
Устодони гиромӣ!
Донишҷӯён ва магистрантони азиз!    
Истиқлолияти давлатӣ  бузургта-

рин ва боарзиштарин неъматест, ки 
ҳар як халқу миллат барои ба даст 
овардани он бисёр ҷонбозиҳоро 
аз сар мегузаронад. Имрӯзҳо дар 
рӯйи ҷаҳон қавму қабилаҳоеро 
вохӯрдан мумкин аст, ки аҳолияшон 
ба миллионҳо нафар одамон ме-
расанд, аммо аз ин ганҷи бебаҳо 
бебаҳраанд. Онҳо доимо дар талоши 
онанд, ки истиқлолият ба даст оранд 
ва зиндагии орому осудаеро доро 
бошанд. Чунки сарчашмаи ҳамаи 
хушбахтиҳои зиндагии инсоният 
маҳз истиқлолияту ваҳдати миллӣ 
ба шумор меравад. 

Истиқлолияти миллӣ орзуи беш 
аз ҳазорсолаи мардуми тоҷик ба 
ҳисоб мерафт. Миллати тоҷик дар 
як замоне истиқлолияти худро ба 
даст овард, ки дигаргунии сиёсӣ дар 
фазои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ба 
вуқӯъ пайваста буд. Яъне Иттҳоди 
Шӯравӣ барҳам хӯрда буду ҳар 
миллат мехост, ки худ мустақилона 
истиқлолияти давлатии худро ба даст 
орад. Дар он давру замони мушкил-
тарини давлатдорӣ миллате, ки до-
рои истиқлолият буд, метавонист 
худро дар қатори дигар давлатҳои 

соҳибистиқлол қарор диҳад ва рушду 
нумӯъ намояд. 

Чун ба гузаштаи дури таърих 
нигарем, мебинем, ки тоҷикон 
таърихи бою куҳан доранд. Ҳанӯз 
дар асрҳои IХ -VII пеш аз мелод 
давлатҳои Суғду Бохтар, Порту 
Марғиёна ва Хоразми Бузургро 
сомон дода, дар рушди тамадду-
ни башар ҳиссагузорӣ кардаанд. 
Дар масири таърих борҳо тавас-
сути лашкаркашиҳо ва ҳамлаҳои 
бераҳмонаи давлатҳои абарқудрати 
он давраҳо истиқлолияти худро 
аз даст дода, боз бо нангу ори 
тоҷиконаи худ соҳиби давлат у 
миллат ва шукӯҳу шаҳомати ба 
худ хос гардидаанд . Ҳамлаҳои 
Ҳ а х о м а н и ш и ҳ о ,  Ис к а н д а р и 
Мақ дунӣ, арабҳо, Са лчуқиёну 
Ғазнавиён, Қарахониёну муғулҳо ва 
Темуриёну манғитиҳо боиси давра 
ба давра аз байн рафтани давлатҳои 
куҳан, сарзаминҳои бобоӣ ва ба 
сарзамини камзамин табдил ёфта-
ни мулки тоҷикон гардид. Ҳамеша 
ҳисси истиқлолиятхоҳӣ, озодидӯстӣ 
ниёгонамонро ба корнамоиҳою 
шуҷоатмандӣ даъват мекард.

Боиси хурсандист, ки пиру бар-
нои кишварамон имсол ҷашни фар-
хундаи 29-солагии Истиқлолияти 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
дар фазои сулҳу ваҳдат, якдиливу 
ҳамдигарфаҳмӣ бо ҷонибдорӣ аз 
сиёсати оқилонаи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва 
шукргузорӣ аз барқароршавии адо-
лати таърихӣ бо як ҷаҳон ифтихору 
саодат, бо рўҳияи баланди ватандо-
рию меҳанпарастӣ истиқбол меги-
ранд.

Имрўз ҳар як фарди Тоҷикистон 
ба х у бӣ дарк менамояд ,  к и 
Истиқлолият муқаддастарин неъмат, 
рукни асосии давлати озоду обод, 
рамзи шарафу номуси ватандорӣ, 
кафолати хонаободиву саодатмандӣ, 
сарбаландиву осоиштагӣ ва нерўи 
тавонбахши ҳаёт мебошад.

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ 
- Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар ин маврид 
барҳақ зикр намудаанд:

«Истиқлолият бузургтарин сар-
ват, бебаҳотарин неъмат барои ҳар 
миллате мебошад, ки худро шинох-
тааст ва таъриху тамаддуни хешро 
медонаду аз он ифтихор мекунад».

Мусаллам аст, ки расидан ба 
Истиқлолияти давлатӣ, бунё-
д и ҷомеаи озоду демократӣ, 
дунявӣ ва иҷтимоӣ ҳанӯз ҳамчун 
яке аз ормонҳои деринаи халқи 
соҳибтамаддун ва фарҳангпарвари 
тоҷик маҳсуб ёфта, дар тӯли таърих 
мардуми шарифи мо баҳри ноил 
гардидан ба ин ҳадафҳои наҷиб 
кӯшишҳои сазовору пурмаҳсулро 
ба иҷро расонидааст.

Барои мо Истиқлолият - ни-
шони барҷастаи пойдории давлат, 
бақои симои миллат,  мазҳари идеа-
лу ормонҳои таърихӣ, шиносномаи 

байналмилалӣ,  инчунин шарафу эъ-
тибори ба ҷаҳони мутамаддин пай-
вастани кишвари соҳибистиқлоли 
Тоҷикистони азиз мебошад.

Тӯли таърихи чандҳазорсолаҳо 
миллати мо аз шебу фарози таърих 
ва озмоишҳои сахту сангин гузашта 
бошад ҳам, дастовардҳои фарҳанги 
асил, ҳувияти миллӣ, забони ноби 
тоҷикӣ ва илму адабиёти оламги-
рашро нигоҳ доштааст.

Самараи неки истиқлол аст, ки 
имрӯз Тоҷикистон дар дунё чун дав-
лати сулҳхоҳу сулҳпарвар шинохта 
шудааст. Таҷрибаи сулҳи тоҷикон - 
манбаи омӯзиши сулҳхоҳони ҷаҳон 
гашт, ки боиси ифтихори ҳар як 
қавми тоҷикмиллат аст. Мо бояд аз 
ин миллати баруманд биболему ба-
рои боз ҳам машҳуртар гардидани 
он кушишу ғайрат намоем.  

Даврони Истиқлолияти давлатӣ 
барои мо имкон фароҳам овард , 
ки роҳи имрӯзу ояндаи миллату 
давлатро ба сӯи ҷомеаи демократӣ, 
ҳуқуқбунёд ва дунявӣ интихоб на-
моем. Истиқлолият барои мо рамзи 
олии Ватану ватандорӣ, бузургта-
рин неъмати давлатсозию давлат-
дории мустақил, кору пайкорҳои 
пай г и р о наи  с озан д аг ӣ ,  аз м у 
талошҳои фидокоронаи расидан 
ба истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ 
ва фарҳангиро омӯзонда, меъёрҳои 
ҷомеаи шаҳрвандиро таҳким бах-
шид ва дар як вақт ҳаёти озодонаи 
ҳар фард ва олитарин дараҷаи бахту 
саодати воқеии миллатро таъмин 
намуд.

Мо дар шароити ҷаҳонишавии 
арзишҳо ва даврони пуртазоду 
печидаи ҷаҳони муосир бо ҳифзи 
хусусиятҳои милливу таърихии 
халқамон роҳу равиши хосаи худро 
дарёфтем ва имрӯз бо ин роҳ ба-

рои бунёди давлати демократӣ, 
ҳуқуқбунёд ва дунявӣ дилпурона 
пеш меравем.

Имрӯз миллати тоҷик дар арафаи 
ҷашни бузурги таърихӣ - 30-солагии 
Истиклолияти давлатӣ ҳамаҷониба 
барои ободкориву бунёдкорӣ 
омодагӣ дида, баҳри сазовор таҷлил 
намудани ин ҷашни фархундаи мил-
лат корҳои бунёдкорӣ бомаром идо-
ма доранд.

Ба ҳ ри расидан ба ҳ адафу 
ормонҳои миллиамон ҳар яки мо-
ро лозим аст, ки бо шукргузорӣ аз 
соҳибистиқлолии давлату миллат 
пайи иҷрои вазифаҳои муқаддаси 
шаҳрвандӣ гардида, барои боз ҳам 
шуҳратёр гардидани Тоҷикистони 
азиз дар арсаи байналмилал кӯшишу 
ғайрат намоем.

Бо боварии том гуфта метаво-
нем, ки мардуми тоҷик, дар навбати 
аввал ҷавонону наврасони мо, бо 
ҷонибдорӣ аз сиёсати пешгирифтаи 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҳарчӣ бештар ба омӯзиши 
илму маърифат, аз худ кардани кас-
бу ҳунар рӯй оварда, дар ободию 
шукуфоии имрӯзу ояндаи Ватани 
азизу маҳбубамон Тоҷикистон дар 
арсаи ҷаҳонӣ саҳми арзандаи худро 
мегузоранд. 

Дар чунин лаҳзаҳои фараҳбахш 
к ул л и  у с т одо н ,  ко р м а н до н , 
донишҷӯён ва магистрантонро бо 
29-умин солгарди Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
табрику таҳният гуфта, бахту саодат, 
сиҳатмандию комёбиҳои беназири 
меҳнатӣ ва фатҳи қуллаҳои баланди 
донишу илмро таманно менамоям.

Бигзор, бузургтарин дастоварди 
миллатамон – Истиқлолияти давлатӣ 
поянда ва ҷовидон бимонад!

Ид муборак!

ИСТИЌЛОЛИЯТ НЕЪМАТЕ, КИ ФАЙЗ МЕОРАД

Сарвар
ва миллат№4 (6), 

 9 сентябри соли 2020
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.

Паёми табрикотии Ректори Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 

профессор Ғафурзода Абдухалил Давлаталӣ ба муносибати 29-умин 
солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон



Сарвар ва миллат2 №5 (6) 
9 сентябри соли 2020

ЊХДТ НОМЗАДИИ ПЕШВОИ 
МИЛЛАТРО ПЕШБАРЇ НАМУД

ИСТИЌЛОЛИЯТ 
ВА ТАЊКИМИ ДАВЛАТДОРИИ МИЛЛЇ

Раиси дастгоҳи ҲХДТ Абдураҳмон 
Хонов ба хабарнигори АМИТ «Хо-
вар» иттилоъ дод, ки дар анҷуман аз 
тарафи вакили Анҷуман Зубайда Ша-
рипова, директори мактаб-интернати 
№3 барои кӯдакони имконияташон 
маҳдуди шаҳри Душанбе номзадии 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Раиси Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба мансаби Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ 
гардид, ки он аз ҷониби ҳамаи  вакило-
ни Анҷумани XIV якдилона ҷонибдорӣ 
ёфт. Инчунин Низом Қосим, раиси 
Иттифоқи нависандагони  Тоҷикистон, 

Шукурҷон Зуҳуров, собиқадори ҳизб, 
Абдумубин Абдушукуров, директо-
ри корхонаи саноатии “ЗиревЭко”-
и шаҳри Хуҷанд, Гулбарг Боқиева, 
роҳбари Маркази ҳунармандии 
“Чирадаст”- и ноҳияи Мӯъминобод, 
Гулнора Тайғунова, раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Шуғнон, 
Саидбек Мирзомиддинов, роҳбари 
қабулгоҳи ҷамъиятии ҲХДТ дар шаҳри 
Москваи Федератсияи Россия (тариқи 
онлайн) ва дигарон изҳори назар 
карда, пешбарӣ гардидани номзадии 
Эмомалӣ Раҳмонро ба мансаби Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра 
ҷонибдорӣ намуданд.

Дар анҷуман муовини якуми Раиси 
ҳизб Абдуҷаббор Азизӣ бо пешниҳоди 
далелҳои мушаххас таъкид намуд, ки бо 
натиҷагирӣ аз фаъолияти анҷомшуда 

ҳамаи нишондиҳандаҳои барномаи 
номзад ба мансаби Президенти мам-
лакат аз Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон барои 7 сол, ки дар соли 

2013 пешбинӣ шуда буд, дар маҷмӯъ 
иҷро гардиданд.

Зикр гардид, ки номзад ба мансаби 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
ба Интихобот бо барномаи ҷадид, ки фа-
рогири ҳама самту соҳаҳои хоҷагии халқи 
мамлакат аст, ворид мегардад. Барномаи 
пешазинтихоботии номзади пешбарина-
муда ба мансаби Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон масъалаҳои муҳими руш-
ди ҷомеаро фаро мегирад. Аз тарафи А. 
Азизӣ махсус таъкид шуд, ки номзади 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
барои иҷрои барномаи пешазинтихо-
ботии худ се имконияти ҷиддӣ дорад: 
якум — таҷрибаи бузурги сиёсӣ; дуюм 
— собиқаи амалии идоракунӣ ва сеюм 
— неруи бузурги кадрӣ ва ҷонибдорони 
зиёди мавқеи ҳизб.

Мавриди зикр аст, ки Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон беш 
аз 494 ҳазор нафар аъзо дорад. Аз ин 
шумора 48 фоизи аъзои ҳизбро за-
нон ва 37 фоизашро ҷавонон ташкил 
медиҳанд.

www.khovar.tj

Кишвари азиз ва мардуми босто-
нии мо дар остонаи таҷлили бошукӯҳи 
ҷашни бузурги миллӣ 29-солагии 
Истиқлолияти давлатӣ карор доранд. 
Ин ҷашни ҳуҷаста ҳар хонадони тоҷику 
тоҷикистониро фараҳманду хушнуд 
ва ҳар қалби фарзандони Ватанро аз 
эҳсоси ифтихор ва неъмати муқаддаси 
озодӣ ва истиқлол, ваҳдати шикаст-
нопазири миллӣ, мақоми шоиста ва 
эътибори баланди Тоҷикистони 
мустақилро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ 
муаррифӣ намудааст.

Истиқлолият орзую ормони чан-
динасраи миллати куҳанфарҳанги мо 
мебошад.  Ин неъмати бузург  ба мар-
думи тоҷик баробари ба даст овардан, 
нуру зиё, меҳру вафо, ободию озодӣ, 
ҳамфикрию ҳамзистӣ ва осоиштаги-
ву абадиятро дар фазои амну амонии 
Тоҷикистони азиз овардааст.

Дар масири таърих миллати мо аз 
шебу фарозҳо, озмоишҳои нангину сан-
гин гузашта, бо дастовардҳои фарҳанги 
асил, ҳуввияти миллӣ, забони ноби 
тоҷикӣ, илму фалсафаи оламгирашро 
арҷ ва нигоҳ доштааст.  

Таърихи Истиқлолияти давлатӣ 
дар тақдири миллати мо озмоиши бу-
зургро тай намуд. Бесуботии ҷомеа, 

дар  гирдоби нестӣ қарор доштани 
миллати тоҷик, фалаҷ гаштани пояи 
давлатдорӣ, бегона гаштани тафаккури 
миллӣ, касод шудани тамоми соҳаҳои 
муҳими ҳаёти ҷамъиятӣ ва амсоли инҳо 
унсурҳои ҳаётан муҳим...

Эмомалӣ Раҳмон дар ин марҳилаи 
басо душвору сангин қабули масъ-
улияти кишварро бар душ гирифта, 
аз оғози рӯзҳои фаъолияти худ ба 
сифати сарвари давлати тоҷикон ба 
мардуми шарифи тоҷик нахустин 
изҳорот ва аввалин баёнияҳои аз 
ояндаи неки халқи кишвар башорат 
медоданд “ман кори худро аз Сулҳ 
оғоз карда, ба мардуми азияткаши-
даи кишварам сулҳу оромӣ меорам”. 
Дар ҳаёти осоиштаи миллат Эмомалӣ 
Раҳмон рисолати худро дар бунёди 
ду арзиши ҳаётӣ ва ҷовидонӣ-“Сулҳ 
ва Истиқлолият” медид, ки паҳлӯҳо 
ва ҷанбаҳои ниҳоят ҷонбахш ва зин-
дагисоз дорад. Пайваста дар ҳар як 
суханронии хеш оид ба ин ду арзи-
ши зотан ва хислатан, ки пайванди 
ногусастанӣ доранд ва шарти бунё-
дии бақои инсон мебошанд ишора 
мекунад.

Бо интихоби гардидани Сарва-
ри давлат фарзанди барӯманди халқ 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пе-

швои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳаёти 
халқи азияткашидаи тоҷик марҳила 
ба марҳила рӯ ба беҳбудӣ ниҳод. Дар 
тамоми фишангҳои ҳокимият асосҳои 
сохтори конститутсионӣ,  рукнҳои 
тозаи идоракунии давлат, меъёрҳои 
танзимкунандаи ҳаёти иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангии кишвар 
роиҷ гардида, асъори миллӣ ба муоми-
лот баромад ва шиносномаи миллӣ дар 
арсаи ҷаҳонӣ эътироф гардид. Яке аз 
рукнҳои асосии давлатдории мустақил 
– Артиши миллӣ ва нерӯҳои сарҳадӣ  
дар ин марҳила таъсис дода шуд, ки 
рисолати ҳифзи марзу буми Ватан ва 
сарҳади давлати худро назорати доимӣ 
менамояд.

Дар шароити кунунӣ, ки ҷаҳони 
муосир дорад, таҳкими Истиқлолият, 
устувор гардонидани пояҳои давлат 
ва баланд бардоштани сатҳ ва сифа-
ти зиндагии инсон барои натанҳо 
мардуми мо, балки тамоми инсоният 
мазмуни ҳаётан муҳим пайдо меку-
над. Зеро даҳсолаҳои охир пешрафти 
босуръати илму техника ва раванди 
қувватгирифтаистодаи ҷаҳонишавӣ 
инсониятро ба муҳити комилан нав 
ворид намуда, боиси ташаккул ёфта-
ни низоми фарогири равобити сиё-
сиву иқтисодӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ 
ва иттилоотиву маънавӣ гардидааст. 

 Дар марҳилаи соҳибистиқлолӣ, 
дастоварди сулҳу ваҳдати миллӣ мил-
лати тоҷикро ба як қатор комёбиҳои 
беназир мушараф гардонид аз ҷумла:

-Парчами давлатии Тоҷикистон
-Нишони давлатӣ;
-Суруди миллӣ;

-Дар марҳилаи соҳибистиқлолӣ 
соҳиби асъори миллӣ бо номи Сомонӣ гар-
дидан, ки рукни асосии Истиқлолияти 
давлатӣ ва давлати миллӣ дар ислоҳоти 
соҳаи бонкӣ таъсири муайян расонд. 
Бешубҳа, дастовардҳои иқтисодию 
иҷтимоӣ ва фарҳангии Тоҷикистон аз 
эҳтирому қадрдонӣ ва гиромидошти 
нахустин сулолаи давлатдории тоҷикон 
бо сарварии Шоҳ Исмоили Сомонӣ мебо-
шад, ки баъди сад солаҳои фаромушӣ эҳё 
гардид;

-Робитаҳои фарҳанги муосир бо 
заминаҳои таърихии миллӣ дар шаро-
ити кунунӣ ба озодии эҷодӣ мусоидат 
карда, имконияти инкишофи мероси 
ғании адабӣ - илмӣ ва ҳунариро бештар 
гардонид. 

-Қабули Қонуни асосии кишвар 
Конститутсия ба маънои томаш 
бахтномаи тоҷикистониён буда, 
роҳи эъмори ҷомеаи озоду демократӣ 
ва ҳуқуқбунёду дунявии мамлакати 
мо, ҳамкорӣ ба мамолики сулҳпарвари 
олам, созмону ташкилотҳои ҷаҳониро 
муайян кард;

Дар ин раванд барои ҳифзи 
арзишҳои миллӣ ва ҳаёти босуботи 
иҷтимоии ҷомеа қабули Қонунҳои 
миллӣ-давлатӣ “Танзими анъана ва 
ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон”, “Масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбияи фарзанд” 
қабул гардид, ки барои ҳаёти осоиштаи 
мардум ва тарбияи насли мо манфиати 
хуб ба бор овард. 

Имрӯз шукргузории мардуми ки-
швари соҳибистиқлол аз он аст, ки 
раҳнамосози одилу тавоно, кафили 
амнияту оромӣ ва поягузори дав-

лати миллӣ Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат Эмомалӣ 
Раҳмон ҷомеаро ба марҳилаи коми-
лан эътимобахши тараққиёт раҳнамоӣ 
мекунад.

Дар фаровард барои ҳамватанони 
азиз ин ҷашни бошукуҳро муборакбод 
намуда, таманниёти хешро  бо чунин 
мисраъҳои шеъри шоир баён менамоям.

Эй ҳамватан, дигар ҳаргиз напӯшад 
абри ғам хуршеди бахтатро,

Дигар бегонае ҳаргиз нагирад 
тоҷу тахтатро.

Илоҳо, доимо соҳибватан 
соҳибзафар бошӣ,

Эй ҳамватан, тавонову далеру 
тоҷдори анҷуман бошӣ!

Истиқлолият шарафу номуси 
ватандорӣ, ифтихор аз давлату миллат 
аст. Истиқлолиятро соҳиб шудан ҳанӯз 
як ҷанбаи масъала, онро ҳамчун арзи-
ши муқаддастарини ҳастӣ ва зиндагӣ 
дарк намудан асоси саодатмандии мар-
думи тоҷик аст.

Гуландом АБИЛЗОДА,
 номзади илмҳои фалсафа, дот-

сент мудири кафедраи психология 
ва сотсиологияи идоракунии Ака-

демияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Рухсора ДАВЛАТОВА,
унвонҷӯи кафедраи психология 

ва сотсиологияи идоракунии Ака-
демияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

3 сентябри соли 2020 дар Кохи Борбад Анҷумани XIV Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар кори он вакилон, 
аъзои Раёсат, Кумитаи Иҷроияи Марказӣ, Фраксияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар Парлумон, намояндагони ташкилоти 
ҷамъиятӣ, Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, роҳбарони як зумра сохтору идораҳои дахлдор, кормандо-
ни масъули дастгоҳи Кумитаи Иҷроияи Марказӣ, кумитаҳои иҷроияи 
ҳизб дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳо, намояндагони воситаҳои ахбори 
оммаи ҳизбӣ, аъзои фаъоли ҳизб ва Ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон 
«Созандагони Ватан» ширкат варзиданд.

 Яке аз муҳимтарин дастовардҳои мо дар даврони
истиқлолият давлатсозӣ ва давлатдории муосири
миллӣ мебошад, ки моҳиятан шакли ҳуқуқбунёд,
иҷтимоӣ ва дунявиро дорад.

Эмомалӣ РАҲМОН 
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БАРГУЗОРИИ ЊАМОИШИ ИЛМЇ - СИЁСЇ
Д а р  А к а д е м и я и  и д о -

раку н и и  дав л ат и и  назд и 
П р е з и д е н т и  Ҷ у м ҳ у р и и 
Тоҷикистон барои дастги-
рии пешниҳоди Федератси-
яи иттифоқҳои мустақили 
касабаи Тоҷикистон ҷиҳати 
пешбарӣ намудани Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба мансаби Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳамоиши илмӣ - сиёсӣ баргу-
зор гардид.

Дар ҳамоиши мазкур Ғафурзода 
Абдухалил Давлаталӣ - Ректори 
Академияи идоракунии давла-
тии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷик ис тон доктори илм ҳои 
ҳуқуқшиносӣ, профессор, Оди-
назода Рамазон Сафар - раиси 
иттифоқи касабаи кормандони 
соҳаи маориф ва илм, устодон, кор-
мандон, донишҷӯёну магистран-
тон иштирок намуда, вобаста ба 
дастовардҳои даврони истиқлолият 
дар ҳама соҳаҳаҳои хоҷагии халқи 
мамлакат суханронӣ намуданд.

Нахуст ректори Академия Абду-
халил Ғафурзода ҳамоиши илмиро 
ифтитоҳ намуда, иброз дошт, ки 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 
соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии 
о қ и л о на и  А с о с г у з о р и  с ул ҳ у 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ  Раҳмон дар та-
моми соҳаҳои ҳаёти хоҷагии халқи 
мамлакат  ба дастовардҳои назар-
рас мушарраф гардид. 

Ҳамчунин, кормандон, усто-
дон ва донишҷӯёну магистрон дар 
мавзуъҳои “Нақши Пешвои мил-
лат дар рушди идоракунии давлатӣ 
ва хизмати давлатӣ”, “Эмомалӣ 
Раҳмон ва рушди ҳадафҳои страте-
гии Тоҷикистон”, “Занон ва нақши 
онҳо дар роҳи рушди давлатдории 
миллӣ” суханронӣ намуданд.

Таъкид гашт, ки бунёди ҷомеаи 
пешрафта ва давлати аз лиҳози 
сиёсиву иқтисодӣ уст увор ма-
роми ҳар як кишвар буда, он дар 
сурати ҳукмфармо будани сулҳу 
субот, ваҳ дати миллӣ, амнияти 
ҷомеа, тарҳрезӣ ва амалӣ намуда-
ни корҳои бузурги созандагиву 
ободкорӣ имконпазир аст. Дар 
кишвари мо бошад, зимни амалӣ 
намудани ин мақсадҳои наҷиб ва 
корҳои  муҳиму шоиста нақши 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
– Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун бунёдгу-
зори давлати навини тоҷикон ва 
ҳидоятгари ҷавонони дорои нерўи 
азими зеҳниву ҷисмонӣ, баҳри 
иштирок дар раванди фаъолияти 
пурмаҳсули давлатсозӣ бениҳоят 
арзишманд мебошад. 

Зикр гашт, ки маҳз пуштибо-
нии зиёди занони тоҷик пас аз 
соҳибистиқлол гаштани кишвара-
мон таҳти роҳбарии Асосгузори 
сулҳу ваҳ дати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон сурат гирифт ва оид ба 
беҳбудии вазъи занон, баланд бар-

доштани мавқеи онҳо дар ҷомеа 
якчанд санади меъёрии ҳуқуқӣ ба 
тавсиб расид. Аз Конститутсия сар 
карда, тамоми қонунгузориамон, 
аз ҷумла  кодексҳои оила, ҷиноятӣ, 
меҳнат, гражданӣ ва санад ҳои 
байна лмила лие, ки Ҷу м ҳу рии 
Тоҷикистон он ҳоро эътироф 
намудааст, ҳуқуқу манфиат ҳои 
зан - модарро ҳимоя мекунанд. 
Баробарҳуқуқии занон меъёри кон-
ститутсионист, мардон ва занон 
баробарҳуқуқанд.

Аз ҳамин хотир, занону дух-
тарони соҳибмаърифат, бонангу 
номус ва худшиносу ватандӯст 
ҷавобан ба ғамхориҳои Ҳукумати 
ҷумҳурӣ ва сиёсати созандаи Пре-

зиденти кишвар ба хотири обо-
дии сарзамини аҷдодӣ, пешраф-
ти давлати соҳибистиқлоламон, 
баланд бардоштани обрӯи он дар 
арсаи байналмилалӣ ва ҳимояи 
манфиатҳои миллату давлат бо да-
сту дилу нияти пок ва содиқонаву 
поквиҷдонона хизмат карданро 
бояд қарзи имониву инсонии хеш 
донанд.

Зимни ҳ амоиш иброз гар -
дид , ки ваҳ дати миллӣ  дар ра-
дифи Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳу рии Тоҷикистон  барои 
миллати тоҷик  азизу муқаддас  
мебошад. Маҳз бо шарофати Пе-

швои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Ра ҳ мо н  ва  та ҳ к и м и  Ва ҳ д ат и 
миллӣ иқтисодиёти Ҷумҳу рии 
Тоҷикистон дар  зарфи солҳои 
соҳибистиқлолӣ беш аз пеш рушд 
намуд.  Сат ҳи камбизоатӣ дар 
кишвар аз 81%-и солҳои аввали 
соҳибистиқлолӣ батадриҷ   коҳиш 
ёфта, соли 2020 он 20%-ро ташкил 
дод. Интизор меравад, ки то соли 
2022 он 10% коҳиш дода шавад.
Инчунин дар мамлакат  иншооти 
муҳиму бузурги дорои аҳамияти 
стратегӣ, назири роҳ, пулу нақбҳо, 
неругоҳ ҳои барқи обӣ, хат ҳои 
баландшиддати интиқоли барқ, 

корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ 
ва боз чандин иншооти гуногун, 
ки барои рушди иқтисоди миллӣ 
хеле муҳиманд, ба истифода дода 
шуданд. Сохтмони иншооти муҳим 
дар кишвар  дар татбиқи  се ҳадафи 
стратегии Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон- раҳоӣ аз бунбасти 
коммуникатсионӣ, расидан ба 
истиқлолияти энергетикӣ  ва таъ-
мини амнияти озуқаворӣ  дар мам-
лакат нақши муассир гузоштанд.

Дар рафти ҳамоиш устодон, кор-
мандон донишҷӯёну магистрантон 
бо шиорҳои Пешвои миллат ном-
зади арзанда, Поянда бод макта-

би давлатдории Эмомалӣ Раҳмон, 
Пешвои сулҳофару ваҳдатовар ва 
Тоҷикистон ба Пешвои миллат 
ба пеш миннатдории самимии ху-
дро ба Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат Прези-
денти Ҷу м ҳ у рии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои 
дастгириҳои пайвастаашон баён 
доштаанд.

Дар охир аз ҷониби устодон, 
кормандон ва донишҷӯёну маги-
странтони Академияи идораку-
нии давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи даст-
гириву заҳматҳои Пешвои муазза-
ми миллатамонро бо дарки баланди 
масъулиятшиносӣ ва ватандӯстӣ 
эҳсос намуда, ғамхориҳои пайвастаи 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон моро водор месозанд, ки 
баҳри амалӣ намудани сиёсати 
дурандешона, инсонпарварона ва 
муваффақонаи Сарвари давлат, ки 
рамзи иттиҳоду сарҷамъӣ ва саода-
ту осудагии ҳар як сокини кишвар 
мебошанд, пешниҳоди Федератси-
яи иттифоқҳои мустақили касабаи 
Тоҷикистонро ҷиҳати пешбарӣ 
намудани номзадии Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
мансаби Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро дастгирӣ менамоем.

Шоҳписанд УМАРАЛИЗОДА,
"Сарвар ва миллат"
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Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
ҳар як Паёми хеш ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикис¬тон 
ба соҳа ҳои илму маориф 
таваҷҷуҳи хос зоҳир менамо-
янд.

Сарвари давлат дар Паёми 
26-у ми декабри соли 2019 
низ ба соҳаҳои илму маориф 
диққати махсус дода, қишрҳои 
гуногуни ҷомеаи кишвар, баху-
сус наврасону ҷавононро, ба 
китобхониву дониш¬андӯзӣ ва 
забономӯзӣ, хусусан забонҳои 
русӣ ва англисӣ, инти хоби 
касбу ҳунарҳои муосир, дони-
стани техникаву технологияи 
ҷадидтарин, воқиф гардидан аз 
дастовард ҳои илму фарҳанги 
ҷаҳонӣ, ҳидоят карданд.

П е ш в о и  м и л л а т  б а 
роҳбарону кормандони соҳаи 
маориф супориш доданд, ки на-
зорати азхудкунии донишҳои 
замонавиро пурзӯр гардонида, 
наврасону ҷавононро ба муто-
лиаи китобҳои бадеиву илмӣ 
ташвиқ намоянд , қобилияти 
эҷодии онҳоро тақвият бах-
шанд ва ба таълими фанҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ 
таваҷҷуҳи бештар зоҳир намо-
янд. Пешниҳод намуданд , ки 
бо мақсади боз ҳам беҳтар ба 
роҳ мондани омӯзиши илмҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, 

инчунин, барои тавсеаи тафак-
кури техникии насли наврас 
солҳои 2020-2040 «Бистсо-
лаи омӯзиш ва рушди фанҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ 
дар соҳаи илму маориф» эълон 
шавад.

Бо мақсади дар амал татбиқ 
намудани пешни ҳод и маз -
ку р Фармони Президент и 
Ҷу м ҳ у рии Тоҷикистон дар 
бораи «Бистсолаи омӯзиш ва 
рушди фанҳои табиатшиносӣ, 
дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи ил-
му маориф» эълон намудани 

солҳои 2020 -  2040 аз 31-
уми январи соли 2020, таҳти 
рақами 1445 ба тасвиб расид.

Ҳ а м ч у н и н ,  Пр е з и де н т и 
мамлакат пешниҳод карданд , 
к и ҳ ар сол олимпиада ҳои 
ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, шаҳрӣ 
ва ноҳиявиро оид ба илмҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ 
дар ҳама зинаи таҳсилот баргу-
зор намуда, ғолибон аз ҷониби 
вазорату идораҳо, мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатии вилоятҳо ва шаҳру 
ноҳияҳо аз лиҳози мод диву 
маънавӣ қадрдонӣ шаванд.

Иқдомоти Сарвари давлат 
хеле муҳиму муфид ва бамав-
рид буда, дар умум ба рушди 
беш аз пеши Ватани азизамон 
кумак мерасонад.

Б оя д  қ ай д  к ард ,  к и  и л-
му маърифат дар ислом низ 
мақому ҷойгоҳи хос доранд. 
А з  ҷ у м л а ,  пай ғам барамо н 
Муҳаммади Мус¬тафо (с) та-
лаби илмро аз ибодат боло гу-
зоштааст. Тавре дар ҳадисе ме-
фармояд: «Соате барои талаби 

илм гузаронидан аз тамоми 
шабро ба ибодат гузаронидан 
беҳтар аст. Рӯзе, ки ба талаби 
илм бигзарад , аз рӯзаи се моҳ 
беҳтар мебошад».

Албатта, ҳар он шахсе, ки 
соҳиби илму маърифат аст, дар 
ҷодаи зиндагӣ муваффақияти 
зиёд ба даст меорад.

Президенти мамлакат дар 
Паёмашон ба Маҷлиси Олӣ 
барҳақ зикр намуданд , ки «… 
китоб маҳсули ақлу заковати 
мардуми соҳибтамаддун, оми-

ли асосии ҳифзи фарҳ анги 
миллӣ ва яке аз муҳимтарин 
воситаҳои маърифатнок карда-
ни аҳли ҷомеа буда, қобилияти 
с у х андониву с у х анрониро 
сайқал медиҳад , доираи анде-
шаву тафаккур ва ҷаҳонбинии 
инсонро васеъ ва ӯро ба роҳи 
дурусти зиндагӣ раҳнамоӣ ме-
кунад».

Ба хотири баланд бардош-
тани сатҳи дониш ва маъри-
фатнокии ҷомеа дар Паём Пе-
швои миллат ҳар сол баргузор 
намудани озму ни «Фу рӯ ғи 
с убҳи доноӣ китоб аст» ва 
ба он ҷалб намудани доираи 
васеи ҷомеаро махсус таъкид 
карданд.

Дар  зам и наи  Паём  А м -
ри Президент и Ҷу м ҳ у рии 
Тоҷикистон дар бораи озмуни 
«Фурӯғи субҳи доноӣ китоб 
аст», аз 5-уми феврали соли 
2020, қабул ва Низомномаи он 
тасдиқ гардид.

Б ояд қайд кард ,  к и дар 
партави Паёми Президен-
т и Ҷу м ҳ у рии Тоҷик ис тон 

ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 26-уми декаб-
ри соли 2018 барномаи нав - 
«Барномаи давлатии такмили 
таълим ва омӯзиши забонҳои 
русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи то 
соли 2030» таҳия гардида, бо 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30-юми ав -
густи соли 2019, таҳти рақами 
438 тасдиқ шуд. Барнома ба 
хотири он таҳия шудааст, ки 
мушкилоти мавҷударо ифшо 

карда, роҳ ҳои имконпазири 
ҳалли онҳоро пешбинӣ намо-
яд ва шароитеро, ки ба рушди 
таҳсилоти бисёр-фарҳангию 
бисёрзабонии насли наврас му-
соидат мекунанд, муҳайё созад.

Дар Паём (26-уми декабри 
соли 2019) Роҳбари давлат 
аз таърихи пуршарафи халқи 
ку ҳ анбу нёду тамад ду нофа-
ри тоҷик ёдовар шуда, чунин 
иброз намуданд : «Таъри хи 
пу рифти хори х а лқи тоҷик 
мактаби бузурги худшиносӣ 
мебошад ва мо вазифадорем, ки 
ба он арҷ гузорем, саҳифаҳои 
дурахшони қаҳрамониву ди-
ловарии гузаштагони худро 
омӯзем ва онро ҳамчун асоси 
ғояи ватандӯстиву садоқат ба 
Ватан ташвиқ намоем».

Дар алоқамандӣ ба ин, ба 
Ҳу к у мат и  мам л ак ат  с у по -
риш дода шуд , ки бо мақсади 
о м ӯ з и ш и  а м и қ и  т аъ р и х и 
пу рифти хори х а лқи тоҷик 
шоҳасари Бобоҷон Ғафуров 
китоби «Тоҷикон» - ро аз 
ҳисоби Фонди Президенти 
Ҷу м ҳу рии Тоҷикистон чоп 
карда, то ҷашни 30-солагии 
Истиқлолияти давлатӣ аз номи 
Роҳбари давлат ба ҳар як оилаи 
кишвар туҳфа намояд.

С а р в а р и  д а в л а т  д а р 
тақвияти ин иқдоми неки худ 
қайд намуданд , ки «дар шаро-
ити кунунӣ, яъне замоне ки ҳар 
як фарди ҷомеа ба худшиносӣ 
ва ҳифзи хотираи таърихии худ 
беш аз пеш ниёз дорад , чопи 
ин шоҳасар ва дастраси тамо-
ми мардуми кишвар гардони-
дани он ба густариши эҳсоси 
ватандӯстиву ифтихори миллӣ 
ва болоравии сатҳи маърифат-
нокии ҷомеаи мо ҳамаҷониба 
мусоидат хоҳад кард».

Б обат и ба л анд бардош-
тани сатҳи дониш ва маъри-
фатнокии ҷомеа пешни ҳод 
менамоем, ки дар баробари 
чопи китоби «Тоҷикон»-и 
Бобоҷон Ғафуров он дар ша-
кли садо (mp3) сабт шавад. 
Ҳамчунин, китобҳои бадеӣ ва 
дигар китобҳо низ тадриҷан 
дар шакли садо бо забони ноби 
тоҷикӣ сабт шаванд.

Дар маҷмӯъ, Паёми Асос-
гузори сулҳу ваҳ дати миллӣ 
- Пешвои миллат, Президен-
т и Ҷу м ҳ у рии Тоҷик ис тон 
му ҳ тарам Эмома лӣ Ра ҳмон 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳуҷҷати муҳиму 
сарнавиштсоз буда, ба пешраф-
ти ҳама соҳа, аз ҷумла, илму 
маориф, мусоидат менамояд.

МАОРИФ ДАР МАРКАЗИ 

ТАВАЉЉУЊИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

Даврон САФАРОВ, муовини Ректор оид ба таълими 
Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 



55Сарвар ва миллат 5№5 (6) 
9 сентябри соли 2020

Д а р  ҷ а ҳ о н и  п у р т а з з о ду 
пурҳаводис қариб дақиқаву сонияе 
нест, ки як ҳодисаи мудҳиш ба қайд 
гирифта нашавад. Ҳар лазҳа хаба-
ри нохуше, чӣ аз ҳисоби амалҳои 
террористию экстремистӣ ва чӣ аз 
ҳисоби нооромию бархурди сиёсии 
давлатҳо, моро нохушнуд мекунад 
ва ҳушдорамон медиҳад, ки ҳушёр 
бошем ва зиракии сиёсиро аз даст 
надиҳем. 

Дар робита бо ин Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сухан-
ронии хеш рӯзи 17-уми августи соли 
ҷорӣ дар Рӯзи дониш иброз доштанд: 
“Ҷаҳони пурталотуми имрӯза марду-
ми сайёраро ба мушкилоту тазодҳои 
зиёди хеле сангин рӯбарӯ намудааст, 
ки хатарноктарини онҳо терроризми 
байналмилалӣ, радикализму экстре-
мизми динӣ, гардиши ғайриқонунии 
маводи мухаддир, силоҳ ва паҳн гар-
дидани бемориҳои сироятӣ мебо-
шад.” Дар чунин вазъ нигоҳ доштани 
оромию осудагии мардум корест басо 
душвор, ки заҳмати зиёду ҳушмандии 
амиқро талаб мекунад. 

Хушбахтона, фазои орому ободи 
Тоҷикистони азиз имрӯз таҳти сиё-
сати дурандешона ва хирадмандонаи 
Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон қадамҳои устувор ба сӯи пе-
шрафти устувор гузошта истодааст. 
Ҳамин аст, ки мардуми кишвар бо хуш-
нудию хушиқболӣ ва бо дили гарм паи 
ободу хуррам намудани Ватан камар 
бастаанд. 

Дарки вазъи кунуни ҷаҳон ва ба 
ин васила расидан ба қадри неъмати 
истиқлолияту озодӣ ва сулҳу оромӣ, аз 
ҳар як шаҳрванди кишвар талаб мена-

мояд, дар гиромидошти ин неъматҳои 
бебаҳо бетараф набошанд. Пайгиро-
на аз суханон ва амалҳои ибратбах-
ши Сарвари маҳбуби кишвар ҳар 
шаҳрванди кишвари азизамон мува-
ззаф аст, ки саҳми худро дар оромию 
ободӣ ва пешрафти Ватанамон гузо-
рад.

Президенти кишвар муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон қариб дар аксар 
суханрониҳои хеш аз гиромидошти 
сулҳу субот ва хатари терроризму ба 
ин васила ноором кардани нуқтаҳои 
гунонуни дунё ёдовар мешаванд. Ин 
ишораҳо вобаста ба ҳифзу гиромидо-
шти сулҳу амнияти миллӣ ва оромии 
кишвар моро ҳушдор месозад, ки ни-
сбати оромии давлатамон бетараф 
набошем. 

Иштироки Пешвои миллат дар 
Рӯзи дониш ва бо дастуру ҳидоятҳои 
созанда ифтитоҳ бахшидани дарсҳо 
дар соли нави таҳсил ба ҳукми анъа-

на даромадааст. Ҳамасола Сарвари 
давлат Рӯзи донишро бо Дарси сулҳ 
оғоз бахшида, барои хонандагону 
толибилмон ва омӯзгорону волидон 
сулҳ ва моҳияти онро дубора бозгӯ ме-
кунанд. Аз ҷумла, соли ҷорӣ Пешвои 
миллат зимни суханронии хеш дар 
Рӯзи дониш бори дигар ба мо таъкид 
намуда, иброз доштанд, ки: “Воқеан, 
сулҳ неъмати бебаҳо буда, хусусан, 
барои сокинони Тоҷикистон арзиши 
бузург дорад. Зеро мардуми мо сулҳу 
оромӣ ва суботи сиёсиро бо баҳои 
ниҳоят гарон ва бо таҳаммул карда-
ни машаққату маҳрумиятҳои ҷанги 
таҳмилии шаҳрвандӣ ба даст оварданд. 
Насли наврас ва ҷавонони имрӯза бояд 
аз сабақи гузашта омӯзанд ва барои 
таҳкими сулҳу субот дар кишвар талош 
намуда, дар ҳифзу устувории давлат-
дории миллӣ саҳми бевоситаи хешро 
гузоранд.” Президенти кишвар ба ин 
восита ба мо ҳушдор доданд, ки мо 
бояд аз таъриху гузаштаи хеш огоҳ 
бошем, қадру сулҳу оромиро донему 

дар хурраму ободонии Ватан саъю та-
лош варзем. “Зеро сулҳу оромӣ шарти 
муҳимтарини устуворӣ ва пойдории 
давлат, осоиши ҷомеа ва амалӣ шудани 
нияту орзуҳои ҳар як фард мебошад.”

Бояд тазаккур дод, ки воқеан та-
моми дастоварду пешрафт ва рушду 
нумӯъ дар тамоми бахшҳои хоҷагии 
халқ маҳз дар заминаи оромию суб-
бот рӯи кор меояд. Мо аз таҷрибаи 
солҳои ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ хуб 
медонем, ки натиҷаи ҷангу нооромиҳо 
чист. Харобкориҳое, ки дар ҷанги 
таҳмилии шаҳрвандӣ ба сари милла-
ти тоҷик омад, иқтисоди миллиро ба 
пуррагӣ касод кард. Агарчанде дар 
солҳои аввали соҳибистиқлолӣ кишвар 
мо ба таври бояд иқтисоди лозими-
ро соҳиб набуд, вале падид омадани 
ҷанги таҳмилӣ бо қувваҳои беруна ва 
хоинони миллат, иқтисоди набудаи 
кишварро на танҳо ба пуррагӣ несту 

нобут сохт, балки мардумро гуреза, 
кӯдаконро ятим, хонаҳоро харроб, 
роҳҳоро фарсуда ва дар маҷмӯъ дар 
баъзе аз манотиқи кишвар зиндагии 
аҳолиро ба пуррагӣ барҳам дод. Ин 
сабақи таърихӣ моро бори дигар 
ҳушдор месозад, ки нукта ба нукта 
таъкидҳои Пешвои муаззами миллатро 
вобаста ба сулҳу оромии кишвар да-
стурамали зиндагии хеш қарор диҳем. 

Чуноне Президенти кишвар гуф-
танд: “...мо бояд ба қадри сулҳу оромӣ 
расем ва аҳамияти онро дар миёни 
аҳли ҷомеа, алалхусус, ба наврасо-
ну ҷавонон боз ҳам бештар тарғиб 
намоем.” Воқеан Роҳбари давлат 
хеле бамаврид таъкид намуданд, ки 
аҳаммияти сулҳу оромиро “алалхусус, 
ба наврасону ҷавонон” бояд бештар 
таблиғ намоему фаҳмонем. “Зеро дар 
дунёи пурҳаводису ноороми имрӯза 
бар асари ҷангу низоъҳо, гуруснагиву 
фақр ва паҳншавии ҳар гуна бемориҳо 
садҳо ҳазор кӯдакон имкони ба мак-
таб рафтану савод омӯхтан надоранд 

ва ҳазорон нафари дигар ба ҳалокат 
мерасанд,”-таъкид намуданд, Пешвои 
миллат дар идома. Барҳақ имрӯзҳо 
даҳҳо кишвару садҳо шаҳрҳоро ме-
тавон мисол овард, ки бо надошта-
ни сулҳу оромӣ ва тинҷию суботи 
сартосарӣ ҷавонону наврасонаш аз 
таҳсилу илмомӯзӣ ва андӯхтани дониш 
маҳруманд. Маҳаки таъкиди Пешвои 
миллат низ маҳз аз ҳамин ҷо сарчашма 
мегирад, ки ҷавонон бояд огоҳ бо-
шанд ва дарк кунанд, ки тамоми орзуву 
ниятҳои неки онҳо маҳз дар заминаи 
сулҳу тинҷӣ амалӣ мешаванд. 

Маврид ба зикр аст, ки маҳз дар 
партави сулҳу оромӣ кишварҳои ҷаҳон 
рушд намуда, рӯ ба тараққӣ мениҳанд. 
Тоҷикистон – кишвари азизи мо, дар 
тӯли  солҳои Истиқлолият маҳз дар 
натиҷаи таҳкими сулҳу оромӣ ба пе-
шравие даст ёфт, ки назирашро касе 
тасаввур намекард. 

Имрӯзҳо пешрафт у рушд ва 
дастовардҳо дар тамоми соҳаҳо ба 
назар мерасад. Ба хусус дар самти илм 
мо ҳамарӯза шоҳиди дастовардҳои 
назаррас гардида истодаем. Ба таъкиди 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон: “Мардуми тоҷик аз давраҳои 
бостон то ба имрӯз баробари таҳкими 
дӯстиву рафоқат ва сулҳу субот ба 
қадри илму дониш ва мактабу мао-
риф низ мерасанд ва ба ин манбаи 
ташаккулдиҳандаи арзишҳои маънавии 
ҳаёти инсон арҷ мегузоранд. Тоҷикон 
ҳамчун миллати соҳибтамаддун дар 
ҳар давру замон омӯхтани илму до-
нишро яке аз шартҳои асосии рушди 
маънавиёти инсон медонистанд. Ин 
анъана то ба имрӯз идома ёфта, дар 
замони соҳибистиқлолӣ мазмун ва 
арзиши нав касб кардааст.” 

Чуноне ҳамагон медонанд, тайи 
солҳои соҳибистиқлолӣ таваҷҷуҳ дар 
самти илмомӯзӣ бештар шуда, дар 
самти мазкур дастгириҳо зиёд ру 
кор омадааст. Бахусус Президенти 
кишвар бевосита дар самти аз худ на-
мудани илму донишҳои замонавӣ ба 
ҷавонони кишвар тамоми шароитҳоро 
муҳайё намудаанд. Пешвои миллат 
ҷиҳати руҳбаланд намудани наврасо-
ну ҷавонони кишвар ҳамеша дастуру 
супоришҳо дода, онҳоро ҳамеша огоҳ 
месозанд, ки маҳз дар сурати аз худ 
намудани илму донишҳои замонавӣ 
мо метавонем, рушду пешрафт намоем 
ва Ватани азизамонро дар ҷомеаи бай-
налмилал муаррифӣ созем. Аз ҷумла, 
чуноне дар суханронии худ дар Рӯзи 
дониш таъкид намуданд: “Дар шароити 
кунунӣ илму дониш нишондиҳандаи 
асосии дараҷаи инкишофи ҳар як 
давлату миллат буда, бо раванди руш-
ди нерӯи инсонӣ робитаи мустақим 
дорад.”

Б о  н а з а р д о ш т и  ҳ а м и н 
муҳиммиятҳо Ҳукумати кишвар ва 
Роҳбари давлат барномаҳои гуно-
гунро баҳри боз ҳам зиёд намудани 
дастовардҳои илмӣ ҳама сола пешбарӣ 
менамоянд. Аз ҷумлаи ин пешниҳодҳо 
эълони солҳои 2020 – 2040 чун солҳои 
омӯзиш ва рушди илмҳои табиӣ, дақиқ 
ва риёзӣ мебошад, ки ҳадафи ягонаи 
он рушди илми кишвар мебошад. Чу-
ноне Сарвари кишвар таъкид наму-
данд: “Шарти асосии амалӣ кардани ин 
ҳадаф беҳтар намудани сатҳу сифати 
таҳсилот, ҷорӣ кардани усулҳои нави 
таълим ва самаранок истифода наму-
дани соатҳои дарсӣ дар муассисаҳои 
таълимӣ мебошад.”

Бо боварии комил метавон гуфт, 
ки дар солҳои наздик дар зами-
наи татбиқи сиёсати дурандешо-
наву хирадмандона ва пешниҳоду 
ҳадафҳои созандаи Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо 
дар тамоми самтҳо, аз ҷумла илм, 
ба дастовардҳои бештару назаррас 
ноил мегардем. 

СУЛЊУ СУББОТ – ЗАМИНАИ 
АСОСИИ РУШДУ ПЕШРАФТ

Дар ҳошияи Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Рӯзи дониш

Комилбек Амид ЁРБЕК,  муовини Ректор оид ба илм, инноватсияи Ака-
демияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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К и ш в а р и 
соҳибистиқлоламон бо 
сарҷамъию му тта ҳидии 
шаҳрвандонаш дар атрофи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, 
Президен т и Ҷу м ҳу рии 
То ҷ и к и с то н  м у ҳ та р а м 
Э м о м а л ӣ  Ра ҳ м о н  б о 
қадамҳои устувор пеш ме-
равад. 

Сатҳу сифати зиндагии мардум 
рӯз то рӯз беҳтару хубтар ва сатҳи 
камбизоатӣ дар байни қишрҳои 
гуногуни аҳолӣ паст гардида исто-
дааст. Ободонию бунёдкориҳо 
бошанд , ҳамаро ба ҳайрат мегу-
зоранд. Ба фикри ман, ин ҳама 
натиҷаи саъю кӯшиш ва иродаи ма-
тини Пешвои миллатанд, ки баҳри 
иҷрои ҳадафҳои асосии Давлату 
Ҳукумати кишвар тамоми донишу 
малака ва қувваю ғайратро сарф 
менамоянд.

А г а р  б а  р о ҳ и  т а й к а р -
даи х а лқамон давоми солҳои 
соҳибистиқлолӣ назар андозем, 
мебинем, ки як силсила мушки-
лоту монеаҳо бартараф гардида, 
таҳкурсии давлати соҳибихтиёр гу-
зошта шуд, корҳои азими бунёдко-
риву созандагӣ ва ислоҳоти амиқи 
иқтисодиву иҷтимоӣ оғоз гашта, 
таъмини истиқлолияти энергетикӣ, 
аз бунбасти коммуникатсионӣ ба-
ровардани кишвар, таъмини амни-
яти озуқаворӣ ва саноатикунонии 
босуръати кишвар ба самтҳои асо-
сии сиёсати давлатӣ табдил дода 
шуданд. Бо саъю талошҳои хаста-
нопазири Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои 
расидан ба ин ҳадафҳо гомҳои 
устувор гузошта шуда, дар ки-
швар иншооти зиёди иқтисодию 
иҷтимоӣ, аз қабили корхонаҳои бу-
зурги саноатӣ, хатҳои баландшид-

дату миёнашиддати интиқоли барқ, 
зеристгоҳҳои пуриқтидор, нақбҳои 
«Озодӣ», «Хатлон», «Истиқлол», 
«Шаҳристон», шоҳроҳҳои зиёди 
автомобилгард, ба монанди Душан-
бе - Хуҷанд - Чаноқ, Кӯлоб - Қалъаи 
Хумб - Хоруғ - Кулма - Қароқурум, 
Душанбе - Рашт - Лахш - сарҳади 
Қирғизистон, Душанбе - Турсун-
зода - сарҳади Ӯзбекистон, Айнӣ 
- Панҷакент, роҳҳои оҳани Бохтар 
- Кӯлоб, Ёвон - Ваҳдат сохта, мав-
риди истифода қарор гирифтанд.

Ҳамзамон, бо мақсади таъми-
ни истиқлолияти энергетикии 
кишвар бунёд ёфтани неругоҳҳои 
барқи обӣ, аз ҷумла «Сангтӯда-1», 
«Сангтӯда-2», ду чархаи НБО 
«Роғун» ва неругоҳ ҳои зиёди 
ху рду миёна, барои пешрафти 
иқтисодию иҷтимоии кишвар 
аҳамияти хосса доранд. Ҳоло дар 
соҳаи энергетика 12 лоиҳаи давла-
тии сармоягузорӣ ба маблағи уму-
мии 16,1 миллиард сомонӣ татбиқ 
шуда истодааст, ки истиқлолияти 
энергетикии кишварро боз ҳам 
таҳким мебахшад. Дар доираи 
ин лоиҳаҳо соли 2019 таҷдиди 
неругоҳҳои барқи обии «Норак» 
ва «Қайроққум» ба маблағи 5,5 
миллиард сомонӣ оғоз гардида, 
татбиқи чунин лоиҳа дар НБО 
«Сарбанд» ба маблағи 1,3 милли-
ард сомонӣ идома дорад.

Чуноне Пешвои миллат дар 
Паёми навбатиашон ба Маҷлиси 
Олӣ иброз намуданд: «Мо сано-
атикунонии босуръатро ҳамчун 
ҳадафи чоруми стратегии кишвар 
қабул кардем, зеро рушди саноат 
барои таъмин намудани устуво-
рии иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои 
нави корӣ, баланд бардоштани 
иқтидори содиротии мамлакат ва 
рақобатнокии он замина мегузо-
рад. Дар натиҷаи тадбирҳои анде-
шидашуда дар 7 соли охир ҳаҷми 
истеҳсоли ма ҳс улоти саноатӣ 
қариб 3 баробар (аз 10 милли-
ард сомонӣ ба 27,5 миллиард 
сомонӣ) ва ҳиссаи соҳа дар маҷмӯи 
маҳсулоти дохилии кишвар 5,1 бан-

ди фоизӣ (аз 12,6 ба 17,7 фоиз) 
зиёд гардидааст».

Бояд гуфт, ки дар саргаҳи ҳамаи 
ин муваффақиятҳои кишвар сулҳу 
суботи комил қарор дорад. Чун 
ҳамагон шоҳид будем, ки то раси-
дан ба ин неъмати бебаҳо фарза-
ндони барӯманди халқи тоҷик чи 
ҷонбозиҳо карданд. Ҳарчанд ду 
даҳсола пеш дар мамлакат ҷанги 
таҳмилии шаҳрвандӣ буд, хушбах-
тона, имрӯз кишвари мо дар қатори 
давлатҳои амнтарини сайёра мақоми 
намоёнро касб мекунад. Инро 
тадқиқоти ташкилотҳои бонуфузи 
байналмилалӣ собит намудаанд. Яке 
аз онҳо тадқиқоти Нашрияи «The 
Independent» (Британияи Кабир) 
буд. Ин нашрия байни 142 ҳазор 
шаҳрванди 141 кишвари ҷаҳон дар 
мавриди «Оё шумо худро ҳангоми 
сайругашти шабона дар шаҳратон 
бехавф ва бехатар ҳис мекунед?», 
пурсиш гузаронд. Дар натиҷа, 
Тоҷикистон ба қатори даҳгонаи 
мамлакатҳои бехатар шомил шуд. Ин 
худ гувоҳи пойдории амнияти комил 
ва бехавфии Тоҷикистон миёни ди-
гар кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон аст, 
ки боиси сарфарозии ҳар як тоҷику 
тоҷикистонист.

Дар охир метавон суханони 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
- Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи 
кори худ қарор дод, ки гуфтаанд: 
“Ҳар як нафар бояд шукрона кунад, 
ки баъди ҳазорсолаҳо мо соҳиби 
давлати соҳибистиқлол шудем ва 
тақдири худро ба дасти худамон ги-
рифтем. Ҳар яки мо вазифадорем, 
ки ин неъмат, яъне истиқлолиятро 
содиқона ҳифз кунем. Ҳамзамон, 
бо ин, хотирнишон месозам, ки 
барои ҳифзу посдории ваҳдату 
ягонагӣ ва ободии минбаъдаи ки-
швар мо бояд хеле корҳои созанда-
ву ватандӯстонаро анҷом диҳем.”

Содиқ будан ба арзиш ҳои 
Истиқлолияти давлатӣ, ҳифзи 
ҳар зарра обу хоки ин сарзамини 
биҳиштосо ва таҳкими Ваҳдати 
миллӣ кафолати он аст, ки минбаъд 
низ рӯзгори хушу осуда дошта бо-
шем ва дар фазои Тоҷикистони азиз 
- ин хонаи умеди мо сулҳу оромӣ 
ҳукмфармо ва корҳои созандагӣ дар 
авҷи аъло идома ёбанд.

Ҳамин тавр, соҳа ҳои ҳаёти 
иқтисодию иҷтимоӣ, маданию 
хизматрасонии ҷу м ҳу рӣ зери 
таваҷҷуҳи доимии Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
қарор дошта, қонуну қарорҳои 
қабулгардида барои меҳнати соф-
дилона, махсусан, соҳибкорӣ, дар 
соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ 
кафолати пурраи ҳуқуқӣ медиҳанду 
фазои орому осуда ва зиндагии 
шоистаи мардумро таъмин мена-
моянд.

Шуҳрат САИДЗОДА, 
корманди Суди олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон

ТОЉИКИСТОН ВА РУШДИ 
ЊАДАФЊОИ СТРАТЕГЇ 

Шоистаи ибрат ва ифтихори миллии мо, тоҷикон он аст, 
ки тозатарин ташаббус ва саҳифаи нави эҳёи арҷгузорӣ ба 
китоб ва тақдими китоб  дар дунёи мутамаддини имрӯз ба 
Пешвои миллати мо, Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ 
Раҳмон  тааллуқ дорад. 

Ҳамагон шоҳид ҳастем, ки Пешвои миллати тоҷикон дар Паёми 
навини худ иброз доштаанд, ки  китоби «Тоҷикон»-и Бобоҷон 
Ғафуровро бо теъдоди миллионҳо нусха интишор дода, аз номи худ 
ба ҳар хонадони аҳолии мамлакат тақдим медоранд. Ин падидаи 
беназиру бесобиқа дар таърих бо арҷгузории баланд ба фарҳангу 
китоб ва ғамхории падаронаи  Сарвари давлат ба маърифати 
мардум сабт хоҳад ёфт.

Имрӯз бо супориши Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пе-
швои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон тавассути хадамоти матбуотии Президент ба 
ҳамаи муассисаҳои олии кишвар асарҳои Пешвои миллат тақдим 
карда шуд. Аз ҷумла, ба Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 100 адад асарҳои 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастрас гардид, ки 
хазинаи тиллои китобхонаи Академияро дучанд мегардонад. 
Бино ба таъкиди Пешвои миллат китобҳо ба китобхонаҳо тақдим 
мешаванд, то ба дасти хонанда расанд.

Устодон, кормандон, донишҷӯёну магистрантони Академияи 
идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
иқдоми навбатии Пешвои миллат руҳу илҳома тоза гирифта, мин-
натдории самимии худро ба Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон баён дошта, иброз намуданд, ки дастуру супоришҳои 
Президенти кишварро ҷиҳати боло бурдани сатҳу сифати дони-
ши хизматчиёни давлатӣ, омӯзиши илмҳои муосир ва забонҳои 
хориҷӣ тадбирҳои иловагӣ андешида, ба масъалаи баланд бардош-
тани ҳисси худшиносии миллӣ, ватандӯстӣ, ифтихори ватандорӣ ва 
дар рӯҳияи инсонпарварӣ тарбия намудани насли ҷавони кишвар 
кӯшиш ба харҷ медиҳем.

Насиба МАҲМАДОВА,
"Сарвар ва миллат"

ТАЌДИМИ КИТОБЊОИ 
ПЕШВОИ МИЛЛАТ 
БА АКАДЕМИЯИ 
ИДОРАКУНИИ 
ДАВЛАТЇ
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- Устоди муҳтарам, нахуст мехостем 
дар симои Шумо кулли омӯзгорон, 
донишҷӯён ва аҳли илмро бо фаро-
расии соли нави таҳсил шодбош гуф-
та, сиҳативу сарбаландӣ, комёбиву 
муваффақиятҳо дар ҷодаи илмро та-
манно намоем.

- Ташакури зиёд. Бо истифода аз фур-
сати ҷойдошта, ки мо дар арафаи оғози 
соли нави таҳсил қарор дорем, банда низ 
мехостам дар ин рӯзҳои фархунда ба кул-
ли устодону шогирдон ва кормандони 
соҳаи илму маориф комёбиҳо таманно 
намуда, барои ҳар яки онҳо саломати-
ву тансиҳатӣ, рӯзгори осоишта ва дар 
ҷодаҳои илму таҳсил дастовардҳои бе-
назирро орзу намоям.

- Мехостем оид ба фаъолияти 
имрӯзаи факултети дипломатия ва сиё-
сат  каме маълумот пешниҳод намоед.

- Факултети дипломатия ва сиёсат 
ҳамчун қисми таркибии Академияи 
идоракунии давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз марказҳои 
муҳими таълиму тарбияи кадрҳои сиё-
сати дохилӣ ва хориҷи кишвар мебошад. 

Боиси сарфарозист, ки дар баробари 
таҷдиди сохтор дар Академия дар со-
ли таҳсили 2020-2021 таҳсил дар зинаи 
бакалаврият, магистратура ва доктор 
(PHD) аз рӯи се ихтисос: муносибатҳои 
байналмилалӣ, сиёсат ва идораи давлатӣ 
ва менеҷменти сиёсӣ бо забонҳои 
тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда 
шуда, мақсади асосии мо омода намуда-
ни мутахассисони сатҳи байналмилалӣ 
мебошад.

Дар ин замина дар факултет та-
моми стандартҳои таълимӣ оид ба 
ихтисосҳои амалкунанда ба талаботи 
замони муосир мутобиқ буда, тамоми 
шароитҳо фароҳам оварда шудааст, 
синфхонаҳо пурра бо тахтаи электронӣ 
ва видеопроекторҳо ва дигар воситаҳои 
айёнӣ таъмин мебошанд.

Имрӯз дар факултети дипломатия ва 
сиёсати Академия 118 нафар устодон 
ба донишҷӯён дарс мегӯянд, ки аз онҳо 
15 нафар докторҳои илм, профессор, 
37 нафар номзадони илм, дотсентон, 5 
нафар муаллимони калон ва боқимонда 
ассистентон мебошанд. Пойгоҳи кадрӣ, 
илмӣ, зеҳнӣ ва моддӣ-техникии факултет 
имконият медиҳад, ки барои дар низоми 
таҳсилоти олӣ ворид намудани усулҳои 
нави таълим коркард ва ба роҳ монда 
шавад.  

Дар сохтори факултети диплома-
тия ва сиёсат Шӯрои олимон, Шӯрои 
илмӣ-методӣ, Шӯрои олимони ҷавон, 
Шӯрои кураторон, Шӯрои бонувон ва 
духтарон, бюрои Иттифоқи касабаи 
устодону кормандон, бюрои Иттифоқи 
касаби донишҷӯён, Созмони ҷавонон 
ва Ҷамъияти илмии донишҷӯён бо 
сохторҳои худ амал мекунанд. 

Умедворем, ки талошу заҳматҳои 

устодон ва кормандони факултет имкон 
медиҳад, ки аз ин даргоҳи илму маъри-
фат мутахассисони варзида омода карда 
шаванд.

-  Пешвои мил л ат му ҳ тарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба 
Маҷлиси Олӣ вобаста ба баланд бар-
доштани сатҳу сифати таълим дар 
тамоми муассисаҳои таҳсилоти ки-
швар ишора намуданд факултети ди-
пломатия ва сиёсат дар самти мазкур 
чӣ корҳоро иҷро намуда истодааст?

- Дастуру супоришҳои Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Вазорати 
маориф ва илм, раёсати Академия ҳамчун 
роҳнамои асосии фаъолияти факултет 
ба шумор меравад. Ҳамзамон, бояд зикр 
намоям, ки баланд бардоштани сатҳу 
сифати таҳсилоти касбӣ, тайёр намуда-
ни мутахассисони ҷавобгӯ ба бозори 
меҳнати дохилу хориҷи кишвар дар 
меҳвари таваҷҷуҳи садорати факултет 
қарор дошта, раёсати Академия дар ин 
самт тадбирҳои муассир меандешад.

Факултети дипломатия ва сиёсат бо 
мақсади татбиқи сиёсати давлат дар соҳаи 
маориф ва дастрас гардидани таҳсилоти 
босифат ба шаҳрвандон, баланд бардош-
тани сатҳу сифати дониши муҳассилин 
пайваста кӯшиш менамояд. Дар иртибот 
ба ин, заминаи меъёрии ҳуқуқии соҳаро 
таҳким бахшида, амалишавии онро зери 
назорати доимӣ қарор медиҳад. 

Яке аз омилҳои беҳтар гардидани 
сатҳу сифати дониши донишҷӯён таъ-
мин намудани аудитория бо омӯзгорони 
соҳибтаҷриба ва таҷҳизотҳои техникии 
ҳозиразамон мебошад. Ҷиҳати беҳтар 
гардонидани сифати таҳсилот тамо-
ми омӯзгорони факултет аз курсҳои 
бозомӯзию  такмили ихтисос гузашта, 
омузгороне, ки дар гурӯҳҳои русӣ ва 
англисӣ дарс мегузаранд аз аттестатсияи 
дараҷаи забондонӣ гузаронида шуданд.

Маврид ба зикр аст, ки дар асоси 
нақшаҳои кории тасдиқгардидаи Акаде-
мия ва факултет дар соли таҳсили 2020-
2021 баргузории олимпиадаҳои фаннӣ ва 
зеҳнӣ ба нақша гирифта шудааст. 

Ҳамзамон, факултет дурнамои руш-
ди худро дар асоси қонунҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи маориф», «Дар 
бораи илм ва сиёсати давлатӣ оид ба 
илму техника», «Дар бораи таҳсилоти 
олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз 
муассисаи олии таълимӣ», «Дар бораи 
тайёр намудани мутахассисон боназар-
дошти талаботи бозори меҳнат», «Дар 
бораи масъулияи падару модар дар таъ-
лиму тарбияи фарзанд», инчунин Кон-
сепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Барномаи омода намудани 
кадрҳои илмӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Самтҳои афзалиятноки рушди илм, 
техника ва технология дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020 ва 
Дурнамои рушди Академияи идоракунии 
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2021 – 2025 
марҳила ба марҳила амалӣ намуда исто-
дааст, ки он ҳадафҳои маорифпарваронаи 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар 
бар мегирад.

Садорати факултет ба ин васила майлу 
рағбати донишҷӯёни ин даргоҳи илму 
маърифатро ба омӯзиши амиқи илмҳои 
гуногун ҷалб менамояд. 

Албатта ин тадбирҳо моро комилан 
қаноатманд намесозад ва ҷиҳати беҳтар 
гардонидани сифати таҳсилот чораҳои 
дахлдор минбаъд низ андешида меша-
ванд.

- Чӣ тавре ки медонем, омода 

намудани мутахассисон дар самти 
татбиқи сиёсати хориҷӣ кори саҳл 
нест, зеро фаъолият дар соҳаи маз-
кур бе омӯзиши забонҳои хориҷӣ ба-
со мушкил аст, факултет вобаста ба 
масъалаи  забономӯзии донишҷӯён 
чӣ тадбирҳоро ба нақша гирифтааст?

- Бале, хеле дуруст қайд кардед, зеро дар 
вазорату идораҳои давлатие, ки озмун барои 
ишғоли мансаби холии маъмурӣ дар бахши 
робитаҳои байналмилалӣ эълон мегардад, 
нисбат ба забони хориҷӣ имрӯзҳо талаботи 
қатъӣ дорад. Донишҷӯёни ин махзани илму 
маърифат, ки баъд аз хатм дар Вазорати корҳои 
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар 
намояндагиҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
хориҷи кишвар ҷалб мегарданд, садорати фа-
култет масъалаи омӯзиши забонҳои хориҷиро 
ба таври қатъӣ таҳти назорат гирифтааст. Бо 
ҳамин мақсад, дар сохтори факултет кафе-
драи забонҳои хориҷӣ фаъолият менамояд, 
ки омӯзгорони кафедраи мазкур аз фанҳои 
забонҳои русӣ, англисӣ, арабӣ ва немисӣ дарс 
мегузаранд. 

Фароҳам овардани шароити мусо-
ид баҳри анҷом додани корҳои илмӣ-
тадқиқотӣ, вусъат бахшидан ба низоми 
омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва васеъ 
намудани амалияи истифодаи забони 
хориҷӣ ҳамеша дар маркази таваҷҷуҳи 
садорати факултет қарор дорад.  Дар 
назди кафедраҳои факултет маҳфилҳои 
илмии донишҷӯён фаъолият доранд, 
ки роҳбарии ҳар яке аз онҳо аз ҷониби 
устодони факултет буда, фаъолияти 
илмӣ-тадқиқотии донишҷӯёни аъзои 
маҳфилҳои назди кафедраҳои факултети 
дипломатия ва сиёсат бо самтҳои гуно-
гуни фаъолияти кафедраҳо алоқаманд 
аст. Тибқи имконоти мавҷуда садорати 
факултети дипломатия ва сиёсат баргу-
зории маҳфилҳои илмии донишҷӯёни 
назди кафедраҳоро минбаъд бо забонҳои 

хориҷӣ (русӣ ва англисӣ) ба нақша ги-
рифтааст.  

Боиси хушнудӣ аст, маҳфили ин-
фиродии профессор Ғафурзода А.Д. 
таъсис дода шуд ва моҳи сентябри соли 
ҷорӣ оғозмаҳфили он ба нақша гирифта 
шудааст. Инчунин, бо ташаббус ва дар-
хости Ҷамъияти илмии донишҷӯёни фа-
култет ва ризоияти Ректори Академия 
муҳтарам Ғафурзода А.Д.  бо мақсади 
омода намудани дипломатони дорои  
донишҳои сатҳи баланди назариявӣ ва  
илмӣ, рақобатпазирии онҳо дар бозори 
меҳнат, муоширати баланди касбӣ дар 
иртибот ба талабот ва дархости ҷомеаи 
имрӯза дар назди садорати факултет 
бахшида ба таҷлили 29-умин солгар-
ди Истиқлолияти давлатӣ маҳфили 

мубоҳисавӣ (Debate club) таҳти унво-
ни “Насли Сомон” таъсис дода меша-
вад. Мо аминем, ки тадбирҳои мазкур, 
майлу рағбати донишҷӯёни ин махзани 
илму маърифатро ба омӯзиши забонҳои 
хориҷӣ зиёд гардонида, баҳри омода 
намудани мутахассисони забондон 
натиҷаи мусбат хоҳад дод.

-Мехостем бифаҳмем, ки декани 
факултет чӣ масъулиятҳо дорад? 

- Саломат бошед. Ҳарчанд ба ҳайси 
декани факултет муддати хеле кам аст, ки 
фаъолият дорам, вале кӯшиш мекунам, 
ки ба саволи шумо ҷавоб диҳам. Декани 
факултет аз нигоҳи ман пеш аз ҳама як 
нафар омӯзгор аст, ки масъулияти бештар 
дорад. Шояд бо мурури замон ҳама чиз 
тағйир меёбад, вале рисолати омӯзгор, ки 
ба таълиму тарбия равона карда шудааст, 
ҳеҷ гоҳ тағйир намеёбад. Дар шароити 
кунунии давлатдорӣ бо дарназардошти 
омилҳои  гуногун мусоидат ба омода 
намудани мутахассисони насли муо-
сир, ки ҳаматарафа аз донишҳои илмӣ-
назариявӣ бархурдор бошанд, дар рӯҳияи 
ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, арҷгузорӣ ба 
муқаддасоти миллӣ, ҳифзи манфиатҳои 
давлат, гиромидошти тамомияти арзӣ 
ва якпорчагии Тоҷикистон тарбия ёфта 
бошанд, аз ҷумлаи масъулиятҳои асосии 
декани факултет мебошанд.

Шахс новобаста аз он, ки дар кадом 
соҳа фаъолият менамояд, ҳангоми иҷрои 
ӯҳдадориҳои мансабӣ ба ӯ майдони им-
коният дода мешавад, ки дониш, малака, 
касбият ва ташаббусҳои созандаи хешро 
баҳри пешрафти соҳаи интихобкардааш 
муарррифӣ намояд.

Моро месазад , ки  ҷавобан ба 
дастгирӣ ва ғамхориҳои пайвастаи 
Ҳукумати кишвар баҳри баланд бар-
доштани сифати таълим, илм ва тар-
бия дар муасиссисаҳои таҳсилоти 

олии кишвар ба хотири пешрафти 
Ватани соҳибистиқлоламон зиракии 
сиёсиро аз даст надода, ташаббусҳои 
созанда ва бунёдкоронаи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо дарки 
масъулият ва ифтихор аз давлату милла-
ти хеш сармашқи кори худ қарор дода, 
ӯҳдадориҳои мансабиро сидқан иҷро 
намоем.

- Аз таҷрибаҳои шахсони муваффақ 
дар соҳаҳои гуногун  ҳаминро медо-
нем, ки онҳо амалу рафтори шахсеро 
ба ҳайси идеал интихоб менамоянд. 
Шумо дар раванди иҷро намудани 
ӯҳдадориҳои мансабӣ кадом шахси-
ятро ба ҳайси идеали хеш қабул на-
мудаед?

- Дар ҳақиқат инсон барои ноил гар-
дидан ба  ҳадафу мақсади интихобна-
мудааш бисёр заҳмат кашида, аз макта-
би шахсиятҳои муваффақ ба худ дарсе 
мегирад. Ман ҳамаи шахсонеро, ки дар 
самти фаъолияти интихобнамудаашон 
бо кӯшишҳои пайваста  барои рушд ва 
пешрафти самти муайян саҳм мегузо-
ранд, сидқан эҳтиром намуда, кӯшиш 
мекунам, ки аз ҳар яки онҳо барои худ 
дарсе бигирам.

Мавриди зикр аст, ки тамоми ко-
ру пайкори Пешвои муззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бароям 
намунаи ибрат ва пайравист. Бо бова-
рии комил метавонам қайд намоям, ки 
имрӯз дар ҳар соҳае набошад, агар мо 
идеали худ Пешвои миллатро қарор 
диҳем, ҳатман ба ҳадафҳои некамон 
мерасем. 

Зимнан аз даврони донишҷӯӣ то 
имрӯз шоҳиди заҳматҳои шабонарӯзии 
профессор Ғафу рзода Абду ха лил 
Давлаталӣ барои иҷрои ӯҳдадориҳое, 
ки дар ҳар як самт ба ӯ вогузор ме-
гардид будам. Чун эшон аз зумраи он 
нафароне мебошанд, ки тамоми ко-
ру пайкорашон дар заминаи дастуру 
ҳидоятҳои Пешвои миллат ба роҳ мон-
да шудааст. Хусусиятҳои ташкилотчигӣ 
ва кӯшишҳои хастанопазираш барои 
ҳар як кадри ҷавони имрӯза ҳамчун 
намунаи ибрат аст. Дар бисёр мавридҳо 
ба устоди муҳтарам Ғафурзода А.Д. 
пайравӣ низ мекунам, яъне ин шахси-
яти меҳнатдӯсту серталаб яке аз идеали 
ман дар фаъолияти кориям мебошад.

- Ташаккури зиёд барои сӯҳбати 
самимӣ.

- Арзи сипос ба ҳайати  эҷодии рўз-
нома. Саломат бошед.

Худодод АВҒОНОВ,
"Сарвар ва миллат"

ОМОДА НАМУДАНИ МУТАХАССИСОНИ САТЊИ 
БАЙНАЛМИЛАЛЇ МАЌСАДИ МОСТ

Далер Қодирзода:
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СОЛҲОИ 2019 –2021 “СОЛҲОИ РУШДИ ДЕҲОТ, САЙЁҲӢ ВА ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ”

Табиати Тоҷикистон ва 
ёдгориҳои табииву таъри-
хии кишвари   азизи   мо ба-
рои ҷалби сайёҳон ва рушди 
соҳаи сайёҳӣ хеле мувофиқ 
мебошад. Бо назардошти ин, 
моҳи декабри соли 2017 Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
- Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷум ҳу рии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
соли 2018-ро Соли рушди 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 
эълон карданд. Ин иқдом ба-
рои муаррифии имкониятҳои 
сайёҳии кишвар ва ҷалби беш-
тари сайёҳони хориҷӣ шаро-
ити мусоид фароҳам овард. 

Бинобар ин, барои вусъат бах-
шидани ҳалли масъалаҳои руш-
ди сайёҳӣ, инкишофи   инфра-
сохтори деҳот, аз ҷумла беҳтар 
намудани шароити марду ми 
деҳот ва маҳалли аҳолинишин 
аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Ра ҳмон солҳои 2019-2021 - 
Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид. 
Мақсади ин иқдоми Сарвари 
давлат боз ҳам тараққӣ дода-
ни соҳаи сайёҳӣ ва муаррифии 
ҳунару фарҳанги миллӣ дар арсаи 
байналмилалӣ мебошад.

А й н и  ҳ о л  с а й ё ҳ ӣ  я к е 
а з  с о ҳ а ҳ о и  б о с у р ъ а т 
тараққикунандаи хоҷагии халқи 
Тоҷикистон ба шумор меравад. 
Рушди сайёҳӣ соҳаҳои дигари 
иқтисодиётро инкишоф дода, 
барои бунёди ҷойҳои нави корӣ 
мусоидат мекунад. Инчунин, 

сайёҳ ӣ ворид шавии ас ъори 
хориҷиро ба ҷумҳу рӣ вусъат 
медиҳад , ки боиси ғанӣ гарди-
дани буҷети мамлакат мегардад. 
Аҳамияти   дигари рушди соҳа 
дар он аст, ки барои пешрафти 
соҳаҳои хизматрасонӣ - нақлиёт, 
алоқа, савдо ва хӯроки умум таъ-
сири мусбат мерасонад.

Яке аз  иншо от и му ҳ ими 
ин соҳа, ки ҳамасола теъдоди 
сайёҳони дохилию хориҷӣ барои 
истироҳат мераванд, осоишгоҳи 
«Хоҷаобигарм» мебошад.

Буғи тафсону оби гарми ши-
фобахши «Хоҷаобигарм» хе-
ле барвақт ба мардуми Осиёи 
Марказӣ маълум буд , аммо дар 
Аврупою Амрико танҳо дар охи-
ри асри ХIХ ба шарофати олими 

рус В. К. Липитский бо он ошноӣ 
пайдо намуданд. Соли 1889 В. 
Липитский ба Бухорои Шарқӣ 
сафар карда, ин ганҷи бебаҳоро 
бо чашмони худ дид ва овозаи 
онро то Аврупо расонд.

Ол и м о н  б аъ д и  т а д қ и қ у 
омӯзиши таркиби об ба хулосае 
омаданд, ки ин оби дармонбахши 
Тоҷикистон дар тамоми ҷаҳон 
назир надорад. Айнан бо ҳамин 
таркиб оби шифобахш танҳо 
дар Фаронса мавҷуд буд , аммо 
солҳои 20-уми асри гузашта он 
ҳам хушкид.

«Хоҷаобигарм»  беш аз 80 сол 
боз барои муаррифии табиати 
биҳиштосои кишвар ба хориҷиён 
низ х измати шоис та дорад . 
Осоишгоҳи «Хоҷаобигарм»  

дар радифи «Баҳористон» дар 
рушди сайёҳии муолиҷавӣ нақши 
бузург дошта метавонад. Оби 
чашмаи «Хоҷаобигарм» бо гар-
мии 97 - 98 С° аз қаъри замин 
ҷӯш зада мебарояд ва буғи таби-
ии радонӣ бе иловаҳои сунъӣ ба-
рои табобат истифода мешавад. 
Ин бартарият номи ҳам чашма ва 
ҳам осоишгоҳро дар олам маълу-
му машҳур гардондааст.

Дар осоишгоҳ тариқи оби 
гарм ва буғи табиӣ бист намуди 
беморӣ, аз ҷумла бемориҳои узву 
рагҳои хунгузар, пӯст, устухону 
мушакҳо, торҳои асаби марказӣ, 
бинӣ, гӯш, даҳон, дандон, гулу, 
сутунмуҳра, дастгоҳи такя ва 
ҳаракат, узвҳои таносули занона 

ва мардона табобат мешаванд.   
Ҳамасола осоишгоҳ зиёда аз 15 
ҳазор меҳмону сокинони мам-
лакатро ба истироҳату табобат 
фаро мегирад.

Бинои «Хоҷаобигарм» бо 
дастгирии Ҳукумати ҷумҳурӣ 
соли 2011 таъмиру азнавсозӣ 
гардид. Имрӯз симои осоишгоҳ 
тамоман дигаргун гашта, сатҳу 
сифати хизматрасонӣ мутобиқ 
ба стандартҳои байналмилалӣ 
ба роҳ монда шудааст.

Дар атрофи осоишгоҳ , ки 
дар баландии ду ҳазор метр аз 
сатҳи баҳр ҷойгир аст, беш аз 
дусад намуди гиёҳ ҳои шифо-
бахш мерӯянд. Тибқи иттилои 
роҳбарияти «Хоҷаобигарм», 
осоишгоҳ имкон дорад , ки дар 

як вақт ба 600  мизоҷ хизмат 
расонад. Муассиса бо таҷҳизоти 
муосири тиббӣ муҷаҳҳаз буда, 
айни ҳол дар он 145 мутахас-
сис кор мекунад. Сайёҳон ба 
«Хоҷао б и гар м »  б еш тар  аз 
Русия, ИМА , Аврупо, Араби-
стон, Ӯзбекистон, Малайзия, 
Қазоқистон, Қирғизистон, Эрон, 
Чин, Покистон ва Афғонистон 
ташриф меоранд.

Таъсири буғи табиӣ ва оби 
шифобахши он аз замони ка-
шф шуданаш то имрӯз диққати 
олимони тиб, муарри хон ва 
сайёҳони ҷаҳонро ба худ ҷалб 
намудааст. Шояд нотакрорӣ 
ва таъсири обҳои дармонбах-
ши табиист, ки  олимон оби 

Хоҷаобигармро муъҷизаи 8 - уми 
олам унвон кардаанд.

Боду ҳавои мусоиди мавзеъ 
ба мизоҷон имкон медиҳад, ки 
тамоми фаслҳои сол аз шароити 
табобатию истироҳатии осоишгоҳ 
истифода намоянд. Дар бораи пай-
доиш ва таъсири табобатии буғ ва 
оби шифобахши  «Хоҷаобигарм» 
олимон дар рисолаҳои илмии худ  
маълумоти фаровон додаанд, аз 
ҷумла Шайхурраис Абуалӣ ибни 
Сино дар китоби «Қонуни тиб», 
олими форсизабони асри ХV 
Баҳва ибни Ҳаваси Ҳиндустонӣ 
дар китоби «Воситаҳои табоба-
тию минералӣ», ҷуғрофшиноси 
а с р и  Х I Х  По к ат и л л о  д а р 
навиштаҳои хеш.

Биноҳои боҳашамати балан-

дошёна, ки бо қуллаҳои сарса-
феди ин мавзеъ ҳамсонанд , дар 
баробари табиати биҳиштосо 
диққати  ҳар сайёҳро ба худ ҷалб 
мекунанд.

Осоишгоҳ бо ширкат ҳои 
сайёҳии ватанӣ ва хориҷӣ ҷиҳати 
ҷа лби сайёҳон шартномаҳои 
ҳамкорӣ дорад. Аз ду тарафи 
осоишгоҳ дарёчаҳои шӯхи кӯҳӣ, 
ки онҳоро сокинони таҳҷоӣ Оби 
Мазор ва Оби Каландӣ  мено-
манд, ҷорӣ шуда, дар поёнтар ба 
ҳам мепайванданд ва ба ҳусну 
таровати осоишгоҳ ҳусни дигар 
зам менамоянд.

Некрӯз ФАЙЗОВ, 
декани факултети

 маълумоти дуюми олӣ ва 
таҳсилоти фосилавӣ

«ХОЉАОБИГАРМ». ОБИ ШИФОБАХШЕ, 
КИ ДАР ЉАЊОН НАЗИР НАДОРАД
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Зиндагии осоишта неъма-
ти бебаҳосту шарт ва тақозои 
асосии ҳаёти инсон ба ҳисоб 
меравад. Ҳар фарди соҳибақлу 
зиндадил кӯшиш ба зиндагии 
осоишта мекунад , зеро оромӣ 
гарави ҷомаи амал пӯшидани 
орзуву мақсадҳои ӯст.  Аммо, 
вақт собит менамояд , ки дар 
баъзе кишварҳои мутараққӣ ва 

қафомондаи олам, ин шарти ҳаётан муҳим ҳанӯз орзу 
асту бас. Баҳри пешгирии падидаҳои террористӣ ва 
экстремистӣ аксари мамлакатҳои дунё тадбирандешӣ 
мекунанд.

Боиси таассуф аст, ки имрӯз ифротгароӣ ва терроризм дар 
бисёр гӯшаву канори олам доман паҳн намудааст. 

Бинобар ин, зиракӣ ва ҳушёрии сиёсиро аз даст надода,  
нисбат ба чунин зуҳуроти номатлуб ва падидаҳои хатарзо 
бетараф набошем. Зеро имрӯзу ояндаи миллатро ба ғайр аз 
худи шаҳрвандони ватандӯсту  соҳибмаърифат,  хештаншиносу  
худогоҳ  касе бунёд ва обод наҳоҳад кард. Муъҷизаи беназири 
таърихӣ - Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
осонӣ ба даст наомадааст. 

Маҳз бо заҳмату талошҳои пайвастаи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам  Эмомалӣ Раҳмон имрӯз шаҳрвандони 
кишвар дар фазои орому осоишта ба сар мебаранд.  Ҷавобан 
ба ин ғамхориҳои Пешвои муаззами миллат мо, насли имрӯз, 
ки масъулияти тақдири давлат ва миллатро бар дӯш гирифтаем, 
бояд ҳамеша муттаҳид бошем, ба бунёдкориву созандагӣ рӯ 
оварем ва баҳри рушду такомули мамлакатамон саҳм гузорем.

Ҷаҳони имрӯзаро насли ҷавон бо пешравию тараққиёти 
технология тасаввур менамояд. Аммо истифодаи техника ва 
технология аз ҳар шахс маърифати оқилона истифода бурдани 
онро талаб менамояд. Зеро имрӯзҳо нафароне во- мехӯранд, ки 
пешравии технологияҳоро, аз ҷумла шабакаҳои интернетиро 
барои амалҳои муғризонаи худ истифода мебаранд. Сомонаҳои 
интернет барои гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ сарчаш-
маи асосии заҳролуд ва ба доми худ кашидани ҷавонон маҳсуб 
меёбанд. 

Бинобар ин, манъ гардидани сомонаҳои интернетии www.
akhbor.com ва  nahzat.ru, ки ба ташкилоти террористию экс-
тремистии ҲНИ хизмат мекунанд , мувофиқи мақсад аст. 
Зеро  ин ташкилоти террористию экстремистӣ имрӯзҳо ба 
воситаи наворҳои интернетӣ ва бо истифода аз созмонҳои 
байна лмила лӣ мекӯ шад х удро сафед ку наду ама лҳои 
муғризонаи хешро анҷом диҳад. Бо ҳалномаи Суди Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баста шудани чунин сомонаҳо имконият 
медиҳад, ки роҳҳои шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу 
ҳаракатҳои ифротӣ ва динӣ пешгирӣ шаванд. Дар ин робита, аз 
ҳар шаҳрванди кишвар талаб мешавад, ки ҳушёрию зиракиро аз 
даст надода, бар зидди гурӯҳҳои нохалаф, ки мехоҳанд ҷомеаи 
моро ноором созанд, мубориза баранд. 

Файзигул РАҲ МОНОВА, 
корманди шуъбаи фарҳанг 

ва истеъдодҳои ҷавони Академия

ЉАВОНОН  
ОЯНДАСОЗИ 
МИЛЛАТАНД!  А з  з а м о н ҳ о и  п е ш 

омӯзиши забонҳои хориҷӣ 
ва забондонӣ аҳамияти хо-
саро касб намуда буд. За-
бондониро яке аз роҳҳои 
пешрафти ҷамъият медо-
нистанд. Ҳамин аст, ки дар 
асрҳои г узашта дониш-
мандони мо дар баробари 
хуб донистани забони хеш 
забонҳои халқҳои дигарро 
низ меомӯхтанд. 

Аксари бузургони милла-
ти мо чандин забон ва хатти 
миллатҳои дигарро аз худ карда, 
бо он забонҳо асарҳои оламшу-
мулу соҳибнуфузи илмӣ, адабӣ 
ва бадеӣ эҷод кардаанд. Ин ра-
ванд то ҳол аҳамияти худро аз 
даст надода, балки муҳимияти 
забономӯзиву забондонӣ рӯз аз 
рӯз вусъат ёфта истодааст.

Имрӯз ҷавонон созандагони 
имрӯзу ояндаи миллат бояд аз 
дурнамои рушди давлатдории 
худ ба хубӣ огоҳ бошанд ва бо-
яд донанд , ки яке аз шартҳои 
он аз худ кардани забонҳои 
хориҷӣ мебошад. Донистани 
забонҳои хориҷӣ роҳи моро 
барои расидан ба комёбиву 
муваффақиятҳо кушода месо-
зад. Забондонӣ шарти асосии 
ҷаҳондонӣ ва ҷаҳонишавии 
ша хс аст. Зару рати дигари 
омӯзиши забон ҳои хориҷӣ 
муаррифӣ кардани кишвар 
дар арсаи байна лмила лист. 
Фарҳанг у адабиёт, таъри ху 
санъат, расму оин ва анъанаҳои 
миллии мо то ҳанӯз дурдонаҳои 
маънавии дастнорас ва ё камёб 
барои ҷаҳониён маҳсуб меё-
банд, ки ҷавонон барои ҳарчи 
бештар муаррифӣ намудани 

он масъулияти баланд бар дӯш 
доранд. Ҷавонон танҳо дар су-
рате ба таври комилу шоиста 
давлати худро муаррифӣ карда 
метавонанд, ки донандаи хуби 
забонҳои хориҷӣ бошанд. Ило-
ва бар ин, донистани забонҳои 
хориҷӣ доираи кору фаъолия-
ти ҷавононро ҷаҳонӣ намуда, 
ба онҳо имконият медиҳад, ки 
дар тамоми давлатҳо ва созмону 
ташкилотҳои дунё кору фаъоли-
ят намоянд.

К и ш в а р и  м о  ҷ у з ъ и 
ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ 
буда, сиёсати «дарҳои кушод»-
ро ба роҳ мондааст. Бо дарна-
зардошти баробармаърифатӣ 
метавонад бо дигар давлатҳо 
ҳамкориҳои дуҷонибаро ба 
роҳ монад. Имрӯзҳо Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аъзои зиёда аз 
51 созмонҳои байналмилалӣ 
мебошад . Дар ин баробар 
ҷомеаи ҷаҳонӣ дар бархӯрди 
тамад дунҳо ва ҷа ҳонишавӣ 
қарор дорад .  Ягона воси-
тае, ки давлатро дар сат ҳи 
байналмилалӣ муаррифӣ ме-
намояду фарҳанг, забон, мада-
ният ва расму русуми тоҷикро 
ҳифз мекунад , ин донистани 
забонҳои хориҷӣ мебошад. 
Пешвои миллат,  му ҳ тарам 
Эмомалӣ Раҳмон маҳз ҳаминро 
ба инобат гирифта таъкид на-
муда буданд, ки «Дар айни за-
мон ҳамеша дар ёд бояд дошт, 
ки дар замони рушди пуравҷи 
илму техника, технологияҳои 
нав, алалхусус технологияҳои 
иттилоотӣ ва қувват гирифта-
ни равандҳои ҷаҳонишавӣ бе 
омӯзиши забонҳои хориҷӣ, 
алалхусус забонҳои русӣ ва 
англисӣ тайёр кардани мута-
х ассисон ва коршиносони 

ҷавобгӯи талаботи имрӯзаи 
ҷаҳонӣ, афзудани сарватҳои 
моддию маънавӣ ва ишғол на-
мудани мавқеи сазовор дар миё-
ни кишварҳои пешрафтаи дунё 
хеле мушкил аст».

В о қеа н  ҳ а м ,  д ар  с а м т и 
татбиқи «Барномаи давлатии 
такмили таълим ва омӯзиши 
забонҳои русӣ ва англисӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки 
ҳанӯз соли 2003 аз ҷониби 
Ҳукумати кишвар ба тасвиб рас-
ида буд, камбудиҳо мушоҳида 
мешаванд. Ба вазъи омӯзиши 
з а б о н ҳ о и  х о р и ҷ ӣ  б а ҳ о и 
воқеъбинона додани Сарвари 
давлат моро водор месозад, ки 
ба ин масъала бештар эътибор 
диҳем.

Ҳукумати ҷумҳурӣ солҳои 
2019 - 2021- ро солҳои руш-
ди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ эълон намуда, ки до-
нистани забонҳои хориҷӣ боз 
ҳам ба масъалаи муҳимтар таб-
дил меёбад. Зеро барои дуру-
сту саривақт муаррифӣ кардани 
имконияту зарфиятҳои сайёҳии 
кишвар забонҳои хориҷӣ нақши 
калидӣ мебозанд. Коршино-
сони соҳа набудани реклама-
ро, ки тавонад имкониятҳои 
сайёҳии малакат, хусусан бахши 
сайёҳии таърихию фарҳангиро 
бозгӯ намояд , аз мушкилоти 
аввалиндараҷа арзёбӣ меку-
нанд.

Бинобар ин, дар партави 
ҳидоятҳои Пешвои миллат 
ҷавонон бояд ҳарчи бештар кӯшиш 
ба харҷ диҳанд, ки то забондонию 
забономӯзии худро сайқал дода, 
дар муаррифии кишвари азизамон 
саҳмгузор бошанд. 

А диба МАҲМАДИЕВА, 
котиб - коргузор

ЗАБОНОМЎЗЇ
тафаккури ҷавону наврасонро 

ташаккул медиҳад
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Дар ҳама даврон матбуот мин-
бари муқаддаси оммавӣ аст, ки та-
вассути он бо халқ сухан мегӯянду 
муколамаву робитаҳоро ба роҳ 
мегузоранд. 

Матбуот дар муколамаи иҷтимоӣ имкони 
зиёд дорад ва ин муколамаҳоро муассис ба 
сифати як миёнарав ва робитачии иҷтимоӣ 
бо назардошти манфиатҳои иҷтимоӣ барои 
амалӣ гардонидани нақшаву ҳадафҳои пешгу-
зоштаи худ истифода мебарад. Ин муколамаҳо 
сурати ягонаву шахшударо соҳиб нестанд ва 
пайваста ташаккулу тағйир ёфта, дар домани 
ин муколамаҳо садҳо фикру андешаҳои наву 
созанда  матраҳ мешаванд. Дар ҳамин замина 
нашрияи «Сарвар ва миллат» бо таъиноту 
рисолати хос ба майдон омадааст, ки руҳияи 
ватандӯстӣ дар сархати ин рисолатҳо қарор 
гирифтааст ва бо ҳамин рисолати худ бо хо-
нанда дар робитаи бештар мебошад.

Аввалин шумораи он гувоҳи он аст, ки 
рӯзнома бо баъзе ҷузъиётҳо дар фазои 
иттилоотӣ мавқеъҷуӣ карда метаво-
над. Нахустшумораи он дар ҳаҷми 16 
саҳифаи мусаввару ранга нашр гардидан 
ва саҳифаҳои онро бо матолиб пур намудан 
чандон амали сода ҳам нест. Шумораи аввали-
ни рӯзнома таровати махсус дорад ва мутано-
сибан аз 33 мавод таркиб ёфтааст. Рӯзнома 
мутобиқат ба фазову вақт дорад ва ба назар 
гирифтани ҷузъиёти иҷтимоӣ ҳамқадами рӯз 
будани онро ифода менамояд. Яъне якуми 
сентябр ба табъ расидани он робитаи амиқ 
ба Рӯзи дониш ва омӯзишу таҳсил дорад. Дар 
саҳифаҳои аввали ҷой додани матлабҳое, ки 
муаллифонашон ашхоси масъули давлатӣ 
мебошанд, руҳияи ин маводро нерӯи хос 
бахшидааст.

 “Сарвар ва миллат” нақши созандагиву 
ташкилотчигиро ба дӯш дорад ва чизе мегӯяд, 
ки бештар ба фаъолияту тартибу низоми ко-
рии нафароне робита дорад, ки дар як доира 
чун шахси масъул эътироф мешаванд. Манзур 
ҳамчун як рӯзномаи соҳавию ихтисосӣ амал 
кардани “Сарвар ва миллат” мебошад. Ҳанӯз 
дар шумораи аввалини он кушиш карда меша-
вад, ки дар бораи таркиби системаи таълим 
дар Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот 
матраҳ бошад ва хеле хуб аст, ки хонанда дар 
ин бора барои худ матлаби заруриро пайдо 
карда метавонад. Дар се бахш ва самти муҳими 
фаъолияти ин даргоҳ – илм, таълим ва тарбия 
таносубу тавозуни матолиб ба назар гирифта 
шудааст. Мавриди таъкид аст, ки “Сарвар ва 
миллат” самти фаъолияту мавҷудияти худро ба 
инобат мегирад ва хонанда дар бораи низоми 
таҳсили хизматчиёни давлатӣ маълумот пайдо 
карда метавонад.

Матбуот дар ҳама шаклу анвоъ ниёзмандӣ 
ба иттилооту маълумот дорад ва ҳеҷ гоҳ аз 
ҷанбаи маърифатбахшӣ дар масъалаҳои 
ҳуқуқӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва амсоли 
ин дар канор буда наметавонад. Масалан, 
дар аксари рӯзномаҳо маънавиёту фарҳанг 
ҳамчун мавзӯи меҳварӣ дар таҳкими маъна-
виёти ҷомеа нақшу ҷойгоҳи мушаххаси худро 
соҳиб аст. Нашрияи “Сарвар ва миллат” низ 
ин ҷузъиёти муҳимро ба инобат мегирад ва 

кӯшиш мекунад, ки дар ҳар як шумо-
раи худ ба таври маҷмӯӣ дар бораи баланд 
гаштани фарҳангу маърифати ҷомеа маводи 
гуногунро интишор намояд. Ҷои пӯшиде 
нест, ки феълан нақши иттилоотии матбуот 
дар доираи рақобатҳо дар аксар манотиқи 
ҷаҳон коста гардида, таҳлилу ташхис ва хо-
сияти иҷтимоиву фалсафаи он боло меравад. 
Аз даст додани вазифаи ахбории матбуот аз 
ҷумлаи бузургтарин талафоти он аст.  Мункир 
наметавон гардид, ки ҳарчанд “роли ахборӣ”-и 
матбуот дар зинаи поёнтар қарор дошта бо-
шад ҳам, аммо то кунун принсипҳои халқият 
ва гумманизми матбуот пойбарҷост ва ин 
раванд давомдор ҳам хоҳад буд. Зеро инсоният 
дар баробари тамоми пешрафтҳо ҳамеша ниёз 
ба маънавиёту фарҳанги пешрафта дорад. Ин 
нуқтаи ҳассосу муҳимро нашрияи мазкур ба 
таври пайваста ба инобат гирифта тавониста-
аст. Самтҳои гуногун пайдо кардани хисла-
ти матолиби саҳифаҳои он марбут ба ҳамин 
масъала мебошад. Нашрияи мазкур набзи 
замонро дарк намудан мехоҳад ва аз ин ҷиҳат 
дар мувофиқат ба мавзӯоти муҳими рӯз мена-
висад. Муҳимтарин мушоҳида аз саҳифахои 
ин нашрия он аст, ки рӯзнома талоши зиёд 

барои нақш гузоштан дар баланд гаштани 
ҷаҳонбинии сиёсии хонандаро дорад. Нуқтаи 
дигар дар ин самт он аст, ки рӯзномаи мазкур 
бо фаро гирифтани ҷанбаҳои фарҳангиву 
маърифатӣ нисбат ба масъалаи худшиносии 
миллӣ низ бетафовут намебошад.

 Чунин бардоште ба миён меояд, ки “Сар-
вар ва миллат” имкони мушоҳида кардану 
ташхис намудани муҳимтарин мавзӯоти рӯзро 
дорад. Дар раванди мураккаби авзои сайёра то 
кадом ҳад нақши таъсиргузор доштани ҷанбаи 
ватандӯстиро дарк менамояд. Дар ин раванд 
чӣ нақш доштани сиёсати феълии Роҳбари 
давлатро хеле хуб аз ҷониби коршиносону 
мутахассисон ба миён гузошта метавонад. Дар 
шумораҳои аввалини он матолиб хусусияти 
таблиғотиву ташвиқотии амиқ  дошта бошанд, 
бо гузашти чанд шумора оммавияти мавод 
баланд мегардад. Баррасиву бозтоби чеҳраҳои 
ибратомзӯ намуна ҳарчанд маҳдудтар бошад 
ҳам, дар доираи жанрҳои чеҳрасоз муаррифи-
ву тарғиб карда мешаванд. 

Матбуот дар навбати аввал маънавиёту 
маърифат мебошад, ки зина ба зина бо пе-
шрафти ҳаёт ин рисолатро дар қолабу шаклҳои 
нав пайваста тағйир додааст. Таҳаввулоти 

рӯзафзуни ҳаёт ва ташаккули сатҳи маъна-
вию фарҳангии ҷомеаи инсонӣ матбуотро ба 
вуҷуд овардааст, ки баъдан матбуот ба сифати 
таҳрикдиҳандаи ин ҷараён пазируфта шудааст. 
Матбуот минбари сиёсиву маънавӣ аст, ки дар 
маҷмӯъ нақши тамаддунофариро дар худ касб 
менамояд. Нашрияи “Сарвар ва миллат” маҳз, 
дар ин роҳ нақши худро торафт устувор сохта 
истодааст. Чунин унсурҳои устуворро дар 
нақши оммавӣ, иттилоотӣ, иҷтимоӣ, маънавӣ, 
тарбиявӣ, сиёсӣ ва таблиғиву ташвиқии он 
дидан мумкин аст, ки дар мутобиқат ба 
хосиятҳои фазои хабарии муайян пайваста 
ташаккулу такмил меёбад. Албатта, дар давоми 
як сол тамоми дастовардҳоро соҳиб гардидану 
ҳама монеаҳоро убур намудан ғайриимкон 
аст. Назаррас аст, ки дар саҳифаҳои нашри-
яи мазкур мавзӯоти худшиносиву фарҳангӣ 
зина ба зина бо дарки муҳимияти он матраҳ 
гаштаанд. Ба манфиати кори рӯзнома аст, ки 

дар оянда баъзе нуқтаҳо ба инобат ги-

рифта шаванд. Аз 
ҷумла, кам кардани 

матолиби ҳаҷман ва-
сеи академикӣ, ҷалб кардани муаллифони 
гуногунсоҳаву шинохта, баланд гардонидани 
руҳияи оммавии матолиб, ба инобат гирифта-
ни хусусияти публитсистии мавод, тақвияти 
руҳияи бадеиву адабии матолиби саҳифаҳои 
махсус, ба назар гирифтани хосияти гуногун-
жанрии матолиб, ташкили рубрикаву гӯшаҳои 
махсус ва амсоли он хонандаи рӯзномаро дар 
миқёси ҷумҳурӣ бештар карда метавонад.

Матбуот бо он ки номаи рӯзро менигорад 
ва шебу фарози зиндагии ҳаррӯзаро инъикос 
мекунад, бо гузашти вақт танҳо бо ин сифат 
маҳбубияту нуфузро соҳиб мешавад. “Сар-
вар ва миллат” дар роҳи ташаккулёбии худ 
ин ҷиҳатро низ дарк намудааст ва  касбияти 
эҷодӣ дар намунаи матолиби он пайваста 
такмил ёфта истодааст. Ба он бовар кардан 
мумкин аст, ки нашрияи мазкур бо ҷалби кор-
мандони эҷодии болаёқат мавқеи худро дар 
фазои хоси иттилоотӣ боз ҳам устувор карда 
метавонад. Зеро ин рӯзнома ба он даргоҳе 
тааллуқ дорад, ки онҷо кадрҳои лаёқатманди 
роҳбарикунанда такмили касб менамоянд ва 
донишу ҷаҳонбинии онҳо дар қиёс бо дигарон 
афзалиятҳо низ дорад.

Бахтиёри ҚУТБИДДИН,
Дотсенти ДМТ
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И с т и қ л о л и я т  ш и -
носномаи ҳ ас т ии дав -
л а т,  ко м и л ҳ у қ у қ ӣ  в а 
соҳиби х тиёрӣ, низоми 
давлатдорӣ ва бузургии мил-
лат аст,  ки сиёсати дохилию 
хориҷӣ, иқтисодӣ, вазъия-
ти иҷтимоиву фарҳангии 
миллатро ривоҷу равнақ 
медиҳад. 

Истиқлолият рамзи саодат ва асо-
лати миллати сарбаланду мутамад-
дини тоҷик аст. Номаи такдирашро 
бо дасти хеш навишта, роҳу равиши 
хоса ва мақому мавқеи муносибро 
дар ҷомеаи ҷаҳонӣ пайдо кард ва 
набзи давлату миллати моро ба набзи 
Сайёра ҳамсадо месозад.

Истиқлолият волотарин ва пура-
рзиштарин дастоварди давлату мил-
лати  тоҷик аст, ки бисту ҳашт сол 
муқаддам хамчун муҳимтарин воқеаи 
таърихии сарнавишти миллати тоҷик 
ба вуҷуд омад: Истиқлолияти дав-
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон 
гардид. Ин ҳодисаи фараҳбахш авва-
ли моҳи сентябри соли 1991 ба вуқўъ 
пайваст ва 9 сентябр расман Рўзи 
Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қабул гардид. Аз ҳамон вақт то имрўз 
ин санаи муборак барои миллати 
тоҷик иди муқаддас маҳсуб меша-
вад. Даврони Истиқлолият барои мо 
имкони васеъ фароҳам овард, ки роҳи 
имрўзу ояндаи миллат ва пешрафти 
минбаъдаи кишвари азизамонр ба 
сўи ҷомеаи соҳибихтиёр, демократӣ, 
ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона инти-
хоб намоем. Истиқлолият барои 
мо рамзи олии Ватану ватандорӣ, 
бузургтарин неъмати давлатсо-
зию давлатдории мустақил кору 
пайкорҳои пайгиронаи созандагӣ, 
азму талошҳои фидокоронаи расидан 
ба истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ 
ва фарҳангиро омўзонда, меъёрҳои 
ҷомеаи шаҳрвандиро таҳким бах-
шид ва дар як вақт ҳаёти озодонаи 
ҳар фард ва олитарин дараҷаи бахту 
саодати воқеии миллатро таъмин 
намуд. Истиқлолият барои мо ни-
шони барҷастаи пойдории давлат 
бақои симои миллат, рамзи асолату 
ҳувият, идеалу ормонҳои таърихӣ, 
шиносномаи байналмилалӣ ва шара-
фу эътибори ба ҷаҳони мутамаддин 
пайвастани кишвари соҳибистиқлоли 
Тоҷикистон мебошад. Кулли сокино-
ни кишвари озоду ободи мо имрўз 
ифтихор доранд, ки бисту ҳашт сол 
қабл  нахустин хиштҳои пойдевори 
истиқлолияти воқеӣ ва давлатдории 
миллии худро ниҳода, аз шарофати 
мустақилият соҳиби рамзҳои давлатӣ 
– Парчам, Нишон ва Суруди нави 
миллӣ гардидем.

Гарчанде бархе аз номуродон са-
раввал чун душманони қаттоли ин 
сарзамини афсонавӣ тобу тоқати 
ин руйдоди бузурги таърихӣ накар-
да, миллати барӯманди тоҷикро бо 
хамдигар иғво андохтанд, ҷангҳои 
бародаркушӣ ташкил намуданд , 
мардуми ин сарзаминро муҳоҷир 
гардониданд, мавзеъҳоро вайрон 
карданду тифлаконро бесаробон 

гардониданд, аммо ба муроди дили 
пуркинаашон нарасиданд. Зеро ин 
миллати бузургро марди бузургу дунё-
дида, ҷаҳондону дарёдил, бохираду 
некқадам Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат  Президен-
ти Ҷумҳурии Точикистони Эмомалӣ 
Рахмон роҳбаладӣ мекунад.

Моҳи ноябри соли 1992 дар 
Қасри Арбоб Иҷлосияи ХVI Шўрои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ар-
саи сиёсат шахсиятеро баровард , 
ки дастовардҳои минбаъдаи кишвар 
ба номи ў иртиботи ҳамаҷониба 
доранд . А з рўзи Сарвари дав-
лат интихоб гардидани фарзанди 
барўманди халқ Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар та-
моми фишангҳои ҳокимият асосҳои 
сохтори конститутсионӣ, меъёрҳои 
танзимкунандаи ҳаёти иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар роиҷ 
гардида, пули миллӣ ба муомилот 
баромад ва шиносномаи миллӣ 
дар арсаи ҷаҳонӣ эътироф гардид. 
Мо яке аз рукнҳои асосии давлат-
дории мустақил – Артиши миллӣ 
ва нерўҳои сарҳадиро таъсис дода, 
ҳифзи марзу буми Ватан ва сарҳади 
давлати худро таҳти назорати доимӣ 
гирифтем. Чунонки Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои мил-
лат, Президенти мамлакат, Эмомалӣ 
Раҳмон таъкид кардаанд: «Яке аз 
муҳимтарин дастовардҳои мо дар 
даврони истиқлолият давлатсозӣ 
ва давлатдории муосири миллӣ 
мебошад ,  к и моҳ иятан шакли 
ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ ва дунявиро 
дорад. Душвортарин муаммои мо 
дар зарфи бисту ҳашт сол ин масъ-
алаи истиқлолияти энергетикӣ буд, 
ки баъди ба низом даровардани 
сохторҳои ҳокимият роҳбари дав-
лат ҳамарўза бо он машғул мешуд. 
Албатта, раванди бонизоми пешраф-
ти иқтисодиёт ва инкишофи ҳамаи 
соҳаҳои хоҷагии халқ дар шарои-
ти имрўза асосан аз истиқлолияти 
энергетикиву коммуникатсионӣ ва 
вусъат пайдо кардани роҳсозӣ воба-
стагии амиқ дорад.

Бунёдкориву созандагӣ дар ин 
самтҳо вусъати тоза пайдо кард. 
Дар доираи Барномаи дарозмуддати 
бунёди силсилаи нерӯгоҳҳои хурди 
барқӣ дар давраи солҳои 2009-2020 
даҳҳо нерӯгоҳи обии хурд сохта ба 
истифода дода шуд. Аз ҷумла, сохт-
мони нерўгоҳҳои барқи обии «Санг-
тўда-1», «Сангтўда-2», ба охир расон-
да шуд ва он алҳол ба манфиати халқ 
хизмат мекунад. Хатҳои баландшид-
дати интиқоли нерўи барқи Ҷануб 
- Шимол, Лолазор - Хатлон, Лолазор 
- Сангтўда-1, 2 ба истифода дода 
шуданд. Хусусан ба кор даромадани 
хатти 500-киловаттаи Ҷануб - Ши-
мол ва дар пойгоҳи асосии он насб 
гардидани трансформатори дуюм - ин 
ғамхории бузурги Ҳукумати Ҷумҳурӣ 
барои сокинони вилояти Суғд дар 
мавсими тобистону зимистон маҳсуб 
мешавад. Таърихи 16 - уми ноябри 
соли 2018 дар Ватани маҳбубамон 
воқеаи нодири таърихӣ ба вуҷуд омад. 
Дар ин рӯзи муборак нахустин чархи 
НБО - и Роғун аз ҷониби Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба исти-
фода дода шуд. Иншооти аср НБО 
– и Роғун ҳамчун нерӯгоҳи барқӣ-
обӣ на танҳо барои миллати тоҷик 
нуру зиё, балки баракату фаровонӣ, 
якдигарфахмӣ, эҳтироми миллат ва 
ҳамбастагиро  фароҳам овард.

Суханрониҳои Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
ҷаласаҳои бузурги байналхалқии 
давлатҳои аъзои Конфронси исломӣ, 
ҷонибдории шахсии сарвари дав-
лат мо аз покизагии дини мубини 
ислом ва зарбаи сахт задани ў ба 
даъвогарони ҳамбастагии дини 
ислом бо терроризму экстремиз-
ми байна лмила лӣ, ҳамкори ҳои 
мутақобилан судманд бо мамолики 
гуногуни олами ислом аз он шаҳодат 
медиҳанд, ки имрўз Тоҷикистони 
соҳибистиқлол аз зумраи давлатҳои 
озоду ободест, ки дар он бароба-
ри расму оини миллию мардумӣ 
анъанаҳо ва маросимҳои динӣ риоя 
мегарданд.

Дар ҷараёни татбиқи ин ҳадаф 
дар Тоҷикистони соҳибистиқлол дар 
фосилаи на чандон тўлонӣ арзишҳои 
демократӣ ҳамчун ҷузъи фарҳанги дав-
латдории навин пазируфта шуданд 
ва онҳо ба таҳкими дастовардҳои 
истиқлолият, ташаккули ҷомеаи 
шаҳрвандӣ ва институтҳои он, ин-
чунин ба таъмини ҳуқуқу озодиҳои 
инсон ва шаҳрванд мусоидати фаъол 
намуданд.

Мақсади асосии низоми демократӣ 
дар ҷомеаи мо, пеш аз ҳама таъми-
ни ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, 
фароҳам овардани шароит барои 
меҳнат ва зиндагии осуда, волоияти 
қонун, пойдории адолат ва ишти-
роки фаъоли мардум дар идораку-
нии давлат мебошад, ки ба анъана-
ву суннатҳои давлатдории миллӣ, 
арзишҳои ахлоқиву фарҳангии миллат 
ва дастовардҳои тамаддуни башарӣ 
такя мекунанд.

Хулоса, тавассути истиқлолият 
Тоҷикистон кулли тоҷикони ҷаҳонро 
бо ҳам овард ва дари худро ба 
ҳаммиллатони бурунмарзӣ боз на-
муд. Имруз Тоҷикистон сохибихтиёр 
аст. Самараи неки истиқлолият аст, 
ки имрӯз Точикистон дар дунё чун 
давлати сулҳхоҳу сулҳпарвар шинохта 
шудааст.

  Диловар РАҲИМОВ, 
мутахассиси раёсати тарбия

ИСТИЌЛОЛИЯТ - рамзи 
саодат ва асолати миллат

ИСЛОМ - ЗИДДИ 
ТЕРРОРИЗМ ВА 
ЭКСТРЕМИЗМ

      
Имрӯзҳо аҳли сайёраро воқеаҳои даҳшатбори 

ифротгароӣ, хушунату зӯроварӣ ва таъқибу кушторҳои 
бераҳмона дар як қатор давлатҳои ҷаҳон идома дошта 
ба ташвиш овардааст. Махсусан, вусъат гирифтани 
кирдорҳои зишти ҳизбу ҳаракатҳои террористӣ, қувват 
гирифтани экстремизм, бахусус экстремизми динӣ боиси 
нигаронии ҷиддии ҷомеаи ҷаҳонӣ гардида, оқибатҳои 
онҳо ҳеҷ як инсони бохирадро ором намегузорад. Ин 
зуҳуроти мураккаби иҷтимоию сиёсӣ ба амнияти давлат, 
оромию тинҷии мардум низ таҳдид меоварад. 

Манфиатҷӯиву бартарихоҳии гурӯҳ ҳои алоҳидаи 
ифр от ӣ сабабгори аз  байн рафтани давл ат ҳо, 
муноқишаҳои муссалаҳона дар давлатҳои Сурия, Ироқ, 
Афғонистон, боиси аз байн бурдани  оромӣ ва талафоти 
ҷонӣ шуда истодаанд. Ислом дини муққадас аст ва он  
ҳамеша ҳамагонро ба роҳи дӯстию рафоқат, ростгӯиву 
росткорӣ ва некхоҳӣ даъват мекунад. Дар сураи “Тавба”, 
ояти 119-и Қуръони Карим омадааст: “Эй муъминон 
аз Худо битарсед ва бо ростгӯён бошед”. Ҳамчунин дар 
сураи Ҳучурот, ояти 10 чунин омадааст: “Ҷуз ин нест, 
ки муъминон бародарони якдигаранд, пас, миёни ду ба-
родари хеш сулҳ кунед ва аз Худо битарсед, то бар шумо 
раҳм карда шавад.” 

Ба андешаи ман асоситарин омили ба ин гурӯҳҳои 
террористӣ шомил шудани мардум ин надоштани саводи 
кофии динию дунявӣ мебошад. Ҳар яки моро зарур аст, ки 
фарзандонамонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ 
тарбия намоем, дониши динию сиёсиашонро баланд бар-
дорем, онҳоро фаҳмонем, ки Ислом табиатан ба сиёсат ҳеҷ 
гуна иртибот надорад, чунки ин гурӯҳҳо аз манфиатҳои 
динӣ, мазҳабӣ хело зиёд истифода мебаранд. 

Ин аҷнабиёни аср қатлу куштори инсон, аз ҷумла зано-
ну кӯдакон, гаравгонгирӣ ва оташ задану аз байн бурдани 
осори таърихиро вазифаи “ҷиҳодӣ” мешуморанд. Ҳол он 
ки дар ояти 93-и сураи “Нисо” таъкид шудааст, ки: “Ва 
ҳар кас фарди боимонро аз рӯи қасд ва (ғараз) ба қатл 
бирасонад, ҷазояш дӯзах аст.” Аз ин маълум мешавад, ки 
афроде, ки худро муҷоҳид хонда, қатли мусулмононро дар 
кишварҳои Сурия, Ироқ, Нигерия, Афғонистон   “ҷиҳод” 
мешуморад, бегумон аҳли дӯзах аст. 

Сафия ҶАЛИЛОВА,
магистрант



12

Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 
раҳбарони камназири давлат 
аст, ки вохуриву мулоқотҳоро 
бо табақаву ихтисосмандони 
касбу кори гуногун ба анъана 
даровардааст.

 Ҳамасола баргузор намудани 
Дарси Сулҳ дар Рӯзи Дониш ё худ 
дар рӯзи аввали соли таҳсил анъанаи 
нек дар даврони истиқлолият барои 
Тоҷикистон ҳисобида шуда, дар 
фаъолияти сарони давлатҳо миёни 
кишварҳои минтақа ва олам беназир 
арзёбӣ мешавад.

Рӯзи аввали соли таҳсил ё ба таври 
маъруф Рӯзи Дониш барои қариб 
дусадҳазор мактаббача ва беш аз як-
саду панҷоҳ ҳазор донишҷӯ ва садҳо 
муаллиму устодоне, ки бори аввал 
ба даргоҳи муқаддаси мактаб қадам 
мениҳанд, санаи таърихӣ ва фаро-
мушнашаванда боқӣ мемонад.

Дар ин рӯз аз ҷониби Президен-
ти мамлакат муассисаҳои таълимӣ 
таъсис меёбанд, биноҳои иловагӣ ба 
истифода дода мешаванд, мактабу 
донишгоҳе таҷдиду азнавсозӣ мегар-
дад ва боиси хушнудии чандин ҳазор 
омӯзгору толибилм ва аҳли хонаводаи 
онҳо мешавад.

Паҳлуи дигари чунин мулоқоту 
вохуриҳои Пешвои миллат бо 
омӯзгорону муҳассилини макоти-
би миёнаи умумӣ, махсус ва олии 
касбӣ ошкор ва расидагӣ кардани 
проблемаи соҳаи илму маориф 
мебошад . Му ҳ тарам Эмома лӣ 
Раҳмон ҳамчун аҳли зиё ва муалли-
фи чандин асарҳои илмию оммавӣ 
масъалаҳои ҷойдоштаи соҳаи илм 
ва кори тадқиқотиро медонад ва ҳис 
мекунад. Аз ин хотир чунин мулоқоту 
вохуриҳо, алалхусус дар Рӯзи Дониш 
басо муфид барои устодону шогир-
дон ва ҳаракатдиҳандаи соҳаи илму 
маориф мебошанд.

Дар ҳама суханрониҳои Ҷаноби 
Олӣ масъалаи сатҳу сифати дарсу 
таълим ва тадқиқоту таълифот дар 
ҷойи аввал меистад. 

Дар соли 2019 Рӯзи Дониш 
ҳангоми ифтитоҳи бинои нави таъ-
лимии Академияи идоракунии дав-
латии назди Президенти Ҷумуҳурии 
Тоҷикистон 18 маротиба бобати 
мавзӯи сифати дарс, таълиму тар-
бия, идоракунӣ ва назорати таҳсилот, 
рисолаҳои илмӣ, чопи китобҳо, 
барномаҳои давлатӣ ва омодакунии 
кадрҳо истода гузаштанд.

Маълумот дода шуд , ки дав-
лату Ҳукумат аз солҳои аввали 
соҳибистиқлолӣ ба пешрафти илму 
маориф ҳамчун омили асосии пе-
шрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа 
таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда, ин 
сиёсатро муттасил идома медиҳад.

Қабули як қатор барномаву 
консепсияҳои муҳимми давлатӣ ба-
рои татбиқи ислоҳоти соҳаҳои ил-
му маориф ва дар ин замина беҳтар 
намудани шароити кори олимону 
омӯзгорон ба сатҳу сифати таълиму 
тарбия дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот 
такони ҷиддӣ бахшид.

“Бояд раванди ихтироъкорӣ, 
а з х уд к у н и и  т е х н о л о г и я ҳ о и 
инноватсионӣ, ҷорӣ кардани онҳо 
дар истеҳсолот ва самарабахш гар-
донидани натиҷаи корҳои илмиву 
таҳқиқотӣ вусъат бахшида шавад.

Дар ин росто, эътибори асосӣ на 
ба шумора, балки ба сифат бояд дода 
шавад. Сифати таҳсилот дар оянда 
низ ҳамчун масъалаи муҳимтарини 
соҳаи маориф боқӣ мемонад”.

Ҳамзамон таъкид карданд, ки: - 
“Мо бояд ба сатҳу сифати таҳсилот 
аз ҳарвақта дида, бештар таваҷҷуҳ 
зоҳир намоем, дар ҳамаи зинаҳои 
таълим усулҳои пешқадамро ҷорӣ 
созем ва талаботро нисбат ба таъли-
ми донишҳои назариявӣ ва амаливу 
таҷрибавӣ пурзӯр намоем. Мо илмро 
пояи устувори давлат ва ҷомеа дони-
ста, барои рушди пайвастаи он шаро-
ити боз ҳам беҳтар фароҳам меорем”.

Аз ин ҷост, ки дар соли 2020 ба-
рои соҳаи маориф 5 миллиарду 689 
миллион сомонӣ пешбинӣ шудааст, 
ки он 19,2 фоизи ҳаҷми умумии 
хароҷоти буҷети давлатӣ ва 5,7 фоизи 
маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил 
медиҳад.

Дар соли 2020 зимни ба 
истифодадиҳии мактаби таҳсилоти 
миёнаи умумии №102 шаҳри Ду-

шанбе дар Рӯзи Дониш ба масъалаи 
сифат 17 маротиба ишораҳои муҳим 
карда шуд. Сатҳу сифати таҳсилоти 
ибтидоӣ, миёна ва махсус, олии касбӣ, 
дониши рақобатпазир дар бозори 
меҳнат, барои эътироф ва ворид 
шудан ба фазои байналмилалӣ, маз-
муну муҳтавои китобҳои дарсӣ, дар 
омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва фанҳои 
дақиқ масоили ишорагардида мебо-
шанд.

Қайд гардид, ки ҳоло пояҳои 
моддиву техникии муассисаҳои 
таълимӣ рӯз ба рӯз пурқувват шуда, 
технологияҳои муосир ба низоми 
таҳсилот пурра ворид гардидаанд. 
Ҳамаи ин иқдомот, дар маҷмӯъ, ба 
сатҳу сифати таълим таъсири мусбат 
расонида истодааст. 

Вале бо вуҷуди пешравиҳо дар ин 
соҳа камбудиҳои ҷиддӣ низ кам набу-
да, мавриди таҳлил ва танқид қарор 
дода шуданд. Аз ҷумла ба талаботи 
замон мутобиқ набудани сатҳу сифат 
ва мазмунун мундариҷаи китобҳои 
дарсӣ. Зеро сатҳу сифати дониши 
хонандагон, пеш аз ҳама, аз мазмуну 
муҳтавои китобҳои дарсӣ вобаста 
аст. Ҳамзамон ба хонандагон пурра 
дастрас набудани китобҳои дарсӣ 
мушкилоти дигари ин самт мебошад.

Мушкилоти дигари муассисаҳои 
таълимии мамлакат ба таври кофӣ 
таъмин набудани онҳо бо маводи таъ-
лимии озмоишӣ, реактивҳои химиявӣ 
ва асбобу таҷҳизот барои фанҳои хи-
мия, физика ва биология мебошад, ки 
ин ҳолат низ боиси паст шудани сатҳу 
сифати таҳсилот гардидааст. Аз ин 
хотир, бо пешниҳоди Пешвои миллат 

дар кишвар “Бистсолаи омӯзиш ва 
рушди илмҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ 
эълон намудани солҳои 2020-2040” 
эълон шуда, вобаста ба ин як зум-
ра санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ қабул 
гардиданд.

Президенти муҳтарам аз таҳлили 
ҳолати имрӯзаи маориф ва илми ки-
швар сухан гуфта, низоми то ҳанӯз 
номукаммали идораи илму маориф, 
нарасидани кадрҳои сатҳи балан-
ди касбӣ ва поквиҷдону ватандӯст, 
инчунин, роҳ ёфтани гурӯҳ ҳои 
манфиатхоҳ ба сохторҳои алоҳидаи 
соҳаҳои мазкурро боиси ба чунин 
вазъ гирифтор шудани илму маориф 
донистанд.

Дар ҷамъбасти як қисмати 
таҳлилии худ , Сарвари давлат 
иброз дошт, ки маҳз бо ҳамин сабаб 
санадҳои муҳимми то имрӯз ба хо-
тири рушди соҳаҳои илму маориф 
қабулнамудаи Ҳукумати мамлакат 
сари вақт ва босифат амалӣ карда 
намешаванд.

Дар солҳои соҳибистиқлолӣ аз 
ҷониби Ҳукумати мамлакат ба хо-
тири дастгирӣ ва рушди илм ҳамаи 
тадбирҳои зарурӣ андешида шудаанд.

Аз ҷумла дар ин давра танҳо доир 
ба низоми идора ва дастгирии молия-
вии соҳаи илм, тарбияи кадрҳои илмӣ, 
ҳамкориҳои байналмилалии илмӣ ва 
ғайра зиёда аз 300 санад ба тасвиб 
расидааст. Бо вуҷуди ин, то ба ҳол 
дар самти илму маориф як силсила 
камбудиву мушкилоте вуҷуд доранд. 

Дар ошкоро гуфтани 7 камбудии 
асосии соҳаҳои зикршуда, 2 банди он 
ба сифати таълим алоқаманд мебо-

шад. Аз ҷумла:
- ҳоло ҳам паст будани сифати 

таълим ва вобаста ба ин, сатҳи пас-
ти дониши хонандагону донишҷӯён, 
тафаккури илмии аспирантон ва як 
қисми олимони унвондор;

- дар сатҳи паст қарор дош-
тани сифати таълими забонҳои 
хориҷӣ, аз ҷумла русиву англисӣ 
дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 
ва мактабҳои олӣ ҳамчун воситаи 
асосии дастрасӣ ба дастоварди илму 
техника ва дигар равандҳои ҷаҳони 
муосир.

“Аз ин рӯ, ҳамаи моро зарур аст, ки 
гузаштаи пурифтихори халқамонро 
ба насли оянда омӯзонем, то ки онҳо 
ба қадри истиқлолу озодӣ, яъне 
мафҳумҳои муқаддасу сарнавишт-
сози миллатамон расанд ва барои 
ҳимояи ин неъмати бебаҳо омода 
бошанд”- дар охир иброз доштанд 
Роҳбари давлат.

Барои расидан ба ҳадафҳои да-
стурдодаи Пешвои миллат корман-
дони соҳаи илму маорифро зарур аст, 
ки қабл аз ҳама ба сифати кору фаъо-
лияти худ, таълиму тарбия, идора ва 
назорати таҳсилот, рисолаҳои илмӣ, 
таҳия ва чопи китобҳои дарсӣ ва 
омӯзиши забонҳои хориҷию фанҳои 
дақиқ диққати махсус диҳанд.

Зеро рушду инкишофи ҳар як мил-
лат ва мустаъқилияту эътибори давлат 
аз сатҳи донишу соҳибмаърифатии он 
халқ вобастагӣ дорад. 

Фаридун БОБОЗОДА,
директори пажӯҳишгоҳи 
дипломатия ва равандҳои

ҷаҳонишавӣ

ЭЪТИБОРИ АСОСЇ 
БОЯД БА СИФАТ ДОДА ШАВАД!

Аз умедвориҳои Пешвои миллат дар болобарии сифат дар соҳаи илму маориф
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РУШДИ СОЊАИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТӢ 
ВА ХИЗМАТИ ДАВЛАТӢ ДАР СОЛЊОИ 

СОЊИБИСТИЌЛОЛӢ 
Ис т и қ л о л и я т и  д а в л а т ӣ  д а р 

Тоҷикистон новобаста ба вазъи мурак-
каби сиёсии ҷомеа дар ибтидои солҳои 
90-уми асри гузашта барои рушду  идо-
ракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ 
шароити мусоид фароҳам овард.

Дар давраи вазъи мураккаби сиёсӣ баъд 
аз доир гардидани Иҷлосияи таърихии 
ХVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
моҳи ноябри соли 1992 барои таҳкими 
ҳокимияти давлатию низоми идоракунии 
кишвар, муайян намудани самти раванди 
инкишофи ҷомеа дар солҳои минбаъда ва 
пайгирӣ намудан аз принсипҳои талабо-
ти бунёди ҷомеаи демократӣ, дунявӣ ва 
ҳуқуқбунёду ягона асос ва заминаи воқеӣ 
ба вуҷуд омад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
вобаста ба рушди  хизмати давлатӣ дар 
замони истиқлол дуруст қайд намудаанд: 
“Хизмати давлатии навини Тоҷикистон зо-
даи замони истиқлолият мебошад, ки дар 
шароити басо ногувори таърихи миллат 
оғоз гардида марҳила ба марҳила нумӯъ 
ёфт.” 

Воқеан, ташаккули хизмати давлатӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо равандҳои 
таҳкими Истиқлолияти давлатӣ, ташак-
кули низоми нави сиёсӣ, рушди иқтисоди 
миллӣ, ислоҳоти системаи идоракунии 
давлатӣ, татбиқи сиёсати давлатии  ро-
битаи ногусастанӣ дорад.

Истиқлолияти давлатӣ эҳё ва мабдаи 
рушду такомули арзишҳои олии миллӣ 
мебошад. Ташаккул ва таҳкими хизмати 
давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
замони истиқлол якчанд марҳиларо дар 
бар мегирад: Дар марҳилаи аввали та-
шаккули хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз сентябри соли 1991 то но-
ябри соли 1992 муҳимтарин санад - Сана-
ди истиқлолияти давлатии Тоҷикистон 9 
сентябри соли 1991 қабул гардида, асоси 
сохтори нави давлати соҳибистиқлол гузо-
шта шуд. Дар марҳилаи дуюми ташаккули 
низоми идоракунии давлатӣ ва хизмати 
давлатӣ, ки аз Иҷлосияи ХVI Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ноябри соли 1992 
ибтидо гирифта, то ноябри соли 1994 
дар бар мегирад, ки шикасти минбаъдаи 
пояҳои давлатдории мо боздошта шуд 
ва институтҳои сиёсии давлат аз нав 
барқарору устувор гардида, фаъолияти 
пурсамари онҳо ба роҳ монда шуд.

Қабули Конститутсияи  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 барои 
бунёди низоми нави давлатдорӣ ва ба 
марҳилаи сеюми ташаккули идораку-
нии давлатӣ ва хизмати давлатӣ оғоз 
бахшид. Дар ин марҳила 13 ноябри соли 
1998 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи хизмати давлатӣ” қабул шуд, 
ки амалан системаи хизмати давлатии 
миллии Тоҷикистони соҳибистиқлоро 
поягузорӣ намуд.

Дар ҳамин давра Созишномаи умумии 
истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар 
Тоҷикистон ба имзо расид, ки ба ҷанги 
шаҳрвандӣ хотима гузошта, ба бунёд-
корию созандагӣ, ислоҳоти системаи 
идоракунӣ ва хизмати давлатӣ роҳи васеъ 
кушода гардид. Хизмати давлатӣ бояд ба 
татбиқи сиёсати иҷтимоӣ - иқтисодию 
фарҳангии давлат, таъмини муътадили ва-
зъи сиёсӣ ва баланд бардоштани сатҳи зин-
дагии тамоми қишрҳои ҷомеа нигаронида 
шуда бошад, рушди устувори иқтисодии 
давлатро таъмин карда тавонад. Вабаста ба 
ин, барои таҳкими идоракунии давлатӣ ва 
хизмати давлатии ҷавобгӯ ба ниёзҳои дав-
лати соҳибистиқлол тадбирҳои мушаххас 
андешида шуданд. Пеш аз ҳама, бо мақсади 
ташаккули заминаҳои ҳуқуқии хизмати 
давлатӣ дар кишварамон моҳи ноябри 
соли 1998 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи хизмати давлатӣ” қабул гардид. 
Ин қонун барои ташаккул ва инкишофи 
минбаъдаи хизмати давлатии касбӣ дар 
кишварамон замина ба вуҷуд овард. Бо 
мақсади такомулу рушд ва ба стандарти 
ҷаҳонӣ мутобиқ гардонидани хизмати 
давлатии шаҳрвандӣ бо Фармони Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи январи 
соли 2001 Раёсати хизмати давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис 
ёфт, ки воқеан ҳам сохтори нав дар давлат-
дориамон мебошад.

Зарурият ва сабаби ташкил намуда-
ни сохтори нав - Раёсати хизмати дав-
латии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз он иборат буд , ки са-
маранокии фаъолияти хизматчиёни 

давлаттӣ, малакаю маҳорати касбӣ ва 
салоҳиятнокии касбии онҳо ташак-
кул дода шавад, то онҳо дар шароити 
имрӯзаи инкишофи ҷомеа саҳми беш-
таре дошта бошанд ва самарабахшии 
идоракунии давлатӣ ва хизмати дав-
латиро таъмин карда тавонанд. Пе-
шрафти ҷомеа ва амалияи давлатдорӣ 
нишон доданд , ки Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷик ис тон “Дар бораи х измат ӣ 
давлатӣ”  талаботи имрӯзаи мақомоти 
давлатиро қонеъ карда наметавонад. Аз 
ин хотир, бо ташаббуси мақоми вакола-
тдори соҳаи хизмати давлатӣ - Раёсати 
хизмати давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳрири 
нави қонун гурӯҳи корӣ ташкил дода шуд 
ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи хизмати давлатӣ”  дар таҳрири 
нав моҳи марти соли 2005 ба тасвиб 
расида, мавриди амал қарор дода шуд. 
Хизмати давлатӣ дар таҷрибаи амалӣ ба 
Қонуни мазкур такя намуда, камбудиҳои 
соҳаро ошкор кард ва зарурати такмили 
институти хизмати давлатиро вобаста 
ба таҳдидҳои замони гузариш, таҳкими 
имконоти онро ҷиҳати ба равандҳои 
иҷтимоӣ расонидани таъсири мақсаднок 
ва танзимкунанда ба миён овард, ки дар 
марҳилаҳои баъдӣ он амалӣ гардид.

Марҳилаи чоруми ислоҳоти идораку-
нии давлатӣ ва хизмати давлатӣ моҳи сен-
тябри соли 1999 шурӯъ гардид. Бо роҳи 
раъйпурсӣ ба Конститутсия Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тағйироту иловаҳо дохил 
карда шуд, ки ба демократикунонии 
ҳаёти ҷомеа нигаронида шуда буданд. 
Мувофиқи ин тағйирот дар Тоҷикистон 
ба бунёди парламенти касбии доимоамал-
кунандаи дупалатагӣ асос гузошта шуд. 
Ташкили парлумони касбӣ дар таҳкими 

давлатдории тоҷикон воқеаи муҳим ба 
шумор меравад. Таҷриба нишон дод, ки 
мушкилоти асосӣ дар роҳи рушди низо-
ми хизмати давлатии Тоҷикистон риоя 
нагардидани принсипҳои давраи гузариш 
ҳангоми таҷдиди сохтори низоми идо-
ракунии давлатӣ ва аз шаклҳои кӯҳнаи 
идора ба шаклҳои нав гузаштан буд. Зимни 
тағйироти сохторӣ ба тайёр намудани 
кадрҳои идоракунӣ таваҷҷуҳи лозима дода 
намешуд, низоми ҳавасмандии хизматчиё-
ни давлатӣ, системаи музди кор тағйироти 
ҷиддиро талаб мекард. Аз ин сабаб мута-
хассисони варзида аз хизмати давлатӣ ба 
сохторҳои дигар мерафтанд.

Бо мақсади таҳкими институти хизмати 
давлатӣ Раёсати хизмати давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон то 
имрӯз бештар аз 100 санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии марбути рушду такомули идо-
ракунии давлатӣ ва хизмати давлатиро 
таҳия ва пешниҳод намудааст, ки аз ҷониби 
Сардори давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тасдиқ гардида, мавриди амал 
қарор гирифтанд. Тадбирҳои мазкур ба 
таҳкими низоми идоракнии давлатӣ ва 
хизмати давлатӣ дар кишварамон мусоидат 
намуданд.

Сол то сол шумораи санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии соҳа зиёд шуда, меъёру тартибҳои 
нав қабул мешаванд. Танҳо соли 2011 
бо фармонҳои Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Қоидаҳои гузаронидани 
баҳодиҳии фаъолияти хизматчии давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қоидаҳои 
гузаронидани ҷойивазкунии  кадрҳои 
роҳбарикунандаи хизмати давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардида, бо-
ри аввал мавриди иҷро қарор гирифтанд. 

Марҳила ба марҳила гузаштан ба 
“Ҳукумати электронӣ” дар мақомоти 
давлатӣ ба баланд бардоштани са-
маранокии қабули қарорҳо, исти-
фодаи низоми гардиши ҳу ҷҷат ҳои 
электронӣ, сода ва муносиб сохтани 
қоидаҳои дохилӣ ва берунаи фаъоли-
яти мақомоти давлатӣ мусоидат мена-
мояд. Бо мақсади баланд бардоштани 
сатҳи маърифати техникии табақаҳои 
гуногуни ҷомеа ва ҳамаҷониба татбиқ 
намудани технологияҳои иттилооти-
ву коммуникатсионӣ дар иқтисоди 
миллии кишвар Ҳукумати мамлакат 
ба наздикӣ “Консепсияи ташакку-
ли Ҳукумати электронӣ” қабул на-
муд. Ин имкон медиҳад , ки номгӯи 
зиёди хизматрасониҳои давлатӣ ба 
шаҳрвандон ба таври электронӣ сари 
вақт ва бо сифат расонида мешавад.

Шамсиддин САЪДУЛЛОЕВ,
сардори шуъбаи магистратура
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Истиқлолият тантанаи хи-
рад ва андешаи миллати солору 
кӯҳанбунёди тоҷик, оғози марҳалаи 
навини давлатдории миллӣ, оми-
ли иттиҳоду сарҷамъии мардуми 
фидокору ватандӯсти мо, васи-
лаи муҳимтарини ҳифзи асолату 
ҳуввияти миллӣ ва муҳимтар аз 
ҳама, нишонаи возеҳи ҳастии мил-
лат ба шумор меравад.    

ЭМОМАЛӢ РАҲМОН 

Истиқлолият - волотарин ва пура-
рзиштарин дастоварди давлату миллати 
тоҷикон мебошад. Даврони Истиқлолият 
барои мо имкони воқеӣ фароҳам овард, ки 
роҳи имрӯзу ояндаи миллат ва пешрафти 
минбаъдаи кишвари азизамонро ба сӯи 
ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ 
интихоб намоем.

Истиқлолият ба сифати падидаи 
иҷтимоӣ-сиёсӣ, пеш аз ҳама, мустақилияти 
пурраи давлат дар ҳалли проблемаҳои сиё-
сати дохилӣ ва берунии давлат мебошад. 
Халқҳое, ки роҳи ташаккули давлатдориро 
тай намудаанд, ин неъмати муқаддасро 
арзишманду гиромӣ мешуморанд. Ин 
аст, ки бузургтарин ҷашнвораи таъри-
хии миллатҳою давлатҳо ин ҷашни 
соҳибистиқлолии онҳо мебошад.

9-уми сентябри соли 1991 чун воқеаи 
муҳими таърихии сарнавишти миллати 
тоҷик сабт шудааст: санаи эълон гарди-
дани Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Ин ҳодисаи тақдирсоз аввали 
моҳи сентябри соли 1991 ба вуқуъ пайваст 
ва 9 сентябр расман Рӯзи Истиқлолияти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид. Аз 
ҳамон вақт то имрӯз ин санаи муборак 
барои миллати тоҷик иди муқаддас маҳсуб 

мешавад.
Истиқлолият барои мо нишони 

барҷастаи пойдории давлат, бақои симои 
миллат, шиносномаи байналмилалӣ ва 
шарафу эътибори ба ҷаҳони мутамаддин 
пайвастани кишвари соҳибистиқлоли 
Тоҷикистон мебошад. Баробари ба даст 
овардани ин неъмати бузург – нуру зиё, 
меҳру вафо, ободию озодӣ, ҳамфикрию 
ҳамзистӣ ва амну осоиштагӣ ба марду-
ми бузурги Тоҷикистони азиз тадриҷан 
фароҳам омад.

Моҳи ноябри соли 1992 дар Қасри 
Арбоби ноҳияи Б.Fафуров Иҷлосияи ХVI 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
арсаи сиёсат шахсиятеро баровард, ки 
дастовардҳои минбаъдаи кишвар ба номи ӯ 
иртиботи ҳамаҷониба доранд. Аз рӯзи Сар-
вари давлат интихоб гардидани фарзанди 
барӯманди халқ Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам  Эмомалӣ 
Раҳмон дар тамоми фишангҳои ҳокимият 
асосҳои сохтори конститутсионӣ, 
меъёрҳои танзимкунандаи ҳаёти иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар роиҷ гар-
дида, пули миллӣ ба муомилот баромад 
ва шиносномаи миллӣ дар арсаи ҷаҳонӣ 
эътироф гардид. Таҷрибаи сулҳи тоҷикон 
- манбаи омӯзиши сулҳхоҳони ҷаҳон гашт, 
ки боиси ифтихори ҳар як шаҳрванди ки-
швари азизамон мебошад.

Тоҷикон аз қадимулайём миллати озо-
дипарасту озодихоҳ буданд.  Солҳои сол 
дар дил орзуи озодиро мепарвариданд 
ва имрӯз баъди муборизаҳо онро ба даст 
оварданд. Дар ин амр саҳми Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ –Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар фурӯ ни-
шондани ҷанги хонумонсӯзи шаҳрвандӣ, 
барқарории сулҳу субот, баргардонида-
ни фирориёни тоҷик, пойдор намудани 
Ваҳдати миллӣ басо хидмати бузург ва 
арзишманде ба ҳисоб меравад, ки фаромӯш  
карданаш носипосист. 

Таърих гувоҳ аст, ки мардуми тамадду-
нофари тоҷик дар давоми таърихи беш аз 
ҳазорсола дар роҳи расидан ба давлатдории 
худ, ҳифзу ҳимояи нангу номуси миллӣ, 

рӯзгори пур аз барору нобарориҳо, ба 
даст овардану аз даст доданҳоро сипарӣ 
кардааст. Дар ҳар асри ин таърихи тулонӣ, 
аз замони соҳибдавлат шудани Сомониён 
то расидан ба Истиқлолияти давлатии 
Тоҷикистон, ки беҳтарин ҳадяи таърих 
буд, фарзандони диловари халқи тоҷик 
барои ҳастии миллат, забону фарҳанги он, 
ба даст гирифтани тақдиру сарнавишти худ 
талошу ҷонбозиҳо кардаанд.

Саъю талошҳои пайгиронаи Пешвои 
миллат барои барқарории сулҳу субот ва 
сарҷамъии миллат басо нодир ва арзиш-
манд арзёбӣ мегарданд. Беҳуда нест, ки 
таҷрибаи сулҳи тоҷикон дар самти таъми-
ни он, ба Ватан ва макони зисти доими-
ашон баргардондани қариб як миллион 
гуреза ва ташкили ҳамгироии иҷтимоӣ аз 
тарафи ташкилоту созмонҳои бонуфуз, 
аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид, 
Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо 
воқеъбинона арзёбӣ шуда, ҳамчун шеваи 
нодири сулҳофарӣ эътироф гардидаст.

Истиқлолият мафҳуми дороии як 
миллатро аз чандин зовияҳо нишон 
медиҳад. Марз, мулк, забон, фарҳанг, анъ-
ана, иқтидор, нуфуз, эътибор, дин, оин ва 
даҳҳо ганҷинаҳои дигари маънавию моддӣ 
боис мешаванд, ки истиқлолияти як миллат 
комил шавад. Хушбахтии миллати тоҷик 
аст, ки ин ганҷинаҳоро аз қадим соҳиб аст 
ва қатъи назар аз монеаву душвориҳо дар 
масири таърих онҳоро аз даст надодааст.

Пешвои муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии хеш 
қайд намуданд, ки: “Сатҳи инкишофи 
имрӯзаи давлати мо аз он гувоҳӣ медиҳад, 
ки дар даврони соҳибистиқлолӣ дар ҳамаи 
самтҳои ҳаёти ҷомеа ба дастовардҳои на-
заррас ноил гардида, барои боз ҳам беҳтар 
шудани рӯзгори мардум ҳамаи заминаҳои 
мусоиду мустаҳкамро гузоштем. Вале 
зикри ин матлаб ҳаргиз маънои онро на-

дорад, ки мо бо чунин суръати рушд ва 
густариши амалҳои ободкориву созандагӣ 
қаноатманд бошем. Баръакс имрӯз моро 
зарур аст, ки бештар аз дирӯз кору фаъо-
лият кунем, аҳлона заҳмат кашем ва кӯшиш 
намоем, ки кишвари худро ба давлати пе-
шрафта ва сарзамини аҷдодиамонро ба 
мулки обод табдил диҳем...”

Ҳамаи мо аҳли зиё, фаъолон ва ҳар 
як сокини кишвар, аз ҷумла ҷавонони 
донишманду бонангу номусро лозим 
аст, ки аз ин дастуру ҳидоятҳои Пешвои 
миллат хулосаҳои зарурӣ бароварда, 
баҳри ҳифзи Истиқлолияти давлатӣ, 
марзу буми кишвари биҳиштосо масъ-
ул бошем. Барои имрӯз ва дар оянда ба 
воя расонидани кадрҳои баландихти-
сосу соҳибкасб, донишманду забондон, 
кӯшиш ба харҷ дода, ҷиҳати дуруст ба 
роҳ мондани тарбияи фарзандон дар 
рӯҳияи ахлоқи ҳамида, ҳуввияти миллӣ, 
худогоҳӣ, инсондӯстӣ, ватанпарастӣ, арҷ 
гузоштан ба муқаддасоти миллӣ, баланд 
бардоштани сатҳи дониши хонандаго-
ну донишҷӯён тамоми шароит фароҳам 
оварда, барои рушду нумӯи тамоми 
соҳаҳо тадбирҳои зарурӣ амалӣ намоем.

Бояд дар хотир гирифт, ки дар пешорӯи 
ҳамаи мо фарзандони ин сарзамини 
ҳамешасабз, истиқболи ҷашни фархун-
даи 30-солагии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон истодааст, ки 
омодагии ҳар як фарди тоҷик ба ин ҷашни 
миллию сиёсӣ муҳим ва зарур мебошад. 

Б и г з о р  р о ҳ и  к и ш в а р и 
соҳибистиқлоламон ба сӯи ояндаи дурах-
шон, ба сӯи пешрафту тараққиёт ҳамеша 
ҳамвору нурбор ва пур аз фатҳу зафарҳо 
бошад.  

Рухшона САФАРОВА,
 ассистенти кафедраи 

забонҳои хориҷӣ
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Кӯ ҳ ҳои  сарбафа л акка-
шидаву осмонбӯс, дараҳои 
зебоманзар, водиҳои дорои 
иқлими мусоиду муътадил, 
ки дар онҳо кишт ҳои пах-
та, токзор, боғҳои меваҳои 
ша ҳ дбор доман г устарда-
анд , дар ҳудуди биҳиштосои 
Тоҷикистони азиз воқеъ гар-
дидаанд. 

Табиати афсункораш ҳар бинан-
даро шайдо месозад. Душанбе - қалби 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, бузургтарин 
шаҳри кишвар бо зебоиҳои нотакрор, 
Гулистон бо қолину фаршҳои зебо-

ву мунаққашу марғуб, Норак ҳамчун 
манбаи об бо неругоҳи барқии бена-
зири худ шуҳратёр мебошанд. Чакану 
фалак, ки рамзи Кӯлобшаҳр аст, имрӯз 
вориди рӯйхати мероси фарҳанги 
ғайримоддии ЮНЕСКО гаштаанд. 
Ҳунармандии чирадасти  ин сарза-
мин дар ҳар нафасу ҳар қадам эҳсос 
мешавад. Ҳамин буд, ки Кӯлобро ба 
муддати 5 сол чун  пойтахти фарҳангии 
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ин-
тихоб намуданд. Ҳисор бо қалъаи 
таърихӣ, Роғун бо сарбанди баландта-
рин, Панҷакент бо Саразми  бостонӣ, 

Истаравшан бо қалъаи Муғу Қадамҷой 
ва ёдгориҳои таърихиву сайёҳӣ мӯҷиби 
нуфузи Тоҷикистон дар минтақа ва 
ҷаҳон гаштаанд.

Кишвари мо дар миёни дигар ма-
молики сайёра имрӯзҳо бо мавзеъҳои 
таърихию фарҳангӣ ва истироҳатию 
ҳунармандии хеш шуҳратёр гарди-
дааст. Гувоҳи ин г уфта ҳо ву руди 
шумораи зиёди сайёҳони хориҷӣ 
дар соли 2018, яъне Соли рушди 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба хо-
ки Тоҷикистони соҳибтамаддун аст. 
Маҳз ҳамин ҷанбаро ба инобат гириф-

та, солҳои 2019 - 2021 бо пешниҳоди 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид. Агар 
як сабаби пешниҳоди мазкур ҷалби 
бештари сайёҳони хориҷӣ ва равнақи 
соҳаи сайёҳӣ бошад, ҷанбаи  дигари 
он, бешак, рушди деҳоту маҳаллаҳо, 
намоиши ҳунарҳои мардумӣ, эҳёи 
ҳунарҳои зудудашуда ва муаррифии 
ҳунармандони кишвар мебошад. Ҳар 
ду ҷанба низ мувофиқ ба табиати 
Тоҷикистон аст ва маҳз ба шарофа-
ти эълони мазкур маҳсулоти дастии 

ҳунармандони мо, аллакай, вориди 
рақобатҳои бозори ҷаҳонӣ гаштаанду 
ҷаҳониён эътирофамон менамоянд.

Душанбе қалби Тоҷикистони бу-
зург мебошад. Ин шаҳри таърихӣ 
шу рӯ ъ аз соли 1924 чун маркази 
маъмурии Тоҷикистон шинохта шу-
дааст. Душанбеи афсонавӣ рӯз ба рӯз 
тараққӣ карда, аз як деҳи хурд ба бу-
зургтарин маркази иқтисодию сиёсӣ 
ва илмию фарҳангии тоҷикон мубаддал 
гашта истодааст. Иттиҳоду марказҳои 
бузурги санъат ва илму фарҳанг, савдо 
ва тиҷорат, коргоҳҳои бузурги саноатӣ, 
гулгашту боғҳои фарҳангиву фароғатӣ, 
бинову иморатҳои муҳташам ва дигар 
иншооти муосир бунёд гардидаанд.

Хуллас, Тоҷикистони  азизу бе-
назири мо арзанда ба ҳама кало-
ми булуғу фасеҳ аст, зеро дар арсаи 
байналмилалӣ муаррифӣ шуда, бо 
иқ дому ташаббус ҳои наҷибонаи 
Пешвои хирадманду созандааш ме-
шукуфад. Месазад гуфт, ки чашмаи 
ҳунару истеъдод, малакаву маҳорат ва 
таҷрибаи ғании халқи тоҷик маншаъ 
аз гузаштагон гирифта, саршори меҳр 
мебошаду ихлосу боварӣ ва ба ҷониби 
оянда ҷараён дорад. Бигузор ин чашма 
ҳаргиз хушк нагардаду чашмаҳои ди-
гар ба он зам шаванд ва он табдил ба 
баҳри азими ҳунару истеъдод гардида, 
табъи оламиёнро солиёни сол болида 
гардонад.

 КИШВАРЕ ДОРОИ ТАБИАТИ АФСУНКОР
 

ИСТИЌЛОЛИЯТ – НИШОНАИ ЊАСТИИ МИЛЛАТ 

Фаромуз ҒАЮРОВ,
котиб, коргузори 

ректори Академия
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Тавре маълум аст, бо ба даст омадани 
Истиқлолияти давлатӣ ва бо гузашти қариб 
29 сол дар Тоҷикистони азизамон рӯйдодҳои 
воқеан таърихиву арзишманд, дигаргуниҳои 
куллии соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷамъиятиву 
давлатӣ, ислоҳоти иқтисодиву сиёсӣ, 
иҷтимоиву фарҳангӣ ва ҳуқуқӣ анҷом па-
зируфтанд ва имрӯз ҳамагон шоҳиди ободу 
зебо гаштани Ватани маҳбубамон, бунёдко-
рию созандагӣ дар ҳар гӯшаи кишвар гашта 
истодаем. Дар маҷмӯъ, обрӯю эътибору мар-
табаи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ 
ҳамасола боло меравад. Албатта, ин ҳама аз 
саъю талошҳои Сарвари муаззами кишвар, 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ки имрӯз мо, 
ҳамагон дар фазои сулҳу суббот дар диёри 
биҳиштосо - Тоҷикистони азиз зиндагии 
шоиста дорем. 

Воқеан, давраи истиқлолият ба ҳалқи 
тоҷик тамоми шароитҳоро барои тараққӣ 
додани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш муҳайё 
намуд ва тавре ҳамарӯза шоҳидем, дар кишва-
рамон ба пешрафти соҳаи варзиш диққати 
махсус дода мешавад ва пайваста бо дастги-
рии Ҳукумати кишвар дар ин самт тадбирҳо 
амалӣ гашта истодаанд. Бунёди иншоотҳои 
муҳташами зиёди варзишӣ, тадбирҳо боба-
ти ҳавасмандгардонии варзишгарон, пайва-
ста гузаронидани чорабиниҳои бонуфузи 
варзишӣ дар кишвар аз ҷумлаи тадбирҳои 
андешидамешуда ва далели онанд, ки дар 
ин самт сиёсати давлат самаровар аст. Бес-
абаб нест, ки дар Паёму суханрониҳояшон 
Роҳбари давлат ба соҳаи варзишу тарбияи 
ҷисмонӣ пайваста таваҷҷуҳи махсус зоҳир на-
муда, дурнамои соҳаро бо вазифагузориҳои 
мушаххас дар назди масъулон пешбинӣ ме-
намоянд. Аз ҷумла, ҷалби бештари сокинон, 

бахусус насли наврас ба варзиш ва оммави-
гардонии варзиш миёни сокинон ва дар ин 
замина тарбияи насли солимро аз вазифаҳои 
муҳим мешуморанд. 

Бешубҳа, саломатии ҷамъият ба сало-
матии ҷомеа вобаста аст. Бе саломатӣ ягон 
корро пеш бурдан мумкин нест. Ба ибораи 
дигар, солимии ҷомеа бақои давлат ва тар-
бияи ҷисмонӣ асоси солимисту солимии 
ҷомеа ҳам аз солимии миллат аст. Агар ба 
сарчашмаҳо такя намоем, илм собит наму-
дааст, ки имрӯз рушд ва пешрафти ҷаҳони 
муосир ба ду ҷанбаи асосӣ, яке ба илму 
техника ва технология, дигаре ба соли-
мии афроди ҷомеа сахт марбут аст. Рушди 
техника ва технология бе ҷисман солим 
ташаккул ёфтани афрод амалӣ нахоҳад 
шуд. Чи тавре ки дар ҳадиси пайғамбар 
омадааст, «Бештари мардум дар бораи ду 
неъмат мағбуданд: «Саломатӣ ва фароғат.» 
Воқеан, дар тамоми синну сол ин ду неъмат 
зарур аст. Аз ин рӯ, ҳар як фарди солимақли 
ҷомеа бояд саломатии худро нигоҳ дорад. 
Ин нукта дар эҷодиёти гузаштагони бузур-

ги мо ба такрор таъкид шудаааст. Ба ақидаи 
Зардушт: «Тани солиму ақли солим кори 
солимро анҷом медиҳад.» 

Бешубҳа, саломатӣ барои инсон ва 
ҷомеа беҳтарин неъмат ба шумор меравад. 
Боиси ифтихор аст, ки тоҷикон аз аввал ба 
варзиш муносибати хосса доштанд. Ба ибо-
раи дигар, муносибати миллати тоҷик ба 
тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш чанбаи таъри-
хиро доро аст. Ин нукта дар садҳо асарҳои 
мутафаккирони бузурги гузашта ва олимо-
ну мутахассисони варзидаи имрӯзаи соҳа 
исбот гаштааст. Аз ҷумла, мутафаккирони 
бузурги гузаштаамон кашфиётҳои муҳиме 
дар баробари дигар илмҳо дар мавриди 
варзиш анҷом додаанд. Дар давраи худ 
як қатор олимону файласуфон, монанди 
Ибни Сино, Муҳаммадзакариёи Розӣ, 
Абурайҳони Берунӣ, Носири Хисрав, 
Насриддини Тӯсӣ ба омӯхтан ва таҳқиқи 
масъалаҳои фалсафаи тиббу варзиш 
машғул буданд. «Қонуни тиб»-и Ибни 
Сино саросар маҷмӯи донишҳоро оид 
ба тиббу солимиро фаро гирифта, бо 

мушоҳидаҳои шахсӣ ва кашфиётҳои худи 
муаллиф такмилу инкишоф дода шудааст ва 
ё ин ки “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ саросар аз 
паҳлавонию мардонагӣ иборат мебошад. 

Дар идомаи навиштаву гуфтаҳои 
бузургонамон қайд кардан зарур аст, ки 
имрӯз аз ҳарвақта бештар дар шароити 
соҳибистиқлолии кишвари азизамон 
варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ мазмуну 
моҳияти “Варзиш муаррификунандаи 
ҳар миллату давлат аст” аҳамияти мах-
сусро касб намудааст. Воқеан, варзиш 
дар ҳар давру замон қосиди сулҳу дӯстӣ 
ва муаррификунандаи ҳар миллату дав-
лат буд ва минбаъд низ боқӣ хоҳад монд. 
Ба ақидаи мутахассисони соҳа “Варзиш 
маънои нерумандию солимӣ, бардамию 
дарозумрӣ дорад”. Ба таъкиди Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон: “Варзиш ба-
рои насли ҷавон ҳамчун мактаби муҳими 
ҷаҳонфаҳмию дӯстӣ, арзишҳои олии 
инсонӣ, аз қабили дӯстию сулҳу озодӣ, 
эҳтиром ба халқу миллатҳои гуногун хиз-

мат мекунад...”
Имрӯз дар ҳар кӯчаву хиёбонҳои 

пойтахт толору майдонҳои варзишии 
замонавӣ бунёд гашта истодаанд. Ин 
ободкориҳо ҳамарӯза идома доранду ва 
ин ҳама пеш аз ҳама барои насли ҷавону 
наврас мебошанд. 

Тавре маълум аст, имрӯзҳо қисмати асо-
сии сокинони пойтахтро ҷавонон ташкил 
медиҳанд. Ҳазорон-ҳазор нафар ҷавонон 
аз ҳар гӯшаву канори кишварамон маҳз 
дар боргоҳҳои таълимии оливу касбии 
пойтахт касбу ҳунар меомӯзанд. Маҳз 
ҳаминро ба назар гирифта, бо ҳидояту 
роҳнамоиҳои Пешвои муаззами миллат, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳрдории 
пойтахт ҳамарӯза нақшаву тадбирҳоро 
роҳандозӣ менамоянд, то насли ҷавонамон 
дар навбати аввал солиму тандуруст ба воя 
расанд. Таваҷҷуҳи бевоситаи раиси шаҳри 
Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба 
соҳаи варзиш ва умуман ба масъалаҳои 
солимии ҷавонон боиси фараҳмандисту 
аз ҷониби дигар албатта масъулияти 
ҷавононро баланд мебардорад. 

Умуман, тарбияи насли солим ва 
ҷисман обутобёфта масъулият нисбат ба 
фардои кишвар аст. Бинобар ин хеҷ фарде 
набояд бетарафу беҳадаф бошад. Дар ин 
самт иттиҳод ва ҳамкории омӯзгорону во-
лидон, сохторҳои дахлдор, умуман тамоми 
ҷомеа омили муҳим мебошад.

Меҳримо ДИЛВОХЧИЕВА,
ассисенти кафедраи илмҳои

табиатшиносӣ ва риёзӣ
Академияи идоракунии

 давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон

Таърихи бою куҳан ва интиҳои 
қарни сипаригардидаи кишвара-
мон воқеаҳои бузургеро дарбар 
мегирад, ки ҳар кадоми онҳо дар 
марҳилаи худ нақши махсусе дорад. 
Дар таърихи навин, бешак волота-
рин дастовардамон соҳиб шудан 
ба Истиқлоли давлатӣ аст, ки баъ-
ди пош хӯрдани собиқ Иттиҳоди 
Шӯравӣ амалӣ гардид.

Истиқлолияти давлатӣ барои мо 
- тоҷикистониён ба осонӣ ба даст нао-
мадааст. Бо таъсири қувваҳои бадхоҳи 
дохилию хориҷӣ кишварамон ба ҷанги 
шаҳрвандӣ кашида шуд, ки боиси 
қурбониҳои азими ҷонӣ, талафот ва 
ҳисороти бузурги сиёсӣ, иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ ва маънавӣ гашта, пояҳо ва 
асосҳои давлатдориро фалаҷ гардонид, 
қонуншиканӣ ва бесарусомониҳоро 

дар мамлакат ба вуҷуд овард. Дар чу-
нин шароити душвор шаҳрвандони 
тамоми манотиқи кишвар ҳамчун 
баёнгари  соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи 
ягонаи ҳокимияти давлатӣ ба воситаи 
вакилони халқ дар мақоми олии на-
мояндагии мамлакат масъулияти бу-
зургро ба воситаи Шӯрои Олӣ ифода 
сохта, ба он ноил гардиданд, ки баҳри 
барқарор кардани асосҳои давлатдорӣ 
ва таъмини қонуният, сулҳ ва ризо-
ияти миллӣ, 16 ноябри соли 1992 
дар Хуҷанди бостонӣ Иҷлосияи ХVI 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
баргузор  гардид.  

Ҳамин тавр, хизмати таърихии 
Роҳбари ҷавону дурандеш, Эмомалӣ 
Рахмон дар таҳкими ҳоқимияти 
давлатӣ ва истиқлолияти миллӣ аз 
он иборат аст, ки маҳз ў ихтиёри дав-
латдориро бадаст оварда, пеши роҳи 
хатари нобудии онро гирифт, оташи 
ҷанги дохилиро хомўш намуд, сохто-
ри фалаҷгардидаи ҳокимият, хусусан 
мақомоти ҳифзи хуқуқро барқарор 
сохт. Артиши миллӣ ва нерӯҳои по-
сбони сарҳадро таъсис дод, барои 
таҳкими ҳокимият ва давлат шароит 
муҳайё намуд, заминаи сулҳи милли-
ро матраҳ кард, аксари гурезаҳо ва 
муҳоҷирони иҷбориро ба Ватан бар-
гардонид, заминаи устувори эъмори 
ҷомеаи навини Тоҷикистонро гузошт, 
ислоҳоти конститутсиониро дар мам-
лакат амалӣ гардонид, Конститутсияи  

нави Тоҷикистонро эҷод кард, барои 
27-июни соли 1997 ба имзо расида-
ни Созишномаи умумии истиқрори 
сулҳ ва ризояти ҷомеа заминаҳои 
хуқуқиву сиёсиро фароҳам сохт, сулҳи 
тоҷиконро ба даст овард, ки барои  
ҷаҳониён таҷрибаи беназир аст, аҳволи 
иҷтимоӣ ва иқтисодии мардумро дар 
арсаи байналмилалӣ афзуд.

Дар марҳилаи нави бунёди давла-
ти ҷавони Тоҷикистон тақдири ба-
ланди миллати куҳандиёри тоҷик дар 
симои шахсияти беназири таърихи 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон олитарин сифатҳои 
адолати инсонӣ, бузургдилию шуҷоат, 
раҳму шафқат ва қобилияти нотакрори 
вањдатофариро ато кард ва маҳз ҳамин 
ҳамоҳангӣ ҷомеаро ба сатҳи баланди 
хештаншиносӣ  расонид.

Cарвари давлат барои миллат ва 
Ватани мо, барои нигоҳдории сулҳу 
оромии кишвар, таъмини шароити 
зиндагии арзанда барои тамоми соки-
нони ҷумҳурӣ, насли ояндасози ҷомеа 
ҷидду ҷаҳд, заҳмату талошҳо ва хизма-
ти басо бузурге кардаанд.

Саҳифаҳои таърих шоҳид аст, ки 
дар даврони бесарусомониҳо, рӯзгори 
нобасомон ва шикастаруҳии марду-
ми мо тақдир башорати баргузории 
Иҷлосияи шонздаҳуми Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун 
ҳадяи таърих ва пайки наҷот ба 
миллати тоҷик ато кард ва ҷараёни 

ин анҷумани саодати халқ ҳодиву 
раҳкушову раҳнамо ва мубашшири 
ин наҷотро ҳамчун туҳфаи олитарини 
тақдиру сарнавишти миллати тоҷик 
дар симои фарзанди сарсупурдаву 
меҳанпарасти хеш Эмомалӣ Раҳмон 
насиб гардонид.

Президенти ҷумҳурӣ, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бо дилу нияти нек 
зимоми идораи давлатро дар замони 
бениҳоят ҳассос, ки хавфи пароканда 
шудани давлат ва аз байн рафтани мил-
лати тоҷик баръало эҳсос мегардид, 
бар уҳда гирифтанд ва дар як мудда-
ти кӯтоҳ шуълаи умедро ба фардои 
дурахшон дар қалби ҳар як фарди 
миллат фурӯзон намуданд. Ин буд, 
ки меҳнаткашон, модарону хоҳарони 
мушфиқ, пирони рӯзгордидаву 
ҷавонони навовару ғайратманд, чашми 
ростбин, гӯши ҳақшунав, ақли бедору 
хиради дурбин, забони ҳақгӯву табъи 
нуктасанҷ ва ҳазорҳо бозуи қавӣ дар 
зери сиёсати оқилонаашон гирд омада, 
дар ободиву пешравии Тоҷикистон 
муттаҳид гардиданд.

Пешвои миллат дар паёми табрики-
ашон ба ифтихори Рӯзи Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 
8 сентябри соли 2019 таъкид дошта 
буданд: “Истиқлол барои мардуми ша-
рафманди тоҷик имконият фароҳам 
овард, ки ихтиёри давлатдориро ба 
дасти худ гирифта, ба сӯйи зиндагии 
осуда, эъмори давлати демократӣ ва 

ҳуқуқбунёду дунявӣ роҳи васеъ кушо-
яд… Тайи даврони соҳибистиқлолӣ 
миллати куҳанбунёди мо бо таҷрибаву 
собиқаи давлату давлатдорӣ марҳалаи 
тақдирсози расидан ба сулҳу ваҳдати 
миллиро паси сар кард ва дар шоҳроҳи 
амалӣ намудани нақшаҳои азими 
созандагӣ, ки ҳадафашон бо тақдири 
наслҳои имрӯзаву оянда пайванди 
мустақим дорад, қадамҳои устувор 
гузошт”. Дар ҳақиқат ҳам, дар даврони 
Истиқлолияти давлатӣ дар самти руш-
ди миллат, ҳувияти он, миллатсозӣ ва 
ташаккули давлатдории миллӣ бо сар-
варии Пешвои миллат тадбирҳои зиёде 
андешида шуда, миллати куҳанбунёди 
тоҷик ба натиҷаҳои назаррас ноил гар-
дид ва ба ин васила мақоми худро дар 
байни миллатҳои дигари олам хеле 
устувор сохт.

Ҳамин тавр, дар самти таҳкими 
Истиқлолияти давлатӣ аз иқдомот 
ва хизматҳои шоёни Пешвои миллат 
чи қадаре гӯем, кам аст. Дар фарҷом 
ҳаминро бояд таъкид намуд, ки фаъо-
лияти пурмуҳтавову пурмаҳсули 
давлативу ҷамъиятии Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон оинаест, ки дар он 
мавқеи миллати тоҷик бо ҳама шаҳомат 
ва шуҳраташ нишон дода мешавад. 

Умарзода САФАРАЛӢ, 
сардори  шуъбаи 
тестии Академия

ВАРЗИШ - ВОСИТАИ МУЊИМИ СОЛИМЇ

НАЌШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР 
ТАЊКИМИ  ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ
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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:
Д.Сафаров,
А.Комилбек,

З. Аҳмадзода, 
С. Исматов 

Ҳайати эҷодӣ:
Н. Маҳмадова, 
П. Абдуллоева,

Ш. Умарализода
Х. Авғонов

САРМУҲАРРИР: Раҳматулло КАРИМОВ

ЭЪТИБОР НАДОРАНД
Дафтарчаи имтиҳонотии гумшуда, ки онро соли 2019 Донишкадаи идораку-

нии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҳозира Академияи идо-
ракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон) ба Саъдуллозода 

Файзулло Сафар додааст эътибор надорад.

ТАЪЗИЯ
Раёсати Академия ва иттифоќи касабаи кормандон аз марги нобањангоми 

БАРОД АРИ 
Нуралӣ Саидов, мудири кафедраи забонҳои хориҷи андўњгин буда, ба 

наздикону пайвандони марњум аз даргоҳи Иллоҳї сабри љамил хоҳонанд.

Имрӯз яке аз масъалаҳои 
муҳиме, ки ҷомеаи ҷаҳониро ба 
ташвиш оварда, амнияти кишва-
ри моро низ халалдор менамояд, 
падидаи хатарноки ифротгароӣ 
мебошад. 

Ифротгароӣ яке аз зуҳуроти номатлуби 
замони ҳозира ба шумор меравад ва он са-
баби ба миён омадани оқибатҳои нохуш аз 
қабили таҳдид, истифодаи зӯроварӣ, расони-
дани зарари вазнин, таҷовуз ба ҳаёти арбоби 
давлатӣ ё  ҷамъиятӣ, ташкили бетартибиҳои 
оммавӣ, тағйири сохти конститутсионӣ дар 
мамлакат, тасарруфи ҳокимият ва аз худ кар-
дани ваколатҳои он, барангехтани низои 
миллӣ, иҷтимоӣ ва динӣ мебошад.

   Лозим ба ёдоварист, ки ба ифротгароӣ 
гароиш ёфтани ҷавонон дар бисёр 
кишварҳои ҷаҳон густариш пайдо карда, 
боиси ба амал омадани нооромиҳо ва зиёд 
гардидани шумораи созмонҳои ифротгароӣ 
мегардад.

Паҳншавии ифротгароии ҷавонон дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба яке аз масъалаҳои 
ҷиддӣ табдил ёфтааст. Шумораи ҷиноятҳо ва 
зӯровариҳои вобаста ба ин падида афзуда, 
тадриҷан, ҷанбаи муташаккилона ба худ 
мегирад. Гурӯҳҳои ифротии ҷавонон афзо-
иш ёфта, ба онҳо ҷавонони зиёд ҷалб карда 
мешаванд. Ҳамасола дар дунё садҳо ҳаёти 
инсонҳо бар асари амалҳои террористӣ дар 
нақлиёти заминӣ, обӣ, ҳавоӣ ва ҳамчунин 
дар ҷойҳои ҷамъиятию ташкилоту идораҳо 
аз байн бурда мешаванд. 

Барои амалӣ намудани тадбирҳо бобати 
пешгирии падидаи номатлуби ифротгароӣ 
мо бояд бидонем, ки худи мафҳуми 
ифротгароӣ чист ва мақсади он аз чӣ ибо-
рат аст?

Ифротгароӣ зуҳурот ё падидаи манфии 
иҷтимоӣ мебошад, ки ба ноором кардани 
вазъияти дохилии мамлакат, ғайриқонунӣ 
дигаргун  намудани сохти конститутсионӣ 
дар давлат, ғасби ҳокимият, барангехта-
ни зуҳуроти номатлуби нажодпарастӣ, 
миллатгароӣ, бадбинии иҷтимоӣ ва мазҳабӣ 
равона карда шудааст. Ифротгароӣ инъи-
косгари эътиқоде мебошад, ки бо усулҳои 
ғайриқонунӣ ва зӯроварӣ ба куллан дигаргун 
намудани муносибатҳои иҷтимоӣ равона 
карда шудааст. 

Пеш аз он ки масъалаи ҷавонон ва иф-
ротгароиро мавриди таҳлил қарор диҳем, 
бояд муайян намоем, ки мақсади асосии 
ифротгароӣ аз чӣ иборат аст. 

Мақсади асосии ифротгароӣ иборат 
аст аз:

 -ба роҳи маҷбурӣ тағйир додани сохти 
конститутсионӣ ва аз ҳам пошидани  ягонагӣ 
ва тамомияти арзии давлат;

-зарар расонидан ба амнияти давлат;
 -ташкил кардани гурӯҳҳои мусаллаҳи 

ғайриқонунӣ;
-ама лӣ гардонидани фаъолияти 

террористӣ;
-барангехтани муноқишаҳои нажодӣ, 

миллӣ, динӣ, ҷабҳагириҳои иҷтимоӣ, ки ба 
зӯроварӣ даъват мекунад;

-мавриди  латма ва таҳқир қарор додани 
шаъну эътибори  миллӣ;

-ба роҳ андохтани бетартибиҳои оммавӣ;
-авбошӣ ва харобкорӣ бо ангезаҳои бадби-

нии идеологӣ, сиёсӣ, нажодӣ, миллӣ ё динӣ, бо 
сабабҳои бадбинӣ ё адоват нисбат ба ин ё он 
гурӯҳи иҷтимоӣ;

-тарғиботи истисноӣ будан, бартарӣ до-
штан ё номукаммал ҷилва додани шаҳрвандон 
дар робита бо вижагиҳои муносибати онҳо 
нисбат ба дин, тамоюлоти иҷтимоӣ, нажодӣ, 
миллӣ ва ё забонии онҳо;

-даъватҳои оммавӣ барои амалӣ гардо-
нидани фаъолияти барҳам задани тартибу 
интизоми мавҷудаи ҷомеа ва ё иҷрои амалҳои 
харобкорӣ;

-маблағгузории фаъолиятҳои мазкур ё 
расонидани кӯмак барои амалӣ гаштани он, 
фароҳам овардани манзил, пойгоҳҳои таълимӣ, 
полиграфӣ, моддию техникӣ, алоқаҳои 
телефонӣ, факсӣ, хизматрасонии иттилоотӣ 
ва дигар воситаҳои моддию техникии зарурӣ 
барои амалӣ шудани иқдомоти дар боло зи-
кргардида.

Ифротгароии динӣ падидаи хатарнокест, 
ки аз ҷиҳати  мазҳабӣ ва эътиқодӣ асоснок 
кардани фаъолиятҳои зӯран ғасб намудани 
ҳокимият, халалдор кардани истиқлолият ва 
якпорчагии давлатро дар назар дошта, бо ин 
мақсад ба барангехтани зуҳуроти душманӣ ва 
бадбинии динӣ равона карда шудааст. 

 Мубрамияти масъалаи падидаи 
ифротгароӣ дар байни ҷавонон на танҳо 
аз лиҳози хатари он ба тартибот ва низоми 
мавҷудаи ҷамъиятӣ муайян карда мешавад, 
балки он ҳамчун зуҳуроти номатлуб ҷанбаи 
мубаддал шудан ба ҷиноятҳои вазнин аз 
қабили терроризм, куштор, расонидани 
зарарҳои ҷиддии ҷисмонӣ ва бетартибиҳои 
оммавиро доро мебошад.

Бо дарназардошти навиштаҳои бо-
ло қайд кардан бамаврид аст, ки таҳқиқи 
ҳамаҷонибаи масъалаи падидаи ифротгароии 
гурӯҳӣ дар муҳити ҷавонон дар айни замон 
хусусияти муҳим ва таъхирнопазирро гириф-
тааст. Дар ҷомеаи имрӯза ҷавонон ҳамчун 
гурӯҳи бузурги иҷтимоӣ дорои аломатҳои 
махсуси иҷтимоӣ ва психологӣ мебошанд, 
ки ин аломатҳоро хусусияти синнусолии 
одамони ҷавон муаррифӣ мекунад ва ҷойгоҳи 
ҷамъиятӣ, сиёсӣ, ҳамчунин, олами руҳонии 
онҳо дар ҳолати ташаккулёбӣ қарор дорад. 
Дар адабиёти илмии муосир ба ин гурӯҳ (дар 
омор ва сотсиология) одатан одамони дорои 
синну соли аз 15 то 30-сола дохил мешаванд. 
Ҷавонон дар ҷараёни муайян намудани роҳи 
ҳаётӣ ва тарзи зиндагии худ, ҳолатҳои ни-
зоъро ба таври худ бартараф менамоянд. Вале 
дар раванди бартараф намудани ин низоъҳо 
бинобар ҷавон будан ва камии синну сола-
шон ба онҳо чунин ҳолатҳо хос мебошанд: 

1. Барангехта шудани эҳсосот;
2. Худро боздошта натавонистан;

3. Набудани таҷриба, ҳатто барои барта-
раф намудани вазъияти ихтилофнок.                                                          

Аз ин лиҳоз, чунин ҳолатҳо ба девиатсия, 
яъне рӯй гардонидан аз меъёрҳои умумии 
қабулшуда оварда мерасонад.

Омӯхтани масъалаи рафтори тундхӯёна 
ва ифротгароёнаи ҷавонон дар шароити 
ҷомеаи имрӯзаи мо хеле муҳим мебошад. 
Унсурҳои тарзи рафтори ифротгароёнаи 
ҷавонон дар пасманзар ва заминаи дигар-
гуншавии ҳаёти иҷтимоӣ ва мадании ҷомеа 
ташаккул меёбад.

Дар радифи сабабҳои асосии пайдоиш 
ва тавсеаи рафтори ифротгароёнаи ҷавонон 
муҳаққиқони соҳа ва ҷомеашиносони муосир 
чунин омилҳоро шомил мекунанд: нобаро-
барии иҷтимоӣ, хоҳиши  пайдо намудани 
ҷойгоҳ дар олами бузургсолон, камолоти но-
кифояи иҷтимоӣ ва камбуди таҷрибаи касбӣ 
ва ҳаётӣ. Бояд қайд намуд, ки дар шароити 
буҳрони шадиди иҷтимоӣ ба ҷавонон, уму-
ман, психологияи ифроткорӣ ва тақлидкорӣ 
хос буда, ин барои тундравӣ ва ифротгароии 
ҷавонон замина шуда метавонад. Аз ин лиҳоз, 
бештари ҷиноятҳои сиришти ифротгароидо-
шта аз тарафи ноболиғон, аксаран, дар ҳайати 
гурӯҳҳо содир карда мешаванд. Дастаҳо ва 
гурӯҳҳои сершумори беназоратмондаи 
ҷавонон аксар вақт ба гурӯҳҳои ифротгаро 
табдил меёбанд.  

 Пайравӣ ва тақлиди кӯдакон ва навра-
сон барои содир намудани ҷиноят ё дигар 
амалҳои бар зидди ҷомеа равонакардашуда 
дар ҳайати гурӯҳ бо худ чунин асосҳоро доро 
мебошад. 

Маълум аст, ки ба наврасон ҳамсолони 
онҳо зуд таъсир мерасонанд.  Барои он ки 
чунин муҳит онҳоро қабул намояд, онҳо 
дар аксари ҳолатҳо дигар ҷамоаи ҳамсолони 
худро, ки онҳоро қабул намоянд, ҷустуҷӯ 
менамоянд.

Омӯзиши тамоюли густариши иф-

ротгароии муосири ҷавонон консепсияи 
«субфарҳанги ҷавонон»-ро матраҳ мена-
мояд. Субфарҳанги ҷавонон-маданияти 
насли муайяни ҷавони дорои умумияти та-
рзи ҳаёт, рафтор, қоидаҳои гурӯҳӣ, арзишҳо 
ва қолабҳо мебошад. Маҳз дар ҳамин 
сатҳи субфарҳангҳо насли ҷавон ҷузъҳои 
аксулфарҳангии намоёнро ба мисли фароғати 
ҷавонон, ки чун соҳаи асосии фаъолият қабул 
карда мешавад, аз худ менамояд. Дар байни 
ашхосе, ки барои ифротгароӣ ба ҷавобгарии 
ҷиноятӣ кашида шудаанд, ашхоси гуногун 
ба назар мерасанд. Қисми асосии онҳо на-
врасони 14-17- солаи аз ҷиҳати иҷтимоӣ 
мутобиқнашуда мебошанд, ки дар ҷое 
кор ва таҳсил намекунанд ва аъзои ин ё он 
гурӯҳи мустаҳками тундрав мебошанд. Ин 
қабил ашхос бо барангехтани авбошӣ ба 
саломатии одамон зарар мерасонанд ва даст 
ба вайронкорӣ ва таҳқири қабристонҳо 
ва амокини муқаддас мезананд.  Аксаран, 
ҷавонону наврасон ҳангоми ба амал ома-
дани бетартибиҳои оммавӣ дар сафи пеши 
ғоратгарон ҷой мегиранд. Бештар ин гурӯҳи 
наврасон ҷиноятҳои боз ҳам вазнинтарро 
содир менамоянд, ки дар омори ҷиноӣ мунъ-
акис мегардад.

Ифротгароии наврасон ва ҷавонон 
ба  ақидаҳо ва тарзи рафтори насли ҷавон, 
ки дар парастиши  амалҳо ва принсипҳои  
истифодаи нерӯи хушунатомез, тундравӣ 
нисбат ба атрофиён ва ҳатто зӯроварию  
куштор асос ёфтааст. Чунин падидаҳои 
ифротгароӣ бо асли дигарандешӣ, бахусус, 
бо намояндагони муайяни ҳаракати ҷавонон 
таҳаммулнопазир буда, талош менамояд, 
ҷомеаи тоталитариеро, ки ба итоаткории 
бечунучаро асос ёфтааст, барпо намояд. 
Вобаста ба ин иддае аз ҷавонон бар асари 
чандин омилҳои гуногун ба фаъолияти соз-
мону ҳаракатҳои ҷинояткории экстремистӣ 
пайваст мешаванд. Зуҳуроти равшани ин 
раванд ба таври оммавӣ иштирок намуда-
ни ҷавонон дар низоъҳои динӣ, нажодӣ ва 
миллӣ, ҳамчунин боло рафтани ҷинояткории 
ҷавонон мебошад.  

Тавре аз таҷрибаи талхи ҷомеаи 
Тоҷикистони охири асри ХХ ба мо маълум 
аст, маҳз  ҷавононро дар воқеаҳои февралии 
соли 1990 ва оғози даргириҳои соли 1992 
гурӯҳҳои манфиатҷӯ васеъ истифода наму-
данд. Дар он солҳо асоси ҳайати шахсии 
дастаҳои мусаллаҳи мухолифини тоҷикро 
ҷавонон ташкил медоданд. Сипас, солҳои 
минбаъда баъди ба имзо расидани Созиш-
номаи сулҳ ва оштии миллӣ миёни намо-
яндагони давлат ва иттиҳоди мухолифини 
тоҷик ва расидан ба ваҳдати миллӣ чандин 

гурӯҳҳои дигар ба мисли дастаи мусаллаҳи 
Ризвон Садиров, Раҳмон Сангинов бо та-
халлуси «Раҳмон Гитлер», ки сафҳои худро 
аз ҳисоби ҷавонони гумроҳшуда пур карда 
буданд, даст ба амалҳои террористӣ за-
да, фаъолияти ифротгароёнаи худро дар 
ноҳияҳои атрофи Душанбе идома медоданд. 
Соли 2010 ифротгароён бо саркардагии 
Мулло Абдулло бо истифода аз ҷавонони 
гумроҳшуда гурӯҳи муташаккили мусаллаҳ 
ташкил намуда, манотиқи  Раштро чанд муд-
дат ноором намуданд. Маҳз бо кӯшишҳои 
босамари давлату Ҳукумати Тоҷикистон 
ва бо дастгирии шаҳрвандони баору ному-
си кишвар ин гурӯҳҳои ифротгаро несту 
нобуд карда шуданд. Ҳамчунин, охирин 
кӯшишҳои ифротгароён бо роҳбарии 
Умаралӣ Қувватов ва генерали ифротӣ Наза-
рзода Ҳ. бенатиҷа анҷом ёфт. Сабаби асосии 
шикасти ин гурӯҳҳо дастгирӣ наёфтанд аз 
ҷониби аҳолӣ ва ба онҳо пайравӣ накардани 
ҷавонон буд. Ҷавонони имрӯзаи ҷомеаи мо 
ба хубӣ дарк намудаанд, ки Истиқлолияти 
давлатӣ ва Ваҳдати миллӣ бо заҳмату 
талошҳои зиёд ба даст омадааст.  

Тавре ки дар Паёми Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст: 
«Тоҷикистони соҳибистиқол, ки ҳанӯз солҳои 
навадуми асри гузашта даврони фоҷиабори 
муқовимат ба экстремизм ва терроризмро аз 
сар гузаронида, дар ин роҳ даҳҳо ҳазор тала-
фоти ҷонӣ дода буд, ҳамеша дар сафи пеши 
мубориза бо ин зуҳуроти даҳшатноку нафра-
товар қарор дорад». 

Ҷавонон натанҳо имрӯзи ҷомеаи мо, 
балки ояндаи кишвари мо мебошанд, чун-
ки дар як давраи муайян онҳо, мусалламан, 
дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоӣ насли 
калонсолро иваз хоҳанд намуд. Агар имрӯз 
раванди таҷдиди ҷомеа, ташаккулёбӣ ва ин-
кишофи ҷавонон ҳамчун гурӯҳи муҳими 
иҷтимоӣ-демографӣ тағйир ёфта, мубтало 
ба таъсири омилҳои манфӣ гардад, ин маънои 
онро дорад, ки айни замон ва бешубҳа дар 
оянда ҷомеаи мо ба мушкилиҳои зиёде, ки 
оқибаташ нофарҷом хоҳад буд, дучор мегар-
дад. Бинобар ин, масъалаи мавриди назар, 
яъне ҷавонон ва ифротгароӣ дар замони 
муосир яке аз масъалаи мубраме мебошад, 
ки бояд мавриди таваҷҷуҳи тамоми қишрҳои 
ҷомеа қарор гирифта, мавриди таҳқиқи кор-
шиносон қарор бигирад. 

Фарҳат СӮФИЕВ, 
сардори раёсати кадрҳо 

ва корҳои махсус

ЉАВОНОН МУЌОБИЛИ ИФРОТГАРОЇ


