён собит шуд, ки 
ғояи дипломатияи об аз фаҳмиши анъанавӣ 
ё классикии он фарқ дошта, роҳандозии 
технологияҳои нави гуфтушунидеро тақозо 
мекунад, ки ба анҷоми муваффақонаи ихти-
лофу муноқишаҳо оид ба идора ва истифо-
даи захираҳои гидроэнергетикии дарёҳои 
фаромиллӣ мусоидат намоянд. 

Дар ин раванд ба таҳкими ҳамкорию 
танзими муносибатҳо таваҷҷуҳ зоҳир 
мегардад, дар навъи нигариш ва истифо-
даи обҳои фаромарзӣ миёни кишварҳои 
минтақа раванди муколама дохил гашта, аз 
таҷрибаи пешрафтаи якдигар ва ҷаҳон дар 
ҳалли масъалаҳои баҳсноку низоъангез, аз 
ҷумла идоракунии захираҳои оби дарёҳои 
сарҳадгузар истифода мешавад. Ин иқдом 
метавонад ба ҳамкории ҷиддии васеъ ва 
таҳияи созишномаҳои одилона ва оқилона 
дар робита ба ҳавзаҳои дарёҳои фаромарзӣ 
дар минтақаҳои гуногуни дунё оварда расо-
над. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ташаббу-
скори фаъол ва пешбари ҳалли масъалаҳои 

марбут ба об аст, минбаъд низ ҷонибдори 
истифодаи самараноки захираҳои об 
хоҳад монд ва ба ин васила дар тамоми ни-
шасту ҳамоишҳои байналмилалӣ, ки дар 
масъалаҳои об баргузор мегарданд, ишти-
рок намояд. Бо роҳи муколама тарҳҳои обӣ 
ва иқтидорҳои гидроэнергетикии худро бо 
истифода аз майдонҳои васеи байналмилалӣ 
ба иҷро расонда, дар ҳалли масоили ҷаҳонӣ 
нақши худро гузорад ва ба ин роҳ мавқеи 
кишварро дар арсаи байналмилалӣ  боз 
ҳам устувор гардонад. Инчунин, ин имко-
ният медиҳад, ки диққати сармоягузорон 
ба Тоҷикистони азизамон бештар гардад. 
Чи тавре, ки дар рафти таҳлилҳо маълум 
гардид, дар мавриди самаранок амалина-
мудани консепсияи 10/10/10/10, ки дар 
Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 
{саҳ. 90} ба нақша гирифта шудааст, дар 
назар аст, ки кишвари мо имконияти таъ-
мини минтақа, кишварҳои Афғонистону 
Покистон ва қисмати Ҳиндустонро бо нерӯи 
барқ пайдо намояд.  Дар ин ҷо қайд кардан 
зарур аст, ки алакай инфрасохтори мавҷуда 
барои содир намудани нерӯи барқ ба ки-
швари Афғонистон мавҷуд аст ва бо амалӣ 
шудани лоиҳаи  САSА-1000 ва дигар лоиҳаҳо 
Тоҷикистон имконияти бештари интиқоли 
нерӯи барқи аз ҷиҳати экологӣ тозаро пайдо 
менамояд ва дар қатори кишварҳои бузур-
ги содиркунанда дар бозори энергетикии 
Осиёи Миёна ва Ҷанубӣ соҳиби мақом ме-
гардад. Бо ибтикори Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон имрӯз чун пештара дар ҷаҳон 
тақрибан 750 миллион одамон ба оби тозаи 
ошомиданӣва 2,5 миллиард ба шариити асо-
сии беҳдошт дастрасӣ надоранд.

 Маҳз ба ин хотир Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон пешниҳоди 
худро, дар чорчӯбаи форуми 7-уми 
умумиҷаҳонии об садо дода буд, бори дигар 
ба миён гузошта изҳори иттило намуд, ки эҳдо 
намудани даҳсолаи нави байналмилалӣ амал об 
барои рушди устувор марбут ба об хоҳад дошт.   

    Дар хотима мехоҳам иброз намоям, ки 
ҳамаи дастовардҳои мо дар самти рушди соҳаи 
обу-энергетика ва муваффақиятҳоямон дар 
арсаи ҷаҳонӣ маҳз самараи Истиқлолият 
мебошанд ва миллати тоҷик дар фазои софу 
беғубори ваҳдату ягонагӣ рӯз аз рӯз дар сам-
ти расидан ба ҳадафҳои стратегӣ аз ҷумла; 
Истиқлолияти комили энергетикӣ, қадамҳои 
устувор мегузорад. Боварии комил дорам, 
халқи мо таҳти сиёсати арзандаву бунёдкоро-
наи Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати 
боз ҳам ноил гардидан ба дастовардҳои нав 
ба нав муваффақ хоҳанд шуд. Бояд қайд кард, 
ки Сарвари Тоҷикистони мо тавонист тавас-
сути мавқеи фаъолонаи худ тавваҷӯҳи ҷомеаи 
ҷаҳониро ба ин масъалаи мубрами рӯз ҷалб 
намуда, барои дастрасӣ ва пешравии назаррас 
ҷихати дарки ҳамаҷонибаи мушкилоти марбут 
ба об, инчунин зарурати муттаҳид намудани 
саъюу кӯшишҳо барои рафъи мусолиматомези 
онҳо мусоидат намояд. 

Иброҳимов Сайдакрам, 
ассистенти кафедраи дипломатия ва 

муносибатҳои байналмилалӣ

ЭМОМАЛӢ РАЊМОН - 
ПОЯГУЗОРИ ДИПЛОМАТИЯИ ОБ
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ИСТИЌЛОЛИЯТ - арзишмандтарин 
дастоварди миллат

“Истиқлолият барои мо яке аз 
муқаддастарин арзишҳои миллӣ ба ҳисоб 
меравад. Зеро ин дастоварди бузург натиҷаи 
талошу муборизаҳои фарзандони бонангу 
номуси тоҷик ба хотири амалӣ намудани 
ормони чандинасраи халқамон, яъне эҳёи дав-
латдории миллии тоҷикон мебошад”.

  Эмомалӣ Раҳмон

Истиқлолият муҳимтарин да-
стовард барои мардуми шараф-
манди Тоҷикистон маҳсуб меё-
бад. Ба ҳамаи мо маълум аст, ки 
соҳибистиқлоливу соҳибихтиёрӣ 
барои обод ва зебо гаштани ки-
шварамон заминаи воқеӣ гузошта-
аст. Мутаассифона, дар аввалҳои 
соҳибихтиёрӣ Тоҷикистон шаҳди 
ширинии истиқлолиятро ҳанӯз 
начашида, мубталои найранги 
аҷнабиён гашта, ба чоҳи зулмот аф-
тода буд. Мардуми аз сиёсат дур ба 
чоҳи сиёсатҳои абарқудратҳо аф-
тида, бисёр ғаразҳои сиёсӣ, ҷангу 
низоъҳо, парокандагиву парешонӣ, 
харобу валангор сохтани инфра-
сохтори муҳимми хоҷагии халқро 
амалӣ намуданд. Бехабар аз ин 
дасисаҳои сиёсӣ бозичаи бегона-
гон шуданд. Ин марҳилаи таърихӣ 
агар аз як тараф оҳанги баланд 
гардидани худшиносӣ бошад , аз 
дигар тараф ҷанги таҳмилие буд, ки 
метавонист ба марги миллат табдил 
ёбад. Афсӯс, ки ҷанги шаҳрвандӣ 
ба Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири 
манфии худро расонид, аз ҷумла та-
моми хоҷагии халқро хароб намуда, 
иқтисодиёту иҷтимоиёти кишвара-
монро ба таназзул рӯ ба рӯ карда 
буд. Ҳатто дар ҷанги бародаркушӣ,  
меъёрҳои конститутсионӣ  поймол 
гардида, оддитарин ҳуқуқ ба озодӣ 
риоя намегардид ва ҷинояткорӣ ба 
як кирдори муқаррарӣ табдил ёфта 
буд. Он рӯзҳои аз сари мардуми 
мо гузаштаро метавон ба имрӯза 
мамлакатҳои Афғонистону Сурия 
ташбеҳ дод. Дар ҷанги шаҳрвандӣ 
ҳамеша сараввал мардуми  бесаводу 
гумроҳ ҷалб гардида, марзу бум-
ро хароб мекарданд. Дар ин ҷанг 
баъзе аз шаҳрвандони мо, ки вата-
нашонро бо пулу мол иваз карда 
буданд , бевиҷдонона фурӯхтанд 
ва барои сар задани оташи ҷанг 
мусоидат мекарданд.  Оқибати 
ҷанги шаҳрвандӣ ба ҷуз аз фасоду 
ғоратгарӣ дигар ҳосиле наёвард, ки 
дар ин ҷанг 150 ҳазор шаҳрванди 
бегуноҳ қурбон гашта, зарарҳои 
молии ҷанг ба иқтисодиёти кишвар 
беш аз 10 миллиард доллари амри-
коиро ташкил дода, беш аз 60 мил-
лион шаҳрвандони кишвар гуреза 
шуда, ба хоки давлати Афғонистон 
паноҳ бурданд ва азобҳои сангин-
ро аз сар гузарониданд. Албатта,  
ҳисороти моливу иқтисодӣ дар ба-
робари талафоти 150 ҳазор ҷавон 

ҳеҷ аст, зеро мол ва иқтисодро ме-
тавон барқарор кард, вале талафо-
ти марги инсонҳо ҷуброннопазир 
аст. Ҳамин тавр, кишвари азизамон 
Тоҷикистон аз қадамҳои нахустини 
ба даст овардани Истиқлолияти 
давлатӣ чунин роҳҳои шебу фарози 
сангинро аз сар гузаронид, ки ба 
пешрафти иқтисодиёти мамлакат 
монеъ гардид. 

Барои аз байн набурдани давла-
ти соҳибистиқлоли навин ба бах-
ти миллати тоҷик шахсияте сари 
қудрат омад, ки сиришташ аз некӣ, 
покию самимият, адолату садоқат, 
ҷасорат у шуҷоат, худшиносию 
ватандӯстӣ буд. Дар он лаҳзаҳои 
ҳассосу мураккаби сиёсӣ касе зи-
маи давлатдориро ба дӯш гириф-
тан намехост. Замоне, ки сохтори 
давлатдорӣ шикаста, ба хоҷагии 
халқ ҳисороти зиёд ворид гардида, 
бӯҳрони сиёсиву иқтисодӣ дав-
латро фаро гирифта буд, масъули-
яти душвору сангин ва ҷиддиро 
ҷавонмарди асил ва ватанпаварӣ 
тоҷик  Эмомалӣ Раҳмон бар дӯш 
гирифт. 

Бо гузашти замон вақт нишон 
дод , ки сиёсати пешгирифтаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
– Пешвои миллат Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон роҳи ду руст 
буд. Таърихи давлатдории  навини 
тоҷикон ин ҳақиқатро бори дигар  
собит сохт, ки мардуми шарифи 
мо дорои хирад ва нерӯи солиму 
тавоно буда, қодир аст пеши роҳи 
ҳама гуна фоҷиаро гирад  ва обрӯву 
нуфузи давлати тоҷиконро дар ар-
саи байналмилалӣ ҳифз намояд.   

Имрӯзҳо ба ҳамаи мо маълум 
аст, ки бо талошҳои Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Ра ҳмон кишвари ма ҳбубамон 
Тоҷикистон  рӯ ба тараққӣ ва 
рушди ҳамаҷониба ниҳодааст. Дар 
ҳама соҳаҳо пешравии куллӣ  ба 
назар мерасад, хусусан дар тамо-
ми сохторҳои қудратии кишвар 
низ ба кулӣ пешравиҳо ва сифа-
ти фаъолият мушоҳида мегардад 
ва имрӯз сохторҳои қудратии мо 
баҳри ҳимояи марзу буми кишвар 
бо нерӯи бузург омода ҳастанд. 

Ҳокимияти судӣ низ дар баро-
бари дигар  сохторҳои қудрати  дар 
таҳкими Истиқлолияти давлатӣ ва 

сулҳу суботи Ватан нақши бориз 
доранд. 

Д а р  ҷ о м еа и  де м о к рат и в у 
ҳуқуқбунёд, ки ҷавҳари онро ҳуқуқ 
ва озодиҳои инсону шаҳрванд 
ташкил медиҳанд, барқарорсозии 
адолати судиву иҷтимоӣ, таъми-
ни волоияти қонун вазифаи асо-
сии суд маҳсуб меёбад. Суд ҳои 
иқтисодии ҷумҳурӣ бобати иҷрои 
ин рисолат муқаррароти Консти-
тутсия, Қонуни конститутсионӣ 
«Дар бораи суд ҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» ва дигар санадҳои 
қонунгузориро ба роҳбарӣ гириф-
та, дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ 
корҳои зеринро ба сомон расони-
даанд.

Натиҷаи омӯзиш ва таҳлили 
фаъолияти корӣ дар самти ба амал-
барории адолати судӣ танњо дар 
давраи соли 2019 нишон медиҳад, 
ки дар ин давра ба судҳои иқтисодӣ 
3593 (3398) адад аризаҳои даъвогӣ 
(аризаҳо) ва шикояту дархостҳо 
ворид гардида, аз он 2679 (2629) 
адад парванда  моҳиятан  бо ба-
ровардани санад ҳои судӣ (дар 
марҳилаҳои якум, кассатсионӣ ва 
назоратӣ) баррасӣ  карда шудааст. 
Истеҳсолот доир ба 130  парванда 
қатъ карда шуда, 178 (134) аризаҳо 
бебаррасӣ мононда, 3 адад парван-
да аз рӯи тобеият ирсол карда шу-
дааст. Қабули 16 ариза рад ва 689 
(565) аризаҳо бинобар ба тала-
боти қонунгузории мурофиавӣ 
мутобиқ набуданашон баргардо-
нида шудаанд.

Ҳамин тавр, шумораи умумии 
парвандаҳои баррасишуда нисбат 
ба соли 2018 дар маҷмӯъ 50 адад ё 
ин ки 1,3 % зиёд гардидааст.

Доир ба рӯёнидани зарар ва 
маблағҳое, ки аз муносибатҳои 
қарзӣ бармеоянд , дар с уд ҳои 
иқтисодӣ дар давраи ҳисоботӣ 
талабот нисбат ба 278823470,34  
(261609698,6) сомонӣ қонеъ ва 
бо санадҳои судӣ ба фоидаи давлат 
маблағи 6461695,25 (5710177,84) 
сомонӣ боҷи давлатӣ рӯёнида шу-
дааст.

Қобили қайд аст, ки кор дар сам-
ти иҷрои санадҳои судӣ нисбати 

солҳои қаблӣ беҳтар гардида, дар 
ҳамкорӣ бо Хадамоти иҷрои назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
соли сипаригардида ба фоидаи 
давлат зарар ва боҷи давлатӣ дар 
маҷмӯъ ба маблағи 97199266, 48 
(91926052,01) сомонӣ рӯёнида 
шудааст, ки нисбат ба давраи со-
ли 2018 ба маблағи 5273214, 47 
сомонӣ ё 5, 13 % зиёд мебошад.

Дар татбиқи Барномаи давлатӣ 
оид ба таълиму тарбияи ҳуқуқии 
ша ҳрвандон с уд ҳои иқтисодӣ 
саҳмгузор буда,  дар ин давра ба-
рои баланд бардоштани маърифа-
ти ҳуқуқии шаҳрвандон, ба аҳоли 
фаҳмонидан меъёрҳои қонунҳои 
а м а л к у н а н д а  в а  п е ш г и р и и 
қонунвайронкуниҳо дар маҷмӯъ 
1496, вохӯриву мулоқотҳо бо аҳолӣ 
гузаронида шуда, дар матбуот 137 
ва сомонаҳо 81 мақолаи илмиву 
оммавӣ ба чоп расонида шудаанд.

Боиси тазаккур аст, ки дастовар-
ди аз ҳама муҳимми Тоҷикистон дар 
зарфи 29 соли ин худ дар мадди аввал 
хотима бахшидани ҷанги шаҳрвандӣ 
ва истиқрори сулҳ мебошад, ки бо 
талошҳои пайгиронаи Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикиситон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба даст омадааст. Ин ҳамаро 
Сарвари давлат баҳри барқарор на-
мудани асосҳои давлатдорӣ ва таъми-
ни қонуният, сулҳ ва ризоияти миллӣ 
ба ваъдаи дар Иҷлосияи 16-уми 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(даъвати дувоздаҳум) додаи хеш дар 
назди халқу миллат ва ҷомеаи ҷаҳонӣ 
вафо карданд.  Бояд фаромуш насо-
зем, ки дар замонҳои парешониву 
тангии ҷанги шаҳрвандӣ, танҳо ба 
мо роҳбари давлатамон ёрӣ расони-
данду ҳамеша дар ғами мову милллат 
буда, фикри моро мекарданд.  

Маҳз, дар ин зарф кишвари 
мо ба  мувффақиятҳои зиёди на-
заррас ноил гардидааст. Яке аз ин 
комёбиҳо, ки тӯли чандин солҳо 
мардум шарафманди тоҷик инти-
зори мекашиданд ин сохтмони 
Нерӯгоҳи барқии  обии Роғун буд, 
ки дар моҳи ноябри соли 2018 ав-
валин агрегатри он бо ташаббуси 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба фаъолият шуруъ кард.  
Пас, аз соҳибистиқлолӣ  кишвари 
моро зиёда аз 150 давлати рӯи дунё 
эътироф кардаанд ва мешиносанд. 
Ин аст, Сарвари давлат ки соли 
2018 “Соли рушди сайёҳӣ” ва соли 
2019-2021 “Солҳои рушди деҳот, 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” ва дар 
Паёми навбати солҳои 2020 - 2040 
ба таври расмӣ “Бистсолаи омӯзиш 
ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, 
дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму ма-
ориф” эълон доштанд, ки эълони 
чунин солҳо боз ҳам шиносонидани 
тоҷикон ва фарҳанги тоҷикон дар 
арсаи ҷаҳонӣ мебошанд. Дар ин 
росто низ, дастовардҳои ҷавонони 
кишвар назаррасанд. Ҷавонони 
мо дар тайи солҳои охир, дар 
мусобиқаҳои байналмилали ишти-
рок намуда сазовори ҷойҳои на-
моён гардида истодаанд ва Парча-
ми Тоҷикистонро дар миёни садҳо 
кишвар баланд бардошта истодаанд. 
Бо шукргузори аз  Истиқлолияти 
давлатӣ ҷавонон дар муассисаҳои 
олии кишвар ва берун аз он озодона  
таҳсил намуда, кадрҳои болаёқат шу-
да фаъолият доранд. Ҳоло бошанд 
роҳбари кишварамон аз минбарҳои 
бонуффузи ҷаҳони бо шевои шои-
ронаи тоҷикӣ сухан меронад, ки ин 
барои мо як муваффақият аст. Ин 
гуфтаҳо аз он ишорат медиҳад, ки 
мардуми  тоҷик тавоност ва қудрати 
ҳама гуна дастовардҳоро доранд. 
Ҳамин Истиқлолият аст, ки имрӯз 
мо дар болини худ оромона сар 
мегузорем.

Асрорзода Зуҳуриддин, 
донишҷӯи курси 5 - уми 

ихтисоси идораи давлатии 
таҳсилоти дуюми олӣ
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Х а лқи тоҷик дар т ўли 
таърих маданияти заминдорӣ, 
чорвопарварӣ ва шаҳрдорӣ, 
бунёди шаҳрҳои азим ва осо-
ри бебаҳои меъморӣ, техника 
ва афкорӣ техникӣ, санъати 
ороишӣ ва амалӣ, нақшунигори 
муҳташам ва мактаби минятурӣ, 
ривоҷи мусиқии халқӣ ва 
классикӣ, маданияти маънавӣ, 
адабиёт, ки заминаи воқеии он 
рушду нумўи илм аст, ба афко-
ри ҷамъиятиву сиёсӣ, назарияи 
давлатии озоду боадолатро ба 
миён овард.

Дар тўли тараққиёти таърихӣ 
халқи тоҷик роҳи мураккабу душво-
реро тай намуда, аз таҳдидҳои 
мудҳиши нестшавии ҷисмонӣ худро 
эмин нигоҳ дошт. Ба муқобили душ-
ман дар баробари сипар фарҳанги 
худро пеш гузошт ва ҳамзистиву 
ҳамкориро пешниҳод кард. Худ, ки 
маърифатноку маорифпарвар буд, 
бартарии илму маърифатро исбот 
намуда, қабилаҳои мухталифи кўчии 
Осиёи Миёнаро ба омӯзиши илму 
маърифат ҳидоят намуд.

Тоҷикон нисбати ҳамсоягони 
худ тавонистаанд нишона ҳои 
қабилавиро хеле барвақт паси сар 
намуда, шаҳрҳоро бунёду зебо гар-
донанд ва ба марказҳои тамаддунии 
илму дониш табдил диҳанд. Агар 
ҳамаи ин маҳз дар давраи давлат-
дории Ҳахоманишиёну Ашкониён 
ибтидо гирифта бошад, Сосониё-
ну оли Сомон ба инкишофи илму 
маърифат заминаи воқе гузоштанд. 

Дар аҳ ди Сосониён пас аз 
барқароршавии омилҳои эллинӣ 
бунёди дабистону мактабҳои 
олӣ ба монанди мактаби олии 
фарҳангистони Гунди Шопур илму 
фарҳанг хеле рушд намуда, як қатор 
андарзномаҳо "Дарахти Асурик", 
"Ёдгори Зарирон", "Минуи хирад", 
"Тоҷномак", "Гоҳномак", "Корно-
маи Ардашери Бобакон", "Ростсу-
хан", "Хусрави Кувотон ва писари 
у", "Мотикони ҳазор додестон", 
"Шаҳристонҳои Эрон" ва "Худой-
номак" таълиф шудаанд, ки аз тамад-
дуни фарҳангосои Сосонӣ ҷилвагарӣ 
карда ба ахлоқу маърифат ва рушду 
нумуи илми форсу тоҷик таъсири 
амиқ гузошт. Донишмандони дохи-
ливу хориҷӣ, адибону мунаҷимон 
мисли Абдулло ибни Мукаффаъ, 
Абу Муслим, Бармакӣ, Рўзбеҳ ба 
ин марказ ҷамъ омада маҳфилҳои 
илмиву оммавӣ мегузарониданд ва 
ба пешрафти илмҳои таърих, ҳуқуқ, 
фалсафа, мантиқ, нуҷум, тиб, риёзӣ, 

аркоми давлатдорӣ, тарҷумаи асарҳои 
илмии суриёниву юнонӣ, ҳиндӣ ва 
монанди инҳо замина мегузош-
танд. Академияи Гунди Шопур бо 
асоси комил гаҳвораи илми форсу 
тоҷик дониста мешавад, ки маркази 
ҳақиқии илму фарҳанг буда, ҳангоми 
бунёди ӯ бо фармони Шопури-I дар 
даромадгоҳаш ибораи ҳаккокишудаи 
«Донишу хирад аз шамшер зӯртар 
аст» шаҳодати гуфтаҳост.

Ин  о м и л и  та м а д ду н о фа -
рии тоҷикон зери муборизаҳои 
аҷнабиёни турку араб коста гардида 
бошад, аз байн нарафта, ҳангоми ба 
саҳнаи сиёсат омадани сулолаҳои 
маҳалии Тоҳириёну Саффориён ва 
оли Сомон оммаи васеи мардум ба 
ваҳдату мубориза баҳри истиқлолият 
муттаҳид гардида, давлати бузурги 
Сомониёнро бунёд намуданд. Бунёди 
давлати бузурги Сомониён бо сар-
варии шоҳи хирадманду адолатпеша 
Исмоили Сомонӣ ба эҳёи маданияти 
миллии тоҷикон заминаи воқеи гу-
зошта, тамоми соҳаҳои илм бомаро-
тиб рушд карданд. Ба даст омадани 
истиқлолияти сиёсиву иқтисодии со-
мониён, ҳамчунин муваффақиятҳои 
назарраси онҳо дар ҳамаи соҳаҳои 
ҳаёти иҷтимоию иқтисодӣ, фаъолия-
ти эҷодӣ, машғулият бо илму фарҳанг 
шароити мусоиду созгор муҳайё 
гардида, аз тамоми гӯшаву канори 
мамлакат, арбобони илму фарҳанги 
вилоятҳои гуногуни хилофати араб, 
олимону устодони санъат, табибону 
шоирон ҷамъ омада, ба ҳаёти мада-
ниву илмии давлати сомониён ме-
пайвастанд. Сарварону ҳокимон аз 
рӯи ақидаҳои сиёсӣ ва соири назар 
рушди илму фарҳангро ба маротиб 
дастгирӣ мекарданд.  

Шаҳрҳои Бухоро, Самарқанд, 
Хуҷанд, Марв, Урганҷ, Уротеппа 
марказҳои рушдкардаи маданият 
ва илм ҳисобида шуда, китобхонаи 
бузурги шаҳри Бухоро «Савонеҳ-ул-
ҳикмат», ки дар он доир ба соҳаҳои 
мухталифи илм асарҳои олимон 
маҳфуз буданд шаҳодати гуфтаҳост. 
Дар ин замина Абӯалӣ ибни Сино 
ишора ба он мекунад «…вориди 
сарое шудам, ки хонаҳои бисёр 
дошта, дар хонае сандуқҳои китоб 
болои ҳам чида шуда буданд. Дар 
як хона китобҳои илмҳои арабӣ 
ва шеър, дигараш китобҳои фиқҳ 
ва илмҳои дигар буд. Китобҳоеро 
дидам, ки бисёр касон ҳатто нома-
шонро нашуниданд ва ман онҳоро 
на пеш аз ин ва пас аз ин надидаам». 
Муваффақиятҳои соҳаи мадания-
ту илм ва соҳаҳои дигар натиҷаи 
дигаргуниҳои тарқипарваронаи 
ҳаёти сиёсӣ, ҷамъиятӣ, иқтисодӣ ва 
илмии халқи тоҷик буд. Бо туфайли 

ҳамин дар он замон қабл аз ҳама дар 
Бухоро олимони зиёд ба камол раси-
да забони форсии дарӣ ва  назму наср 
инкишоф ёфт. 

Бо шарофати таъсису ташаккули 
давлати бузурги тоҷикон Сомониён 
халқи тоҷик дар давоми як аср аз зул-
му ситам озод монда, ҳаёти худро 
дар шароити осоишта ба роҳ монд 
ва дар рушди илму фарҳанг асос гу-
зошт.   Фарзандони барҷастаи халқи 
тоҷик Абубакр ар-Розӣ, Форобӣ, 
Сино, Берунӣ, Фирдавсӣ, Хайём, 
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ва дигар до-
нишмандони илмҳои риёзӣ, нуҷум, 
тиб, фалсафа, мантиқ, ҷуғрофия, 
ҳуқуқ, адабиёту санъат ва монанди 
инҳо рушд ёфта, ба дастовардҳои 
бузурги илму фарҳанг ноил шу-
данд, ки замони таҷадуд ва давраи 
эҳёву ворисони давомдиҳандагони 
муваффақиятҳои халқҳои Осиёи 
Миёна гардиданд.

Зуҳури давлати Сомониён давраи 
фавқулодаи таърихии инкишофи ил-
ми тоҷик буда, бо завол ёфтани он 
афкори ҷамъиятву сиёсӣ ва илмӣ 
рӯ ба таназул овард. Бо назардошти 
бархуди дасисаҳои сулолавӣ дар 
асри XIV бо барқарор шудани ҳаёти 
иқтисодӣ илму маданият равнақ 
ёфта, марказҳои илму фарҳанг дар 
Самарқанду Ҳирот Абдураҳмони 
Ҷомӣ, Алишер Навоӣ, Султон Ху-
сейн Мирзо, Бурҳониддин Атоуллоҳ, 
Ҳасани Турбатӣ, Мири Муртаз ва 
Мавлоно Фасеҳиддин барин адибо-
ну донишмандон, ки ҳар кадоме ба 
қавли Исфизорӣ Афлотуни замони 
худ буданд. Дар асри XVI ривоҷ ёфта-
ни робитаҳои иқтисодиву тиҷоратӣ 
барои инкишофи илму маданият 
шароити мусоид муҳайё гардид. 
Фарзандони барҷастаи халқи тоҷик 
шоирон, файласуфҳо, муаррихон, 
ситорашиносон, ходимони тиб, ки-
миёгарон, риёзидонон ва дигар ходи-
мони илм Али Кушчии Самарқандӣ, 
Мерими Челебӣ,  Абдуали  Ни-
зомуддин, Акубари Самарқандӣ, 
Ҷарроҳи Самарқандӣ, Давои 
Самарқандӣ, Дарвеши Самарқандӣ, 
Султон Алии Самарқандӣ, Мираки 
Самарқандӣ, Аҳмади Розӣ, Ибни 
Рузбехон, Ҳофизи Таниш, Мутрибӣ, 
Ҳасанхоҷаи Нисорӣ, Бадриддини 
Кашмирӣ, Мирзоҷони Шерозӣ, 
Ҷалолиддини Девонӣ, Камолид-
дини Биноӣ, Ҳилолӣ, Зайниддини 
Восифӣ ва Мушфиқӣ ба инкишофи 
иқтисодиёт ва илму фарҳанг ҳисса 
гузоштанд. 

Дар ибтидои асри XIX дар замо-
ни ҳокимияти подшоҳии Россия, 
пас аз садсолаҳо бо талошҳои асо-
соузори ҳаракати маорифпарварии 
тоҷик Аҳмади Дониш ва чеҳраҳои 

нави доираи адабии тоҷик, илми 
тоҷик ру ба инкишоф ниҳод. Дар 
ҷараёни як асри охир миллати тоҷик 
давраи пур аз тазод ва муборизаҳои 
пурфоҷиаро паси сар намуда, се зи-
наи инкишофи давлату давлатдорӣ 
ва роҳи сахту сангини расидан ба 
истиқлолияти миллиро паймудааст: 
интиҳои давраи давлатдории амо-
рати Бухоро, таъсисёбии Ҷумҳурии 
Мухтори Тоҷикистон дар ҳайати 
Иттиҳоди Шӯравӣ ва ниҳоят эълон 
шудани Ҷумҳурии соҳибистиқлоли 
Тоҷикистон ва навсозию эҳёи  дав-
латдории миллӣ.

Дар чунин даврони тақдирсози 
Шуравӣ устод Садриддин Айнӣ 
вориди саҳнаи пайкори муқаддаси 
миллӣ шуда, дар кори муқаддаси таъ-
мини ҳуқуқ ва манфиатҳои таърихии 
тоҷикон, ҳамзамон Абулқосим Лоҳутӣ, 
Бобоҷон Ғафуров, Мирзо Турсунзода, 
Мирсаид Миршакар ва боз як гурӯҳ 
зиёиёни ватанпараст дар рушди илму 
маданияти халқи тоҷик саҳми арзанда  
гузоштанд. Дар ин аём ба миён омада-
ни Марказҳои фарҳангӣ, ктобхонаҳо, 
бунёди Донишгоҳу Донишкадаҳо, 
таъсиси Академияи илмҳо ифшои 
эътимодноки рушди илму дониш ва 
маданияти халқи тоҷик маҳсуб меё-
бад. Маҳз дастовардҳои руҳияи илмии 
собиқ ИҶШС ва расидан ба ҳадафҳои 
воқеии коммунизми илмӣ буд, ки 22 
апрел ҳама сола дар муассисаҳои 
миёнаи умумӣ, китобхонаҳо ва 
Донишгоҳу Донишкадаҳо, Академияи 
илмҳо конфронсҳои илмӣ-назариявӣ 
гузаронида шуда, дастоварҳои илмӣ 
гирд оварда мешуданд.

Б о так мил ёфтани сох ти 
сотсиалистӣ ва ба миён омадани 
муаммоҳои миллӣ вазъият муташаниҷ 
гардида, хавфи аз миён бурдани дав-
лати абарқудрати ИҶШС ба миён 
омад. Ин вазъият соли 1990 давала-
ти абарқудрати ИҶШС-ро барҳам 
дода, ба мустақилияти халқҳо асос 
гузошт, ки ба ин вазъият тоҷикон 
ҳам фарогир буданд. Пас аз ба миён 
омадани ҷанги таҳмилӣ ва бадаст 
овардани Истиқлолияти давлатӣ, 
ба саҳнаи сиёсат омадани фарза-
нди фарзонаи миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон эҳёи нави давлатдо-
рии миллӣ оғоз шуда миллати тоҷик 
фазои осоиштаи зиндагӣ, руҳияи 
фарҳанги миллӣ ва рушду нумуи ил-
миро соҳиб гардид.

Маҳз бо азму талошҳо ва 
дастгириҳои пайвастаи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ри-
солати азалии миллии давлатдорӣ 
соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ, аз 

ҷумла илму фарҳанг рушду нумуъ ёфт. 
Дар замони Истиқлолияти давлатӣ 
эҳё бахшидан ба бунёди муассисаҳои 
томактабӣ, муассисаҳои миёнаи 
умумӣ, Донишгоҳу Донишкадаҳо, 
Академияҳои тахассусӣ, Академи-
яи миллии илмҳои тоҷик, Китобхо-
наи миллӣ, таъсиси Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ки ба истиқлолияти илмии милла-
ти тоҷик заминаи воқеӣ мегузо-
рад, марказҳои илмиву тадқиқотӣ, 
таҷлили ҷашнвораҳои сиёсиву 
фарҳангӣ, конфронсу симпозиумҳои 
сатҳи байналмилалӣ, олимпиадаҳои 
дохиливу хориҷӣ, эълон гардида-
ни соли 2010 «соли маориф ва 
фарҳанги техникӣ», давра ба дав-
ра қадами устувор гузоштан дар 
ҳалли масъалаи глобалии об, солҳои 
2020-2040 «20 солаи рушди илмҳои 
дақиқ», озмунҳои ҷумҳуриявии 
«Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст», 
«Тоҷикистон ватани азизи ман» ва 
монанди инҳо ба рушду нумуи ил-
ми тоҷик заминаи воқеи гузошта, 
дастовардҳои илми тоҷикро дар 
марҳилаҳои таърихӣ назаррас ме-
гардонад.

 Дар таърихи илми тоҷик давраи 
давлатдории Сосониёну Сомониён 
асос гузошта бошанд, бузургони мо 
дар марҳилаҳои гуногуни давлатдорӣ 
ин амалро натанҳо пос доштанд, бал-
ки решаҳои рушди илмро пойдору 
мустаҳкам карданд. Давомдиҳандаи 
мероси давлатдории ниёгон Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба соҳаи илм дубора эҳё 
бахшид ва  эътибори тоҷиконро 
дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ 
намуд. Бо назардошти марҳилаҳои 
гуногуни хатарноки ҷаҳонишавӣ, 
ҷараёни ҳаракатҳои ифротиву 
ифротгароӣ, таҳдиди воқеаҳои ба 
амалоии глобалӣ Тоҷикистон бо 
дастовардҳои назаррасӣ илмӣ миё-
ни дигар давлатҳои абарқудрати 
ҷаҳон мавқеи хосаро соҳиб гардид. 
Аз таърих ба мо аён аст, дар ҳама 
марҳилаҳои гузариши таърихӣ бо 
назардошти муборизаҳои дохилии 
феодалӣ, сулолавӣ, муборизаҳои 
мазҳабиву хатарҳои глобалӣ милла-
ти тоҷик илму фарҳангро дараҷаи 
аввал дониста, дар муқобили душман 
онро сипари боеътимоди миллӣ ба 
роҳ мондааст. 

И. Маҳмадов,
сардори шуъбаи таълим ва 

мониторинги сифати таҳсилот  
Ҳ.  Қуватзода

сардори маркази 
автоматикунонӣ
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Об муъҷизаи беҳтарини 
ҳ а ё т  б уд а ,  б е  о б  я г о н 
мавҷудоти зинда вуҷуд до-
шта наметавонад . Об бо 
арзиши худ дар тамоми ҷаҳон 
ҳокимиятро соҳиб мебошад 
ва манбаи нахустини қонеъ 
гардонидани талаботи асосии 
инсон ба ҳисоб меравад. 

Мас ъ а л а ҳ о е,  к и  ба  с оҳ а и 
об ба х шида шудаанд ,  яке аз 
масъа ла ҳои асосии ҷа ҳон ба 
шумор мераванд. Чӣ хеле ки ба 
мо маълум аст, имрӯз дар ҷаҳон 
240 дарёи сарҳ адг узар ву ҷуд 
дорад , ки аз онҳо зиёда аз 170 
кишвар истифода мебарад ва аз 
рӯи нишондодҳои имрӯза 80% -и 
аҳолии сайёра дар минтақаҳои 
гарму хушктарин зиндагӣ меку-
нанд , эҳтиёҷу талабот бештар 
ба об доранд . Ба ҳс у низоъҳо, 
ихтилофҳо вобаста ба об дар 
давл ат ҳои о сиёиву африқоӣ  
солҳо боз вуҷуд доранд. Имрӯз 
дар ҷаҳон минтақае нест, ки дар 
масъалаи захираҳои об мушки-
лот надошта бошад ва ба нақши 
ин неъмати бебаҳо дар рушди 
устувор аҳамияти махсус зоҳир 
нанамоянд , зеро тамоми самтҳо 
ва соҳаҳои фаъолияти инсонӣ бо 
захираҳои об алоқаи зич доранд.

Дар давоми 50 соли охир, 150 
созишномаи ҳамкорӣ дар соҳаи 
об, дар байни кишварҳо баста шу-
данд. Таҷрибаҳо исбот карданд, ки 
ин созишномаҳо ба фоидаи кор 
мебошанд. Бо талошҳои зиёди 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- 
Пешвои миллат,  Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон масъалаи об дар 
ҷаҳон мақоми хоса пайдо кард. 
Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун як шах-
сияти бузург пешниҳод намуданд, 
ки самаранок истифода бурда-
ни об дар асоси муносибатҳои 
якдилӣ ва ҳамфикрӣ ҷараён ги-
рад ва якчанд ташаббусҳои дигари 
байналмилалӣ пешниҳод наму-

данд, ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ 
дастгирӣ ёфт. Аз ҷумла:

1. Пешни ҳод и Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
Иҷлосияи 54-уми Маҷмааи Уму-
мии СММ (1 октябри 1999) оид 
ба эълон намудани соли 2003 
“Соли оби тоза”. Дар асоси 
ин ташаббус 20 сентябри со-
ли 2000 дар Иҷлосияи 55-уми 
Маҷмааи Умумии СМ М соли 
2003 ҳамчун соли байналмила-
лии оби тоза эълон карда шуд. 1 
сентябри соли 2003 дар шаҳри 
Душанбе Форуми байналмилалӣ 
оид ба оби тоза баргузор гар-
дид , ки Президенти кишвар 
му ҳ тарам Эмома л ӣ Ра ҳ мон 
дар маросими кушодашавии 
он с у х анронӣ намуда, зикр 
карданд , ки мушкилоти оби 
тоза дар як сол ҳал нашуда, дар 
оянда низ яке аз ҳассостарин 
масъалаҳо боқӣ мемонад.

2. Пешниҳоди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
эълон намудани солҳои 2005-
2015 ҳамчун Даҳсолаи байнал-
милалии амал «Об барои ҳаёт». 
23 декабри соли 2003 Маҷмааи 
Умумии СМ М дар асоси Эъ-
ломияи Душанбе Қатъномаи 
дахлдорро қабул карда, солҳои 
2005-2015- ро ҳамчун Даҳсолаи 
байналмилалии амал «Об барои 
ҳаёт» эълон кард.   

  3. Пешниҳод оид ба таъмин 
намудани кишварҳои Осиёи 
Марказӣ бо оби тоза тавассути 
таъсис додани Консортсиуми 

байналмилалӣ доир ба истифо-
даи оби кӯли Сарез.

4. Эълон намудани соли 2013 
“Соли байналмилалии ҳамкорӣ 
дар соҳ аи об” (20 декабри 
2010). Тибқи ташаббуси мазкур 
20-21 августи 2013 Конфронси 
байналмилалии сатҳи баланди 
ҳамкорӣ дар соҳаи об дар шаҳри 
Ду шанбе барг у зор гард и д . 
Бунёди байналмилалии ҳифзи 
пирях ҳо, ки аз ҷониби Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар Форуми 3-уми ҷаҳонӣ доир 
ба иқлим дар шаҳри Женева, 
сипас дар Конфронси 15-уми 
ҷонибҳои Конвенсияи СМ М 
оид ба тағйироти иқлим дар 
Копенгаген пешниҳод гарди-
да буданд ва эълон намудани 
соли 2013-соли байналмила-
лии ҳамкориҳо дар соҳаи об, 
аз ҷумла ташаббусҳои дигари 
Тоҷикистон мебошанд.  

2 1 - у м и  м а р т и  с о л и  2 0 1 6 
М а ҷ м а а и  У м у м и и  С М М 
Қатънома зери унвони “Об ба-
рои рушди устувор” – 2018-2028 
бо иштироки 177 кишвари уз-
ви СММ қабул шуд. Му тобиқи 
Қатъномаи мазкур солҳои 2018-
2028 ҳамчун Даҳсолаи байнал-
милалии амал “Об барои рушди 
уст у вор” эълон шуд , ки аз 22-
у ми март и соли 2018 шу ру ъ 
шуда, 22-уми марти соли 2028 
ба анҷом мерасад . Қатъномаи 
мазку р, пеш аз ҳама, ба ҳа лли 
масъа ла ҳои у му мибашарӣ, аз 
қабили ивазшавии қабати озонӣ 

ва тағйирёбии иқлими сайёра, 
таъминот и а ҳолии к у раи за -
мин бо оби нӯ шокӣ, истифо -
даи оқилонаи захираҳои обӣ ва 
ҳолати экологии му ҳити зист 
бахшида шуда, ҷомеаи ҷаҳониро 
як бори дигар барои кам кардани 
исрофи об, истифодаи оқилона 
ва ҳифзи захираҳои обӣ, таъмини 
аҳолӣ бо маҳс улоти озуқаворӣ, 
ис теҳсоли нерӯ и барқ ,  низо -
ми экологӣ ва ру шди уст у во -
ри инсонӣ  ҳ у шдор месозад . 
Тоҷикистон тавонист, ки тамо-
ми кишварҳои шинохтатарини 
ҷаҳонро доир ба масъалаи ҳалли 
мушкилоти оби тоза ҷалб намо-
яд ва ҷомеаи ҷаҳонӣ иқдомҳои 
То ҷ и к и с т о н р о  ҳ а м а ҷ о н и б а 
дастгирӣ менамояд . Ҷумҳу рии 
Тоҷикистон аз лиҳози захираҳои 
обӣ бой буда, зиёда аз 50%-и сар-
чашмагирии ҳавзаи баҳри Арал 
ба ҳ удуд и он рос т меояд .  Ин 
за хира ҳо бо пиря х ҳо, ки 8%-и 
ҳудуди ҷумҳу риро фаро гириф-
таанд , якҷоя шуда,  за хира ҳои 
б у зу р г и  о б и  тоз ар о  та ш к и л 
медиҳанд , ки он дар ҳаҷми 845 
млрд. метри кубӣ арзёбӣ мегар-
дад. Дар маҷмӯъ 55,4% захираҳои 
оби ҳавзаи баҳри Арал ба ҳудуди 
Ҷумҳу рии Тоҷикистон рост ме-
ояд , ки он дар ҳаҷми 64,0 км3/
сол арзёбӣ мегардад. Аз ин ҷост, 
к и Ҷу м ҳ у рии Тоҷик ис тон аз 
ҳисоби боигарии захираҳои об 
дар миқёси ИДМ (СНГ) баъди 
Федератсияи Россия дар ҷои ду-
юм, дар миқёси Осиёи Марказӣ 
дар ҷои якум ва аз ҳисоби обҳои 
ширини нӯшокӣ дар ҷаҳон дар 
даҳгонаи аввал  ҷой дорад.

Рушди устувор рушде мебо-
шад ,  ки ҳ ангоми он ниёзҳои 
наслҳои ҳозира бе зарар расони-
дан ба наслҳои оянда қонеъ гардо-
нида мешавад. 

Пайваста ба ин Тоҷикистони 
мо нахустин кишварест, ки Стра-
тегияи миллии рушдро барои 
ҳазорсолаи равон таҳия намудааст. 
20-уми июни соли 2012 дар шаҳри 

Рио-де-Жанейро дар Конферен-
сияи Рио-20-и СММ Асосгузори 
сулҳу ваҳ дати миллӣ - Пешвои 
миллат,  Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон таъкид дошт, ки тибқи 
Стратегияи миллии рушд истифо-
даи самараноку сарфаи захираҳои 
табиӣ ҳамчун унсурҳои асосии 
иқтисоди “сабз” инкишофи бахши 
иҷтимоӣ ва ҳифзи низоми экологӣ 
чун ҷузъи таркибии ислоҳот дар 
Тоҷикистон арзёбӣ мегардад. Сар-
вари давлати Тоҷикистон дар ин 
конференсия бо таваҷҷуҳи ҷиддӣ 
ба мушкилоти вобаста ба афзои-
ши аҳолии сайёра, тағйироти гло-
балии иқлим, буҳрони молиявӣ, 
энергетикӣ ва озуқаворӣ аҳамият 
дода, ҳалли ин мушкилотро аз 
ҳама муҳим ҳисобид ва дархост 
намуд, ки он бештар ба қонеъ на-
мудани ниёзи табақаҳои аз ҳама 
осебпазири мардум ва занону 
кӯдакон равон карда шавад. Имрӯз 
мо ба сӯйи татбиқи Даҳсолаи 
байна лмила лӣ, ки ҳ адафи он 
ҳамкорӣ ба хотири дастёбӣ ба 
идоракунии устувор ва истифо-
даи оқилонаи захираҳои об аст, 
роҳ пеш мегирем. 

Беҳуда Тоҷикистонро маркази 
дипломатияи об намегӯянд, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
борҳо таъкид намуданд , ки “ 
ҳарчанд кишвари мо дар саргаҳи 
ташаккулёбии захираҳои обии 
Осиёи Марказӣ қарор гирифта 
бошад ҳам, аз масъалаи танқисии 
об худро канор гирифта намета-
вонад ва  ба таври ошкор баён 
карданд , ки мо ҳеҷ гоҳ ҳамсояҳо 
ва кишварҳои поёнобро ба муш-
килоти норасоии об мувоҷеҳ 
намесозем. Ин суханҳо маънои 
онро дорад , ки набояд масъалаи 
норасоии об бо таҳдиду низоъ 
ва мухолифат ҳалли худро ёбад , 
баръакс бо ҳамкорию ҳамгироӣ 
ва равобити дӯстона ҳалли худро 
меёбад. 

 Нигора Муҳтоҷова,
магистранти Академия     

Мутафаккирони тоҷику  
форс оид ба оини сарварӣ 
андешаҳои ҷолибро баён кар-
даанд аз ҷумла  донишманди 
шаҳири тоҷик Мир Сайид 
Алии Ҳамадонӣ дар китоби 
машҳури худ “За хират-ул-
мулук”, нуҳ шарти сарварӣ, 
дав л атсоло рӣ ,  с и ё сат ма-
дориро хеле му ъҷаз баён 
доштааст. Яке аз шарт ҳои 
оини сарвариро Ҳамадонӣ 
чунин мешуморад, ки сарвар, 
ҳоким, подшоҳ дар ҷараёни 
ҳаллу фасли корҳои давлатӣ 
ҳамеша ба илму маърифат, 
яъне уламо ва донишмандон 
такя менамояд.

Оини сарварӣ, давлатдорӣ, 
мардумсолорӣ, рафтору амали Пе-
швои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Ра ҳ м о н  б а  и н  ф а р м уд а ҳ о и 
Ҳамадонӣ созгор ва пойдор аст. 
Эмома лӣ Раҳмон аз нахустин 
қадамҳои хеш ба арсаи сиёсат 
ҳамеша ба илму хирад, маърифат, 
дониш, адлу инсоф такя намуда, 
зимоми давлатдориро бо дасти 
хирад идора мекунанд. Эмомалӣ 
Раҳмон рӯзи дуюми ба сифати 
Сарвари давлат дар пойтахти 
он замон  ноорому нобасомон 
- Душанбе интихоб шудани на-
хуст бо аҳли илму адаб мулоқот 
ва маслиҳату машварат ороста 
буданд. 

Мулоқотҳои анъанавии Пе-
швои муаззами миллат бо аҳли 
зиё дар арафаи Наврӯзи Аҷам 
ва Дарси сулҳи Президент дар 
Рӯзи дониш, дар оғози соли на-
ви та ҳсил да лели хирад дӯстӣ, 
маорифпарварӣ ва адабпарварии 
ин Сарвари наҷиб аст.

Мулоқоти навбатии Прези-
денти мамлакат бо намояндагони 
аҳли маориф, олимон ва зиёиён, ки 
дар Академияи идоракунии давла-
тии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 1 сентябр баргузор 
гардид, аз собитқадамии сиёсати 
маънавибунёди Пешвои миллат 
шаҳодат медиҳад. Дар ин мулоқот 
андешаҳои созандаву хирадман-

дона ва ҳидоятҳои раҳнамунсоз 
садо доданд.

Пешвои миллат дар суханро-
нии худ вазъи кунунии ҷараёни 
ислоҳот дар соҳаи маориф ва 
рушди онро хеле дақиқ таҳлил 
намуда, аз пешравиҳо, комёбиҳо 
ва камбудиҳои ҷойдошта ёдрас 
шуданд. Зикр намуданд, ки имрӯз 
масъалаи аз ҳама муҳим ва калидӣ 
баланд бардоштани сатҳу сифати 
таълим, тайёр кардани мутахас-
сисони ҷавобгӯ ба талаботи за-
мон ва меъёрҳои ҷаҳони муосир 
мебошад.

П р е з и д е н т и  к и ш в а р  б а 
омӯхтани илмҳои дақиқ, забонҳои 
русиву англисӣ, мутолиаи бешта-

ри китоб, аз худ кардани забони 
модарӣ, таъриху фарҳанги миллӣ, 
донишҳои ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ 
таваҷҷуҳи аввалиндараҷа зоҳир 
намуда, устодони макотиби миё-
наву олиро ба баланд бардоштани 
сатҳи касбияти худ даъват наму-
данд.

Мувофиқи ҳидоятҳои Сарвари 
давлат, устодон, омӯзгорон, кор-
мандони соҳаи маориф бояд баҳри 
таҷдиди назар ба соҳаи маориф, 
таҳияи барномаҳои нави ислоҳот, 
таълиму тарбия кӯшиш намоянд 
ва дар ободиву пешрафти кишвар 
саҳмгузор бошанд.

Фаромўз Ѓаюров, 
Шарипов Њасан

ТАШАББУСЊОИ ТОЉИКИСТОН 
ДАР МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ

РОЊНАМОИ МИЛЛАТ
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Соҳаи варзиши тоҷик 
д а р  д а в о м и  2 8  с о л и 
Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
таври бесобиқа рушд ёфт, 
ки таърихи миллат нази-
рашро ёд надорад. Чунки 
соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзиш ҳам дар баробари 
дигар соҳаҳо яке аз самтҳои 
афза лия тноки сиёсати 
иҷтимоии Ҳукумати кишвар 
ба ҳисоб мерафт. 

Маҳз дар даврони Истиқлолияти 
давлатӣ ба хотири таъмини оммави-
яти варзиш, таҳкими тарзи ҳаёти 
солим, мусоидат ба омодакунии 
варзишгарони касбии тоҷик за-
минаи мусоиду бемисол фароҳам 
овард . Истиқлолияти кишвар 
барои рушди соҳаи варзиш ша-
роит фароҳам сохт, ки ҷавонону 
варзишгарони кишвар бо ишти-
рок дар мусобиқаҳои ҷаҳонию 
байналмилалӣ миллату давлатамон-
ро байни дигар халқиятҳои ҷаҳон 
бештар муаррифӣ намоянд.

Сиёсати созандагию бунёдко-
ронаи Ҳукумати кишвар, хусусан 
ҷаҳду талошҳои Пешвои муазза-
ми миллат, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон имкон фароҳам намуд, ки 
соҳаи варзиш дар кишвар аз замони 
ба даст овардани Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
заминаҳои аввалини худро аз 
таъсис у барқарор намудани 
мактабҳои варзишӣ, баргузор 
намудани чорабиниҳои оммавӣ, 
варзишӣ, солимгардонӣ ва иштиро-
ки варзишгарон дар мусобиқаҳои 
байналмилалӣ аз сари нав оғоз на-
муданд.

Даврони пеш аз Истиқлолият 
варзишгарони мо имкони хуби 
дар мусобиқаҳои байналмилалӣ 
иштирок намуданро надоштанд. 
Зеро онҳоро зарур буд, ки барои 
иштирок ва роҳхат пайдо намудан 
дар мусобиқаҳои байналмилалӣ 
варзишгарони 15 давлати Иттиҳоди 
Шӯравиро мағлуб намоянд. Дар 
баробари ин, барои сафарбар на-
мудани варзишгарон ноадолатиҳо 
низ ба назар мерасид. Ин тарзи 
коргузорӣ рӯҳияи варзишгарони 
тоҷикро шикаста буд. Онҳо им-
кони муаррифии худ ва давлатро 
кам доштанд. Истиқлолият имко-
ни асосии рушди варзиш ва кашфи 
чеҳраҳои нави варзиш дар кишвар 
шуд. Акнун варзишгарони тоҷикро 
зарур аст, ки барои иштирок дар 
мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ 
танҳо дар мусобиқаи чумҳуриявӣ 
ғолиб гардида, роҳхат ба бозиҳои 
байналмилалиро ба даст оранд. Ба 
ин васила варзишгарони мо таво-
нистанд, ки таҷрибаи варзишии 
худро бой гардонанд ва Парчами 
Тоҷикистонро дар зинаҳои фахрии 
мусобиқаҳои минтақавию ҷаҳонӣ 

баланд бардоранд.
Солҳои аввали Истиқлолият 

мушкили асосии варзишгарони 
тоҷик набудани толорҳои варзишӣ 
ба ҳисоб мерафт. Варзишгарони 
тоҷик барои омода шудан ба-
рои мусобиқаҳои байналмилалӣ 
танқисӣ мекашиданд. Толорҳо ба 
талаботи замон ҷавобгӯ набуданд. 
Таваҷҷуҳи бевоситаи Ҳукумат 
ва барқарор шудани амну субот 
дар кишвар ин мушкилии асо-
сии варзишгарони тоҷикро дар 
кӯтоҳтарин муҳлат аз байн бурд. Бо 
шарофати Истиқлолияти давлатӣ 
имрӯзҳо дар сартосари ҷумҳурӣ 
8850 иншооти варзишӣ новоба-
ста аз шакли моликияташон дар 
ҷумҳурӣ ба қайд гирифта шуда-
аст, ки аз ин 117 варзишгоҳ, 6204 
майдончаи варзишӣ, 1655 толори 
варзишӣ, 85 ҳавзи шиноварӣ ва 789 
маҷмаа, иншооти махсуси варзишӣ, 
аз қабили тамрингоҳи тир, боулинг, 
фитнес ва клубҳои ихтиёрӣ фаъо-
лият мекунад, ки дар оммавигар-
донии варзиш, ки яке аз ҳадафҳои 
асосии Роҳбарияти Олии мамлакат 
дар самти варзиш мебошад, саҳм 
мегузоранд.

Бо мақсади ҷалби наврасо-
ну ҷавонон ба варзиш имрӯз дар 
ҷумҳурӣ 134 мактаби варзишӣ 
амал менамоянд, ки аз ин 5 мак-
таби маҳорати олии варзишии 
ҷумҳуриявӣ, Маркази омодагии 
олимпӣ дар шаҳри Хоруғ, 2 мактаби 
маҳорати олии варзишии вилоятӣ, 

3 мактаби махс уси варзишии 
ҷумҳуриявӣ, 12 мактаби махсуси 
варзишии захираҳои олимпӣ (10 
мактаб дар ш. Душанбе, 1 мактаб 
дар ш. Хуҷанд ва 1 мактаб дар н. 
Рӯдакӣ), 90 мактаби варзишӣ дар 
шаҳру ноҳияҳо ва 21 мактаби 
варзишӣ дар тобеияти Иттифоқҳои 
касабаи мустақил ва ташкилоти 
ҷамъиятии “Ҳосилот” мебошанд.

Ис т иқлолият и к ишвар ва 
таваҷҷуҳи Ҳукумати ҷумҳурӣ ба 
варзиш шароит фароҳам намуд, ки 
солҳои охир як қатор иқдомҳо ба-
рои рушди соҳа роҳандозӣ гардид.

Ф е д е р а т с и я и  ф у т б о л и 
То ҷ и к и с т о н  б о  д а с т г и р и и 
Ҳукумати ҷумҳурӣ баҳри тарғиби 
ҳаёти солим соли 2014-ро соли ом-
мавияти футбол дар кишвар эълон 
намуд. Ин иқдоми наҷиб дар баро-
бари тарғиби варзиш дар кишвар 
Тоҷикистонро миёни ҷаҳониён 
ҳамчун давлати варзишпарвар 
муаррифӣ намуд. Баъди роҳандозӣ 
гардидани ин иқдом собиқ Прези-
денти ФИФА Ёзеф Блаттер барои 
дидан кардан аз кишвари ҷавону 
варзишдӯст ба Тоҷикистон ташриф 
овард.

Иқдоме, ки варзишпарвар бу-
дани Пешвои миллат, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмонро бори дигар ба 
ҷаҳониён собит сохт, ин таъсиси 
“Ҷоизаи Президенти Ҷумҳурии 
То ҷ и к ис то н  ба  ғол и б о н  ва 
ҷоизадорони мусобиқаҳои бай-
налмилалии варзишӣ” буд. Ва-

рзишгарони тоҷик баъди таъсиси 
ин ҷоиза дубора соҳаи варзишро 
интихоб намуда, бо дасту дили 
гарм вориди варзиш гардиданд. 
Онҳо аз ин пас метавонанд танҳо 
ба варзиш машғул шаванд ва муар-
рифгари давлату миллат бошанд. 
“Ҷоизаи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои ғолибону 
ҷоизадорони мусобиқаҳои варзи-
шии байналмилалӣ” соли 2015 
таъсис дода шуд ва то имрӯз се 
маротиба бо Амрҳои Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 36 нафар 
варзишгарон бо ин ҷоиза сарфароз 
гардонида шудаанд, ки ҳаҷми уму-
мии маблағи ҷоизапулӣ 1296250 
(як миллиону дусаду наваду шаш 
ҳазору дусаду панҷоҳ) сомониро 
ташкил медиҳад ва маблағи мазкур 
аз ҳисоби Фонди захиравии Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷудо 
гардидааст.

Соли 2016 барои варзиши 
тоҷик бо руйдоду ҳаводиси муҳим 
хотирмон ба ҳисоб меравад. Зе-
ро варзишгарони тоҷик дар аксар 
намудҳои варзиш ба дастовардҳое 
ноил гардиданд ,  ки авва лин 
ҳисобида мешуд. Оғоз аз аввалин 
медали тиллои Осиё аз намуди ҷудо 
то ба медали тиллои олимпӣ аз на-
муди гурзандозиро варзишгарон ба 
Ватан оварданд. Махсусан медали 
тиллои гурзандози тоҷик Дилшод 
Назаров дар арафаи 25-солагии 
Истиқлолияти давлатӣ ҳамчун 
туҳфаи арзишманд дар хотири 
хурду бузурги мардуми кишвар 
нақш бастааст. Бо як медали тилло 
Тоҷикистон аз рӯи ҳисоби медалҳо 
дар ҷои 54-ум ва аз рӯи тақсими 
медалҳо аз рӯи балҳо сари ҳар 
иштирокчӣ дар ҷаҳон мақоми ав-
валро ишғол намуд. Ба ин восита ва 
ин дастовард варзиш дар соли 2016 
дар Тоҷикистон даҳчанд оммавӣ 
шуд. Ҳафтаҳою моҳҳо воситаҳои ах-
бори оммаи тоҷик аз дастовардҳои 
соҳаи варзиш мегуфт.

Ҳукумати кишвар соли 2017 низ 
якчанд иқдомҳоеро ба роҳ монд, 
ки барои рушди соҳа муосидат 
мекунад. Пешниҳоди ҷудо шуда-
ни соҳаи сайёҳӣ аз варзишу кор бо 
ҷавонон яке аз ин иқдомҳо ба ҳисоб 

меравад. Мутасаддиёни соҳаи ва-
рзиши кишвар бар он назаранд, ки 
соли 2016 барои варзиши тоҷик 
давраи рушди баланд буд ва дар 
соли 2017 варзишгарони тоҷик ин 
рейтингро аз даст нахоҳанд дод. 
Дар мусобиқаҳое, ки соли 2017 ба 
нақша гирифта шудааст, варзиш-
гарон обрӯи Тоҷикистонро ба 
зинаҳои боло мебароранд.

Дар робита ба ин, дар давоми 
соли ҷорӣ дар самти рушду ин-
кишофи тарбияи ҷисмонӣ ва ва-
рзиш дар пойтахт 35 чемпионату 
мусобиқаҳои кушоди шаҳри Ду-
шанбе оид ба намудҳои варзиши 
гӯштини миллӣ, юнону римӣ, тарзи 
озод, самбо, дзюдо, бокс, шоҳмот, 
шашка, футбол, футболи хурд , 
баскетбол, волейбол, тӯби дастӣ, 
таэквандо (ИТФ) бо фарогирии 
23 ҳазору 289 нафар, 17 маротиба 
сафарбаркунии 166 нафар варзиш-
гарон ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ, 
175 машқҳои субҳгоҳӣ бо ташкили 
мусобиқаҳои дӯстона бо фароги-
рии 25 ҳазору 567 нафар, Фести-
вали бозиҳои миллии варзишӣ 
(марҳилаи якум) ва мусобиқаи 
гӯштингирӣ дар шаҳри Душанбе 
ва ноҳияҳои он бо фарогирии 21 
ҳазору 810 нафар, мусобиқаҳои 
кушоди варзишии гӯштини миллӣ, 
пойгаи аспдавонӣ, волейбол дар 
байни бонувон ва теннис миё-
ни наврасону духтарон барои 
дарёфти “Ҷоми Пойтахт-2017” 
бахшида ба Иди байналмилалии 
Наврӯз дар шаҳри Душанбе бо 
фарогирии 24 ҳазору 418 нафар 
наврасону ҷавонон ва сокинону 
меҳмонони пойтахт, Ниммарафони 
байналмилалии Душанбе, Спар-
такиадаи донишҷӯёни мактабҳои 
олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
рӯи 6 намуди варзиш бо фаро-
гирии 900 нафар варзишгар, на-
х устин мусобиқаи варзишии 
“Веломарафон” бо фарогирии 
1143 нафар, мусобиқаи кушоди 
пойгаи аспдавонӣ бахшида ба 
Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ва 
мусобиқаи варзишии Дави миллӣ 
дар шаҳри Душанбе, дар умум 243 
чорабинии варзишӣ бо фарогирии 
116 ҳазору 723 нафар (аз ин шумо-
ра 10 ҳазору 733 нафар бонувон) 
гузаронида шуданд.

Таъсиси чунин ҷоизаву баргу-
зор намудани чунин иқдомҳо ва 
ғамхориҳои пайвастаи Пешвои 
миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба варзиш буд, ки миллати тоҷик 
дар давоми 28 соли Истиқлолият 
ба чунин дастовардҳои баланд 
ноил гардид. Иқдомҳое, ки дар 
соҳаи варзиш аз ҷониби Ҳукумати 
кишвар ба роҳ монда шудааст, дар 
солҳои наздик Тоҷикистонро дар 
арсаи ҷаҳон бори дигар кишвари 
варзишдӯст муаррифӣ мекунад. 

Шаҳбози Одинашоҳ,
 мудири кафедраи илмҳои

табиатшиносӣ ва тарбияи 
ҷисмонӣ   

ВАРЗИШ ДАР 28 СОЛИ ИСТИЌЛОЛИЯТ
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Ҷумҳурии Тоҷикистон дав-
лати навбунёду тозаистиқлол 
м е б о ш а д  в а  д а р  б а й н и 
давлатҳои абарқудрат бояд 
аз манфиатҳои геопалитикии 
худ дифоъ карда тавонад. Би-
нобар ин, ҷавононро зарур 
аст ҳамеша омода бошанд, то 
ҳар лаҳза манфиатҳои давла-
ту миллатро ҳимоя карда та-
вонанд. Барои ин ҷавононро 
ҳ анӯ з аз синни мактабӣ 
бояд дар ру ҳияи ба ланди 
ватандӯстиву хештаншиносӣ 
ва ифтихори баланди миллӣ 
тарбият намоем. 

Хизмати ҳарбӣ ташаккул додани 
афкори омма нисбат ба артиши миллӣ 
мебошад, то мо тавонем зарурати 
хизмати ҳарбӣ, оини ватандорӣ, но-
гузир будани омодагӣ баҳри ҳифзи 
истиқлолияти миллӣ, якпорчагии 
сарзамини аҷдодӣ ва содиқ будан ба 
ватани азизро дар ниҳоди онҳо ҷой 
диҳем. 

Фармони Раиси Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 
Раҳмон аз 18 декабри соли 1992 “Дар 
бори таъсиси Қувваҳои Мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон” заминаи 
ҳуқуқии артиши миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро фароҳам овард.

Чуноне ки аз суханронии Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
генерали артиш Эмомалӣ Раҳмон бар-
меояд, “Ҳарчанд ки Артиши миллии 
мо пас аз соҳибистиқлолии давлати 
ҷавонамон дар вазъияти ниҳоят муш-
кили иқтисодиву иҷтимоӣ таъсис ёф-
та буд, вале дар натиҷаи андешидани 
ҳамин тадбирҳои зарурӣ аз ҷониби 
роҳбарияти давлату Ҳукумати кишвар  

ҷузъу томҳои он дар як муддати начан-
дон тӯлонӣ барои ҳифзи марзу буми 
аҷдодӣ дастовардҳои истиқлолияти 
мамлакатамон  омода гардиданд”. 

Ҳамзамон, таъсиси Вазорати му-
дофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
душвортарин рӯзҳо, дар давраи авҷи 
шадиди ҷанги шаҳрвандӣ сурат  ги-
рифта буд.

23 феврали соли 1993 дар майдо-
ни марказии шаҳри Душанбе авва-
лин гашти низомии Артиши миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор 
гардид ва ин рӯз дар таърихи кишвар 
рӯзи таъсиси Қувваҳои Мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор ме-
равад.

Мавриди зикр аст, ки Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои муаз-
зами миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон новобаста аз вазъи сиёсии 
печидаи ҳарбӣ, мушкилоти иҷтимоиву  
иқтисодӣ, аз рӯзҳои аввал ба сох-
тори ташкиливу бастии артиш ба 
манфиатҳои миллат таваҷҷуҳи хоса 

зоҳир менамуданд. Ҳамин тариқ, 
заминаҳои асосии Артиши миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаро-
ити ниҳоят душвори соли 1993 гу-
зошта шудаанд. Тадриҷан Артиши 
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистони дар 
муборизаҳои шадид аз набардҳои 
сангин таҷрибаи ҷангӣ омӯхта, об-
утоб ёфт. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муқоиса 
бо дигар мамлакатҳои аъзои  ИДМ 
корҳоро дар ин самт аз сифр оғоз 
намуд, зеро бо сабабҳои мухталиф 
ҳам миқдори техникаи ҷангӣ ва ҳам 
шумораи мутахассисони низомӣ 
дар кишвар хеле кам буданд. Арти-
ши миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар муддати кӯтоҳе роҳи пуршарафи 
таърихиеро пушти сар кард, ки он дар 
низоми давлатдории тоҷикон воқеаи 
нодир мебошад. Зимни нақшаи хуби 
тартибдода таъсиси пурраи Артиши 
миллии  Тоҷикистон зина ба зина  ин-
кишоф ёфт.

Б о  қ аб ул и  Ко нс т и т у тс и я и 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ислоҳоти 

ҳуқуқӣ дар кишвар бомаром идома 
дода шуда, дар як муддати кӯтоҳ тамо-
ми заминаҳои қонунгузории кишвар 
такмил ёфтанд ва онҳо муносибатҳои 
мухталифи ҷамъиятиро зери танзими 
ҳуқуқӣ қарор доданд.

 Хизмати ҳарбӣ, ки яке аз шохаҳои 
низоми хизмати давлатист, фаъоли-
яти касбии шаҳрвандони Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро дар мансабҳои дав-
латии хизмати давлатии мақомот 
ва ҷузъу томҳои ҳарбии Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
дигар қӯшунҳо ва сохторҳои ҳарбӣ ба 
таъмини мудофиа ва амнияти давлат 
роҳандозӣ намуд.

Фаъолияти нафароне, ки дар хиз-
мати ҳарбӣ назаррас аст, Конститу-
тсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодек-
си меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи вазъи ҳуқуқии хизматчиёни 
ҳарбӣ”, “Дар бораи уҳдадориҳои уму-
мии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ” ва дигар 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки шароитҳои махсус 

ва тартиби дохил шудан ба хизма-
ти ҳарбӣ, адои он ва қатъи хизмати 
ҳарбӣ, шароитҳои махсуси меҳнат, 
шартҳои пардохти музд, рухсатиҳо, 
инчунин имтиёзҳои иловагӣ, бар-
тарият ва маҳдудиятҳои иловагиро 
муқаррар мекунанд, танзим мена-
моянд. Меъёрҳои Кодекси меҳнати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои 
умумии меҳнати хизматчиёни ҳарбиро 
ба танзим медарорад.

Омодагии дифои ҳарбӣ, тарғибу 
ташвиқи сулҳу ваҳдат, муқаддасоти 
миллӣ, арзишҳои Истиқлолияти 
давлатии ҷумҳурӣ, баланд бардо-
штани руҳияи ҳарбии ватандӯстии 
ҷавонон, волоияти қонун ва тарти-
боти ҳуқуқӣ ҳадафи асосии сиёса-
ти пешгирифтаи давлату Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 
Маҳз ҷавонони бонангу номуси 
тоҷик, ки ояндаи миллату давлатанд, 
барои дифоъ ва ҳифозат аз душман 
бо  ҳисси ҷавонмардӣ, ватандӯстиву 
ватанпарварӣ ба халқи худ содиқона 
хизмат менамоянд. Пас ҳар як фарди 
миллати тоҷикро зарур аст, ки барои 
ҳимояи марзу буми ватани азизи хеш 
омода  бошанд. 

Имрӯзҳо дар саросари мамлакат 
маъракаи даъвати мавсими баҳоронаи 
ҷавонписарон ба сафи Қувваҳои 
Мусаллаҳи кишвар муташаккилона 
идома дорад. То имрӯз аллакай 50 
дарсади нақшаи сафарбарнамоӣ иҷро 
гардид, ки далели дуруст ба роҳ мон-
да шудани корҳои тарғиботӣ, огаҳии 
ҷавонон аз шароитҳои қисмҳои 
низомӣ ва ҳисси баланди ватандӯстию 
меҳанпарастии онҳо мебошад . 
Ҷавонписарони шуҷоъ ихтиёран ба 
сафҳои Артиши миллӣ мепайванданд, 
то рисолат ва қарзи шаҳрвандии худро 
дар назди Модар-Ватан адо намоянд. 

Лолаев АҲЛИДДИН, 
донишҷӯи курси чоруми факул-

тети идоракунии давлатӣ

ХИЗМАТ ДАР САФИ ЌУВВАЊОИ МУСАЛЛАЊ ШАРАФ АСТ
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Сарвар
ва миллат

МУАССИС: Академияи идоракунии
давлатии назди Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳайати мушовара:
Раҳмон Озода Эмомалӣ, Абдуҷаббор Раҳмонзода,

Асадулло Раҳмон, Абдухалил Ғафурзода

Рӯзнома дар Вазорати фарҳанги 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти 

№145/РЗ-97 аз 28 июли соли
2019 ба қайд гирифта шудааст.

Дар рӯзнома ба хотири
чандандешагӣ матолибе низ

нашр мешавад, ки идораи
нашрия зимнан метавонад

бо муаллифон ҳамақида на-
бошад ва масъулияти онро

ба дӯш нагирад.

Тарроҳ: Умед Султонов

Нишонии рӯзнома:
734025, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ш. Душанбе,
 кӯчаи Саид Носир, 33,

Тел: 881-88-80-41
E-mail: sarvar.did@mail.ru

Рӯзнома дар 
нашриёти 

«Шарќи озод»
бо теъдоди 1000

нусха ба нашр
расид.

Ҳайати таҳририя:
З. Аҳмадзода, 
Ф. Бобозода, 
З. Мухторов, 

С. Ғоибназарзода

Ҳайати эҷодӣ:
Н. Маҳмадова, 
П. Абдуллоева,

Х. Авғонов

САРМУҲАРРИР: Раҳматулло КАРИМОВ

НАЌШИ ИЛМ ДАР САМАРАНОКИИ 
ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢСоҳаи маориф яке аз самт ҳои афзалиятноки кишвар ба шумор рафта, 

фаъолияти он барои омода намудани мутахассисони болаёқат равона карда 
шудааст. Барои тайёр намудани мутахассисони варзида бошад , устодони ва-
рзида, малакаи комилдоштаю дорои масъулияти баланд бояд машғул шаванд. 
Яке аз омӯзгорони лаёкатманду соҳибтаҷриба ва донишманду масъулиятшинос 
устод Файзализода Ҷумахон Хол мебошад. 

Устод Файзализода Ҷумахон 14 марти соли 1963 
дар деҳаи Кангурти ноҳияи Темурмалики (собиқ 
ноҳияи Совет) вилояти Хатлон дар оилаи коргар 
арзи ҳастӣ кардааст. Таҳсили ибтидоиро солҳои 1970-
1980 дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №8-и 
зодгоҳаш гирифтааст. Баъдан соли 1987 ҳуҷҷатҳояшро 
ба яке аз донишгоҳҳои бонуфузи кишвар – Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин 
Айнӣ факултети таърих супорида, таҳсилро дар ин 
боргоҳ соли 1992 бомуваффақият ба итмом расони-
дааст.

Фаъолияти меҳнатии устод Файзализода Ҷумахон 
аз совхози Кангурти ноҳияи Темурмалик оғоз ёфтааст 
ва то соли 1982 дар яке аз ин бригадаҳои номдор кор 
кардааст. 

Устод хизмат дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳро ба худ қарзи шаҳрвандӣ ва барои ҳар 
як ҷавонмард шараф ҳисобида, аз соли 1982 то соли 1984 дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳ 
адои хизмат кардааст. Пас аз он фаъолияти меҳнатии худро идома дода, аз соли 1985 то 
соли 1986 дар бригадаи №3-и совхози боғпарварии ба номи “Исмат Шарифов”- и ноҳияи 
Темурмалик ба сифати коргар ва сипас то соли 1987 дар ин совхоз ба ҳайси мудири бахши 
баҳисобгирии Комитети комсомолии ҳуқуқи райкомдошта ифои вазифа намудааст.

Устод Файзализода Ҷумахон Хол дар замони донишҷӯияш яке аз ҷавонони боистеъдод 
буда, ба илмомӯзӣ рағбати беандоза дошт. Ӯ бо дониши баланди касбӣ ва истеъдоди худ 
тавонист, ки дар баробари донишҷӯ будан ба фаъолияти омӯзгорӣ низ машғул шаванд. 
Ҳамин тавр, фаъолияти меҳнатиро аз соли 1990 дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 
№62-и шаҳри Душанбе оғоз кардааст. Сипас, дониш ва малакаи касбиаш ба ӯ имкон дод, ки 
пас аз хатми Донишгоҳ аз соли 1992 то соли 1995 ба  ҳайси ассисенти кафедраи психоло-
гияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Қандил Ҷӯраев (ҳоло ба номи 
Садриддин Айнӣ) фаъолияти кориашро идома диҳад. Давоми солҳои 1995-1998 ба ҳайси 
аспиранти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Қандил Ҷӯраев (ҳоло ба 
номи Садриддин Айнӣ) фаъолият намудааст. Номбурда дар донишгоҳи мазкур ба камол 
расида, солҳои 2000 то соли 2003 ба ҳайси муовинии декан оид ба корҳои тарбиявии 
факултети таърих фаъолият кардаанд. 

Устод Файзализода Ҷумахон пайваста бо илм робита дошта, моҳи марти соли 2006 дар 
Академияи таҳсилот кори номзадиашро таҳти роҳбарии академик Файзулло Шарифзода 
дар мавзӯи “Ақидаҳои педагогии мутафаккирони форсу тоҷики асрҳои ХII – XIII оид ба 
ташаккули инсони комил” муваффақона дифоъ намудааст. 

Шуруъ аз соли 2007 устод ба қуллаҳои баланди илм парвоз намуда, декани факултети 
таърихи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ тайъин 
гардидаанд. Устод Файзализода аз соли 2008 сар карда, дар Донишкадаи давлатии забонҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода фаъолияти меҳнатии худро идома дода, 
то соли 2009 ба ҳайси сардори шуъбаи таълим ва дотсенти кафедраи педагогика ва пси-
хологияи ҳамин Донишкада  фаъолият намудааст.  Солҳои 2011 – 2013 вазифаи пурмас-
ъули муовини ректор оид ба корҳои таълими Донишкадаи давлатии забонҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзодаро бар зимма дошт. Солҳои 2013-2014 ходими калони 
Донишкадаи давлатии забонҳои  Ҷумуҳрии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода буд. 

Фаъолияти меҳнатии устод Файзализода Ҷумахон дар Донишкадаи идоракунии дав-
латии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2014 ба ҳайси сардори раёсати 
таълим шуруъ гардидааст. Устод дар давраи фаъолияти меҳнатӣ дар Донишкадаи идора-
кунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мартабаи докторӣ расид. 
Устод соли 2015 таҳти роҳбарии Файзулло Шарифзода дар мавзӯи “Фалсафаи таҳсилоти 
мутафаккирони форсу тоҷики асримиёнагӣ ва арзишҳои он дар инкишофи педагогикаи 
миллӣ” кори доктории худро сарбаландона ҳимоя намудаанд ва сафи докторони Дониш-
кадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҳамон сол 
афзуд. Файзализода Ҷ.Х. тӯли фаъолияти худ дар пешбурди кори Донишкада саьми назаррас 
гузоштааст. Махсусан, барои ҷорц намудани раванди кредитӣ дар Донишкада ҳиссаи 
арзанда дорад. Пас аз тағйир додани сохтори Донишкада аз раёсати таълим ба шуъбаи 
таълим устод соли 2015 то соли 2017 дар вазифаи сардори шуъбаи таълими Донишкада 
ифои вазифа намудааст. Аз соли 2017 инҷониб дар вазифаи масъулиятноки муовини 
ректор оид таълим, ҳамчунин профессори кафедраи илмҳои иҷтимоӣ-гуманитарии ин 
боргоҳ фаъолият намуд. 

То имрӯз устод муаллифи зиёда аз 65 дастурҳои илмӣ - таълимӣ аз ҷумла 13 кори 
илмӣ-методӣ,   4 монография, 2 китоби дарсӣ ва 52 кори илмӣ мебошад. 

Файзализода Ҷ.Х. дар тӯли фаъолияти пурсамари худ чандин нафар шогирдонро 
ба камол расонидааст, ки онҳо алҳол дар манотиқи гуногуни кишварамон фаъолияти 
созанда доранд.  Хизматҳои устод бо чандин мукофоту ифтихорномаҳо қадрдонӣ шу-
дааст. Бахусус, бо ифтихорномаи Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
бо нишони сарисинагии “Аълочии маориф” (2010) ва чандин мукофоту ифтихорномаҳои 
дигар қадрдонӣ шудааст. 

Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикстон 4 феврали соли 2020 устод Файзализода 
Ҷумахон Хол Директори Муасиссаи давлатии “Китобхонаи миллии Тоҷикистон”-и назди 
Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тайъин гардид. 

Ба ин муносибат ҳайати роҳбарият ва омӯзгорони Академия устоди гиромиро табрик 
гуфта, барояш комёбиҳои тоза таманно доранд.

                                       Х. Авғонов, 
«Сарвар ва миллат»                                                

Бо ба даст овардани истиқлолияти 
давлатӣ миллати тоҷик азми бунёди дав-
латдории миллиро пеша намуда, дар 
ин самт корҳои зиёдеро амалӣ намуда 
истодааст. Бунёд ва таҳкими давлатдо-
рии миллӣ маҳз дар натиҷаи самаранок 
истифода намудани идоракунии давлатӣ 
муяссар хоҳад гардид. Чуноне ки маълум 
аст самаранокии идоракунии давлатӣ 
бидуни амалисозии дастовардҳои илмӣ 
ғайри имкон мебошад. Аз ин ҷост, ки 
Пешвои миллати тоҷикон Президенти 
кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 
ибтидои фаъолияти худ сиёсати мао-
рифпараваронаро пешгирфта, пайва-
ста талош меварзанд, ки илму маориф 
яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати 
Тоҷикистони соҳибистиқлол қарор 
дошта бошад.

Соҳаи илм ва маориф аз мадди назари 
Сарвари давлат дур набуда, ҳамасола дар 
Паёми худ ба Маҷлиси Олии кишвар руш-
ду инкишоф ва масъалаҳои дар ин самт 
мавҷудбударо таъкид намуда, баҳри ҳар чи 
зудтар бар тараф намудани мушкилоти соҳа 
аз масъулин талаб менамоянд. Аз ҷумла дар 
Паёми имсола дастовардҳои соҳа иброз гар-
дида, ҷиҳати бартараф намудани мушкилоти 
самти маориф дастуру супоришҳои зарури 
ба масъулин дода шуд. 

Аз ҷумла Сарвари давлат дар Паёми 
имсола тазаккур доданд, ки дар марҳалаи 
кунунии пешрафти Тоҷикистон ба соҳаҳои 
илму маориф афзалияти аввалиндараҷа дода 
мешавад, зеро онҳо дар таҳкими пояҳои дав-
лати демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ нақши 
калидӣ мебозанд.

Ҳамчунин дар Паём аз ҷониби Сарвари 
давлат ироа гардида, ки то Ҷашни 30 - сола-
гии Истиқлолияти давлатӣ 128 муассисаи 
томактабӣ ва 338 муассисаи таҳсилоти умумӣ 
бунёд гардида, дар маҷмӯъ, 1332 муассисаи 
таълимӣ ва томактабӣ тармиму таҷдид карда 
мешавад.

Дар баробари чунин дастгириҳои 
Ҳукумати кишвар Пешвои миллат дастур 
доданд, ки  сатҳу сифати таълим дар ҳар як 
муассисаи таълимӣ, сарфи назар аз шакли 
моликияти онҳо ва новобаста аз  зинаҳои 
таҳсилот бояд баланд бардошта шавад. 
Ҳамчунин ҷиҳати баланд бардоштани маъи-
фати илмӣ ва тафаккури зеҳнии хонандгон 
бо пешниҳоди Президенти кишвар солҳои 
2020 -2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди 
фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар 
соҳаи илму маориф” эълон карда шуд. Дар 
ин замина вобаста ба баланд бардоштани 
савияи дониши аҳолии кишвар ҳар сол гу-

заронидани озмуни “Фурӯғи субҳи доноӣ” 
бо доираи ҳарчи васеътари аҳли ҷомеа, 
яъне аз хонандагони мактаб оғоз карда, то 
мақомоти маҳалливу марказии ҳокимияти 
давлатӣ пешниҳод карда шуд, ки ин иқдом 
боис мегардад, ки дар солҳои наздик рушди 
илму маориф амалӣ гардида, дар заминаи он 
маърифатнокии шаҳрвандон низ ташаккул 
дода шавад. 

Сарвари давлат дар мулоқоти имсолаи 
худ бо аҳли илм ва зиёиёни кишвар дар осто-
наи ҷашни байналмилалии Наврӯз тазак-
кур доданд, ки асри ХХ1 замони пешрафти 
бесобиқаи илм ва техникаву технологияҳои 
навин мебошад. Дар чунин шароит руш-
ди минбаъдаи ҳар кишвар аз дастгирӣ ва 
дар истеҳсолот ҷорӣ кардани дастовардҳои 
илмӣ вобастагии амиқ дорад. Бо ҳамин асос 
Ҳукумати ҷумҳури дар Стратегияи миллии 
рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи 
то соли 2030 ба сармояи инсонӣ диққати 
аввалиндараҷа зоҳир намудааст.

Пешвои миллат дар ин мулоқот 
таъкид доштанд, ки «Имрӯз бе илму ин-
новатсия, технологияҳои иттилоотиву 
коммуникатсионӣ ва ташаккули ҷаҳонбинии 
техникӣ қадаме ба пеш гузошта намешавад.

Тавре ки таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон 
медиҳад, рушди илм дар ҳамбастагӣ бо се 
омил таъмин мегардад: аввалан, бо қадр кар-
дани истеъдоди фитрӣ, сониян, бо муҳайё 
намудани рақобати солим ва озоди илмӣ ва 
сеюм, бо мавҷуд будани принсипҳои масъу-
лиятшиносиву поквиҷдонӣ дар фаъолияти 
илмӣ».

Дар замони муосир самаранокии идора-
кунии давлатӣ ба тавъамсозии дастовардҳои 
илмӣ вобаста мебошад, зеро ки бидуни до-
штани донишҳои қавӣ ва маълумоти кофии 
ҷаҳони илмии имрӯза пурсамар гардонидани 
идоракунии давлатӣ ғайри имкон аст.  

Вобаста ба ин Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори Рӯзи дониш 
иброз намуданд, ки «Ҳанӯз дар солҳои нахус-
тини истиқлолият зарурати ба давраҳои так-
мили ихтисос ва бозомӯзӣ фаро гирифтани 
ҳайати роҳбарикунандаи тамоми мақомоти 
давлатии марказиву маҳаллӣ пеш омад. Ба 

ин хотир, мо соли 2013 дар заминаи До-
нишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни 
давлатӣ Донишкадаи идоракунии давлатиро 
таъсис додем». 

Ҳар як давлат барои таъмин намудани 
пешрафти бонизоми давлати миллии худ ба 
кадрҳои баландихтисоси соҳаи идоракунӣ 
ва хизмати давлатӣ ниёз дорад. Таҷрибаи 
давлатдорӣ нишон медиҳад, ки шахсони бо-
маърифат, донишманд ва дорои малаки касбӣ 
кафили пешрафти давлату ҷомеа ба ҳисоб 
рафта, фаъолияти муназами идоракуниро ба 
таври самарабахш амалӣ менамоянд. 

Миллати тоҷик дорои таҷрибаи бузурги 
таърихии  давлаттдорӣ буда, ҳазорсолаҳо 
инҷониб қавму халқиятҳои гуногуни 
минтақа аз ин таҷрибаи пурғановати 
аҷдодони мо дар масири таърих истифода 
намудаанд. Бинобар ин имрӯз фарзандони 
миллати тоҷик бояд дар хотир дошта бо-
шад, ки онҳо ворисони чунин абармардо-
не мебошанд, ки ҳазорсолаҳо қабл соҳиби 
фарҳанг, забону хат буданд ва ба ояндагон 
осори гаронбаҳои гуногун ҷабҳа ва самти 
идоракунии давлатӣ ба ёдгор гузоштаанд. 

Хушбахтона бо ибтикори Асосгузори 
сулҳу ваҳтати миллӣ- Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон Донишкадаи идоракунии 
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба Академияи идоракунии 
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон табдил дода шуд, ки дар самти 
омода созии кадрҳои баланд ихтисоси кас-
бии идоракунии давлатӣ саҳми назаррас 
хоҳад гузошт. 

Воқеан имрӯз дар муассисаи маз-
кур чораҳои зарурӣ анҷом дода шуда, бо 
роҳбарии Ректори ҷавони он доктори 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ профессор Ғафурзода 
А.Д. ба масъали илм таваҷҷуҳи хосса зоҳир 
карда мешавад. Имрузҳо сохтори Академия 
таҷдиди назар карда шуда воҳидҳои сохтории 
ба масъалаҳои илмӣ сафарбар буда бештар 
ташкил карда шудаанд. Аз ҷумла дар Ака-
демия «Маркази омӯзиши мактаби давлат-
дрии Эмомалӣ Раҳмон» таъсис дода шуда-
аст, ки бевосита ба таҳлили илмии таҷрибаи 
давлатдорӣ ва идоракунии Пешвои миллати 
тоҷикон нигаронида шудаанд, ки робитаи 
илм ва амалро таъмин менамояд. 

Аз ин рӯ, гуфтан мумкин аст, ки раванди 
самаранокии идоракунӣ бо илм робитаи 
ногусастани дошта, бидуни истифодаи 
даствардҳои илмӣ дар амал татбиқ намудани 
самаранокии идоракунии давлатӣ имконно-
пазир мебошад.

Абдулхонов Ф. М.
 мудири кафедраи идоракунии 
давлатӣ ва худидоракунӣ н.и.ҳ. 

дотсент

Рӯзгори ибратбахш

ЭЪТИБОР НАДОРАНД
Билети магистрантии гумшуда, ки онро соли 2019 Донишкадаи идоракунии давла-

тии назди Президенти Љумњурии Тољикистон (њозира Академияи  идоракунии давла-
тии назди Президенти Љумњурии Тољикистон ба Ќиёмов Файзиддин Изомудинович 

додааст, эътибор надорад.

Билети донишҷӯи гумшуда, ки онро соли 2019 Донишкадаи идоракунии дав-
латии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҳозира Академияи идоракунии 

давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон) ба Абоев Ҷаҳонгир Илёсович 
додааст, эътибор надорад.

Дафтарчаи имтињонотии гумшуда, ки онро соли 2016 Донишкадаи идоракунии 
давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон (ҳозира Академияи идоракунии 
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон) ба Исоќова Мусадда Љамолид-

диновна додааст эътибор надорад.


