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Насли истиқлолу сулњу вањдатем,
Пайравони Пешвои миллатем.

Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
-  б у н ё д г а р и  н и з о м и  д а в л а тд о р ӣ , 
барқароркунандаи сохти конститутсионӣ, пой-
доркунандаи сулҳу ваҳдати миллӣ, эъморгари 
давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд 
ва дунявӣ, наҷотдиҳандаи давлату миллат аз 
нестшавӣ, раҳокунандаи халқ аз ҷанги таҳмилии 
шаҳрвандӣ ва ҳадяи таърихӣ ба кулли миллати 
тоҷик муборак бошад.

Таърихи бою куҳани миллати тоҷик воқеаҳои 
бузургеро дар бар мегирад, ки ҳар кадоми он 
дар марҳилаи худ нақши махсусе доранд. Дар 
таърихи навин волотарин дастовардамон соҳиб 
шудан ба Истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст, 
ки баъди пош хӯрдани собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ 
амалӣ гардид.

Бояд гуфт, ки Истиқлоли давлатӣ барои мо ба 
осонӣ ба даст наомадааст. Дар аввали солҳои 90-
ум бо таъсири қувваҳои бадхоҳи дохилию хориҷӣ 
кишварамон ба ҷанги шаҳрвандӣ кашида шуд, 
ки боиси қурбониҳои зиёди ҷонӣ ва хисороти 
бузурги иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маънавӣ гардид. 
Инчунин, пояҳо, рукнҳо ва асосҳои давлатдорӣ 
фалаҷ гардида, қонуншиканӣ ва бесарусомониҳо 
дар мамлакат ба вуҷуд омаданд. Дар чунин шаро-
ити душвор баҳри барқарор намудани асосҳои 
давлатдорӣ ва таъмини қонуният, сулҳ ва ри-
зоияти миллӣ 16 ноябри соли 1992 дар Қасри 
Арбоби шаҳри Хуҷанд Иҷлосияи ХVI Шӯрои 
Олии Тоҷикистон оғоз гардид ва Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон роҳбари нави мамлакат интихоб шуданд. 

Маҳз Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон, Раиси Шӯ рои Олии Ҷумҳу рии 
Тоҷикистон ва ҳамзамон Сарвари давлат, бар-
номаи мукаммали аз буҳрони сиёсӣ, иқтисодӣ, 
фарҳангӣ ва маънавӣ баровардани кишварро 
ба миён гузоштанд. Вақт ва таҷрибаи таърихи 
28 соли баъди Иҷлосия исбот намуд, ки роҳи 
муайянкарда ва пешгирифтаи Иҷлосияи ХVI 
алтернативаи дигар надошт. 

Иҷлосияи ХVI собит сохт, ки мардуми 
Тоҷикистон дорои қувваи солим ва тавоноест, 
ки пеши роҳи ҳама гуна моҷароҷӯиро гирифта 
метавонад ва обрӯву нуфузи кишварро дар арсаи 
байналмилалӣ собит ва ҳифз менамояд. Иҷлосия 
тавонист, қарорҳои таърихӣ ва сарнавиштсоз 

қабул намояд. Муҳимтарин дастоварди Иҷлосия 
тантанаи қонун ва ба роҳи конститутсионӣ ҳаллу 
фасл кардани тамоми масъалаҳои ҳаёти сиёсӣ ва 
иҷтимоии кишвар ба ҳисоб меравад.  

Мо дар остонаи ҷашни 28 - солагии Иҷлосияи 
тақдирсози XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон қарор дорем. Халқи тоҷик аз он рӯзи 
саиду фархунда ва фирӯзу нусратбахш дар бадали 
28 сол таҳти роҳбарии хирадмандонаи Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон комёбиҳои 
беназирро ба даст овард. 

Иҷлосияи XVI Шӯрои Олӣ аз он ҷиҳат воқеаи 
таърихист, ки вай ба беҳокимиятии давлату 
ҷомеаи мо дар он рӯзҳои пурфоҷиа хотима бах-
шид ва ба саҳифаҳои таърихи миллат бо ҳарфҳои 
заррин дохил гардид. Имрӯз бо гузашти айём 
бурду бохт, самараи неки Иҷлосияи мазкурро 
арзёбӣ намуда, ба хулоса омада метавонем, ки вай 
дар тамоми равандҳои инкишофи ҷомеа саҳми 
калон бозидааст. 

Саҳифаҳои таърих гувоҳи он аст, ки дар 
даврони рӯзгори нобасомон ва шикастарӯҳӣ, 
тақдир башорати баргузории Иҷлосияи ХVI 
Шӯрои Олии Ҷуҳурии Тоҷикистонро ҳамчун 
ҳадяи таърих ва пайки наҷот ба миллати тоҷик 
ато кард. Дар он рӯзҳои басо мушкил мақсаду 
мароми ягона ба он равона шуда буд, ки ақли 
солим ва адлу инсоф боло гирад, ризояти миллӣ, 
якпорчагии Ватан ва сулҳ таъмин карда шавад. 
Вақт, воқеаҳои гуногуни сиёсиву иҷтимоӣ 
дар Тоҷикистон ва бартараф кардани тамоми 
душвориҳои бавуҷудомада бо роҳбарии Сарвари 
сулҳпарвар, адолатхоҳ, маорифпарвар, созанда ва 
бунёдкор - Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пе-
швои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон собит кард, ки Пе-
швои миллат аз зумраи он сарвароне мебошанд, 
ки ҳастии хешро барои мардум ва зиндагии шо-
истаи он бахшиданд. Пешвои миллат зимни су-
ханронии нахустини хеш ҳамчун Сарвари давлат 
иброз намуда буданд: “Ман кори худро аз сулҳ 
сар хоҳам кард. Ман тарафдори давлати демо-
кратии ҳуқуқбунёд мебошам. Мо бояд ҳама ёру 
бародар бошем, то ки вазъро ором намоем. Ҳар 
чи аз дастам меояд, дар ин роҳ талош хоҳам кард”. 
Суханрониҳо ва фаъолияти амалии Пешвои 
миллат дар ин Иҷлосия ба қалби мардуми кишвар 
роҳ ёфта, меҳру муҳаббат, боварӣ ва самимияти 

со-
кино-
ни кишвар-
ро ба ин роҳбари 
ҷавону дурбин бештар 
намуд. 

Ба ха лқи тоҷик 
Худо сарвареро ҳадя 
сохт, ки мақсаду 
маром ва даъвати 
асосиву доими-
ашон дар ҳама 
давру замон 
танҳо ваҳдату 
ягонагӣ бу-
да, тавонис-
танд ,  барои 
сарҷамъии мар -
думи парешони халқи 
тоҷик муборизаи беамон 
баранд ва ба ин васила, 
ба сӯи муваффақиятҳои 
соҳаҳои гуногуни хоҷагии 
халқ роҳ кушоянд. Мақсаду 
ҳадафи асосии фаъолияти 
Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон шурӯъ аз 
Иҷлосияи ХVI Шӯрои Олӣ 
то ба имрӯз барпо намуда-
ни сулҳ, ваҳдат ва якдилию 
якпорчагии Тоҷикистон ва 
пойдор нигоҳ доштани он дар 
ҳар хонадони миллати тоҷик 
буд. Тақдири миллати тоҷик дар 
иҷлосияи мазкур ҳал гардида, дар 
ҳамин ҷаласа аввалин сухан, авва-
лин ҳадаф ва аввалин қадам ба сӯи 
сулҳ, оромӣ, ваҳдату якпорчагии 
Тоҷикистон гузошта шуд. Ҳанӯз 
соли 1992 Сарвари давлат таъкид намудаанд: 
“Танҳо ваҳдату муттаҳидӣ ҷумҳурии моро аз 
буҳрони амиқи сиёсию иқтисодӣ бароварда 
метавонад…” Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон аз минбари баланди тақдирсози 
Иҷлосияи ХVI Шӯрои Олӣ устуворона гуф-
та буданд: “Ман ба шумо сулҳ меорам.” Дар он 
лаҳзаҳо на ҳар кас ҷуръати сухану татбиқи амал 

мекард. Зеро пайдо намудани фазои солиму со-
занда байни минтақаҳои гуногуни кишвар 
дар мадди аввал меистод ва масоили дигар 
пас аз он. 

Дар таърихи навини халқи тоҷик Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шахси-
яте мебошанд, ки на танҳо 

дар ташаккулу таҳаввули 
таърихи давлатдорӣ, бал-

ки эҳёи падидаҳои неку 
писандида ва арзишҳои 

волои фарҳанги ниёго-
намон хизматҳои бу-
зург кардаанд. Маҳз 
кӯшишу талошҳои 
пай вас таи  Пе -
швои миллат аст, 
ки мо соҳиби 
давлат шудему 
мавриди эъти-
рофу эҳтироми 
ҷаҳониён қарор 
г и р и ф т е м . 
Ҳамин аст, ки 
имрӯз мардуми 
шариф ва бонан-

гу номуси тоҷик 
дар симои Пешвои 

муаззами миллат наҷотбахш, 
ҳомӣ, пуштибон ва Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллиро ме-
бинанд.

Дар партави ин талошҳои 
бесобиқву беназир ҷашн гириф-

тани Рӯзи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон арҷгузорӣ ба хизматҳои 

барҷастаи Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар назди халқу Ватан 
мебошад. Чун Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун шахсияти нотакро-
ри миллат дар бунёди низоми давлатдорӣ, 

барқарорсозии сохти конститутсионӣ, ба даст 
овардани сулҳу ваҳдати миллӣ, эъмори давлати 
соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ 
ва иҷтимоӣ нақши арзанда гузошта, миллатро 

аз парокандагӣ, давлатро аз нестшавӣ ва халқро 
аз ҷанги шаҳрвандӣ раҳо намуданд ва дар руш-
ди соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ, таъри-
хиву фарҳангии давлати мустақили Тоҷикистон 
хизматҳои бузургу тақдирсоз кардаанд.

Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
- иди миллӣ, ба тамоми устодону кормандон, 
магистрону донишҷӯёни Академия ва тамоми 
мардуми шарифи кишвар муборак бошад. 

Поянда бод Тоҷикистони азиз, бо Пешвои 
маҳбубу сулҳпарвараш!

ПАЙКИ НАŠОТ ВА ŒАДЯИ ТАЪРИХЇ
ПАЁМИ ТАБРИКОТИИ РЕКТОРИ АКАДЕМИЯИ ИДОРА-

КУНИИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН ДОКТОРИ ИЛМҲОИ ҲУҚУҚШИНОСӢ, ПРО-
ФЕССОР ҒАФУРЗОДА АБДУХАЛИЛ ДАВЛАТАЛӢ БА МУ-
НОСИБАТИ РӮЗИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
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Татбиқи ислоҳот ва рушди низоми хизмати давлатӣ ва 
идоракунии давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз самтҳои 
афзалиятноки сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
шумор меравад, ки ин масъала дар Паёми Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои муаззами миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 
Олӣ ҳанӯз соли 2008 таъкид шуда буд, ки  мо бояд диққати 
худро ба тайёр кардани кадрҳои баландихтисос ва бомаърифат 
бо ҷаҳонбинии васеъ, дониши амиқи касбӣ ва сиёсӣ, малакаи 
ташкилотчигӣ ва салоҳиятиву идоракунӣ, масъулиятшиносӣ 
ва ҳисси ватандӯстӣ бо фарогирии дониши забонҳои хориҷӣ 
ва технологияҳои муосир бештар равона намоем.

ŒАМКОРИŒОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ АИДНПŠТ
самти афзалиятноки омодасозии мутахассисони варзида 

Маҳз ҳамин нишондоди Пешвои 
муаззами миллат дар марҳилаҳои 
минбаъда барои муассисаҳои соҳавӣ 
ва махсусан дар солҳои ахир дар Ака-
демияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
маҳаки асосии фаъолиятӣ ва асо-
си фаъолияти ҳайати кормандону 
омӯзгорони он аст.

Дар ин росто самти равобити 
байналмилалии Академияи идора-
кунии давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳар 
чи беҳтар намудан ва боло бурдани 
сифати таълиму донишазбаркунии 
мутахассисони соҳаи идоракунии 
давлатӣ ва хизмати давлатӣ дар 
кишвар талош ва ҷидду ҷаҳди за-
руриро дар ҳамкорӣ бо шарикони 
хориҷии Академия роҳандозӣ ме-
намояд. Ҳадафи асосии робитаҳои 
байналмилалӣ дар самти омодасо-
зии мутахассисони варзидаи соҳа 
мусоидат барои омӯзиш ва табо-
дули таҷрибаи пешқадам, татбиқи 
навовариҳо ва навгониҳои соҳа аст, 
ки дар кишварҳои хориҷӣ ва дар 
муассисаҳои байналмилалии шарик 
ҷой дорад. Дар баробари ин самти 
равобити байналмилалии Академия 
дастовардҳои ҳайати омӯзгорону 
кормандон, донишҷӯёну магистран-
тон ва муҳаққиқону коршиносони 
ватаниро дар самти хизмати давлатӣ 
ва идоракунии давлатӣ барои 
марказҳои илмии байналмилалӣ ва 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 
кишварҳои хориҷӣ муаррифӣ ме-
намояд. 

А гар  б а  та в р и  м у ш а х х ас 
масъалаҳо ва корҳои мавриди 
татбиқи самти робитаҳои байнал-
милалии Академияро таҳлил намоем, 
месазад, ки хеле зиёд сухан гӯем. Мо 
танҳо мехостем ба нуктаҳои асосии 
фаъолияти Академия мутаваҷҷеҳ 
шавем ва дар баробари ин оид ба 
муаммоҳо ва комёбиҳо ба таври мух-
тасар истода гузарем. 

Дар ин ҷои шубҳа нест, ки 
тамоюлҳои афзояндаи ҷаҳонишавии 
фазои таълимӣ, ҳ амгироӣ ва 
ҳамкории Тоҷикистон бо муассисаҳо 
ва марказҳои байналмилалии илмию 
таълимӣ ва иқтисодӣ ба системаи 
тайёр кардани кадрҳои идоракунии 
давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таъсири назаррас мерасонанд. Му-

салламан идоракунии давлатӣ биду-
ни менеҷерони касбӣ, ки стратегия ва 
назарияи менеҷмент, технологияҳои 
муосири ташкилию коргузорӣ ва 
идоракуниро медонанд, малакаҳои 
кор бо захираҳои инсонӣ, муносиба-
ти дуруст ба муаммоҳо ва мушкилоти 
сиёсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва дигар 
масоили мубрами ҳаёти башарро 
медонанд, номумкин аст. 

Дар айни замон, дар Академия 
оид ба такмил ва беҳдошти системаи 
омодасозии кадрҳои роҳбарикунанда 
чораҳои мушаххас андешида шуда-
аст ва мо ҳама ҳайати корӣ бар он 
талош дорем, ки ҳадаф ва вазифаҳои 
худро муваффақона татбиқ намоем ва 
дар ин маврид таҳкими ҳамкориҳои 
байналмилалӣ хеле назаррас ва 
муҳим аст. Дар шароити таъмини 
низоми  хизмати давлатӣ бо мута-
хассисони баландихтисос ҳамгироӣ 
ба системаи таълими байналмилалӣ, 
зарурати боз ҳам беҳтар намудани 
сифати омодасозии кадрҳои идо-
ракунии давлатӣ ба маротиб боло 
меравад.

Академияи идоракунии давла-
тии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон як муассисаи нисбатан 
ҷавони илмию таълимӣ аст, ки дар 
муддати нисбатан кӯтоҳ ба маркази 
эътирофшудаи тайёр кардани мута-
хассисони варзидаи соҳаи хизмати 
давлатӣ бо фарогири донишҳои муо-
сири идоракунии давлатӣ табдил ёфт. 
Албатта дар ин касби мақому мартаба 
саҳми фаъолияти байналмилалии 
Академия кам нест.

Ҳайати омӯзгорони Академия 
дар шароити имрӯза, новобаста ба 
муаммомҳои марбут ба пандемияи 
бемории ҳамагири «COVID-19» 
мунтазам дар ҳамоишҳои онлайнӣ 
ва конференсияҳои байналмилалии 
муассисаҳои маъруфи таълимии 
хориҷӣ фаъолона ширкат меварзаанд. 
Дар ин ҳамоишҳо вохӯриҳо бо оли-
мон ва мутахассисони варзидаи ва-
танию хориҷӣ аз дигар муассисаҳои 
таълимӣ, марказҳои илмӣ, арбобони 
давлатӣ ва ҷамъиятии ҷумҳурӣ, ваки-
лон ва роҳбарони мақомоти давлатӣ, 
собиқадорони хидмати давлатӣ 
роҳандозӣ мешавад.

Мавриди зикр аст, ки Академияи 
идоракунии давлатии назди Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо академияҳо ва муассисаҳои 
соҳавии хизмати давлатӣ ва идо-
ракунии давлатҳои ИДМ ва СҲШ, 
як қатор кишварҳои Аврупо, бо 
Барнома ҳои г у ног у ни СММ , 
Бонки Ҷаҳонӣ, Комиссияи Авру-
по, САҲА, бо Бунёди Ханс Зай-
дел, Ҷомеаи ҳамкориҳои байнал-
милалии Олмон (GIZ),  Бунёди 
Оғохон, Инстит у ти Ҷамъияти 
Ку шода -  Бу нёд и Мадад дар 
Тоҷикистон, барномаҳои махсуси 
соҳаи илму маорифи сатҳи ҷаҳонӣ 
ба монанди “Erasmus+” ҳамкории 
пурсамари байналмилалӣ дорад. 
Ҳамзамон Академияи идоракунӣ 
узви Ассотсиатсияи Академияҳо ва 
Институтҳои миллии идоракунии 
давлатӣ ва хизмати давлатӣ мебо-
шад, ки дар доираи он масъалаҳои 
мубрами баланд бардоштани сифа-
ти таълиму таҳқиқ, такмили ихти-
сос, бозомӯзӣ ва азнавтайёркунии 
кадрҳои соҳаи хизмати давлатӣ 
ва идоракунии давлатиро мав-
риди баррасӣ қарор дода, дар ин 
самт низ ба пешрафти назаррас 
муваффақ гардидааст. 

Бо ҳамин тартиб фаъолияти дар 
самти ҳамкориҳои байналмила-
лии Академияи идоракунии давла-
тии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба ҳамгироӣ ба системаи 
таълимии байналмилалӣ, омӯзиш ва 
татбиқи таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ 
дар системаи омодасозӣ, бозомӯзӣ 
ва такмили ихтисоси мутахассисо-
ни самти идоракунии давлатӣ ва 
хизмати давлатӣ равона шудааст. 
Он дар доираи шартномаҳои бай-
налмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
шартномаҳое, ки бо ташкилотҳои 
байналмилалӣ ва ташкилотҳои 
давлатҳои хориҷӣ баста шудаанд, 
инчунин дар шакли лоиҳаҳо ва 
барномаҳои байналмилалӣ ва миллӣ 
дар соҳаи таълим, бозомӯзӣ ва такми-
ли ихтисоси кормандони идораку-
нии давлатӣ амалӣ карда мешаванд. 
Самтҳои асосии ҳамкориҳои бай-
налмилалии Академияи идоракунии 
давлатӣ бо роҳҳои зерин амалӣ карда 
мешаванд:

даъвати олимон, мутахассисон, 
коршиносони хориҷӣ барои иштирок 
дар раванди таълим ва фаъолияти 
илмии Академия,

сафарбарсозии ҳайати омӯзгорону 
кормандони Академия ба муассисаҳои 
таълимии хориҷӣ ва ташкилотҳои 
илмӣ барои омӯзиш, такмили ихтисос 
ва табодули таҷриба;

я к ҷ о я  б о  т а ш к и л о т ҳ о и 
байналмилалӣ ва ташкилотҳои 
давлатҳои хориҷӣ гузаронидани 
пажӯҳишҳо, ҳамоишҳо ва форумҳои 
илмӣ;

иштирок дар форумҳои бай-
налмилалии илмӣ ва корҳои дигари 
ташкилотҳои байналмилалии соҳавӣ,

татбиқи лоиҳаҳо оид ба мушки-
лоти гуногуни идоракунии давлатӣ 
бо дастгирии бевоситаи молиявии 
ташкилотҳои байналмилалӣ.

Ни ш о н д и ҳ а н д а ҳ о и  с а м т и 
робитаҳои байналмилалӣ дар Ака-
демия басо назаррас буда, ин нукта-
ро бо баъзе далелҳо мо метавонем 
собит намоем. Масалан танҳо дар 
моҳи октябри соли 2020 мо тавони-
стем ду конференсияи илмию амалии 
сатҳи байналмилалиро таҳти унвони 
«Масъалаҳои мубрами идоракунии 
давлатӣ ва худидораи маҳаллӣ дар ша-
роити татбиқи ҳукумати электронӣ», 
санаи 23 – 24 октябри соли 2020, 
«Шарикии стратегӣ дар сиёсати 
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон», 
санаи 29 – 30 октябри соли 2020 
тариқи онлайн бо муваффақият гу-
заронем, ки яке аз омилҳои асосии 
сифатнокии кор дар ин самт дастра-
сии таҷҳизоти зарурии технологияи 
иттилоотию мухобиротӣ дар Акаде-
мия мебошад. 

Академия дар ҳалли масъалаҳои 
мубрами идоракунии давлатӣ фаъо-
лона ширкат меварзад ва масъалаи 
такмили ихтисоси хизматчиёни 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
марҳилаи калидӣ қарор дорад. Дар 
ин самт ҳакмориҳоро бо мақомоти 
давлатӣ, соҳибкорӣ ва ҷомеаи 
шаҳрвандӣ дар соҳаҳои гуногуни 
сиёсати давлат ва сохтмони давлат 
пурра дастгирӣ ва амалӣ менамо-
яд. Дурнамои рушди ҳамкориҳои 
байналмилалӣ дар соҳаи тайёр карда-
ни кадрҳои идоракунии давлатӣ дар 
ин замина бояд нуктаҳои зеринро 
дар бар гирад:

1. Ҳамкории байналмилалӣ 
дар соҳаи тайёр кардани кадрҳои 
идоракунии давлатӣ бояд дар 

шакли муттаҳид сохтани имкони-
яти муассисаҳо ва академияҳои 
соҳавии кишварҳои СҲШ сурат 
гирад ва барои такмили таъмино-
ти касбӣ, кадрӣ, илмӣ ва методии 
фаъолият равона карда шавад. 

2. Дар соҳаи тайёрии касбии 
кормандони идоракунии давлатӣ, 
масъалаҳои танзими ҳуқуқӣ ва 
дастгирии ташкилии ҳамкориҳои 
байналмилалӣ махсусан муҳиманд. 
Аз ин рӯ, тақозо мешавад, ки за-
минаи ҳуқуқии тайёр кардани 
кадрҳои идоракунии давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо заминаи 
ҳуқуқии байналмилалии ҳамкорӣ 
дар соҳаи маориф мувофиқ карда 
шуда, ба самтҳои афзалиятноки 
ҳамкориҳои байналмилалӣ муай-
ян карда шаванд, сохторҳои бай-
налмилалии таълимӣ ва табоду-
ли кадрҳои илмӣ ва омӯзгорӣ ва 
магистрҳо хусусияти мунтаззам 
ва динамикӣ дода шавад.

3. Таҳия ва мутобиқсозии 
заминаҳои ҳуқуқӣ оид ба эъти-
рофи байналмилалии ҳуҷҷатҳои 
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
самти таҳсилот, тақвияти фаъоли-
ят дар хориҷа ҷиҳати ҷалби сармо-
яи хориҷӣ дар соҳаи тайёр кардани 
кадрҳо, бастани шартномаҳои таъ-
лим, такмили ихтисос ва таълими 
хизматчиёни давлатӣ дар хориҷа 
бояд аз самтҳои мубрами соҳа до-
ниста шавад.

Дар фароварди сухан мехостем 
бо нуктаҳои ҳикматомези Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пе-
швои муаззами миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳусни анҷом бах-
шем, ки «мо сиёсати давлати худро 
дар соҳаи маориф ба сӯи наздикшавӣ 
ба меъёрҳои байналмилалӣ ва ворид 
шудан ба фазои ҷаҳонии таҳсилот 
равона сохтаем. Дар ин росто моро 
зарур аст, ки низоми арзёбии сифа-
ти таҳсилотро низ ба ин меъёрҳо 
мутобиқ гардонем. Аз ҷумла, мо бояд 
низоми кафолати сифати таҳсилотро, 
ки дар кишварҳои пешрафта, махсу-
сан, дар соҳаи таҳсилоти олии касбӣ 
роҳандозӣ шудааст, ҳамаҷониба 
омӯхта, барои гузариш ба ин низом 
замина фароҳам оварем. Ҳоло бо 
мақсади беҳтар намудани сифати 
таҳсилоти олии касбӣ ва мутобиқ 
кардани он ба талаботи бозори 
меҳнати дохил ва хориҷи кишвар 
дар доираи Стратегияи миллии руш-
ди соҳаи маориф ислоҳоти ҷиддии 
таҳсилоти олии касбӣ оғоз шудааст».

Оре, барои татбиқи самараноки 
чунин суханони ҳидоятгарона дар 
фазои муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбӣ самти равобити байналмилалӣ 
аз самтҳои муҳим ва дорои афзалия-
ти хос ба шумор меравад.

Сомон ИСМАТОВ,
ноиби ректор оид ба 

робитаҳои байналмилалӣ
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ИСТИЌЛОЛ - МЕЊВАРИ ТАМОМИ ДАСТОВАРДЊО
Истиқлолият барои сарна-

вишти миллати тоҷик оғози 
марҳалаи сифатан нави рушд 
гардида, иҷрои вазифаи бисёр 
пу рмасъулияти таъри хӣ, яъ-
не бунёди давлате ҷавобгӯ ба 
манфиат ҳои халқу кишвар ва 
эҷоди аркони давлатдории муо-
сирро фароҳам овард.

Воқеан, истиқлол воситаи асосии 
рушду нумӯи давлат ва муайянку-
нандаи сиёсати дохилию хориҷии 
ҳар кишвар аст. Истиқлол нишони 
ҳувият, ифтихор, номус, рамзи сао-
дат ва шарти бақои миллат мебошад. 
Албатта, Истиқлоли давлатӣ ба он 
мусоидат намуд, ки дар ҳаёти сиёсӣ, 
иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии 
кишвар комёбиҳои беназир ба даст 
оварда шаванд. Дар баробари ин, 
истиқлол дар назди миллати тоҷик 
рисолати бузургеро гузошт, ки 
муҳимтарини онҳо ташкили арко-
ни давлати соҳибихтиёри миллӣ, 
таҳкими сулҳу субот, таъмини амни-
яти давлат ва ҷомеа, оғози раванди 

созандагиву бунёдкориҳо ва рас-
идан ба сатҳи зиндагии шоистаи 
мардум мебошад. Тавре Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти маҳбуби ки-
швар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
зикр намудаанд: “Ба шарофати 
мустақилият халқи мо соҳиби 
рамзҳои давлатӣ – Парчам, Нишон 
ва Суруди миллӣ гардид. Асосҳои 
сохтори конститутсионӣ, рукнҳои 
нави идоракунии давлат, меъёрҳои 
танзимкунандаи ҳаёти иқтисодиву 
иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар 
муқаррар гардида, асъори миллӣ 
ба муомилот бароварда шуд.”

Б оя д  г у ф т,  м у с та қ и л и я т и 
д а в л ат  д а р  н и г о ҳ  д о ш т а н и 
ягонагӣ ва волоияти ҳокимияти 
давлатӣ дар қаламрави мамла-
кат ва соҳибихтиёрӣ дар муно-
сибат бо с у бъект ҳои сиёсии 
байна лмила лӣ ифода меёбад . 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи 
байналмилалӣ ҳамчун давлати 
демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ 
муаррифӣ гард ида ,  бо аксар 

кишварҳои олам ва созмонҳои 
ҷаҳонӣ муносибатҳои дипломатӣ 
ва ҳамкорӣ барқарор намудааст. 
Тоҷикистон узви фаъоли Созмо-
ни Милали Муттаҳид , Созмони 
Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо, 
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, 
Созмони А ҳ д номаи амнияти 
дастаҷамъӣ, Созмони ҳамкории 
Шан х ай,  Созмони ҳ амкории 
исломӣ ва чандин ташкилотҳои 

байналмилаливу минтақавии дигар 
мебошад.

Падидаи муҳим дар сиёсати 
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қабул гардидани пешниҳодҳо дар 
сатҳи байналмилалӣ мебошад. 
Таҳлилҳо нишон медиҳанд , ки 
ташаббусҳои созандаи Сарвари 
давлат ба ҳалли  мушкилоти глоба-
лии сайёра, аз ҷумла ба масъалаи об 
равона гардидаанд, қобили дастги-

рии ҷомеаи ҷаҳонӣ  мебошанд ва ки-
швари мо дар арсаи байналмилалӣ 
ба сифати ташаббускор ва пешса-
фи фаъоли ҳалли масоили глобалии 
вобаста ба истифодаи босамари 
захираҳои об эътироф гардидааст.

Истиқлоли давлатӣ барои руш-
ди иқтисодиёти ватанӣ шароити 
хуб фароҳам овард. Бунёди роҳҳои 
оҳан ва автомобилгард қадами 
бузу рг баҳри иҷрои ҳадафҳои 
стратегӣ ва омили муҳим баҳри 
ҳамгироии ҷомеа мебошанд.

Та ҷ р и б а и  с и ё с ӣ  н и ш о н 
медиҳад , ки ма ҳз истиқлол ва 
ваҳдати миллӣ роҳи инкишофи 
имрӯзу ояндаи дурахшон ва пе-
шрафти ҷомеаи моро муайян ва 
самтҳои ба мақсад расиданро рав-
шан сохта, тамоми шаҳрвандонро 
баҳри амалӣ гардондани онҳо 
ҳидоят менамояд.

Исматуллои ШЕРХОН,
сармутахассиси шуъбаи 

магистратура

Инсон дар ҳама давру замон ун-
сури асосии ҷомеа маҳсуб ёфта, 
хамагуна падидаҳо ва равандҳои 
мавҷуда дар натиҷаи фаъоли-
яти ў пайдо гардидааст. Дар 
саргаҳи дилхоҳ амалҳои сиёсӣ- 
идеологӣ,– иқтисодӣ-иҷтимоӣ 
ва ҳуқуқӣ - фарҳангӣ арзишҳои 
инсонӣ мақоми хоса доранд. Ин-
сон махлуқи ҳастӣ ва мавҷудоти 
табиист, ки барои баровардани 
манфиатҳои моддӣ ва маънаваии 
хеш ба ҳар кор кодир аст. Руш-
ди ҷомеа побанди манфиатҳои 
инсонӣ буда, муттаҳидият ва 
костагии он аз омилҳои инсонӣ 
вобаста аст.

Дар низоми давлатдорӣ ри-
о я и  т а л а б о т ҳ о и  м е ъ ё р ҳ о и 
муқарраргардидаи Конститутсия аз 
ҷониби шаҳрвандон инъикосгари си-
фати маърифатнокии сокинон маҳсуб 
ёфта, иҷрои талаботҳои он кафолатҳои 
иҷтимоиро таъмин месозад. Рафто-
ри ҳар як шахс новобаста аз мақоми 
иҷтимоиияш костагӣ ва рушди маф-
куравию ахлоқии сокинонро муайян 
менамояд. Дар ҷомеаи мутамаддин би-
дуни риояи муқаррароти Конститут-
сия ва санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ зистан 
ғайриимкон буда, таъмини фазои му-
соиди сиёсию иҷтимоӣ дар иҷроиши 
талаботҳои он кафолат дода мешавад. 
Маҳз Конститутсия ба инсонҳо кафо-
лат медиҳад, ки дар ҷомеа мавқеи худро 
устувор нигоҳ доранд.

Талаботҳои арзишҳои инсонӣ то 
ҳадде мураккаб гардидааст, ки дар 
умқи таърих нокифоягии таъминоти 

иҷтимоии инсонҳо чандин низому 
кишварҳоро ба вартаи нестӣ расон-
дааст. Чун талаботи инсонӣ бароварда 
нашавад сохтани ҳаргуна низом им-
коннопазир мегардад. Инсонҳо баҳри 
дастёб шудан ба мақсадҳои худ ба ҳама 
кор қодиранд, аз ин лиҳоз роҳбарони 
давлатҳо ва ходимони давлатию сиёсӣ 
саъй менамоянд, то ки дилхоҳ амал-
ро дар доираи ченакҳои арзишҳои 
инсонӣ анҷом диҳанд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд 
аз ду соли касби соҳибистиқлолӣ 
6.11.1994 Конститутсия қабул гардид, 
ки он 10 боб ва 100 моддаро дарбар 
мегирад. Муддати 26 соли мавҷудият 
ба Констит у тсияи Ҷумҳу рии 
Тоҷикистон се маротиба тариқи 
райъпурсии умумихалқӣ 26.09.1999, 
22.06.2003 ва 22.05.2016 тағйиру 
иловаҳо ворид карда шуд. Мақсад 
аз ворид намудани тағйиру иловаҳо 
ин мутобиқ намудани фазои солими 
қонунмандӣ ва баланд бардоштани 
сифати низоми идоракунии давлатӣ 
ба ҳисоб меравад.

Конс тит у тсияи Ҷу м ҳ у рии 
Тоҷикистон аришҳои моддӣ ва маъ-
навии инсониро дар худ таҷассум 
намуда, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои 
ўро ба зиммаи давлат ва мақомоти он 
вогузошта аст. Арҷгузорӣ ба арзишҳои 
инсонист, ки боби дуюми Конститут-
сия ба ҳуқуқ, озодӣ, вазифаҳои асосии 
инсон ва шаҳрванд бахшида шудааст.

Конс тит у тсияи Ҷу м ҳ у рии 
Тоҷикистон ба инсонҳо ҳуқуқи ба-
робар зиндагӣ карданро кафолат 
дода, ҳар гуна амалҳоеро, ки шаъну 
шарафи инсонро паст мезананд, 

маҳкум менамояд. Ҳуқуқи фитрӣ ва 
позитивӣ(асосӣ)-ии инсон кафолат 
дода шуда, ҳифзи он ба салоҳияти дав-
лат вогузор карда шудааст. Мувофиқи 
моддаи 17 ҳама дар назди қонун ва 
суд баробар буда, ба ҳар кас, қатъи 
назар аз миллат, нажод, ҷинс, забон, 
эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи 
иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк , ҳуқуқу 
озодиҳояш, инчунин баробарҳуқуқии 
марду зан аз ҷониби давлат кафолат 
дода мешавад.

А з ин бар меояд ,  ки дар 
ҷомеаи тоҷик бидуни арҷгузорӣ 
ба арзишҳои инсонӣ ҳеҷ амале 
анҷом дода намешавад. Ҳуқуқу 
манфиатҳои инсонҳоро давлат та-
вассути мақомотҳои ҳокимияти 
давлатӣ ва намояндагони мардумӣ 
ҳифз менамояд.  Низоми интизомии 
давлатдорӣ устувор буда, ҳар он на-
фаре, ки ба амали ғайр чанг мезанад 
ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.

Тақдири инсон ба ҳокимияти 
судӣ вогузор карда шуда, ваколати 
суд чун ҳомии инсон эътироф меша-
вад. Суд вазифадор карда шудааст, 
ки ба хатоги роҳ надиҳад. Гурўҳҳо, 
созмонҳо, ташкилотҳо ва ҳаракатҳое, 
ки ғаризаҳои зидди инсониро до-
ранд, таъсис дода намешавад. Тибқи 
моддаи 19-уми Конститутсия ҳар кас 
кафолати ҳифзи судӣ дорад. Ҳар шахс 
ҳуқуқ дорад талаб намояд, ки парван-
даи ўро суди босалоҳият мустақил ва 
беғараз, ки тибқи қонун таъсис ёфта-
аст, баррасӣ намояд.

Ҳеҷ касро бе асоси қонунӣ дастгир, 
ҳабс кардан мумкин нест. Ҳар шахс аз 
лаҳзаи дастгир шудан метавонад аз 

ёрии адвокат истифода кунад.
Дар ҳолате, ки шахс ба ҷиноят 

даст мезанад, ҳеҷ кас ҳуқуқ надо-
рад ўро айбдор эълон кунад. Ҳукми 
айбдоркунӣ баъд аз баровардани 
хулосаи мурофиаи судӣ эълон карда 
мешавад. Чунин имтиёзҳо дар мод-
даи 20-уми Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои инсонҳо чунин 
таҷассум гардидаст: Ҳеҷ кас то эъти-
бори қонуни пайдо кардани ҳукми суд 
дар содир кардани ҷиноят гунаҳгор 
дониста намешавад.

Мусодираи пурри молу мулки 
шахси маҳкумшуда маън аст. Дар 
заминаи ин моддаи Конститут-
сия қайд кардан ба маврид аст, ки 
ҳуқуқу озодиҳои инсон шаъну ша-
рафи ў дар ҳар ҳолате, ки набошад 
дар чаҳорчўбаи инсонгарӣ ба танзим 
дароварда мешавад. Месазад иброз 
намуд, ки Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон меҳвари чархзананда 
баҳри расидан ба мақсадҳои волои 
инсонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
нақши калидӣ дорад.

Ҳифзи манофеи инсонҳо то ба 
ҳадде баланд бардошта шудааст, ки 
дар ҷомеаи тоҷик фаъолияти инсонҳо 
новобаста ба дараҷаи иҷитимоияшон 
таъмин  мегардад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар кас 
ҳуқуқ дорад муносибати худро нисбат 
ба дин  мустақилона муайян намояд, 
алоҳида ва ё якҷоя бо дигарон динеро 
пайравӣ номояд ва ё пайравӣ накунад, 
дар маросим ва расму оинҳои динӣ 
иштирок намояд. Чунин имтиёзҳо ба 
инсонҳо мутобиқи моддаи 26 Кон-
ститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

кафолат дода мешавад. Дар ин замина 
ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад қадру манзалати 
эътиқодии дигаронро паст занад. Ҳар 
кас метавонад дар доираи фаҳмишҳои 
эътиқодии худ озодона зиндагӣ на-
мояд.

  Қабули авфи умумии соли 2019 
қабул гардида, зиёда аз 20 ҳазор 
маҳбусони маҳкумшударо ба озоди 
баровард. Ин иқдомро, ки бахшида 
ба 25-умин солгарди қабули Кон-
ститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷаноби 
Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
амали карданд, ҳуқуқи конститут-
сионии Роҳбари давлат баҳри ҳифзи 
арзишҳои инсонӣ маҳсуб мегардад. 
Дар давоми 29 соли соҳибистиқлолӣ 
аз ҷониби Роҳбари оқилу одили 
тоҷикон Пешвои муаззами миллат 
16 маротиба қонуни авф ба тасвиб 
расидааст, ки ҳамаи онҳо дар худ 
хусусияти сирф инсондўстонаро 
таҷассум менамоянд. Ин иқдоми 
бузурги роҳбари давлат ба рўҳу 
равони маҳкумшудагон нерўи тоза 
бахшида, онҳоро ба зиндагии со-
лиму осоишта дилгарм хоҳад кард. 
Умед аст, ки минбаъд нафароне, ки 
аз бепарвоӣ ва нофаҳмӣ ба амалҳои 
номатлуб чанг зада, паси панҷара 
нишаста буданд, ислоҳ шаванду ҳаёти 
хушу пур аз накҳати озодиро қадр 
намуда, барои ободии як гўшаи Ва-
тан саҳмгузор бошанд.

Ҷамшед МУРОДАЛИЗОДА, 
унвонҷӯи Академия 

ДИДГОЊИ ИНСОНГАРОЇ ДАР 
КОНСТИТУТСИЯИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
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Мас ъ а л аи  те р р о ри з м  ва  ба 
ҳаракатҳои ифротӣ рӯ овардани 
одамон ва махсусан, ҷавонон дар 
маркази диққати роҳбарияти мамла-
кат, бахусус аз ҷониби Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои 
миллат қарор гирифтааст ва дар 
паёмҳои ҳамасолаи Пешвои миллат 
ба Маҷлиси Олӣ ба таври амиқ мав-
риди баррасӣ қарор дода мешавад. 

Дар шароити ҳозира терроризм ва 
амалҳои террористӣ ба ҳодиса ва ра-
ванди мудҳиштарини ҷомеаи ҷаҳонӣ 
табдил ёфтаанд. Таҳлилҳо нишон 
медиҳанд , ки сабаби асосии гарави-
дани мардум, махсусан ҷавонон, ба 
гурӯҳ ҳои ифротӣ на ҷанбаи моддӣ, 
балки бештар ҷанбаи маънавӣ до-
рад. Дар ин доира паст будани маъри-
фати динӣ ҳамчун яке аз сабабҳои 
асосӣ баромад мекунад. Ҷавононе, 
ки мубталои андешаҳои радикалӣ 
гаштаанд асосан ҷаҳонбинии онҳо 
дар заминаи таасуб шакл гирифта-
аст. Зеро ягон дине вуҷуд надорад , 
ки дар он арзишҳои волои инсонӣ – 
сулҳу оштӣ, амният, адолат, сулҳдӯстӣ, 
хайрхоҳӣ ва ғ. арзишҳои ахлоқӣ вуҷуд 
надошта бошад ва ё дар ҷои аввал 
қарор нагирифта бошад. 

Терроризм ба ягон дин алоқаи бе-
воситае надошта, душмани тамоми 
халқу миллатҳо, мазҳабу оинҳо ва 
душмани тамаддуни инсонӣ мебошад. 
Ин ҳақиқати мусаллам дар шакли хеле 
равшану ошкоро дар Қуръони маҷид 
ва суннати Пайғамбар (с) матраҳ гар-
дида, ҳар марди мусалмонро водор 
кардааст, ки ҳама гуна шакли зӯрӣ ва 
зӯроварӣ нисбати дигар ҳамҷинсони 

хеш ва кинаву адоват варзиданро 
қатъиян манъ мекунад. Бояд қайд 
кард , ки ҳар як амали манфур аз май-
наи манфур бармеояд. Терроризм 
низ маҳсули ҳамин навъи майнаи ин-
сонист. 

Ҷанбаи дигар паст будани дони-
ши ҳуқуқӣ аст. Аксар вақт ҷавонон 
ба чунин гурӯҳҳо шомил шуда, раф-
тори худро боадолатона мешумо-
ранд ва ҳатто тасаввур карда наме-
тавонанд , ки чунин рафтор онҳоро 
аз кадом ҳуқуқҳо маҳрум мекунад. 
Таҳлили ҳуқуқии рафтори онҳо ни-
шон медиҳад , ки ин рафтор на адо-
латпарварона аст, балки ба маҳ дуд 
кардани ҳуқуқу озодиҳои фитрии ин-
сон равона шудааст. Барои пешгирӣ 
намудани гаравидани ҷавонон ба 
гурӯҳ ҳои ифротӣ фаъолиятро дар 
самти ба ланд бардоштани сат ҳи 
маърифатнокии онҳо ҷоннок намудан 
лозим аст. Дар ин замина зарӯр аст, 
ки фаҳмиши моҳияти дин аз таассуб 
тоза карда шуда, моҳияти адолат ва 
адолатпарварӣ аз мавқеи қонун ва 
дар заминаи давлати ҳуқуқбунёд ба 
ҷавонон фаҳмонида шавад. 

Яке аз роҳҳои босамари пешгирӣ 
аз терроризм ва амалҳои террористӣ 
бедор намудани худшиносӣ, баланд 
бардоштани зиракӣ ва фарҳанги сиё-
сии аҳли ҷомеа ба шумор меравад. 
Сатҳи нокифояи худшиносии миллӣ 
инсонро фирефтаи иҷрои амалҳои 
ношоиста мегардонад. Гурӯҳҳои гуно-
гун ва давлатҳои алоҳида маҳз ҳамин 
нуқтаи заъфи инсонҳоро пайдо карда, 
онҳоро ба доми худ медароранд. 

Азамҷон РАФИҚЗОДА, 
магистранти курси 1

Соли   2019   дар ҳаёти сиёсву иҷтимоӣ   
ва фарҳангии   Ҷумҳурии Тоҷикистон як-
чанд   саҳифаҳои нотакроре  сабт  намуд, 
ки  ба 22-юмин  солгарди   ҷашни  Ваҳдати 
миллӣ,   28-солагии  Истиқлолияти 
давлатӣ, 25-солагии  Конститутсияи   
Ҷумҳурии  Тоҷикистон  ва  ба  20-солагии  
қабули  фармони  Президенти  Ҷумҳурии  
Тоҷикистон  “Дар  бораи  тадбирҳои   ба-
ланд  бардоштани  мақоми  зан дар ҷомеа”  
пайванд  мегирад. 

Баланд  бардоштани   мақоми  зан   дар   
ҷомеа  даргоҳест,  ки  дар  пиндор  ва  та-
факкури мардуми  тоҷик  ҷойгоҳи  махсус  
дарёфта,  ба  зан  ҳамчун  мазҳари   покиза-
гиву  иффат,  соҳиби  ақлу  заковати  беназ-
ир  ва  хиради  воло  арҷ  гузошта  мешавад.

Таи солҳои  соҳибистиқлолӣ  таҳти  
роҳбарии   бевоситаи  Асосг узори   
сулҳу   ваҳдати  миллӣ - Пешвои   мил-
лат    муҳтарам  Эмомалӣ   Раҳмон  дав-
лату  Ҳукумати  Ҷумҳурии  Тоҷикистон   
тавонист,  ки  ба  беҳбудии   вазъи   занон  
таваҷҷуҳи  хоса  зоҳир  намояд.

Ҳукумати   кишвар  бо  назардо-
шти  воқеъияти  сиёсӣ,  иқтисодӣ  ва   
хусусиятҳои   фарҳангиву  маънавӣ  шакли   
муайяни   сиёсати  беҳгардонии  шароити  
занонро   ба  таври  хос  кор   карда  баро-
мад. Моҳи  сентябри  соли 1998,  таҳти   
№363   бо  қарори Ҳукумати  Ҷумҳурии  
Тоҷикистон  “Нақшаи  миллии   тадбирҳои   
Ҳукумати  Ҷумҳурии   Тоҷикистон  оид   ба  
баланд  бардоштани  мақом    ва  нақши  зан   
дар  солҳои  1998-2005”  тасдиқ  гардид  
ва   барои  амалӣ  гардидани  ҳадафҳои 
он  вазорату  кумитаҳо  ва  ташкилотҳои  
ҷамъиятӣ   ҷалб  гардиданд. 

Таъсиси  квотаи  президентӣ  барои  
таҳсили  духтарон  аз  ноҳияҳои  дурдаст,  
ҷудо  гардидани грантҳои  Президенти  
Ҷумҳурии  Тоҷикистон  барои  рушди  
соҳибкории  занон,  ба  шуғл  ва  касбомузӣ  

ҷалб  намудани  занону  духтарон,  ташки-
ли  ҷойҳои  нави  корӣ,  ғамхорӣ  нисбати  
солимии  кӯдак  аз  чораҳое  гаштанд,  ки  
барои  беҳгардии  вазъи  занон  таккони  
ҷиддӣ  бахшиданд.

Имруз дар мақоми қонунгузор, яъне 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
5 зан узви Маҷлиси миллии Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 13 ва-
кили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, 
ки 19,4%-ро ташкил медиҳанд. Айни замон 
4 зан раисони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 
мебошанд. Соли 1995 дар таърихи навини 
Тоҷикистон бори аввал тоҷикзанон дар 
кори Конфронси чоруми умумиҷаҳонии 
занон дар шаҳри Пекин ширкат варзиданд, 
ки ин барои зани тоҷик боиси ифтихор ва 
самараи амалишавии фармони Пешвои 
миллат буд.

Новобаста ба мавҷудияти мушкилиҳо 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист дар ин 
давра дар самти татбиқи нишондодҳои ин 
ҳуҷҷатҳои муҳим ба дастовардҳои назар-
рас дар самти таъмини баробарҳуқуқии 
мардону занон дар кишвар ноил шавад. 
Самараи истиқлолият ва талошҳову 
дастгириҳои пайвастаи Пешвои миллат 
буд, ки имрӯз зани тоҷик аз минбарҳои ба-
ланди созмону мақомоти гуногуни кишвар 
ва байналмилалӣ садо баланд карда, аз 
ҳуқуқҳои хеш дифоъ ва аз музаффариятҳои 
худ ифтихор менамояд. Саъйю талошҳои 
Ҳукумати кишвар таҳти роҳбарии Пе-
швои муаззами миллат буд, ки Тоҷикистон 
ба ҳайси узви Комиссияи СММ оид ба 
мақоми занон пазируфта шуд, ки ин эъти-
рофи сиёсати пешгирифтаи Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҷомеаи 
ҷаҳонӣ мебошад, ки боз як қадами ҷиддӣ 
дар самти татбиқи сиёсати гендерӣ арзёбӣ 
мешавад.

      Ганҷина НАИМЗОДА, 
магистрант

МАЪРИФАТИ ЊУЌУЌИЮ ДИНЇ - 
ОМИЛИ ПЕШГИРИИ ТЕРРОРИЗМ

Замин сарчашмаи ҳамагуна 
боигарӣ мебошад. Замин ба 
инсон маводи хӯрока, нах 
барои либос, чӯб барои сохт-
мон, хӯроки чорво ва ғайраро 
медиҳад. Бесабаб нест, ки му-
таффакире гуфтааст: “Меҳнат 
агар падари боигарӣ бошад, 
замин модараш аст”.

Замин - боигарии бузургта-
рин ва сарвати такрорнашаван-
даи миллии кишвар аст. Аз ин 
лиҳоз, истифодаи самараноку 
оқилонаи ин боигарӣ, вазифаи 
аввалиндараҷаи ҳар як шаҳрванди 
ҷумҳурӣ мебошад. Баъди худ ба 
насли оянда мерос мондани за-
мини пурҳосил ва зебо қарзи ҳар 
як шаҳрванд аст.

Аз давраҳои қадим, халқ 
ба замин бо эҳтироми бузург 
муносибат менамуд. Қисмати 
ҳазорон деҳқонон ва кишовар-
зон бо замин алоқаманд буд ва 
мемонад. Замин дар ҳаёти инсон 
ва истеҳсолоти ҷамъиятӣ нақши 
ниҳоят муҳимро мебозад.

Замин барои тараққиёти 
соҳаҳои кишоварзӣ, саноат, 
нақлиёт ва дигар соҳаҳои хоҷагии 
халқ шароит фароҳам оварда, 
мавзеи сохтмони шаҳру деҳаҳо 

ва ҷойҳои аҳолинишин мебошад.
Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ - Пешвои миллат, Прези-
денти кишвар Эмомалӣ Раҳмон 
дар яке аз баромадҳои худ чунин 
изҳор карда буданд: “Замин бо-
игарии асосии мамлакати мост. 
Ояндаи ҷумҳурӣ, ояндаи халқи 
Тоҷикистон аз бисёр ҷиҳат ба 
он вобаста аст, ки муносибат ба 
замин дар кишвари мо чи гуна ба 
роҳ монда мешавад”.

Замин новобаста аз дарк ва 
хоҳиши инсон, бе мухолифати гу-
ногун аз тарафи ҷамъият ҳамчун 
ҷисми табиӣ-таърихӣ, шароити 
умумии меҳнат ва олоти меҳнат 
вуҷуд дошта метавонад. Аз ин 
хотир, замин ҳамчун маводи 
зарурӣ барои ба вуҷуд омада-
ни ҷараёни меҳнат ва асосҳои 
пайдоиши ҳама гуна истеҳсолот 
хизмат менамояд. Бинобар он, 

ҳамчун маводи истеҳсолот, замин 
на танҳо дар соҳаи кишоварзӣ, 
саноат ва нақлиёт, балки дар та-
моми соҳаҳои фаъолияти инсон 
истифода бурда мешавад. 

Соҳ аи кишоварзӣ -  яке 
аз рукнҳои ҳаётан муҳимми 
хоҷагии халқ буда, барои инсо-
ният маҳсулоти полизиву гӯштӣ 
истеҳсол менамояд. Истеҳсоли 
маҳсулот, ин натиҷаи ҷараёни 
меҳнат аст, ки пеш аз ҳама муно-
сибати инсонро ба замин, ҳамчун 
воситаи меҳнат нишон медиҳад.

Дараҷаи баланди тараққиёти 
и л м у  те х н и к а  ва  ма в од и 
ис теҳсолот и навтарин ва 
замонавӣ, то ҳадди имкон ба ба-
ландравии ҳосилнокиву самара-
нокии замин кўмак мерасонад.

Ба ҳ ри беҳ тар намудани 
ҳосилнокии хок, инсон ба замин 
бо ҳар гуна роҳ таъсир мерасо-

над. Заминро ҳамвор мекунад, 
шудгор менамояд, хушк ё обёрӣ 
менамояд, аз поруҳои маъданӣ 
ва табиӣ истифода мебарад ва 
аз тарафи дигар, беҳтар намуда-
ни талаботи растаниро барои аз 
қабати хок қабул кардани ғизо, 
мадад менамояд. Бо гузаронида-
ни чорабиниҳои гуногуни зарурӣ 
ба замин, ҳосилнокии хокро зиёд 
намудан мумкин аст.

Дигар омили ҳосилхезии за-
мин бой будани таркиби хок аз 
моддаҳои ғизоӣ мебошад. 

Истифодаи дурусти замин низ 
ба серҳосил гардидани хок таъ-
сир мерасонад ва интенсифика-
тсияи истеҳсолот самти асосии 
тараққиёти хоҷагии қишлоқ буда, 
ҳосилнокии меҳнатро афзун ме-
намояд.
Манишвар МАРДОНЗОДА, 

магистрант

ЗАМИН - МАНБАИ БОИГАРЇ

НАЌШИ ЗАН
ДАР ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ  
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Конститутсия ҳамчун қонуни асо-
сии давлат манфиатҳо ва иродаи халқ 
ё худ гурўҳҳои (табақаҳои) алоҳидаи 
иҷтимоии ҷамъиятро ифода намуда, 
асосҳои муҳимми сохтори ҷамъиятӣ 
ва ташкили ҳокимияти давлати дахл-
дорро дар заминаи манфиатҳои онҳо 
мустаҳкам месозад. 

Конститутсия ҳамчун санади олии 
ҳуқуқии давлатӣ аз рўи нишонаҳои ҳуқуқӣ, 
иҷтимоӣ, ифодакунии демократия, шакл, 
тартиби қабул ва тағйирдиҳӣ, доираи амал, 
мақсаднокӣ тасниф карда мешавад. Дар 
таълимоти ҳуқуқии муосир моҳияти Кон-
ститутсия як навъ шартномаи ҷамъиятӣ 
маҳсуб шудааст, ки дар он муносибатҳои 
муҳимми давлат ва шаҳрванд муқаррар 
карда мешаванд. Назариядонҳои консти-
тутсия бар он ақидаанд, ки Конститут-
сия на танҳо доираи ҳокимияти давла-
тиро маҳдуд мекунад, балки дар як вақт 
мурофиаи баамалбарории функсияҳои 
ҳокимиятиро низ муқаррар менамояд. 
Ҳамчун санади сиёсиву ҳуқуқӣ ва фишурда 
конститутсия бояд, ки меъёрҳои махсу-
сан муҳимро танзим намуда, таъиноти 
иҷтимоии худро иҷро намояд. 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳамчун поягузори давлати  соҳибистиқлол, 
ҳуқуқбунёд, демократӣ, дунявӣ, ягона ва 
иҷтимоии Тоҷикистон 6-уми ноябри соли 
1994 нахустин маротиба дар асоси изҳори 
иродаи бевоситаи халқи Тоҷикистон бо 
тариқи райъпурсии умумихалқӣ қабул 
гардид. Халқи Тоҷикистон худро боифти-
хор ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ, 
дар назди наслҳои гузашта, ҳозираю оянда 
масъул, пуштибони соҳибихтиёрии давла-
ти  худ, эҳтиромгузори ҳуқуқу озодиҳои 
шахс ва истиқлолияти давлатҳои ҷаҳон, 
таҳкимбахши дўстии тамоми халқияту 
миллатҳо ва бунёдгари ҷомеаи адолатпар-
вар эълон дошт. 

Конститутсияи соли 1994 аввалин 

бор баъзе хусусиятҳои ҳуқуқӣ-давлатии 
Тоҷикистонро, ки ба моҳияти ӯ пайвандӣ 
дорад, эълон намуд. Аз ҷумла, Тоҷикистон 
давлати демократӣ эълон шуд, ки он ба 
майлони умумии раванди демократии 
инкишофи ҷомеаи башар мувофиқат ме-
кунад. Имрӯз сохтори демократӣ бешубҳа 
арзиши умумибашарӣ дониста шуда, ак-
сари кулли давлатҳои ҷаҳон роҳ сӯйи 
демократияро афзал медонанд. Хусусан, 
давлатҳое, ки нав соҳибихтиёр гардидаанд, 
аксаран рӯ ба сӯйи инкишофи демократӣ 
меоранд. Чунки бо ин роҳ ба қатори 
давлатҳои мутараққӣ наздик шудани 
онҳо осон мегардад. Сохтори демократӣ 
ҷараёни беисти ба мардум наздик сохтани 
ҳокимияти сиёсӣ буда, ҳар як давлат дар 
марҳалаи муайяни инкишофи худ дар ин ё 
он сатҳи демократикунонӣ қарор мегирад. 
Давлатҳои нав бунёдёфта, одатан дар сатҳи 
ибтидоии раванди демократӣ буда, инки-
шофи он бештар ба муҳите алоқаманд аст, 
ки онро ҳокимияти сиёсӣ муҳайё месозад.

Нақши конститутсия на фақат барои 
расмӣ гардондани бунёди давлати нав, ин-
чунин барои таъмини инкишофи он низ 
калон аст. Чунки дар он асосу заминаҳое 
муқаррар шудаанд, ки фақат бо роҳи татбиқи 
дурусти онҳо давлат пеш рафта метавонад. 
Хусусан, амалӣ гардондани асосҳои дар 
боби аввали конститутсия пешбинишуда 
дар хусуси соҳибихтиёрии халқ ва шаклҳои 
таҷассуми он, тамомияти арзии давлат ва 
кафолатҳои он, бо роҳи таҷзияи ҳокимияти 
давлатӣ амалӣ шудани он, эътибори олии 
ҳуқуқии конститутсия ва бевосита амал 
кардани меъёрҳои он, қисми таркибии ни-
зоми ҳуқуқии ҷумҳурӣ донистани санадҳои 
ҳуқуки байналхалқӣ, ки Тоҷикистон онҳоро 
эътироф кардааст, самтҳои асосии сиёса-
ти хориҷӣ, асоси иқтисодии давлат ва 
объектҳои моликияти истисноии давлат 
заминаҳои пойдории Тоҷикистон мебошанд.

Меҳроби РАҶАБ, 
магистрант

Истиқлол беҳтарин неъмат ва гаронмо-
ятарин арзиш барои ҳар давлату миллат 
буда, омили аслии рушду тараққӣ ва за-
минасози ҳузур дар арсаи ҷаҳонӣ ҷиҳати 
нақшофарӣ ва ҳифзи манфиатҳои мил-
лию давлатӣ ба шумор меравад. Истиқлол 
шиносномаи ҳастии давлати комилҳуқуқ 
ва соҳибихтиёри тоҷикон дар ҷомеаи 
ҷаҳонист, ки низоми давлатдорӣ сиёса-
ти дохиливу хориҷӣ, сиёсати иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ ва фарҳангии хешро мустақилона 
пеш мебарад.

 Ба майдони сиёсат омадани фарзанди 
фарзонаи миллат Эмомалӣ Раҳмон давраи 
эҳёи анъанаҳо, фарҳанги миллӣ таҳкими 
Истиқлоли давлатии тоҷикон шурўъ мешавад. 
Сиёсатмадоре, ки ҷанги шаҳрвандиро хотима 
бахшид, мардуми парешонгаштаро ба Ватан 
баргардонида, дар як оилаи бузургу тифоқ, 
ки онро Тоҷикистон ном аст, ҷамъ овард, 
сулҳи саросарию ваҳдати миллиро арзонӣ 
дод. Ва ин таҷриба аз ҷониби мамолики дунё 
ҷонибдорӣ ёфта, миллати тамаддунофари 
тоҷик муарифӣ гашт ва Тоҷикистон чун дав-
лати соҳибистиқлол,дуняви ва демократӣ 
шинохта шуд. Воқеан ҳам чунин инсони 
поксиришт ва соҳибдилу фарзона, мардумро 
аз парокандаги наҷот бахшид, чароғафрузи 
дилу дидаи мардум гардид. Мардуми шари-
фи Тоҷикистон ба фардои дурахшони Ватан 
эътимод ҳосил намуданд. Халқ дар симои 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ –Пешвои 
миллат Президенти кишвар наҷотдиҳанда ва 
муҳофизи ватанро дарёфт. 

 Ҳама ҷаҳду талошҳои сарвари хирадманд 
ҳаққо, ки боиси ситоиш аст. Мо имрўз ифти-
хорманду шукргузор ва хушбахти замонем, ки 
дар оғуши чунин Ватани биҳиштосо озодона 
қадам зада аз ҳовои софу беолоишаш нафас 
мекашем. Аз ин рӯ, ҳар фарди баору ному-
си тоҷикро мебояд, ки барои боз ҳам усту-
вортару қавитар гаштани пояҳои истиқлоли 

мамлакат ҳиссагузор бошад. Ҳаргиз фаромўш 
набояд кард, ки файзи истиқлол хушбахтию 
осудагӣ бо шарофати ғамхории пайвастаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон насибамон 
гаштааст.

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон баробари ба даст гирифтани 
масъулияти роҳбарии кишвар роҳи сулҳу 
хамдигарфаҳмӣ ва ҳамдилию муттаҳидиро 
пеш гирифтанд. Дар ин нукта шакке нест, ки 
раванди сулҳофарӣ аз ҳамон Иҷлосия оғоз 
шуд, иродаи матини роҳбари нави миллат, 
вакилон ва тамоми мардум аз ҳамон лаҳзаҳои 
аввали баргузори Иҷлосия ба вуҷуд омада буд. 
Вале табиист, ки расидан ба натиҷаи ниҳоии 
сулҳ ва ризояти комилу саросарӣ кори осон 
набуд. Пешвои миллат дар ин роҳ тамоми 
сахтиҳоро пушти сар гузошт ва ҳамон тав-
ре, ки дар аввалин суханрониаш ваъда дода 
буд, аз ҳеҷ талоше дареғ наварзид ва ҳатто 
ҷонашро низ дар ин роҳ ба хатар гузошт.

Имрўз ҷомеаи Тоҷикистон як ҷомеаи пе-
шрафта ва худшиносу худогоҳ аст. Миллати 
мо офати парокандагиро дар хуну пўсти худ 
таҷриба карда, барои ин таҷриба баҳои сангине 
пардохтааст. Ин аст, ки ба қадри истиқлол ва 
ваҳдату амнияту субот мерасад ва барои ҳифзи 
ин арзишҳо ҳамаҷониба талош меварзад.

Тоҷикистон давоми 29 соли истиқлол дар 
партави сиёсати хирадмандонаи Президени 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва ташаббусҳои ҷаҳонии ин шах-
сият тавонист ҷойгоҳи шоистае дар арсаи 
байналмилалӣ барои худ касб намояд, чунон-
ки акнун ҳеҷ гуна тасмимгирии дастаҷамъиро 
дар минтақа бе ҳузури фаъоли Тоҷикистон 
наметавон тасаввур кард. Имрўз аз баракати 
истиқлол миллатеро бо номи тоҷик ва ки-
швареро бо номи Тоҷикистон тамоми олам 
мешиносад.

Самирҷон ОЧИЛДИЕВ,
магистрант

КОНСТИТУТСИЯ
масоили ҳуқуқии татбиқ ва рушди он

“Мақомоти корҳои дохилӣ, дигар 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои 
низомӣ дар ҳифзи арзишҳои олии 
давлатдорӣ, таъмини амнияти давлат 
ва ҷомеа, яъне волоияти қонун нақши 
калидӣ доранд”. 

Эмомалӣ РАҲМОН

Ҳамасола дар саросари олам 10-уми 
декабр ҳамчун рӯзи ҷаҳонии ҳуқуқи ин-
сон таҷлил мегардад. Ёдовар мешавем, ки 
10-уми декабри соли 1948 дар Созмони 
Миллали Муттаҳид бузургтарин ҳуҷҷати 
мутааллиқ ба ҳамаи миллатҳо – “Эъломияи 
ҷаҳонии ҳуқуқи башар” қабул гардид.

Ин санади муҳимми ҳуқуқӣ аз 30 мод-
да иборат буда, дар он ҳуқуқҳое сабт шу-
даанд, ки зиндагию фаъолияти шоиста 
ва шарафмандонаи ҳар як инсонро дар 
бар мегиранд. То ҳанӯз ягон санад чунин 
баҳои баландро сазовор нагаштааст. Зеро 
ин ҳуҷҷати таърихӣ дар худ консепсияи 

ҳуқуқу озодиҳои инсон, принсипҳои асо-
сии ҳуқуқҳои инсонро таҷассум менамояд. 

Дар он ҳамчун раҳнамои ҳуқуқи башар 
ҳамаи ҳуқуқҳои инсонӣ, аз қабили ҳуқуқ ба 
ҳаёт, ҳуқуқ ба моликият, ҳуқуқ ба таҳсил, 
мерос, интихоби манзил, афкору эътиқод 
ва ҳифзи сиҳатӣ, иштирок дар ҳаёти сиёсӣ, 
иҷтимоиву фарҳангӣ ва ба ин монанд дарҷ 
гардидааст. Эъломия муқаррар кард, ки 
меҳвари асосии ҳуқуқу озодиҳои инсон 
эътирофи қадру қиммати шахсият мебо-
шад, ки он ба тамоми аҳли башар хос буда, 
ҳуқуқи баробар ва дахлнопазирии онҳо 
асоси озодӣ, адолат ва сулҳи умум аст.

Тибқи моддаи 10 - уми Конститут-
сияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ин санади 
муҳимми байналмилалӣ ҷузъи таркибии 
қонунгузории кишвари мо - Тоҷикистон 
ба шумор меравад.

Мутобиқи моддаи 26-и Эъломияи уму-
мии ҳуқуқи башар “Ҳар як инсон ҳуқуқи 
таҳсил дорад. Ақаллан таҳсили ибтидоӣ 

ва миёна бояд бепул бошад. Таҳсили 
ибтидоӣ бояд ҳатмӣ бошад. Таълими 
техникӣ ва касбӣ бояд дастраси ҳамагон 
бошад. Таҳсили олӣ бояд мувофиқи 
қобилияти ҳар кас ба ҳама як хел дастрас 
бошад”. Ҳуқуқи ҳар кас ба таҳсил ҳуқуқи 
муҳимтарини фарҳангӣ мебошад. Зери 
мафҳуми таҳсилот раванди мақсадноки 
таълиму тарбияи шахс бар манфиати худи 
он, ҷомеа ва давлат фаҳмида мешавад. 

Эъломияи умумии ҳуқуқи башар 
бо гузашти қариб 70 соли амали худ ба 
ҳаёти инсонҳо таъсири мусбат расони-
да, ҳамчун яке аз воситаҳои муҳимми 
ҳифзи ҳ у қу қи инсон боқӣ мемо -
над. Принсипҳои асосии он то ҳанӯз 
нигоҳ дошта шуда, ба қонунгузорӣ ва 
конститутсияҳои давлатҳои мустақил, 
аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид 
гардиданд. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
рӯзҳои аввали истиқлолияти худ фаъоло-
на ба ҳаёти ҷомеаи байналмилалӣ ҳамроҳ 

шуда, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои асосии ин-
сон афзалияти сиёсати давлатӣ арзёбӣ 
гаштанд. Конститутсияи Тоҷикистони 
соҳибистиқлол инсон, ҳуқуқу озодиҳои 
ӯро ба сифати арзиши олӣ эътироф намуда, 
муқаррар намуд, ки онҳо муайянкунандаи 
мақсад, мазмун ва татбиқи қонунҳо, фаъо-
лияти ҳокимияти қонунгузор ва иҷроия 
буда, ба воситаи ҳокимияти судӣ таъмин 
мешаванд. Дар сатҳи Конститутсия та-
моми ҳуқуқу озодиҳои асосӣ танзими 
ҳамаҷониба пайдо карданд. Давлат ҳуқуқ 
ба ҳаёт, озодӣ ва дахлнопазирии шахсӣ, 
озодии сухан, ҳуқуқи муттаҳид шудан дар 
иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ 
ва иттифоқҳои касаба, ҳуқуқ ба моликият 
ва мерос, таҳсил, меҳнат, манзил, ҳуқуқ ба 
истироҳат ва ҳифзи иҷтимоӣ ва ғайраро 
кафолат медиҳад.

Робия САИДОВА, 
магистранти курси 2, 
менеҷменти молиявӣ

КОНСЕПСИЯИ ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ ИНСОН
10-уми декабр рӯзи ҷаҳонии ҳуқуқи башар

ИСТИЌЛОЛ 
ВА БАРАКАТИ ОН
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Бахши суғурта ҳамчун яке аз 
механизмҳои самараноки бозор 
бояд рушди устувори иқтисодиёт 
ва доираи иҷтимоиро таъмин на-
муда, ба фаъолияти иқтисодии 
масъулиятноки субъект ҳои 
хоҷагидорӣ мусоидат намояд ва 
хароҷоти иҷтимоии буҷети дав-
латро кам намояд.

Қайд кардан зарур аст, ки дар 
доираи ислоҳоти бахши суғурта 
ҷиҳати иҷрои супориши протоко-
ли ҷаласаи XIII Шӯрои машвара-
тии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба беҳтар наму-
дани фазои сармоягузорӣ аз 30 
майи соли 2014, таҳти № С/22-3 
ва банди 4.1.-и Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри 

соли 2014, таҳти №788 “Дар бораи 
нақшаи чорабиниҳо оид ба беҳтар 
намудани фазои сармоягузорӣ ва 
бахши сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” ба нақша гирифта шуда 
буд.

Идораи назорати суғуртавӣ бояд 
имконият фароҳам орад, ки коргаро-
ни баландтахассус, соҳибмаълумот  
ва таҷрибадорро  ба  кор  ҷалб  наму-
да  ва  инчунин ташкили омӯзишро 
барои пешравии соҳа таъмин намо-
яд.

Айни замон идораи назорати 
суғуртае, ки дар марҳалаи ибти-
доии рушд қарор дорад, яке аз 
шаклҳои самаранок дар робита бо 
дигар давлатҳои мақомоти назорати 
рушдёфтаи соҳаи суғурта ҳамкории 
зич дошта бошад.

Агар ба таҷрибаи пешқадами 
ҷаҳонии амалигардонии назорат ва 
танзими бахши суғурта назар кунем, 
дар Литва, Эстония, Арманистон, 
Қазоқистон ва Россия назорати бах-
ши суғурта дар баробари назорати 
бонкӣ аз тарафи Бонкҳои Марказӣ 
амалӣ шудааст.

Ҳамзамон, қайд кардан ҷоиз аст, 
ки дар бозори суғуртаи Тоҷикистон 
ягон ташкилоти азнавсуғуртакунӣ 
вуҷуд надорад ва таваккалҳои ка-
лон дар ташкилотҳои хориҷӣ аз нав 
суғурта карда мешаванд, ки ин боиси 
аз мамлакат берун шудани маблағҳои 
зиёд мегардад. 

Дар асоси Қонуни ҶТ “Дар бораи 
Бонки миллии Тоҷикистон” ворид 
намудани мақоми назораткунандаи 
соҳаи суғурта ва сохтори ташки-

лии БМТ имконият медиҳад, ки 
мустақилияту мухторияти мақоми 
назораткунандаи соҳаи суғурта дар 
сатҳи зарурӣ таъмин карда шавад.

Бахши рушдёфта ва устувори 
суғурта, дар навбати худ, ба дигар 
доираҳои бозори молиявӣ ва мах-
сусан ба рушди бозори фаъоли 
сармоя ва ҷалби сармоягузориҳои 
дарозмуддат ба иқтисодиёти миллӣ 
таъсири мусбат мерасонад, зеро 
бахши суғурта сарчашмаи дохилии 
доимӣ ва нисбатан боэътимоди 
сармоягузориҳо ба иқтисодиёти 
мамлакат ба ҳисоб меравад. 

Шукрулло ШАМСУЛОЗОДА,
мудири кафедраи идоракунии 

молиявии давлатӣ 
Сулҳияи АБДУХОЛИҚ ,

магистрант

НАЗОРАТ ВА 
ТАНЗИМИ БАХШИ СУЃУРТА 

РОЊНАМОИ 
ДАВЛАТИ 

ЊУЌУЌБУНЁД

“Конститутсия ба сифа-
ти қонуни олӣ заминаҳои 
ҳуқуқии пешрафти ҷомеаро 
аз тариқи қабули қонунҳои 
нав гузошта, муносибатҳои 
ҷамъиятии мухталифро таҳти 
танзим қарор дода, асосҳои 
ҳуқуқии рушду такамули мин-
баъдаи чунин муносибатҳоро 
фароҳам меорад”.

  Эмомалӣ РАҲМОН

6 ноябри соли 1994 ба-
рои халқи тоҷик санаи муҳим 
ва фаромӯшнашаванда аст. 
Баъд аз ба даст овардани 
истиқлолият, дуюмин дасто-
варди беназири миллати тоҷик 
ин қабули Конститутсия буд, 
ки Тоҷикистонро ҳамчун дав-
лати ҳуқуқбунёду демократӣ 
ба ҷаҳониён муаррифӣ намуд. 
Қабули Конститутсия саҳифаи 
дурахшоне дар таърихи давлат-
дории тоҷикон аст. Конститу-
тсия истиқлолияти давлатиро 
эътибори ҳуқуқӣ бахшид. То 
қабул гаштани Конститутсия, 
сохт ва идоракунии давлат та-
моман дигар буд. Бинобар са-
баби набудани як низоми муай-
яни ҳуқуқӣ миёни халқи тоҷик 
нофаҳмиву бесарусомониҳо 
дида мешуд. Аз ин рӯ, Конститу-
тсия ва ҳолату меъёрҳои он дар 
ташаккулёбии низоми ҳуқуқӣ 
ва барқарор кардани сулҳи 
тоҷикон аҳамияти ҳалкунанда 
дорад. 

Конститутсияро ба тарҳи 
биное шабоҳат додан мумкин 
аст, ки аз рӯи он сохтмонро 
оғоз мекунанд. Бо шукргузорӣ 
аз истиқлолияти давлатӣ ва 
сулҳу осоиштагӣ, имсол марду-
ми шарифу сарбаланди тоҷик 
бо камоли баланди масъулияти 
шаҳрвандӣ, ҷашни 26-умин сол-
гарди Конститутсияи миллии 
худро ҷашн мегирад. 

Хул о с а ,  Ко н с т и т у тс и -
яи Ҷумҳу рии Тоҷикистон 
ҳуҷҷати муҳимми сиёсӣ ва 
тақдирсозест, ки барои бунё-
ди давлати нави тоҷикон пояи 
устувори сиёсӣ ва ҳуқуқиро 
мустаҳкам гардонид.

Азиза АЛИМАРДОНОВА,
донишҷӯи курси 3

Кишвар- узви ИДМ Мақомоти назораткунандаи суғурта 
Арманистон Бонки марказии Арманистон www.cba.am  
Озарбойҷон Комиссияи назоратӣ оид ба масъалаҳои суғурта, Вазорати молияи Озарбойҷон
Беларус Раёсати назорати бахши суғурта, Вазорати молияи Ҷумҳурии Беларус

 www.minfin.gov. by/rmenu/insurance/
Гурҷистон Хадамоти давлатии назорати суғурта 
Қазоқистон Бонки миллии Қазоқистон, Кумита оид ба назорати фаъолияти бозори молиявӣ ва ташкилотҳои молиявии 

Бонки миллии Қазоқистон (“Кумита”) http://www.afn.kz/docid=2
Қирғизистон Хадамоти давлатӣ оид ба танзим ва назорати фаъолияти бозори молиявии Ҷумҳурии Қирғизистон 
Молдова Бозорҳои миллии молиявии Молдова, комиссияи назоратӣ оид ба масъалаҳои суғурта www. cnpf.

md
Россия Аз сентябри соли 2013 бонки марказии Россия 
Туркманистон Иттилоъ нест. Дар кишвар танҳо як ташкилоти суғуртавӣ вуҷуд дорад: ташкилоти давлатии 

суғуртавии Туркманистон
Тоҷикистон Бонки миллии Тоҷикистон, идораи назорати суғуртавӣ
Украина Комиссияи давлатӣ оид ба танзими амалиётҳои молиявӣ, Комиссияи назоратӣ оид ба масълаҳои 

суғурта www.dfp.gov.ua
Ӯзбекистон Комиссияи давлатӣ оид ба назорат дар соҳаи суғурта, Вазорати молияи Ҷумҳурии Ӯзбекистон 

http://www.gov.uz/en/authorities/ministries/1296

ҶАДВАЛИ 1. РӮЙХАТИ МАҚОМОТИ НАЗОРАТКУНАНДА ДАР 12 КИШВАРИ АЪЗОИ ИДМ

Ибтидо аз марҳилаи ав-
вали асри навин таваҷҷуҳи 
мамлакатҳои сайёра ба рушди 
неруи инсонӣ ва баланд бардош-
тани иқтидори зеҳнии аҳолӣ ра-
вона гардидааст. Тоҷикистон дар 
ин раванд таваҷҷуҳи дурбинона 
зоҳир намуда, заминаҳои воқеиро 
фароҳам овардааст.

Ҷавонон - неруи бузургу тавонно 
ва ояндасоз, қобилияти беҳамтои 
зеҳниро соҳибанд. Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои 
аввали соҳибистиқлолии мам-
лакат ба неруи созандаи ҷавонон 
эътимод намуда, барои ташаккули 
ҳамаҷонибаи мо, ҷавонон заминаҳои 
мусоидро фароҳам гардонидааст. 
Бунёди муассисаҳои таҳсилоти оли-
ии касбӣ, миёнаи умумӣ,  литсейҳои 
касбӣ - тахассусӣ, марказҳои рушд, 

коллеҷҳо ва китобхонаву марказҳои 
омӯзишӣ баҳри тақвият бахшидан 
ба неруи зеҳнии наврасону ҷавонон 
равона карда шудааст. Ҳар як ҷавон 
бевосита, барои худташаккулёбӣ 
ва расидан ба муваффақиятҳои на-
заррас аз ин имкониятҳо истифода 
бурда метавонад. Бо назардиди чу-
нин имконоти мавҷуда, истифодаи 
дурусту самараноки вақтро дар 
доираи лоиҳакашии эҷодкоронаи 
вақт ва муваффақият, зарурати ба 
танзим даровардан пайдо мегардад. 
Модели мазкур барои ҳар як ҷавон 
бобати расидан ба муваффақияти 
назаррас чун барномаи мушаххаси 
худтатбиқкунанда мавриди истифода 
қарор мегирад. Муҳтавои модели 
мазкур чунин арзёбӣ мегардад: 

- мақсади ниҳоӣ муайян карда ме-
шавад;

- тамоми имконият барои рас-
идан ба мақсади ниҳоӣ (воситаҳои 
таълимӣ, муассисаҳои таълимӣ ва 
дигар марказҳои ташаккулёбӣ, 
шарикон, ташкилотҳо, омӯзгорон, 
олимон, дӯстон ва ғ.) муайян карда 
мешаванд;

- вақт барои расидан ба мақсади 
ниҳоӣ дақиқ мегардад; 

-   и б т и д о  г у з о ш т а н  б а 
х у д т а т б и қ н а м о ӣ  б о  н а з ар -
дошти  и мк о ни ят  в а  в ақ ти 
дақиқгардида;

- расидан ба мақсади ниҳоӣ зим-
ни истифодаи дақиқу самараноки 
имконият ва вақти муайянгардида.

Аз нуқтаи назари таъкидҳо ва 
масъалагузориҳои Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба-
рои миллати босавод ва дорандаи 
қобилияту имконияти баланди та-
шаккулёфтаи зеҳниасос, дигар захи-
раву имкониятҳои табиӣ муҳим нест. 
Бузургтарин сармояи барои миллат 
ин сармоя инсонӣ ва зеҳнӣ дониста 
мешавад.  

Аз ин лиҳоз модели мазкурро 
метавон дар раванди расидан ба 
мақсадҳои ниҳоӣ бо назардиди 
масъалагузориҳои Пешвои му-
аззами миллат, дар замони муо-
сир истифода намуда, фаъолияти 
худро барои ояндаи дурахшон 
дурбинона лоиҳакашӣ намуд.

Рустам АВЛИЁҚУЛОВ,
донишҷӯйи курси 3-юми
ихтисоси идораи давлатӣ

ВАЌТ ВА 
МУВАФФАЌИЯТИ ЉАВОНОН 
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Ҷaвонон ҳaмешa дaр мaркaзи 
диққaти Ҳукумaти мaмлaкaт қaрор до-
штa, сол то сол пеш aз ҳaмa тaвaҷҷуҳи 
aсосӣ бa онҳо рaвонa кaрдa мешaвaд. 

Дaр ин сaмт ҷиҳaти рушди ин қишри 
ояндaдори кишвaр қонуну консепсия вa 
бaрномaҳои гуногун қaбул гaрдидaaст, 
ки яке aз онҳо қaбул гaрдидaни Қонуни 
Ҷумҳу рии Тоҷикистон “Дaр борaи 
ҷaвонон вa сиёсaти дaвлaтии ҷaвонон” 
мебошaд. Инчунин, бaҳри дaстгирии 
ҷaвонони лaёқaтмaнд Квотa вa Стипен-
дияи президентӣ, Ҷоизaи Президенти 
кишвaр дaр соҳaи вaрзиш бaҳри вaр-
зишгaрон дaр бaробaри сaдҳо иқдомҳои 
д и г a р  б a р о и  ҳ a в a с м a н д г a рдо н и и 
ҷaвонону вaрзишгaрон тaъсис додa шу-
дaaнд.

Президенти мaмлaкaт му ҳ тaрaм 
Эмомaлӣ Рaҳмон бa ҷaвонон итмино-
ни комил доштa, дaр ҳaр бaромaди хеш 
нaқши созaндaи ин қишри ояндaдори 
ҷомеaро муҳим aрзёбӣ менaмоянд. 
Пешвои миллaт, зимни тaҷлили Рӯзи 
ҷaвонони иброз доштaнд, ки “Мо ифти-
хор мекунем, ки имрӯз ҷaвононии мо дaр 
дигaргунсозиҳои ҷомеaи нaвин фaъо-
лонa иштирок кaрдa, дaр муaррифии 
дaвлaти тоҷикон вa бaлaнд бaрдоштaни 

Пaрчaми Тоҷикистон дaр aрсaи ҷaҳонӣ 
нaқши шоистa дорaнд. Шумо, ҷaвонони 
aзиз, бояд хуб дaрк нaмоед, ки ояндaи 
Тоҷикистони соҳибистиқлол дaр дaсти 
шумост. Ҷaвонон дaр ҳaмa дaвру зaмон 
нерӯи пешбaрaндaи ҷомеa бa ҳисоб 
мерaвaнд. Бинобaр ин, ҳaмaи кишвaрҳои 
пешрaфтaи сaйёрa бaрномaҳои мил-
лии хешро бо тaкя бa ин нерӯи созaндa 
тaрҳрезӣ нaмудa, ҷaвононро дaр меҳвaри 
сиёсaти дaвлaтии худ ҷой медиҳaнд.”

Бояд тaзaккур дод , ки aз ҷониби 
Ҳу к у м a т и  к и ш в a р  д a р  з a м о н и 
соҳибистиқлолӣ нисбaт бa ҷaвонон 
тaвaҷҷуҳ вa ғaмхории мaхсус зоҳир гaр-
дидa, бaрои тaшaккули ҳaмaҷонибaи 
онҳо тaмоми шaроиту имконоти зaрурӣ 
фaроҳaм овaрдa шудaaст. Имрӯзҳо 
ҷиҳaти дaстгирӣ вa ҳaвaсмaндгaрдонии 
ҷaвонони соҳибистеъдод Стипендияи 
президентӣ, Квотaи президентӣ, Сти-
пендияи бaйнaлмилaлии президентӣ 
- “Дурaхшaндaгон”, грaнтҳои Ҳукумaти 
Тоҷикистон дaр сaмти тaрбияи вaтaн-
пaрaстии ҷaвонон бaрои иттиҳодияҳои 
ҷaмъиятии кор бо ҷaвонон, Ҷоизaи бa 
номи Исмоили Сомонӣ бaрои олимони 
ҷaвон тaъсис додa шудaaст. 

Бо бовaрии комил метaвон гуфт, ки 
ҷaвонони мо дaр пaртaви ин дaстгириҳо 
бо кaмоли сaдоқaт вa ихлоси хеш бaрои рa-
сидaн бa ҳaдaфу ормонҳои нaҷиби худ, ки 
дaр сaрхaти онҳо бунёди фaрдои шукуфои 
Тоҷикистони aзиз қaрор дорaд, содиқонa 
хидмaт нaмудa, бо сaмимияту aзми қaвӣ бa 
сӯи музaффaриятҳои нaв бa нaв қaдaмҳои 
устувор хоҳaнд гузошт.

Нaсибaбону AБДУРAҲМОНОВA, 
мaгистрaнт

Мо минбaъд низ мaқоми зaнонро дaр 
ҷомеa бaлaнд бaрдоштa, мaвқеи онҳоро 
дaр тaтбиқи сиёсaти иҷтимоии дaвлaт 
дaстгирӣ менaмоем. 

Эмомaлӣ РAҲМОН

Имрӯзҳо пешрaфти дилхоҳ соҳaро 
бе иштироки зaнону духтaрон тaсaввур 
кaрдaн ғaйриимкон aст. Бо дaстгирии бе-
воситaи Aсосгузори сулҳу вaҳдaти миллӣ-
Пешвои миллaт, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтaрaм Эмомaлӣ Рaҳмон 
зaнону духтaрон дaр ҷомеa мaқоми хоссa 
пaйдо кaрдaaнд вa дaр тaмоми соҳaҳо кору 
фaъолияти нaзaррaс менaмоянд. Боиси 
ифтихор aст, ки Сaрвaри дaвлaт меҳнaти 
зaнону духтaронро қaдр кaрдa, нисбaти 
фaъолияти эшон нaзaри нек дорaд вa 
aндешaву aфкор, қобилияту истеъдод вa 
сaдоқaту ҷaсорaти ҳaр як нaфaрро дaрк 
мекунaнд.

Ин aст, ки дaр ҳaмa соҳaҳои ҳaёти ҷомеa 
иштироки фaъолонaи зaнону духтaрон 
зиёд бa мушоҳидa мерaсaд. Дaврони 
соҳибистиқлолӣ дaр нaзди ҷaвонон, aз 
ҷумлa зaнону духтaрон рисолaти пур-
мaсъулияти вaтaндорию вaтaнсозиро пеш 
гузошт. Ин рисолaти муҳимми тaърихӣ 
тaқозо менaмояд, ки онҳо бо тaрбияи 
нaсли худогоҳу худшинос қaрзи фaрзaн-
дии худро дaр нaзди Вaтaн содиқонa aдо 

нaмоянд.
Дaр робитa бa дaстгирии зaнон Фaр-

мони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дaр борaи бaлaнд бaрдоштaни мaқоми 
зaн дaр ҷомеa” aз 3 декaбри соли 1999 
бa тaсвиб рaсид, ки дaр ҳaёти зaнон вa 
ҷaвондухтaрон сaҳифaи тозa боз нaмуд. 
Дaр зaминaи ин фaрмони тaқдирсоз боз 
як қaтор сaнaдҳои меъёрии ҳуқуқӣ, aз 
қaбили “Бaрномaи дaвлaтии “Сaмтҳои 
aсосии сиёсaти дaвлaтӣ оид бa тaъмини 
ҳуқуқу имкониятҳои бaробaрии мaрдон 
вa зaнон дaр Ҷумҳурии Тоҷикистон бaрои 
солҳои 2001-2010”, Қaрори Ҳукумaти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон aз 2001 “Дaр борaи 
бa низом дaровaрдaни қaбули духтaрони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи квотaи 
президентӣ бaрои солҳои 2001-2005”, 
“Бaрномaи дaвлaтии тaрбия, интихоб вa 
ҷобaҷогузории кaдрҳои роҳбaрикунaндaи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон aз ҳисоби зaнону 
духтaрони лaёқaтмaнд бaрои солҳои 2007-
2016” “Стрaтегияи миллии фaъолгaрдонии 
нaқши зaнон дaр Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бaрои солҳои 2011-2020”, “Бaрномaи 
дaвлaтии пешгирии зӯровaрӣ дaр оилa 
дaр Ҷумҳурии Тоҷикистон бaрои солҳои 
2014-2023”, “Бaрномaи дaвлaтии тaр-
бия, интихоб вa ҷобaҷогузории кaдрҳои 
роҳбaрикунaндaи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
aз ҳисоби зaнону духтaрони лaёқaтмaнд 
бaрои солҳои 2017-2020” қaбул гaрдидaнд.

Дaр фaрҷом ҳaминро бояд тaъкид нa-
муд, ки ин ҳaмa дaстгирӣ вa тaвaҷҷуҳ ни-
сбaти зaнон гувоҳӣ медиҳaд, ки ояндa онҳо 
дaр рушди кишвaр сaҳми aз ин ҳaм бештaр 
мегузорaнд. 

Лола СОБИРОВА, 
магистрант

ŠАВОНОН ВА 
ДАСТГИРИИ ОНЊО

 Дар раванди мураккаби сиёсии 
ҷа ҳони муосир, яке аз рисолати 
таърихӣ, шаҳрвандӣ ва виҷдонии 
ҷавонон вобаста ба ояндаи давлату 
миллат ва ҳаёти худ , дар ниҳоди хеш 
такмил додани донишҳои назариявии 
илман асоснок, баланд бардоштани 
зиракии сиёсӣ ва фарҳангӣ ҳифзи 
манфиат ҳои миллӣ усули зару рӣ 
маҳсуб меёбад. 

Насли наврас ба маънои том дар 
тӯли таърихи башарият асоси ояндаи 
давлат ва миллат арзёбӣ карда шуда, 
муваффақияти имрӯзаи онҳо дар соҳаи 
илм ва идоракунӣ далели муътамади 
рушди ояндаи давлат ва таҳкими низоми 
сиёсии давлатдорӣ пазируфта мешавад. 
Аз ин нуқтаи назар бояд ҷавонон бо 
қабули барномаҳои дуруст ва ояндасоз 
аз имрӯз ҳиссагузории худро баҳри сиё-
сати дар пешистодаи таърихи халқ оғоз 
намоянд. 

Ҷомеаи имрӯ за шоҳ ид и он ас т, 
ки агар костагии маърифати диниву 
дунявӣ ҷойгузини маърифати баланд 
бошад , нерӯҳои ҷудоихоҳ , манфиатҷу 

ва низоъангез дар симои терроризм бо 
мақсади ба даст овардани манфиатҳои 
ғаразноки худ амалҳои ношоистаро 
дар ша хсият и одамони ноогоҳ ва 
фирефташуда, ки хилофи та лаботи 
қонунгузории башарӣ мебошад , исти-
фода менамоянд. Ман фикр мекунам, 
ин раванди манфу р аз ҷониби субъ-
ектони ҷудоихоҳи он ба ҳаёти сиёсии 
ҷомеа, махсусан насли наврас мехоҳанд 
пайваста дахолат намоянд. Вобаста 
ба ин шикастани қолабҳои нодурусти 
онҳо, ки дар заминаи сохтакориҳои 
бунёди адлу инсоф ва ватандустӣ со-
змон ёфтааст, вазифаи басо му ҳим 
барои ҳ ар фард и ҷомеа мебошад . 
Таҷрибаи таърих таҷассум менамояд , 
ки мавҷудияти давлат ва рушди бони-
зоми он аз меҳнати ҳар як фарди ҷомеа 
вобаста буда, набояд барои халалдор 
кардани сохтори давлатӣ ба нерӯҳои 
ифротӣ иҷозат дода шавад ё мавқеи 
бетарафӣ ишғол карда шавад.

Гурӯҳҳои ифротгароӣ барои ҷалби 
ҷавонон ва дигар қишрҳои осебпазири 
ҷомеа аз тамоми методҳои мутобиқ ба 
идеологияи ғаразноки худ истифода ме-

баранд. Яке аз роҳҳои асоси дар ин самт 
тарғиби ҳаргуна арзишҳои муқаддаси 
давлатӣ ва динӣ роҳандозӣ карда меша-
вад. Барои он чунин равандро интихоб 
менамоянд, ки маҷмӯи арзишҳои миллӣ 
дар тафаккури халқ ҳамчун мояи иф-
тихор аз ватандорӣ ва ҳувияти миллӣ 
эътироф ва эҳтиром карда мешаванд. 
Ин рукнҳо доимӣ дар афкори ҷавонон 
мавқеи шоиста дошта, ҳамаи талошҳои 
созанда ва бунёдкоронаашон аз ҳамин 
ғояҳо маншаъ мегиранд.

Тамоми механизмҳои такомули маф-
кураи ҷавонон бо фаҳмиши моҳияти 
таърихии истиқлолият, ваҳдати миллӣ, 
ҳифзи мероси ниёгон ва пойдории 
давлат пайвандӣ қавӣ дорад . Зеро 
истиқлолият озодӣ ва мустақилиятро 
та лқин меку над ,  ва ҳ дат ягонагиву 
дустиро мехоҳад ва мероси ниёгон 
такмили арзишҳои илмиро талаб меку-
над. Ин раванд бевосита ба ҷаҳонбинӣ 
ва нигоҳи ҷавонон таъсири бунёдӣ 
мерасонад. Барои аз даст надодани 
ин дастовард ҳои беназир бояд сатҳи 
фаҳмиши тафаккури ҷавонон, махсусан 
онҳое, ки фирефта мешаванд , баланд 

бардошта шаванд. Вақте, ки дар шуури 
инсон чунин ғояҳо ҳукмронӣ меку-
нанд , андешаҳои бегона дохил шудан 
наметавонанд.

Б о назардошт и афзоиш ёфтани 
г у рӯ ҳ ҳои ифротгароӣ, ҳар як а ҳли 
ҷомеа ма хс усан ҷавонон б ояд ба 
ша хсияти х уд серта лаб бошанд ва 
донишҳои сиёсиашонро бо фарогирии 
доираи ватану ватандорӣ мукаммал 
созанд. Агар ҳамеша чунин рамзҳои 
ватандустиро ҷавонон сармашқи кор 
гиранд ва дар сафи фаъолони ҷомеа 
ҳамсаф бошанд, дар симои хеш ворисо-
ни ояндаи ин давлатро бинанд , эҳсос 
кунанд , натиҷаи тамоми корҳояшон ба 
суди давлат ва ба зарари душманони 
миллату давлат мешавад.

Дар ҳоле, ки мафкураи ҷавонон дар 
ин самт ҳо мунтазам ташаккул ёбад , 
таъсиррасонии равонии қу вва ҳои 
иртиҷоӣ манфиатҷу ба ҷомеа, аз ҷумла 
насли наврас дастнорас ва ғайриимкон 
мегардад.

Фатҳулло БОҚИЗОДА, 
магистрант 

ТАКОМУЛИ МАФКУРАИ СИЁСИИ ŠАВОНОН

ТАВАŠŠУŒИ ХОССАИ 
ЊУКУМАТ БА МАЌОМИ ЗАН
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А з замонҳои пеш омӯзиши 
забонҳои хориҷӣ ва забондонӣ 
аҳамияти хосаро касб намуда 
буд. Забондониро яке аз роҳҳои 
пешрафти ҷамъият медонис-
танд. 

Ҳамин аст, ки дар асрҳои гуза-
шта донишмандони мо дар баро-
бари хуб донистани забони хеш 
забонҳои халқҳои дигарро низ 
меомӯхтанд. Аксари бузургони 
миллати мо чандин забон ва хатти 
миллатҳои дигарро аз худ карда, бо 
он забонҳо асарҳои оламшумулу 
соҳибнуфузи илмӣ, адабӣ ва бадеӣ 
эҷод кардаанд. Ин раванд то ҳол 
аҳамияти худро аз даст надода, 
балки муҳиммияти 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 бояд до-
нанд, ки яке аз шартҳои он аз худ 
кардани забонҳои хориҷӣ мебо-
шад. Донистани забонҳои хориҷӣ 
роҳи моро барои расидан ба ко-
мёбиву муваффақиятҳо кушода 
месозад. Забондонӣ шарти асосии 
ҷаҳондонӣ ва ҷаҳонишавии шахс 
аст. Зарурати дигари омӯзиши 
забонҳои хориҷӣ муаррифӣ кар-
дани кишвар дар арсаи байналми-
лалист. Фарҳангу адабиёт, таъриху 
санъат, расму оин ва анъанаҳои 
миллии мо то ҳанӯз дурдонаҳои 
маънавии дастнорас ва ё камёб 
барои ҷаҳониён маҳсуб меёбанд, 
ки ҷавонон барои ҳарчи бештар 
муаррифӣ намудани он масъулияти 
баланд бар дӯш доранд. Ҷавонон 
танҳо дар сурате ба таври комилу 
шоиста давлати худро муаррифӣ 
карда метавонанд , ки донандаи 
хуби забонҳои хориҷӣ бошанд. 
Илова бар ин, донистани забонҳои 
хориҷӣ доираи кору фаъолияти 
ҷавононро ҷаҳонӣ намуда, ба онҳо 
имконият медиҳад, ки дар тамоми 
давлатҳо ва созмону ташкилотҳои 
дунё кору фаъолият 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 давлат ҳо 
ҳ а м ко р и ҳ о и  ду ҷ о н и б а р о  б а 
роҳ монад. Имрӯзҳо Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аъзои зиёда аз 51 
созмонҳои байналмилалӣ мебо-
шад . Дар ин баробар ҷомеаи 
ҷаҳонӣ дар бархӯрди тамаддунҳо 
ва ҷаҳонишавӣ қарор дорад. Яго-
на воситае, ки давлатро дар сатҳи 
байналмилалӣ муаррифӣ мена-
мояду фарҳанг, забон, маданият 
ва расму русуми тоҷикро ҳифз 
мекунад, ин донистани забонҳои 
хориҷӣ мебошад. Пешвои миллат, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳз 
ҳаминро ба инобат гирифта таъкид 
намуда буданд , ки «Дар айни за-
мон ҳамеша дар ёд бояд дошт, ки 
дар замони рушди пуравҷи илму 
техника, технологияҳои нав, алал-
хусус технологияҳои иттилоотӣ 
ва қувват гирифтани равандҳои 
ҷаҳонишавӣ бе омӯзиши забонҳои 
хориҷӣ, алалхусус забонҳои русӣ 
ва англисӣ тайёр кардани мутахас-
сисон ва коршиносони ҷавобгӯи 
талаботи имрӯзаи ҷаҳонӣ, афзуда-
ни сарватҳои моддию маънавӣ ва 
ишғол намудани мавқеи сазовор 
дар миёни кишварҳои пешрафтаи 
дунё хеле мушкил аст».

Воқеан ҳам, дар самти татбиқи 
«Барномаи давлатии такмили 
таълим ва омӯзиши забон ҳои 
русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон», ки ҳанӯз соли 2003 
аз ҷониби Ҳукумати кишвар ба 
тасвиб расида буд , камбудиҳо 
мушоҳида мешаванд. Ба вазъи 
омӯзиши забонҳои хориҷӣ баҳои 
воқеъбинона додани Сарвари дав-
лат моро водор месозад, ки ба ин 
масъала бештар эътибор диҳем.

Ҳукумати ҷумҳурӣ, ки се сол-
ро ба рушди деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ ихтисос дода-
аст, забондонӣ боз ҳам ба масъа-
лаи муҳимтар табдил меёбад. Зеро 
барои дурусту саривақт муаррифӣ 
кардани имконияту зарфиятҳои 
сайёҳии кишвар забонҳои хориҷӣ 
нақши калидӣ мебозанд. Корши-
носони соҳа набудани рекламаро, 
ки тавонад имкониятҳои сайёҳии 
мамлакат, хусусан бахши сайёҳии 
таърихию фарҳангиро бозгӯ намо-
яд , аз мушкилоти аввалиндараҷа 
арзёбӣ мекунанд.

Б и н о б а р  и н  д а р  п а р та в и 
ҳ и д о я т ҳ о и  Пе ш в о и  м и л л ат 
ҷавонон б ояд ҳ арчи б ештар 
кӯшиш ба харҷ диҳанд , ки то за-
бондонию забономӯзии худро 
сайқал дода, дар муаррифии ки-
швари азизамон саҳмгузор бо-
шанд. 

Сафарова РУХШОНА , 
ассистенти кафедраи 

забонҳои хориҷӣ

ŠАВОНОН 
ВА ОМЎЗИШИ 

ЗАБОНЊОИ ХОРИЉЇ

Ҳар як давлати соҳибистиқлол 
соҳиби рамзҳо - Суруди миллӣ, 
Парчам ва Нишони худ буда, 
бо онҳо ифтихор менамояд ва 
дар арсаи ҷаҳонӣ бо ин рамзҳо 
шинохта мешавад. Ва зиёда аз 
ин барои ҷомеа Конститутсия 
фаъолият менамояд, ки бароба-
ри муайян намудани парчамдорӣ, 
роҳу равиши давлату давлатдорӣ, 
ҳамчунин ҳуқуқу озодиҳои ин-
сонро ҳимоя мекунад ва вазифаю 
уҳдадориҳои шаҳрвандонро му-
айян менамояд. Ба тарзи дигар 
гӯем, Конститутсия – ҳуҷҷати 
асосӣ, роҳнамои ҷомеа ба шумор 
меравад.

Ҳар як ха лқу миллат ҳамон 
конститутсияеро дорад , ки он-
ро сазовор аст, гуфта буд дар яке 
аз баромадҳояшон Пешвои мил-
лат муҳтарам Ээмомалӣ Раҳмон. 
Ман фикр мекунам, ки миллати 
куҳанбунёди тоҷик инро сазовор 
аст.

 6 ноябри соли 1994 дар таъри-
хи халқи тоҷик ҳамчун санаи хо-
тирмону сарнавиштсоз сабт гар-
дидааст. Зеро дар ин рӯз ба тариқи 
раъйпурсии умумихалқӣ Консти-
тутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қабул гардид. Агар Президент 
дар давлат ҳомии Конститутсия, 
истиқлолияти миллӣ, ягонагӣ ва 
тамомияти арзӣ ва пойдориву бар-
давомии давлат бошад , пас Кон-
ститутсия таҷассумгари моҳияти 
сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва маънавии давлат 

маҳсуб меёбад.
Тавре дар муқаддимаи Консти-

тутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
омадааст, “Ха лқи Тоҷикистон 
ҳамчун қисми ҷудонашавандаи 
ҷомеаи ҷаҳон, бо эҳсоси масъулия-
ти амиқ дар назди наслҳои гузашта  
ҳозираву оянда ва муқаддас шумо-
ридани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд , бунёди ҷомеаи адола-
тпарварро вазифаи таърихии худ 
эълон намуд.”

Ко нс т и т у тс и я и  Ҷу м ҳ у р и и 
Тоҷикистон ҳамчун ҳуҷҷати сар-
навиштсози мардуми куҳанбунёду 
соҳибтамаддуни мо оини давлату 
давлатдории тоҷиконро, ки дар 
тӯли таърихи чандинҳазорсола 
идома ва сайқал ёфтааст, ҳамчунин 
кӯшишу талошҳои фарзандони хи-
радманду фарзонаи ин халқро дар 
роҳи расидан ба соҳибистиқлолӣ 
ва давлатдории миллӣ  ҷомаи амал 
пӯшонид.

Бояд гуфт, ки ғояҳои башарду-
стонаи Конститутсияи имрӯзаи 
мо инъикоскунандаи суннатҳои  
пу рғановати х а лқи тоҷик бу-
да аз барҷастатарин намунаҳои 
фарҳангии ниёгони ориёии мо, 
анъанаҳои давлатдории Сосониё-
ну Сомониён ва мероси бузурго-
ни таъриху адабиёти аз ҷониби 
умум эътирофгардидаамон сар-
чашма мегирад. Дар баробари ин 
Конститутутсияи мо аз таҷрибаи 
пешқадами конс т ит у тсия ҳои 
давлатҳои мутараққии дунё низ 
ҷиҳатҳои беҳтаринашро дар худ 
касб кардааст.

Констит у тсия роҳи  рушди 
ояндаи давлати соҳибистиқлоли 
Тоҷикистонро муайян намуда, 
заминаҳои асосии сохтори давлатӣ 
ва низоми сиёсиро фароҳам овард 
ва барои бунёди ҷомеаи воқеан 
ша ҳ рвандӣ,  та ҳ кими минбаъ-
даи дастовард ҳои истиқлолият, 
пешрафти устувори иқтисодию 
и ҷ т и м о ӣ ,  тат б и қ и  ҳ а д афҳ о и 
тақдирсози стратегӣ ва нақшаву 
лоиҳаҳои созанда ва дар натиҷаи 
ин ҳама болоравии нуфузу эъ-
тибори кишвари мо дар арсаи 
байналмилалӣ пойдевори боэъти-
мод гузошт.

Хулас, 26 соли ама ли Кон-
ститутсия гувоҳи интихоби ду-
рус ти шакли идораи давлат у 
давлатдории тоҷикон аст. Чун-
ки бо шарофати он ҷа ҳониён 
Тоҷик ис тонр о чу н с у бъект и 
ко м и л ҳ у қ у қ и  м у н о с и б ат ҳ о и 
б а й н а л м и л а л ӣ ,  к и ш в а р и 
татбиқкунандаи сиёсати дарҳои 
кушода, халқи Тоҷикистонро чун 
мардуми бунёдкор, сулҳпарвар ва 
фарҳангӣ шинохтанд. Ин санади 
муқаддас ва тақдирсози миллӣ 
чароғест, ки роҳи рушди давлати 
соҳибистиқлолӣ тоҷикон ва мар-
думи онро барои садсолаҳо му-
наввар мекунад. Аз ин рӯ, таҷлили 
ин рӯзи таърихиро кулли мардуми 
шарифи Тоҷикистон ва хусусан ба 
кормандону устодони Академия 
табрик мегӯям.

Саидиброҳим НАИМОВ, 
донишҷӯи курси 4-уми 

факултети дипломатия ва сиёсат

РАМЗИ СОЊИБИХТИЁРЇ

Шоҳсутуне бар адолат будааст,
Қонуне бар аҳли миллат будааст.
Раҳнамои миллати овозадор,
Сарвати бахту саодат будааст.
Бо ҳамон сад моддаю сад боби хеш,
Нуқтаи парголи давлат будааст.
Вожаҳои махмалину сабзи он,
Сар ба сар андарзу ҳикмат будааст. 
Мебарад моро ба дури дури дурр,

Порае аз марзи ҳикмат  будааст.
Дар фарози зиндагии бардавом,
Эй хушо, ки бо иноят будааст.
Сарбаландиҳои миллатро  кафил ,
Ҳақшиносу ҳам ба ҳиммат будааст.
Бо ишоратҳои шоҳи сарфароз,
Ҳокиму ҳукми ба қудрат  будааст.
Баҳри фардои дурахшони ҳаёт,
Бораю бурҷи фаросат будааст.

Конститутсия
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Нишон ва парчам яке аз муҳимтарин 
рамзҳои фарқкунанда миёни ин ё он 
қавму миллат ба ҳисоб рафта, таърихи 
қадима доранд. Аз ҳазорсолаҳои гуза-
шта бо мақсади шинохт ва муайян на-
мудани ҳар як миллат маҳз бо тасвирҳои 
гуногуни рамзӣ - нишон ва парчам 
истифода намудаанд. Тоҷикон бо иф-
тихори бузург дар тӯли таърих миёни 
қавмҳои дигар бо рамзи нишон ва пар-
чам шинохта шудаанд, ки дар гузашта 
тасвири онҳо дигаруниҳои бисёреро 
дидаанд.

Дар нишонҳои рамзии қавму миллатҳои ҳар 
як давру замон чун анъана паррандаҳои ёбоӣ, 
аждаҳо, шерру паланг, шамшер ва ғайраҳо 
ифода ёфтаанд, ки онҳо мазмунан аз якдигар 
фарқ мекунанд. 

Тибқи сарчашмаҳои муътамади хаттӣ ва 
чопӣ шоҳон ва фармонравоёни қаламрави 
Эронзамин ва дигар сарзаминҳо аз замони 
бостон шакли ҷонварон ва ситораҳои осмонӣ, 
бавижа шеру офтобро бар нишону парчамҳо, 
сиккаҳо ва дигар абзорҳои шоҳӣ мегузоштанд. 

Аломати нишон аввалин маротиба дар рӯи 
танга, сикка ва мӯҳрҳои дунёи қадим дида ме-
шаванд. Дар нишони давлати шумерҳо дар 
ҳазорсолаи сеи пеш аз мелод тасвири уқоби 
шерсар буда, дар асрҳои миёна нишон бо та-
свири шерҳо рӯйи кор омаданд. 

Шеру офтоб аломатҳое мебошанд, ки дар 
фарҳангҳои куҳани Эрону тозӣ, турку яҳуд, 
муғул ва ғайра истифода гардидаанд. Дар асри 
шаши ҳиҷрӣ, дар замони зимомдори хонадо-
ни турк рамзҳои шеру офтоб аз ситорабинӣ 
ба корҳои ҳунарӣ дар қаламрави исломӣ аз 
Миср то Осиёи Миёна ворид гардидааст. Аз 
даврони салчуқиёни Рум сиккаҳои бо нақши 
шеру офтобро метавон пайдо кард, ки ин ни-
шон аз садаи Х ҳиҷрӣ/XV мелодӣ ба таври 
ногусастанӣ бар рӯйи нишон ва парчамҳои 
Эронзамин бастааст.

Офтоб аз дурахшонтарин ҷурми осмонӣ 
ва подшоҳи ситорагон аст, ки назди марду-
мони бостон ҷойгоҳи хоссае доштааст, ки 
гоҳе ба парастиш низ бархостаанд. Шер ҳам 
шуҷоъманду далертарини ҳамаи даррандагон 
ва пеши мардум ба мардонагӣ низ мавсуф аст, 
ки худ беҳтарин намунаи паҳлавонӣ ва барои 
нақш бар нишону парчамҳо, сипарҳо ва дигар 
абзорҳои ҷанги шоёнтарин шакл мебошад. 
Тасвири шер бар рӯйи нишонҳо баёнгари 
шуҷоату қудрат мебошад. Шер аз муҳимтарин 
намунаҳои куҳан дар миёни шоҳони Эрон-
замин маҳсуб гардида, баёнгари аломати 
диловарӣ мебошад.

Оид ба чигунагии пайдоиши шеру офтоб ва 
бо ҳам пайвастани онҳо дар нишонҳо агарчи 
далели қатъии таърихӣ дар даст нест, вале чанд 
андешаҳо бешбинӣ гардидааст. 

Хонадони салчуқиёни Рум, ки дар бахше аз 
Осиёи хурд фармонраво буданд, машҳуранд. 
Ибни Ибрӣ дар бораи Ғиёсуддини Кайхусрав 
писари Алоуддини Кайковус, ки аз подшоҳони 
он хонадон ва дувумин Кайхусрав аз эшон 
аст, дар соли 634 ҳиҷрӣ ба ҷои падари худ 
подшоҳӣ ёфта буд, менависад, ки ӯ духтари 
подшоҳи Гурҷистонро ба занӣ гирифт. Дар 
он замон зебоии занони Гурҷистон, ба вижа, 
зебоии хонуми шоҳзодагони гурҷӣ дар саро-
сари Шарқу Ғарб шуҳрат ёфта буданд. Ибни 
Ибрӣ мегӯяд, ки Кайхусрав шайдои рухсори 
дилорои шоҳзодахонуми гурҷӣ гардида, дину 
дил ва тобу тавон аз даст дода буд ва ба фар-

мони ишқ мехост рӯйи дирҳаму динорро бо 
нақши он рухсори дилоро биёрояд. Наздикони 
Кайхусрав рой бар ин кор намедоданд, вале 
чун ӯ пофишорӣ дошт, чунин тадбир андеши-
данд, ки сурати шере нигошта, рӯйи ҳамчун 
офтоби он шоҳзоди гурҷиро ҳамчун офтобе 
бар фарози он бингоранд, ки ҳам дилхоҳи 
Кайхусрав анҷом гирифта, ҳам мардум пай ба 
ҳақиқати кор набурда, чунин пиндоранд, ки 
мақсад нақши сурати толеи подшоҳ аст. 

Дар муқаддимаи нусхаи хаттии “Нишонҳои 
давлати алияи Эрон” оид ба аломати шеру 
хуршед чунин тавзеҳ дода шудааст: “Бояд до-
нист, ки нишони давлати алияи Эрон ҳамагӣ 
дорои шер ва хуршед аст, ба ҷуз нишони тим-
соли ҳамюуни шоҳаншоҳи рӯҳу-л-фидо. Вале 
тафовуте, ки дорад, ин аст, ки нишони умумӣ 
ва нишони аҳли низом тамоман шер ва хуршед 
истодааст ва шамшери бараҳна дар дасти рост 
ва ба ҷуз шеру хуршед мудоли тамоми шеру 
хуршедҳо минокорӣ (луоби оби ранг, ки бо 
он тиллову нуқраро наққошӣ мекунанд, - Д.Р.) 
шудааст. Вале нишони арбоби қаламу санъат 
ва ашхоси хориҷаро шер ва хуршед хобида 
бошад бе шамшер.” Аз иқтибоси боло маълум 
мегардад, ки дар нишонҳои давлатии Иттиҳоди 
Шӯравӣ, ба хусус Тоҷикистон, ки рамзи офтоб 
боқӣ мондааст, аз замонҳои пеш сарчашма 
гирифтааст. 

Тоҷикистон то соли 1929 нишони алоҳидаи 
худро надошт. 15-уми ноябри соли 1925 
мувофиқи моддаҳои 98 ва 99 Конститутсияи 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон барои Тоҷикистон ва 
Ӯзбекистон нишон ва байрақи умумӣ муқаррар 
гардид. Ҳамчунин, 23-юми феврали соли 1929 
Комитети Иҷроияи Марказии Советҳои 
Тоҷикистон чунин қарор қабул кард, ки нишон 
ва байрақи давлатии Республикаи Автономии 
Советии Сотсиалистии Тоҷикистон ба намуди 
зер қабул карда шавад: “Нишони давлатии Ре-
спубликаи Автономии Советии Сотсиалистии 
Тоҷикистон аз досу болғаи тиллоранг иборат 
аст, ки дар рӯи ситораи панҷкунҷа чор чиллик 
ва дасташон поён ҷойгир кунонда шудаанд. 
Ситора дар осмони кабуди бо шуълаҳои оф-
тоби аз паси кӯҳҳои барфпӯш тулӯъкунанда 
акс ёфтааст.” 

Ситора аз рост бо хӯшаҳои гандум ва аз 
чап бо навдаҳои ниҳоли пахтаи шукуфон фаро 
гирифта шудааст. Аз поён хӯшаҳои гандум ва 
навдаҳои ниҳоли пахта бо лентаи сурх ба-
ста шудаанд. Дар поён зери ситора ба забо-
ни русӣ “Пролетарҳои ҳамаи мамлакатҳо як 
шавед!” навишта шудааст. Дар нӯги болоии 
ситора бо ҳуруфоти куҳнаи арабӣ ва ҳуруфоти 
лотинӣ ба забони тоҷикӣ “Пролетарҳои ҳамаи 
мамлакатҳо як шавед!” навишта шудааст.

Тамоми ифодаи нишон бо ҳошияи тилло-

ранги досшакл (шакли моҳи нав), ки ба боло 
қад мекашад, фаро гирифта шудааст. Ба ин 
ҳошия болои ҳамдигар бо ҳуруфоти куҳнаи 
арабӣ, лотинӣ ва русӣ “Республикаи Автоно-
мии Советии Сотсиалистии Тоҷикистон» 
навишта шудааст…”

Мувофиқи лоиҳаи нави Конститутсияи 
соли 1931, 24-уми феврал лоиҳаи нави Нишо-
ни давлатии Тоҷикистон аз тасвири ситораи 
панҷкунҷае иборат буд, ки дар қисми боло-
яш дар шуои офтоб досу болға ва дар қисми 
поёнаш тасвирҳои ифодакунандаи сохтмони 
сотсиалистӣ дар Тоҷикистон акс ёфта буданд. 
Ситораи панҷкунҷа аз рост бо хӯшаҳои гандум 
ва аз чап бо навдаҳои ниҳолҳои пахтаи шуку-
фон фаро гирифта, дар поёнаш сарҳои ангур 
кашида шуда буданд. Аз боло хӯшаҳои гандум 
ва навдаҳои ниҳоли пахта бо лентае печонда 
шуда, ба он ба забонҳои тоҷикӣ, ӯзбекӣ ва русӣ 
“Пролетарҳои ҳамаи мамлакатҳо як шавед!”, 
дар лентаи қисми поёнии доира ба забонҳои 
тоҷикӣ, ӯзбекӣ ва русӣ “РСС Тоҷикистон” 
навишта шуда буданд.

Баъд аз қабул гардидан ва ба расмият 
шинохтани нишон маълум гардид, ки он 
ҳама музафариятҳои меҳнаткашони РСС 
Тоҷикистон дар нишони мазкур инъикос на-
гардидааст. Аз ин рӯ, ин масъала миёни Коми-
тети Иҷроияи Марказии Советҳо мавриди 
муҳокима қарор гирифтааст. Билохира, соли 
1934 қарор қабул гардид, ки нишони давлатӣ 
бояд хусусиятҳои тараққикунандаи пахтаи 
мисрӣ, аломатҳои чорводорӣ, боғдорӣ ва са-
ноатиро ифодакунанда буда, инчунин мавқеи 
Тоҷикистонро бар сифати тимсоли Иттифоқи 
Советӣ дар сарҳади Шарқи мазлум ифода на-
мояд, аз ин рӯ, конкурс эълон карда шавад. 
Дар конкурси мазкур таҳияи нишони рассоми 
рус Александр Яковлев қабул гардид. 27-уми 
апрели соли 1936 дар маҷлиси Президуми 
Комитети Иҷороияи Марказии Советҳои 
РСС Тоҷикистон “Дар бораи тасдиқ гардидани 
нишони давлатии РСС Тоҷикистон» масъала 
муҳокима карда шуд, ки дар қарори он чунин 
омадааст: “Тасвири нишони давлатии РСС 
Тоҷикистон, ки онро 4 июли соли 1935 Пре-
зидуми Комитети Иҷроияи Марказии РСС 
Тоҷикистон қабул карда буд, бо таҳрири зерин 
тасдиқ карда шавад:

Нишони давлатиии Республикаи Сове-
тии Сотсиалистии Тоҷикистон аз дастаи ка-
моншакли хӯшаҳои гандум аз тарафи рост ва 
навдаҳои ниҳоли пахтаи шукуфон аз тарафи 
чап иборат аст.

Дар поён, дар ҷои ба ҳам печидани хӯшаҳои 
гандуму навдаҳои пахта досу болға ва дар 
паҳлӯи онҳо хушаҳои ангур акс ёфтаанд, дар 
мобайни дос пилла кашида шудааст. Гулдастаҳо 

аз ду тараф ду маротиба бо лентаи гулгун пе-
чонда, ба он аз тарафи чап ба забони тоҷикӣ ва 
аз тарафи рост ба забони русӣ “Пролетарҳои 
ҳамаи мамлакатҳо як шавед!” навишта шудааст.

Дар дохили гулдаста аз поён ба боло, аз 
тарафи чап сурати трактор, ки онро тракторчӣ 
ронда истодааст ва аз тарафи рост рамзи ду 
гусфанд кашида шудааст. Болотар аз онҳо 
заминҳои кишт акс ёфтаанд, ки аз байнашон 
канал мегузарад – дар резишгоҳи канал би-
нои стансияи электрикии обӣ, ки бар болояш 
байрақи сурх ҷилва мезанад. Дар паҳлӯи чапи 
стансияи электрикӣ чор дарахт ва қишлоқи 
наонқадар калон, дар паҳлӯи рости стнасия як 
дарахт, бинокориҳо, манораи нефткашӣ, дар 
паси онҳо кӯҳҳо акс ёфтаанд. Аз паси кӯҳҳо 
офтоб тулӯъ мекунад, ки дар шуълаҳои он ба 
забони тоҷикӣ “РСС Тоҷикистон» навишта 
шудааст. Дар рӯи шуълаҳои офтоб, дар байни 
нугҳои гулдаста ситораи панҷкунҷа кашида 
шудааст. 

Тасвире, ки мо дар боло зикр намудем, муд-
дати дароз давом накард. Соли 1936 тарҳи ни-
шон боз тағйир ёфт, аммо ин тағйирот асосан 
аз байни нишон, ки бо элементҳои тасвирӣ пур 
шуда буд, дахл дошт. Нақши стансияи обии 
электрикӣ, трактор ва қишлоқ бо нақши сито-
раи панҷгӯша иваз гардид. Ситораи сурхи миё-
ни чанбар рамзи умеду бовариро ба ояндаи ду-
рахшон ифода мекунад. Досу болға иттифоқи 
синфи коргар ва деҳқононро таҷассум месозад. 
Офтоб ва нурҳои он рамзи ҳаёти ҷовидон, 
равшанӣ ва хирад буда, инчунин давраи нави 
ҳаётро ифода менамояд. Хӯшаҳои гандум ва 
пахта, ки чанбарро ташкил медиҳанд, боигарӣ, 
фаровонии замин ва маҳсули меҳнати бунёд-
коронаи инсонро мефаҳмонад. 

Инчунин, рангубори тасвирҳо дар нишони 
мазкур ҳам дорои мазмуну маънӣ ва мақсади 
муайяне мебошанд. Ранги заррини хӯшаи ган-
дум саховат ва шараф, ранги сурх инқилоб, 
пойдории ҳаёт, мардонагӣ, матонату шуҷоат 
ва ранги сабз олами растанӣ, инчунин умеду 
орзу ва бовариро ба бахти безавол таҷассум 
мекунад. 

Ҳамчунин, 14-уми апрели соли 1978 
ҳангоми қабули Конститутсияи Тоҷикистон 
нишон бо каме тағйиру иловаҳо иваз гардид 
ва то даврони Шӯравӣ ҳифз карда шуд. 

Дар замони Истиқлолият дар ҷараёни 
Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии ҷумҳурӣ 
ҳангоми қабули нишони давлатӣ, ки акси шер 
дошт, баҳсҳои зиёд сурат гирифт. Онро ва-
килон пазируфтанд, вале дар моҳи декабри 
соли 1993 он акс аз нишон бардошта шуда, ба 
ҷойи он нишони кунунии давлатӣ аз тасви-
ри тоҷ, ҳафт ситора, хуршеди тобон, кӯҳҳои 
сарбаланд, китоби бозшуда дар болои курсӣ, 
хӯшаҳои гандум ва шохаҳои шукуфтаи пахта 
қабул гардид. 

Тасвири кӯҳҳои сарбаланд-ишора ба куҳсор 
будани мамлакат, шуълаҳои офтоб-нишонаи 
иқлими офтобӣ будани кишар ва шаҳодати 
нури зиёд ва равшаниву шукуфоӣ, тоҷи заррин-
рамзи фарру шукӯҳ бар сари миллат ва ҳафт 
ситора-гувоҳи ҳафт иқлим ва орзуву омоли 
нек ба сӯйи ояндаи ободу осуда мебошанд.

Ҳамзамон, бо ин хӯшаҳои гандум ва ниҳоли 
пахтаи бо парчами кишвар печонидашуда 
ҳамчун нишонаи ризқу баракат, сарсабзиву по-
яндагии миллату давлат ва китоби бозшуда чун 
гувоҳи хиради азалии миллати куҳанбунёди 
мо аз таъриху тамаддун ва аҷргузорӣ ба илму 
дониш шаҳодат медиҳад.

Раҷабалӣ ДОДИХУДОЕВ, 
сардори шуъбаи магистратура

СУХАНЕ ЧАНД 
АЗ ТАЪРИХИ НИШОНИ ТОЉИКОН
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Ҷомеаи ҷаҳон имрӯз аз хата-
ри ҳаракату ҳизбҳои ба ном ис-
ломие, ки миёни мусалмонон 
тафриқаро баҳри парокандагӣ ва 
қафомондагии мусалмонон амалӣ 
намуда истодааст, ба таваҷҷуҳ ома-
да, боиси нигаронии ҷиддӣ гашта-
аст. Ҳоло дар шароити кунунӣ 
давлатҳои абарқудрат ба ин вабои 
аср нигаронӣ карда, ба оқибатҳои 
он баҳои бад медиҳанд.

Дар ҳақиқат ҷомеаи мутамаддин 
ва иттиҳоди Тоҷикистон низ имрӯз 
бо сарварии Пешвои муаззами мил-
латамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
аз минбарҳои байналмилалӣ бо тара-
фдори аз осоиштагии ҷомеаи ҷаҳонӣ 
бо маҳкум намудан аз равияҳои 
тундагрову ифротгаро сухано-
ни пурмуҳтаво иброз менамоянд. 
Ин нишондиҳандаи он аст, ки мо 
миллати тоҷик дар сарҳади давла-
ти ҷангзадаи Афғонистон қарор 
дошта, аз оқибатҳои ин хатарҳо 
зарур аст, ки ҳар лаҳза сарзамини 
муқаддасамонро дифоъ намоем. Зе-
ро ҳимояи марзу буми Ватан аз хата-
ри ҷангҷӯён ва ё бадхоҳони миллат  
фарз буда, Худованди муттаъол дар 
сураи Нисо фармудааст «Ас-сулҳу 
хайр»: Сулҳ кори беҳтар ва хайр аст.

Ба ин хотир, ҳоло, мо фарзандони 
ин Ватани тозаистиқлолро зарур аст, 
ки таваҷҷуҳи аввалиндараҷаи худро 
дар ҷабҳаи илмомӯзӣ ва хирадманд 
гаридани насли наврасамон зоир 
намуда, фарзандонро дар руҳияи 
хештаншиносиву худогоҳӣ тарбия 
намоем. Дар ҷабҳаи соҳибилм га-
ридани занон-модарон махсусан, 
аҳамият дода, кушиш намоем, ки 
модари тоҷик дар аввал соҳибилм 
ва дорандаи ахлоқи баланд бошад. 
Зеро бузурге фармудааст:

Одамиро гар Худо орад нахуст, 
Одамиятро кунад модар дуруст 

Ба ин хотир, мо баҳри боз 
ҳам тақвият додани иттиҳодиви 
иттифоқӣ, пешгирӣ аз шомил шуда-
ни шаҳрвандон ба ҳизбу ҳаракатҳои 

иртиҷоӣ бояд муҳити солимро дар 
ҳама оилаҳо ва ҷомеаҳои кишва-
рамон бо дарназардошти модари 
оқила ва падари устувору хирадманд 
бисозем. Як оилаи носолим ва ё як 
зан ва ё марди бефаҳму бемасъулият 
боиси 5-7 нафари дигарро мисли 
худ сохтан мегардад. Бо ин маром, 
мо узви хурдтарини ҷомеа, бояд 
баҳри сайқал додани илм, пешбур-
ди фарҳангу тамаддуни миллатамон 
саҳми ночизеҳам агар аз дастамон 
ояд дареғ надорем.

Имомхатибон, имомон ва дар 
маҷмуъ ҳар як руҳоние, ки миёни 
ҷомеа сухан меронад, пешниҳод ме-
намоям, ки фарзияи илмро дар мад-
ди аввал гузошта, ҳадиси Паёмбари 
Худо (с), ки мефармояд: «Талабу-л-
илми фаризатун ала кулли муслимин 
ва муслиматин», яъне талаби илм 
барои мард ва ё зани мусалмон фарз 
аст, шиори худ намоянд.

Дар  с ар га ҳ и  и т т и ф о қ и ву 
иттиҳодии давлату миллат танҳо 
ва танҳо ҷаҳонбиние меистад, ки аз 
илму хирад сарчашма мегирад ва дар 
худ ҳисси баланди хештаншиносӣ ва 
худогоҳӣ дорад. 

Имрӯз аз Ваҳдати гаронарзиши 
миллати мо 21 сол сипарӣ гардид 
ки ин мояи нангу номус ва ифти-
хори тамоми тоҷикон аст, ки бо 
ташаббуси фарзандони баруманди 
миллати тоҷик, махсусан, Пешвои 
муаззами миллатамон, Ҷаноби олӣ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як 
фазои ниҳояд пурталотум ва хата-
ровар рӯйи даст омад. Мо ҳомиёни 
ин Ватан ва ин сарзаминро зарур 
аст, ки мисли гавҳараки чашм ин 
иттиҳодиро ҳифз намуда, ҳамчунин 
тақвият диҳем. 

Дар охир хулоса карданиам, ки мо 
ҷавонон бо ҳисси баланди хештан-
шиносиву худогоҳӣ ҳомии Ватани 
азизамон буда, иҷозат намедиҳем, ки 
ҳеҷ як зархарид ва ё бадхоҳе ба оро-
миву суботи ҷомеаи мутамаддини 
мо халал ворид намояд.

  
Фирдавс САЙВАЛИЕВ,

 магистрант

Дар раванди ҷаҳонишавӣ ва 
зуҳури дигаргуниҳои куллӣ дар ва-
зъи сиёсиву амниятӣ ва иҷтимоиву 
иқтисодии ҷаҳон доштани сарзами-
ни амну ором ва соҳибистиқлоле 
ба номи Тоҷикистон, воқеъ дар ва-
сати харитаи сиёсии олам ва қораи 
Осиёи бузург худ баёнгари саодат 
ва сарбаландии миллати мутамад-
дин ва соҳибфарҳанги тоҷик дар 
ҷаҳони муосир ба шумор меравад. 
Дар дунёи имрӯз кам кишварҳое 
ҳастанд, ки дорои сулҳу осоиши 
сартосарӣ ва амнияти фикриву 
зеҳнӣ ва иҷтимоиву сиёсӣ бошанд. 

Қадамҳои устувор дар роҳи рушди 
сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Туризм ё сайёҳӣ аз сердаромадтарин 
соҳаҳои иқтисодиёти кишварҳои 
алоҳида ба ҳисоб рафта, бо шаро-
фати соҳибистиқлолии кишвар ва 
сулҳу субот дар мамлакат дар зами-
наи кушишҳои пайвастаи Асосгу-
зори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар баробари дигар соҳаҳои 
рушди иқтисодиёти миллӣ, соҳаи 
сайёҳӣ низ дар солҳои мустақилият ва 
соҳибихтиёрии хеш ба маротиб рушд 
ёфта, Тоҷикистони соҳибистиқлол, 
ҳамчун кишвари кашфношуда ва 
гӯшае аз биҳишти рӯи замин ба ҷомеаи 
ҷаҳонӣ муаррифӣ гардид.

Бояд тазаккур дод, ки мақсади асо-
сии рушди сайёҳӣ дар Тоҷикистон, 
ин ташкил намудани саноати сайёҳии 
фоидаовар ва рақобатпазир мебо-
шад, ки ба талаботҳои замонавии 
хизматрасониҳои сайёҳӣ, таъмино-
ти даромади маблаѓҳои иловагӣ ба 
буҷети давлатӣ ва ташкили ҷойҳои 
кории иловагӣ дар соҳаҳои иктисо-

дии ба сайёҳӣ марбута, ҷавобгар бо-
шад. Аҳамияти дигар ин аз тариқи ба 
роҳ мондани санъати меҳмонавозии 
сайёҳӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун 
давлати демократӣ, дунявӣ бо бой-
тарин мероси фарҳангию таърихӣ 
ва тараққиёфта, муаррифӣ намояд. 
Тибқи Паёми Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба Маҷлиси олии мамла-
кат боз як қатор имтиёзҳои андозиву 
гумрукӣ ба соҳаи сайёҳӣ пешниҳод 
гардид, ки ба рушди соҳа такони нав 
хоҳад бахшид.Дар маҷмуъ, таваҷҷуҳи 
ҷомеаи ҷаҳонӣ ба захираҳои сайёҳии 
мамлакат зиёд гардида, симои кишвар 
ҳамчун мамлакати осоишта ва дорои 
захираҳои бойи сайёҳӣ мустаҳкам гар-
дид. Бо итминон қайд гардид, ки дар 
заминаи дастгириҳои ҳамаҷонибаи 
Пешвои муаззами миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон соҳаи сайёҳӣ 
марҳила ба марҳила ба яке аз бахшҳои 
сердаромади иқтисодиёти миллӣ му-
баддал хоҳад гашт.

Консепсияи рушди соҳаи туризм 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2009-2019 барои фароҳам 
овардани фазои мусоиди ҳуқуқӣ, 
ташкилӣ ва иқтисодӣ ҷиҳати та-
шаккули саноати муосири сайёҳӣ, 
равона гардидааст. Татбиқи амалии 
вазифаҳои Консепсияи мазкур бо роҳи 
барномаҳои мақсадноки миёнамуҳлат 
амалӣ гашта, метавонад истифодаи бе-
штар самарабахши захираҳои инсонӣ, 
табиию рекреатсионӣ, иттилоотӣ, 
моддӣ ва техникиро барои рушди мин-
баъдаи саноати сайёҳӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таъмин намояд.

Барномаи рушди туризм дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи 
солҳои 2015-2017 (минбаъд Барнома) 
стратегия, самтҳои асосӣ, афзалиятҳо, 
вазифаҳо ва механизмҳои татбиқи сиё-
сати давлатиро дар соҳаи сайёҳӣ дар 
давраи миёнамӯҳлат муайян менамояд.

Дар доираи Барнома аз ҳисоби 
афзоиши ҳаҷми туризми воридотӣ ва 
дохилӣ амалигардонии тадбирҳо баҳри 
ташаккули саноати рақобатпазири 
сайёҳӣ пешбинӣ шудааст.

Вазифаҳои аввалиндараҷаи Бар-

нома:
-таъсиси механизми самараноки 

танзими давлатӣ ва дастгирии туризм;
- т а ш а к к у л и  с т р а т е г и я и 

маркетингӣ оид ба таҳия ва рушди 
минбаъдаи маҳсулоти туристии миллӣ 
дар бозорҳои дохилӣ ва беруна;

-ташаккули имиҷи ҷолиби туристии 
кишвар;

-рушди ҳамкории байналмилалӣ;
-такмили омор.
Бо ташаббуси навбатии Президен-

ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар Паёми навбатӣ ба Маҷлиси Олӣ 
як қатор имтиёзҳои андозиву гумрукӣ 
бо мақсади рушди сайёҳӣ амалӣ карда 
шуд, аз ҷумла:

-дар тӯли панҷ соли аввали фаъоли-
яташон аз андози фоида озод кардани 
ширкатҳои навтаъсиси сайёҳӣ;

— аз ААИ ва боҷи гумрукӣ озод 
намудани воридоти таҷҳизот ва 
маводи сохтмонии иншооти сайёҳӣ, 
аз ҷумла меҳмонхона, осоишгоҳ 
ва истироҳатгоҳҳои табобатӣ, 
марказҳои сайёҳӣ ва дигар иншооти 
сайёҳӣ;

— ба андозаи 50% коҳиш додани 
меъёри боҷи гумрукӣ барои воридоти 
автомашинаҳои нави сабукрав.

Вобаста ба ин кормандони бахши 
сайёҳии мамлакат аз ташаббуси Пе-
швои миллат вобаста ба пешниҳоди 
имтиёзҳои андозиву гумрукӣ ба рушди 
сайёҳӣ хеле руҳбаланд гашта, баҳри 
рушди соҳаи сайёҳии кишвар заҳмати 
дучанд хоҳанд кашид.

Дар ин ҷода, Кумитаи рушди 
сайёҳӣ бо дар назардошти тараққиёти 
соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурӣ ва руш-
ди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ 
дар ҳолати такмилталаб шудани 
санадҳои меъёрии- ҳуқуқии соҳа, 
дар якҷоягӣ бо сохторҳои марбута 
тадбирҳои амалӣ меандешад. Тав-
ре, ки маълум аст ба соҳаи сайёҳӣ 
соҳаҳои фарҳанг, нақлиёт, бехатарӣ, 
муносибат ҳои байна лмила лӣ, 
тиҷоратӣ, меҳмоннавозӣ ва дигар 
соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ алоқаи 
зич доранд.

Ҳусейн ПУЛОТОВ, 
магистрант

ИЛМ - СУТУНИ 
ВАЊДАТУ ИСТИЌЛОЛ

Таърих гувоҳист, ки қабули 
Сарқонун шаҳкитоби бахти 
миллати тоҷик, баъди тало-
шу ҷонисориҳои мардуми 
фарҳангиамон бо сарвари фа-
рзанди фарзонаи бо нангу но-
муси миллат Эмомалӣ Раҳмон 
ба даст омадааст. 

Конститутсияи(Сарқонун) 
Ҷумҳурии Тоҷикистон манза-
лати боарзиштарин, қонуни 
асосии кишвар, шиносномаи 
давлат у миллат ва инъикос-
гари орзуву ормонҳои дери-

наи мардуми меҳанпарасти 
Тоҷикистони навин ба ҳисоб 
меравад. 

Чу н ба ҳ амагон маълу м 
аст,  Сарқону ни Ҷу м ҳ у рии 
Тоҷикистон бо тариқи рай-
ъпу рсии умумихалқӣ 6-уми 
ноябри соли 1994 аз тарафи 
аксарияти кулли мардум па-
зируфта шуд . А з ин ҷониб 
ҳ а м а с ол а  6 - у м и  н о я б р р о 
ҳамчун рӯзи қабули Конститу-
тсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо шукуҳу шаҳомати ба худ 
хоса ҷашн мегиранд ва инак 

мо дар арафаи пазируфта-
ни 26-солагии Сарқону ни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор 
дорем. Мавриди зикр аст,ки 
дар таҳия ва омодасозии ин 
қонуни муқаддаси нави давро-
ни Истиқлол нақши Президен-
ти муҳтарами кишвар ниҳоят 
бузург аст. 

Бинобар ин тасдиқкунандаи 
суханони дар боло зикршу-
да гуфтаҳои худи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Ра ҳмон шуда метавонанд : 
“Ҳадафи сиёсии мо барпо 
намудани давлати демокра-
тию ҳуқуқбунёд аст. Дар ин 
ҷода, Сарқонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳамчун санади 
воломақоми миллат ва шаҳсутуни 
устувори сулҳу ваҳдат, раҳнамои 
ҳамешагии мо хоҳад буд”. 

Са р қо н у н  б а р о и  с ул ҳ у 
салоҳ ва ваҳ дати комил рас-
идани тоҷикон нақши муҳим 
бозид. Ин ҳуҷҷати тақдирсоз 
а з  ҷ о н и б и  ко р ш и н о с о н и 
байналхалқӣ дар шумори панҷ 

Конститутсияи беҳтарину мар-
думитарини давлатҳои узви Со-
змони амният ва ҳамкори дар 
Аврупо номбар гардид.

   Билохира боиси ифтихор 
аст, ки Сарқонуни кишвар даст-
гиру раҳнамои мардуми тоҷик 
гардид. Эҳтироми Сарқонун 
вазифаи ҳар як шаҳрванди ме-
хандусти мамлакат мебошад. 

26- сол агии Сарқону ни 
Тоҷикистони азиз муборак!

 Нуров МУҲАММА Д, 
донишҷӯи курси 1  

КОНСТИТУТСИЯ ШИНОСНОМАИ МИЛЛАТ

ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ 
СОŒАИ САЙЁŒЇ
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Яке аз нишонаҳои рушди асосҳои 
демократӣ дар ҷомеа ин васеъ гардо-
нидани имкониятҳои иштироки ҳар 
як фард дар идора намудани корҳои 
давлатдорӣ мебошад. Дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, тибқи Конститутсия 
халқ ҳамчун саршчашмаи ягонаи 
ҳокимияти давлатӣ эътироф шуда-
аст, робитаи устувори тарафайни 
давлат ва шаҳрвандон нигоҳ дошта 
мешавад. 

Дар ин самт ҳуқуқи муроҷиати 
шаҳрванд ба мақомоти давлатӣ нақши 
муҳимро мебозад.  Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар радифи ди-
гар ҳуқуқу озодиҳои шаҳрванд  ҳуқуқи 
муроҷиат кардан ба мақомоти давла-
тиро низ муқаррар намудааст, ки он аз 
як тараф ҳамчун василаи муҳимми кон-
ститутсионии ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои 
инсону шаҳрванд аз тарафи дигар, 
ҳамчун кафолати муҳими ташкиливу 
ҳуқуқии ҳимояи онҳо, бартараф наму-
дани қонунвайронкуниҳо ва пешгирӣ 
намудани ҳуқуқвайронкуниҳо шинохта 
мешаванд. 

Конститутсияи ҶТ ҳамчун санади 
меъёрӣ ҳуқуқӣ дорои эътибори олии 
ҳуқуқӣ буда, муносибатҳои муҳими 
сатҳи давлативу ҷамъиятиро ба тан-
зим медарорад. Дар меъёри моддаи 31 
Конститутсияи ҶТ ҳуқуқи шаҳрванд 
ба муроҷиат ба таври умумӣ инъи-
кос гардидааст, ки он дар қонунҳои 
соҳавӣ инкишофи минбаъдаи худро 
ёфтааст.  Дар заминаи моддаи мазкур 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи муроҷиати шахсони воқеӣ ва 
ҳуқуқӣ” ба тавсиб расидааст, ки он тар-
тиб ва мӯҳалати баррасии муроҷиати 
шаҳрвандонро муқаррар менамояд. 
Меъёри Конститутсияи ҶТ ҳуқуқи 
шаҳрвандро ҷиҳати муроҷиат намудан 
ба мақомоти давлатӣ муқаррар наму-
дааст. Агар аз лиҳози мафҳуми “инсон”, 
“ҳар кас”, “шахс”, “шаҳрванд”, “шаҳрванди 
хориҷӣ”, ки меъёрҳои алоҳидаи Консти-
тутсияи ҶТ назар афканем меъёрӣ маз-
кур гуё ки танҳо нисбати шаҳрвандони 
ҶТ татбиқ мешавад. Аммо масъалаи 
дигар ин, ки Конститутсияи ба тав-
ри мушаххас муқаррар накардааст, ки 
шаҳрандони Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳуқуқи муроҷиат карданро ба мақомоти 
давлатӣ доранд.  Дар баробари Қонуни 
ҶТ “дар бораи муроҷиати шахсони 
воқеӣ ва ҳуқуқӣ”, инчунин қонунгузории 
мурофиавӣ ва дигар қонунҳои моддии 

ҶТ, санадҳои меъёрӣ ҳуқуқии зерқонунӣ 
меъёри мазкурро пурра ва мустаҳакам 
намудааст.  Дар Қонуни ҶТ “дар бораи 
муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ” 
маҳфуми шаҳрванд дарбаргиранди 
шаҳрвандони ҶТ, шаҳрвандони хориҷӣ 
ва шахсони бешаҳрванд мебошад. Қайд 
намудан ба маврид аст, ки дар Консти-
тутсия мафҳуми шахси ҳуқуқӣ ҷиҳати 
муроҷиат намудан ба мақомоти давлатӣ 
пешбинӣ нашуда бошад ҳам идомаи 
худро дар Қонуни мазкур ёфтааст. 
Қонуни зикргардида ҳамчун қонуни 
соҳавӣ ва махсусгардонидашуда дар 
самти муроҷиати шаҳрвандон тартиби 
доираи амали ин санади меъёрӣ ҳуқуқӣ, 
намудҳои муроҷиатҳо аз руи мазмуну 
мундариҷаи он ва хусусиятҳои ҳуқуқӣ 
ва оқибатҳои ҳуқуқии онҳо, муҳлат 
ва тартиби баррасии муроҷиатҳоро 
муқаррар ва танзим менамояд.  Дои-
раи амали Қонуни мазкур нисбат ба 
муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ  
ба мақомоту таҳкилоти дахлдор татбиқ 
мегардад, ба истиснои муроҷитаҳое, 
ки тибқи талаботи Кодекси мурофиа-
вии граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Кодекси мурофиавии иқтисодии ҶТ, 
Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҶТ, 
Кодекси иҷрои ҷазои ҷинояти ҶТ, Ко-
декси мурофиавии ҳуқуқвайронкуниии 
маъмурии ҶТ, Кодекси расмиёти маъму-
рии ҶТ, муроҷиатҳои дигар, ки нисбат 
ба онҳо бо қонунгузории ҶТ тартиби 
дигари пешниҳод  ва баррасӣ пешбинӣ 
шудааст.   Қонунгузории мурофиавӣ 
ҳуқуқи шаҳрвандро ҷиҳати муроҷиат 
намудан ба мақомоти дахлдори давлатӣ 
дар мурофиае, ки шаҳранд ба сифати 
субъекти ҳамон муносибати дахлдор, ки 
қонунгузории мурофиавии дахлдор ба 
танзим мендарорад ҷалб карда шудааст, 
ё инки тибқи тартиби муқаррар намудаи 
қонунгузории муроифавӣ вобаста ба 
ягон масъалаи дахлдор муроҷиат ме-
намояд.   Ҳамзамон бояд қайд намуд, 
ки ғайр аз талаботи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи муроҷиати шах-
сони воқеӣ ва ҳуқуқӣ”, қонунгузории 
муроиавӣ, инчунин нисбати баъзе наму-
ди муроиҷатҳои мушахасси шаҳрвадон 
қонунгузори тартиби дигари пешниҳод 
баррасии муроҷитаро муқарра мена-
мояд. Масалан,  Фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оиди Низо-
мнома дар бораи тартиби бораи тарти-
би баррасии масъалаҳои шаҳрвандии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 12 апрели 
соли 2017 №868. Низомномаи мазкур 
тартиби барасмиятдарорӣ қабул ва бар-

расии дархости муроҷиаткунандаро 
муқаррар менамояд. Қарори Ҳукумати 
ҶТ “Дар бораи Тартиби муроҷиат барои 
таъмини нафақа ва пешбурди ҳуҷҷатҳои 
нафақавӣ” аз 2 марти соли 2013, №90. 
Тартиби мазкур қоидаҳои пешниҳод 
намудан, баррасӣ бақайдгирии аризаҳои 
муроҷитакунандагонро вобаста ба 
масъалаҳои дахлдор, ки Тартиб муайян 
намудааст муқаррар менамояд. 

Қонуни Ҷумҳу рии Тоҷикистон 
“Дар бораи хизмати давлатӣ” ҳуқуқи 
шаҳрвандонро ҷиҳати иштирок дар 
идоракунии давлатӣ дар мисоли хиз-
мати давлатӣ муқаррар намудааст. 
Мутобиқи моддаи 13 Қонуни мазкур 
яке аз талаботҳои асосии қабул шудан 
ба хизмати давлатӣ ин пешниҳод на-
мудани аризаи шахсӣ мебошад.  Тиқби 
Қонуни ҶТ “Дар бораи муроҷиати шах-
сони воқеӣ ва ҳуқуқӣ” ариза ин хоҳиш 
дар бораи мусоидат намудан ба ама-
лисозии ҳуқуқу озодиҳо ва манфиати 
қонунии худ, ҳуқуқу озодиҳо ва манфи-
ати қонунии шахсони дигар ё пешниҳод 
намудани маълумот дар бораи вайрон 
кардани қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва сандаҳои меъёрӣ ҳуқуқии 
дигар, норасоӣ дар фаъолияти ташки-
лоту муассисаҳои дахлдор ё танқиди 
фаъолияти шахсони мансабор, роҳбарон 
ва кормандони муассисаю ташкилоти 
дахлдор мебошад.    

Яъне муроҷиат намудан ба роҳбари 
мақомоти давлатӣ ҷиҳати ба хизмати 
давлатӣ ба кор қабул намудан тариқи 
ариза сурат мегирад. Агар шаҳрванд 
муроҷиат накунад, барои амалишавии 
ҳуқуқҳои худ маҷбур намудани шаҳрванд 
барои дохил шудан ба хизмати давлатӣ 
манъ аст. Ҳамзамон тибқи Низомно-
маи тартиби гузаронидани озмун барои 
ишғоли вазифаҳои холии маъмурӣ довта-
лаби озмун ҳуқуқ дорад аз болои қарори 
комиссияи озмун шикоят намояд.

Иштирок дар идораи давлатӣ дар ми-
соли чорабиниҳои сиёсӣ (интихобот ва 
райъпурсӣ) ҳуқуқи конститутсионии 
ҳар як шаҳванди ҶТ буда, бо каффлатҳои 
муқаррарнамудаи қонунгузории ҶТ 
таъмин карда мешавад. Масалан, 
тибқи қонунгузории интихоботии ҶТ 
шаҳрванд ҳуқуқ дорад дар сурати ба 
рӯйхат ворид накардан ва ё нодуруст 
ба рӯйхати интихобкунандагон во-
рид намудан ба комиссияҳои дахлдор 
муроҷиат намояд.  

Муҳсин НАМОЗОВ, 
магистрант

НАЌШИ КОНСТИТУТСИЯ 
ДАР МУСТАŒКАМ НАМУДАНИ 

ЊУЌУЌИ ШАЊРВАНДОН

ЉАВОНӢ                                         
- ЗИННАТБАХШИ ЊАЁТ

“ Ҳифзи давлату миллат 
ва марзу буми кишвар, пеш аз 
ҳама, ба зиммаи Шумо ҷавонони 
баору ғаюр ва далеру шуҷои Ва-
тан вогузор шудааст. Шумо бо-
яд Ватанро ҳамчун модари худ, 
ҷони худ дӯст доред, ба қадраш 
расед ва онро чун гавҳараки 
чашм ҳифз намоед.”

                                                                                                                                 Эмомалӣ РАҲМОН

Ҷавонӣ зиннату зеби ҳаёт аст. Ам-
мо, аз ҳама ҷиддитар, ҷавонӣ айёми 
захира кардан ё ба қавле, хӯшачинии 
ҳар як инсон аст. А з  ин лиҳоз, 
ҷавонон ва наврасон бояд аз пайи 
донишомӯзӣ  бошанд, на думболи 
чизи дигар. Агар имрӯз мо, ҷавонон 
наҷӯему наомӯзем, мафкураи хешро 
аз донишҳо васеъ насозем, фардо дер 
хоҳад шуд.  

Ҷавони комил ҳеҷ гоҳ пайи 
хислатҳои номатлуб равона нест. 
Ҷавони комилу соҳибхирад аз бадон 
худро канор мегирад. Дар ҷамъомаду 
нишастаҳои номатлубон иштирок на-
мекунад.

Дар ҷомеаи имрӯзаи мо баъзе аз 
ҷавонону наврасон ба баҳонаи паст 
будани шароити оилавиашон даст ба 
ҳар гуна амалҳои номатлуб мезананд. 
Ҳамчунин, баъзе аз волидон боре 
фикри ояндаи фарзандонашонро на-
карда, дар бештари маврид онҳоро 
барои иҷрои ҳар гуна корҳо равона 
мекунанд. Дар   натиҷа баъзеи онҳо 
аз содагиву зудбовариашон ба доми 
ҳамсолони ҷинояткори хеш гириф-
тор шуда, қонуншиканӣ мекунанд. 
Вале дар ҳама ҳолат, вақте навраси 
гапдонро ва ё ноболиғи чапдаст-
ро ба мактаб меоранд, маъмурият 
ва тарбиятдиҳандагони муассисаи 
таълимӣ бо онҳо муносибати хуб на-
муда, бо роҳи насиҳат кардану гуза-
ронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар 
байнашон онҳоро ба роҳи рост ҳидоят 
мекунанд.

Баъзе падарону модароне ҳастанд, ки 
фарзандонашонро қабул намекунанд, 
бояд шахсони масъул дар ҳамдастагӣ 
бо кормандони милитсия ва масъулини 
Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди 
Ҳукумати ҷумҳурӣ бо волидони онҳо 
суҳбат гузаронида, моҳияти масъаларо 
ба онҳо фаҳмонанд.

Бо вуҷуди саъю кӯшишҳои пайва-
стаи маъмурияти мактаб ҷиҳати тағйир 
додани хислати наврасони душвортар-
бия, боз ҳастанд ноболиғоне, ки худса-
рона тарки таҳсил мекунанд. 

Бузургмеҳр БОБОЗОДА,
донишҷӯи курси 4
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Дар низоми давлатдории навини халқи 
тоҷик хидмати давлатӣ мақоми хос дошта, 
таҳкими асосҳои ҳуқуқӣ, такмил ва ташак-
кули он барои пешрафти фаъолияи идора-
кунии давлатӣ нақши муассир дорад. Во-
баста ба ин, дар даврони соҳибистиқлолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи давлат ва 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста 
оиди масъалаи мазкур таваҷҷӯҳи зарурӣ 
зоҳир карда мешавад. 

Қобили қайд аст,  ки дар замони 
соҳибистиқлолӣ бо қабули як қаттор санадҳи 
меъёрии ҳуқуқӣ соҳаи хидмати давлатӣ аз 
лиҳози қонунгузорӣ танзим гардида, самтҳои 
муҳимтарини фаъолияти хидматчиёни давлатӣ 
муқаррар карда шуданд. 

Дохил шудан ба хидмати давлатӣ яке аз 
ҳуқуқҳои конститутстонии шаҳрвандон ба 
шумор рафта, дар банди 2-и моддаи 27-и Кон-
ститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гарди-
дааст: «Шаҳрвандон ба хидмати давлати ҳуқуқи 
баробар доранд».

Дар асоси моддаи мазкури Конститутсияи 
кишвар дар ҷумҳурӣ бори аввал 13 ноябри со-

ли 1998 ва дар таҳрири нав 5 марти соли 2007 
таҳти №233 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи хизмати давлатӣ» қабул карда шу-
дааст.

Дар пешгуфтори Қонуни мазкур таъкид 
гардидааст, ки Қонуни мазкур асосҳои ташки-
лию ҳуқуқии хизмати давлатӣ, вазъи ҳуқуқӣ ва 
кафолатҳои иҷтимоии хизматчиёни давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян менамояд ва 
дар заминаи он як қатор санадҳои зерқонунӣ, аз 
қабили низомномаҳо, тартибҳо, дастурамалҳо, 
кодексҳо ба тасвиб расида, бевосита, фаъолияти 
хизматчиёни давлатиро танзим менамоянд.

Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи хизмати давлатӣ” муайян карда 
шудааст, ки “хизмати давлатӣ-фаъолияти кас-
бии  хизматчиёни давлатӣ, ки барои таъмини 
иҷрои ваколатҳои шахсони мансабдори дав-
латии ҳокимияти давлатӣ ва амалӣ намудани 
салоҳияти мақомоти давлатӣ муқаррар карда 
шудааст”.  

Тибқи муқаррароти принсипи якум хидмат-
чии давлатиро зарур аст, ки барои пешбурди 
фаъолияти бенуқсони хидмати давлатӣ тибқи 
асосҳои пешбининамудаи Конститутсия ва 
дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунан-
да корбарӣ намояд. Аз ин лиҳоз, донистани 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва мунатазам такмил 
додани донишҳои ҳуқуқӣ барои ҳар як хидмат-
чии давлатӣ зарур аст. Донишҳои ҳуқуқӣ на 
танҳо барои боло рафтани эътибори хидматчии 
давлатӣ дар байни ҷомеа мусоидат менамояд, 
балки боиси он мегардад, ки мардум ба сиёсати 
давлат боварии хуб ҳосил менамоянд.

Таъмини ҳуқуқуқу озодиҳои шаҳрвандон низ 
самти асосии фаъолияти хидматчии давлатӣ бу-
да, бояд ҳар як муроҷиатҳое, ки шахсони воқеӣ 
ва ҳуқуқӣ ба мақомотҳои дахлдор пешниҳод 
менамоянд, аз тарафи хидматчиёни давлатӣ 

холисона ва мутобиқи қонунгузории соҳа дар 
муҳлати муайянгардида дида баромада шавад, 
дар чунин сурат мушкилотҳои ҷойдошта танзим 
карда мешаванд. 

Садоқат ба халқу Ватан ва адолати 
иҷтимоиву инсондӯстӣ қисми таркибии фаъоли-
яти меҳнатии ҳар як хидматчии давлатӣ маҳсуб 
ёфта, амалишавии ҳамаи принспҳои зикршуда 
аз инҳо вобастагии зиёд дорад. Агар хидмат-
чии давлатӣ ба Ватану халқи худ садоқат дошта 
бошад, дар байни ҳамкорон ва ҷомеа соҳиби 
эҳтироми баланд мегардад, ки дастёби ба чу-
нин мартаба барои ҳар як хидматчии давлатӣ 
зарур аст.

 Мавриди қайд аст, ки бо мақсади рушди 
соҳаи хизмати давлатӣ аз ҷониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор тадбирҳои 
судманд амалӣ гардида, корҳо дар ин самт идома 
доранд.

Аз ҷумла, мақомоти ваколатдори соҳа, 
ки бевосита  сиёсати ягонаи хизмати давла-
тиро татбиқ менамояд, дар заминаи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати 
давлатӣ» (13 ноябри соли 1998, №687) бо 
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
25 январи соли 2001 Раёсати хизмати давлатии 
назди Президент ташкил ёфт. Мақоми мазкур то 
соли 2013 фаъолият намуда ва аз 19 ноябри соли 
2013 дар натиҷаи таҷдиди сохтор бо Фармони 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Агентии 
хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон табдил дода шуд. Мақоми мазкур ба 
Президент тобеъ ва ҳисоботдиҳанда мебошад.

Бо мақсади омода намудани мутахассисон 
дар соҳаи хизмати давлатӣ, такмил ва бозомӯзии 
кормандон соли 2009 дар назди Раёсат Марка-
зи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ ва 
баъдтар дар заминаи он соли 2013 Донишкадаи 
такмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ таъсис 

дода шуд, ки дар омода намудани мутахассисони 
варзидаи соҳа нақши муҳимро иҷро намуд.  

Дар заминаи донишкада бо фармони Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 феврали 
соли 2020 Академияи идоракунии давлатии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъ-
сис дода шуд.

Бояд қайд намуд, ки соли 2016 бунёди би-
нои имрӯзаи Академия бо тарҳи замонавӣ оғоз 
гардида, 1 сентябри соли 2019 аз ҷониби Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон мавриди баҳрабардорӣ қарор 
дода шуд.

Бинои навбунёд аз 12 ошёна ва 2 қисми 
таълимӣ бо 1320 ҷойи нишаст ва хобгоҳ ибо-
рат мебошад. Академия имрӯз бо тамоми 
таҷҳизотҳои муосири техникиву электронӣ, 
мизу курсиҳои нав, толорҳои барҳавои таълимӣ 
таъмин аст. 

Бешубҳа, сол аз сол шумораи хизматчиё-
ни давлатӣ дар кишвар, ҳамзамон аз ҳисоби 
духтарону занони лаёқатманд зиёд шуда, дар 
муассисаҳои гуногуни давлатӣ, аз қабили ку-
митаву вазоратҳо, раёсату мақомотҳои иҷроия, 
ҷамоатҳои деҳот фаъолият намуда истодаанд. Ба 
андешаи Пешвои миллат – муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон: “Хизмати давлатӣ бояд ба татбиқи 
сиёсати иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангиву 
маънавии давлат, вазъи муътадили сиёсӣ ва ба-
ланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳли ҷомеа  
нигаронида шавад”.

Дар баробари ин, муҳтарам Пешвои миллат 
борҳо таъкид медоранд, ки хизматчиёни давлатӣ 
зиракии сиёсиро аз даст надода, тамоми қувваю 
ғайрати хешро барои хизмат намудан ба халқ 
равона намоянд.  

Исматулло ИСЛОМОВ, 
магистрант

ХИЗМАТИ ДАВЛАТЇ ШАРАФ АСТ!

Терроризм имрӯз ба яке аз проблемаҳои 
умумиҷаҳонӣ табдил ёфта, ҳатто ба 
муносибатҳои байналмилалии бархе аз 
мамолики дунё таъсири манфӣ расонидааст. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ чун узви 
ҷудонопазири ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз хатару 
таҳдиди терроризми байналмилалӣ берун буда 
наметавонад. Дар шароити бӯҳрони иқтисодӣ, 
ки имрӯз соири кишварҳои оламро фаро ги-
рифтааст, зуҳури терроризм ва экстремизм 
вазъиятро дар равобити байналмилалӣ ноором 
сохта, пайваста ба амнияти кишварҳо таҳдид 
менамояд. Нигаҳдории осудагиву суботи 
сиёсӣ, ваҳдат ва якпорчагии Тоҷикистони 
маҳбуб аз вазоифи аввалиндараҷаи кул-
ли субъектҳои давлат маҳсуб ёфта, ҷомеаи 
шаҳрвандии моро водор менамояд, ки дар ин 
масъала бетараф набошанд.

Бо мақсади фаҳмондани оқибатҳои но-
гувори зуҳуроти терроризму экстремизм ва 
шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои 
ифротӣ, бевосита Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар Паёми хеш ба Маҷлиси Олии мам-
лакат 22 декабри соли 2016 ба таъкид хатари 
ҷиддии терроризмро баён намуда аз ҷумла, 
таъкид карданд: “Моро зарур аст, ки зиракиву 
ҳушёрии сиёсиро аз даст надода, мардум ва 
дар навбати аввал наврасону ҷавононро аз 
оқибати равандҳои манфии муосир огоҳ со-
зем ва онҳоро аз таъсири хатарноки ҳар гуна 
равияву ақидаҳои бегона эмин нигоҳ дорем”.

Дар робита ба ин, таъкиди Пешвои миллат 
қариб ҳамаи сохторҳои қудратии мамлакат, 
вазорату идораҳо, созмонҳои ҷамъиятӣ ва 
кулли мардуми кишвар бори дигар масъулияти 
хешро эҳсос карда, ба баргузории мулоқоту 
вохӯриҳо, конфронсу маҳфилҳо ва чопи ма-
води зиддитеррористӣ дар васоити ахбори 
оммаи мамлакат шуруъ карда, хушбахтона, 
бо ин амали хеш сазовори дарку фаҳмиш ва 
боварии ҷавонон гардидаанд.

Имрӯз мо, ҷавонон дар тамоми соҳаҳо 
кору таҷриба менамоем, ҳадафҳои созанда 
пешниҳод мекунем, мехонему меомӯзем 
ва пайваста барои ободиву оромии Ватан 
саҳмгузорӣ мекунем, ки ҳамаи ин боиси 
ифтихор аст. Моро мебояд дар партави 
сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Прези-
денти ҷумҳурӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
муттаҳид бошем ва бо ҳама зуҳуроти номат-
луби ҷомеа, бахусус терроризм мубориза 
мебарем.

Алиҷон КАМОЛОВ, 
магистрант

ТЕРРОРИЗМ 
ВА ХАТАРИ ОН

Имрӯз терроризм вa экстре мизм 
ҳaмчун вaбои aср бa aмнияти ҷaҳон вa 
ҳaр як сокини сaйёрa тaҳдид кaрдa, бaрои 
бaшaрият хaтaри нa кaмтaр aз силоҳи 
ядроиро бa миён овaрдaaст. 

Эмомaлӣ РAҲ МОН

Дaр зaмони муосир мо – сокинони 
сaйёрa, гоҳ-гоҳ кaлимaҳои терроризму 
экстремизмро мешунaвему ҳодисaҳои но-
хуш, қaтлу ғорaт, ноaдолaтӣ, вaйронкорӣ 
вa кинaву aдовaтро тaсaвву р мекунем. 
Дaр лaҳзaҳои ҳaссос бaрои ҳaр як миллaт 
зaрур aст, ки aз як гиребон сaр бaровaр-
дa, ҳaмешa роҳи дӯстиву рaфоқaт вa як-
дилиро пеш гирaд вa aз чунин г у рӯҳ ҳо 
дaр кaнор бошaд. Боиси тaaссуф aст, ки 
бaъзе ҷоҳилон терроризмро ҷузъи дини 
мубини ислом мепиндорaнд . Тaвре ки 
Aсосгузори сулҳу вaҳдaти миллӣ – Пешвои 
миллaт, муҳтaрaм Эмомaлӣ Рaҳмон кaйд 
кaрдaaнд: “Мaн эътиқоди қaвӣ дорaм, ки 
ифротгaроӣ, терроризм вa рaдикaлизмро 
бa ягон дин, aз ҷумлa дини мубини ислом 

нисбaт додaн му тлaқо рaво нест. Зиёдa 
aз он, aҳ доф, мaзмун вa aмaли ин зуҳурот 
комилaн хилофи рӯҳ вa мaзмуни волои 
инсонии динҳо, aз ҷумлa дини ислом aст. 
Террорист, бa пиндори мaн, дaр aсли худ 
миллaт, мaзҳaб вa Вaтaн нaдорaд вa душмa-
ни Худову бaндaгони ӯст.

Пӯшидa нест, ки тaфaккури ифротӣ, 
гурӯҳҳои ифротгaрои динӣ вa созмонҳои 
террористӣ чӣ дaр минтaқa вa чӣ дaр миқёси 
ҷaҳон бaрои мaвҷудияти кишвaрҳо хaтaрҳои 
ҷиддӣ эҷод нaмудa, сaдди роҳи рушди босуб-
оти ҷомеaҳо мегaрдaд. Ҳaмин aст, ки Пешвои 
миллaт, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтaрaм Эмомaлӣ Рaҳмон дaр Пaёми худ 
бa Мaҷлиси Олии кишвaр aз ҷумлa тaъкид 
нaмудaнд: “Терроризм вa экстремизм бa 
хaтaрҳои aввaлиндaрaҷaи ҷaҳони муосир 
тaбдил ёфтaaнд”.

Мо, ҷaвонони Тоҷикистон, бояд ҳaмешa 
бaрои оромиву ободии кишвaрaмон кӯшиш 
кунем. Ҳaр як фaрди вaтaнхоҳу меҳaнпaрaст 
бояд aмaлҳои некро бa aнҷом рaсонaд, бa 
ҳaмaгон кӯмaк кунaд вa бaр зидди aмaлҳои 
номaтлуб, бa монaнди терроризму экс-
тремизм муборизa бaрaд. Чун сиёсaти со-
зaндaи Тоҷикистон бa он нигaронидa шу-
дaaст, ки тaмоми гурӯҳҳои террористиву 
экстремистӣ, ҷaмъиятҳои ғaйриқонунӣ пур-
рa несту нобуд кaрдa шaвaнду хaлқи тоҷик 
дaр фaзои оромиву осудaгӣ зиндaгӣ кунaд.

Мaнучеҳр СAИДЗОДA,
мaгистрант

ТЕРРОРИЗМ – ТАЊДИД
 БA AМНИЯТИ ŠAŒОН
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Бунёди аввалин давла-
ти соҳибихтиёри миллии 
тоҷикон бо Эъломияи 
соҳибихтиёрии давлатии 
Тоҷикистон солҳои 1990 ва 
1991 аз самти сиёсӣ ба рас-
мият даромад. 

Самти ҳуқуқии расмӣ гар-
до н и д ан и  с оҳ и б и х т иё р и и 
Тоҷикистон ба воситаи тағйиру 
иловаҳои ба Конститутсияи 
ҶШС Тоҷикистон соли 1978 
дохилкардашуда амалӣ гардид. 
Вале он ҳанӯз пурра набуд. Ба-
рои асосҳои давлати навро дар 
самти баланди ҳуқуқӣ муқаррар 
кардан Конститутсияи нав зарур 
буд. Бо ин сабаб ҳанӯз аз солҳои 
1990 кор аз болои тайёр кардани 
лоиҳаи Конститутсияи нав оғоз 
ёфта, он бо қабули Конститутси-
яи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 
1994 анҷом ёфт.

Конститутсияи соли 1994 
Тоҷикистонро давлати ягона эъ-
лон намуд. Ягонагии Тоҷикистон 
сабабҳои объективӣ дошта, яго-
нагии асосҳои таърихии пайдоиш 
ва инкишофи ӯро ифода меку-
над. Барои халалдор кардани 
ягонагии Тоҷикистон ҳеҷ гуна 
замина вуҷуд надорад. Дар ҳайати 
Тоҷикистон мавҷуд будани Вило-
яти Мухтори Кӯҳистони Бадах-
шон ягонагии давлатро боз ҳам 
мустаҳкам мегардонад. Зеро он 
чӣ аз самти этникӣ, чӣ аз самти 
одату анъанаҳо, хусусияти за-
бон ва самти фарҳангии ҳайати 
аҳолӣ аз дигар минтақаҳои ки-
швар фарқияти куллӣ надорад. 
Мухторияти ин вилоят бештар 
мазмуни иқтисодӣ ва маишӣ до-
рад, ки аз хусусияти ҷуғрофӣ ва 
иқлими он бармеояд.

Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳамчун ҳуҷҷати 
с а р н а в и ш т с о з и  м а рду м и 
куҳанбунёду соҳибтамаддуни 
мо, оини давлату давлатдории 
тоҷиконро, ки дар тӯли таъри-
хи чандинҳазорсолаи халқамон 

идома ва сайқал ёфтааст, муайян 
намуда, кӯшишу талошҳои фа-
рзандони хирадманду фарзонаи 
ин халқро дар роҳи расидан ба 
соҳибистиқлолӣ ва давлатдории 
миллӣ ҷомаи амал пӯшонид.

Дар  та ҳ и я и  Ко н с т и т у-
тсия таҷрибаи пешқадами 
к о н с т и т у т с и о н а л и з м и 
давлатҳои мутараққии дунё 
ба инобат гирифта шуда, он аз 
ҷониби созмонҳои бонуфузи 
байналмилалӣ ва коршиносо-
ни маъруфи ҷаҳон аз ҷумлаи 
конститутсияҳои беҳтарин ва 
демократӣ эътироф гардидааст.

Муҳимтар аз ҳама, Конститу-
тсияи нахустини Тоҷикистони 
соҳибистиқлол имконият дод, 
то ба сафи давлатҳои демократии 
ҷаҳони муосир ворид шавем ва 
ҳамчун субъекти комил ҳуқуқи 
муносибатҳои байналмилалӣ 
эътироф гардем.

Нақши констит у тсия на 
фақат барои расмӣ гардонидани 
бунёди давлати нав, инчунин ба-
рои таъмини инкишофи он низ 
калон аст. Чунки дар он асосу 
заминаҳое муқаррар шудаанд, ки  
фақат бо роҳи татбиқи дурусти 
онҳо давлат пеш рафта метаво-
над. Хусусан, амалӣ гардондани 
асосҳои дар боби аввали Кон-
ститутсия пешбинишуда дар 
хусуси соҳибихтиёрии халқ ва 
шаклҳои таҷассуми он, тамоми-
яти арзии давлат ва кафолатҳои 
он, бо роҳи таҷзияи ҳокимияти 
давлатӣ амалӣ шудани он, эъти-
бори олии ҳуқуқии конститу-
тсия ва бевосита амал кардани 
меъёрҳои он, қисми таркибии ни-
зоми ҳуқуқии ҷумҳурӣ донистани 
санадҳои ҳуқуки байналхалқӣ, 
ки Тоҷикистон онҳоро эътироф 
кардааст, самтҳои асосии сиёсати 
хориҷӣ, асоси иқтисодии давлат 
ва объектҳои моликияти истис-
ноии давлат заминаҳои пойдории 
Тоҷикистон мебошанд.

      Дилбар ҚАЮМОВА, 
магистранти курси 2

Маҳз он давлатҳое, ки дар 
арсаи байналмилалӣ ба ҳайси 
кишварҳои мутараққӣ шинох-
та шудаанд, ки бевосита бо гу-
зариш ба саноаткунонӣ ба ин 
дараҷа шарафёб гардиданд. 

Ҷомеаи имрӯза низ хамин-
ро тақозо менамояд. Рушди 
бесобиқаи техникӣ ва технологияи 
муосир, иқтисодиёти рақамӣ, зиёд 
шудани аҳолӣ ва таъмин намудани 
онҳо бо ҷои кор, қонеъ гардонида-
ни талаботи бозор, заминаҳои асо-
си расидан ба ҳадафи саноатику-
нонии босуръати кишвар мансуб 
меёбад. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ 
ҳамчун давлати комилҳуқуқ барои 
ноил шудан ба тараққиёти олии 
худ ва расидан ба ҳадафҳои ниҳоӣ 
саноаткунонии кишварро ҳамчун 
як фишанги пешбурди тараққиёти 
иқтисоди худ қарор додааст.

Барномаи саноатикунонии бо-
суръати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2020-2025, бо 
мақсади иҷрои вазифаҳои гузо-
шташуда дар Паёми Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соли 2018, ки бо 
назар доштани аҳамияти соҳаи 
саноат дар ҳалли масъалаҳои 
иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъсиси 
ҷойҳои корӣ, саноатикунонии бо-
суръати кишварро ҳадафи чоруми 
миллӣ эълон намуданд, таҳия карда 
шудааст. 

Барои расидан ба ин мақсад 
андешидани чораҳо нисба-
ти амалишавии барномаҳои 
соҳавии қабулгардида, татбиқи 
лоиҳаҳои сармоягузорӣ, таъми-
ни самаранокӣ ва сифати онҳо, 
ҷалби сармояи мустақим, бунёди 
корхонаҳои нави истеҳсолӣ ва 
ташкили ҷойҳои кории нав зарур 
шуморида мешавад. 

Ҳангоми таҳияи Барнома, 
муқаррароти Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
дурнамоҳои давлатӣ, консепсияҳо, 
стратегияҳо ва барномаҳои 
иҷтимоию иқтисодии рушди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон”, Страте-
гияи миллии рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи то соли 
2030, Стратегияи рушди саноат 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
давраи то соли 2030 ба эътибор 

гирифта шудаанд. 
Дар натиҷаи тадбирҳои амали-

намудаи Ҳукумати мамлакат дар 
се соли охир ҳиссаи соҳаи саноат 
дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 
15,2 то 17,3 фоиз афзоиш ёфт. Дар 
робита ба ин ва бо дарназардошти 
аҳамияти соҳаи саноат дар ҳалли 
масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ 
ва таъсиси ҷойҳои корӣ пешниҳод 
гардид, ки саноатикунонии бо-
суръати кишвар ҳадафи чоруми 
миллӣ эълон карда шавад. Вобаста 
ба ин зарур шуморида, мешавад 
ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмӯи 
маҳсулоти дохилӣ ба 17,3 фоизи 
соли 2019 то ба 22,0 фоиз дар соли 
2030 расонида шавад.

Раванди саноатикунонӣ бо 
истифодаи васеи технологияҳои 
нав, бо соҳаҳои коркарди маъдан, 
энергетика, металлургия ва 
мошинсозӣ, масолеҳи сохтмон 
алоқаманд буда, аз ташкили саноа-
ти аз ҷиҳати техникӣ ва технологӣ 
рушдёфта ва баланд бардоштани 
ҳиссаи он дар иқтисодиёт асос 
меёбад.

Мустафо МУРОДЗОДА,
 магистрант

Тайи солҳои охир ҳаракатҳои 
иртиҷоӣ, ифротгароӣ ва ди-
нию мазҳабӣ бо амалҳои 
ғайриинсонӣ ва кирдорҳои раз-
илона авзои сиёсии сайёраро 
ноором карда, ҳаёти осоиштаи 
мардумро зери хатар мегузо-
ранд. 

Мусаллам аст, ки терроризм ва 
экстремизм яке аз зуҳуроти но-
матлубтарини ҷомеаи ҷаҳонӣ ба 
шумор рафта, боиси ба миён ома-
дани оқибатҳои нохуш - таҳдид 
ё истифодаи зӯроварӣ, расони-
дани зарари вазнини рӯҳонию 
ҷисмонӣ, таҷовуз ба ҳаёти инсон, 
бенизомӣ, тағйири сохти консти-
тутсионии кишварҳои ҷудогона, 
ғасби ҳокимият, барангехтани ни-
зои миллӣ, иҷтимоӣ ва динӣ гар-
дидааст. Терроризм ва экстремизм 
дар байни табақаҳои мухталифи 
ҷомеа, махсусан миёни ҷавонон 
яке аз муаммоҳои меҳварии ҳаёти 
башарият буда, оқибат ба бесуботӣ 
ва вайронкорӣ меорад.

Ифротгароӣ дар байни ҷавонон 
на танҳо ба тартиботи ҷамъиятӣ ха-
тар дорад, балки ин амали номатлуб 
бештар ҷиноятҳои вазнинро низ 
ба миён меорад. Бесабаб нест, ки 
имрӯз терроризм ва экстремизм 

боиси ташвишу нигарониҳои 
кишварҳои олам гардидааст. Ин 
раванди номатлуб ҷомеаи ба-
шариро нигарон намуда,  баҳри 
пешгирии омилҳои террористӣ 
тамоми омилҳо, сабабҳо ва дарёф-
ти роҳу усулҳои самарабахши 
мубориза алайҳи терроризмро 
пайдо хоҳанд намуд. Ба ин маънӣ 
омӯзиши ҳамаҷонибаи ин масъ-
ала талаби замон мебошад. Агар 
одамон ба масъалаҳои терроризм 
ва муборизаи зидди он бевосита 
пайваст набошанд ҳам, тавассути 
чизи дигаре ва ё субъекти дигаре 
бо масъалаҳои мухталифи терро-
ризм ва шаклҳои дигари экстремиз-
ми сиёсӣ алоқаманд гашта, мавқеи 
худро муайян менамоянд. Аз ин рӯ, 
ҳар фарди худогоҳу худшинос ва 
ҳар сокини сайёраро зарур аст, ки 
нисбат ба ин гуна кирдори ҷиноятӣ 
ва амали ғайриинсонӣ бетараф на-
бошад, зеро ин вабои аср мисли 
тори анкабут сайёраро фаро ги-
рифтааст ва ҳатто дар мутамаддин-
тарин, фарҳангитарин ва аз лиҳози 
илму дониш пешрафтатарин 
манотиқи кураи арз нишонҳояш 
ба назар мерасад. 

Те р р о р и з м ,  м а х с у с а н , 
даҳсолаҳои охир оқибатҳои зиё-
ди харобиовар ва талафоти зиёди 

ҷонӣ аз худ боқӣ гузошта, монеаи 
ташаккули ҷомеаи ороми башарият 
гардидааст. Бахусус, Тоҷикистони 
соҳибистиқлол, ки узви ҷомеаи 
ҷаҳонист, нисбат ба ин ҳодисаи 
манфури ҷомеа бетараф нест. Са-
ри ин масъала ҳамарӯза Ҳукумати 
кишвар андеша дошта, онро дар 
мадди аввал гузошта, сармашқи 
фаъолияти хеш қарор додааст.

Барои пешгирии зуҳуроти 
экстремистӣ ва террористӣ ба 
масоили ташаккули шахсияти 
таҳаммулпазир, тавсияи корҳои 
равонӣ, ки барои пешгирии 
хушунат мусоидат менамояд, 
маҳдудияти иҷтимоии гурӯҳҳои 
террористӣ, маҳдуд намудани 
онҳо аз дастгириҳои дохилӣ ва 
берунӣ, ошкор ва нест кардани 
сарчашмаҳои маблағгузорӣ, руш-
ди сиёсати давлатии мубориза 
бо терроризм ҳамчун зуҳуроти 
номатлуби иҷтимоию сиёсӣ, 
ҳамоҳангсозии неруи сохторҳои 
ҳифзи ҳуқуқ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, 
идораи марказонидашуда оид ба 
тамоми фаъолият барои пешгирӣ 
ва мубориза бар зидди терроризм 
бояд таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда 
шавад.

Шифоҷон ОДИЛОВА, 
магистрант 

САНОАТКУНОНИИ 
БОСУРЪАТИ КИШВАР

ИФРОТГАРОЇ - 
  амали номатлуб

ШИНОСНОМАИ 
МИЛЛАТИ 

ТОŠИК
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Вазъи мураккаби баъзе минтақаву 
давлатҳои ҷаҳон бори дигар ҳар як фар-
ди бедордил ва бонангу номуси ҷомеаро 
водор месозад, ки қадру манзалати 
зиндагисозӣ, сулҳу оромиро хуб дарк 
намояд ва дар доираи Конститутсия 
ва қонунҳо ба хотири ободиву пешраф-
ти Ватани маҳбубамон талош варзад. 

ЭМОМАЛӢ РАҲ МОН

Ҳар давлати соҳибистиқлоле, ки имрӯзҳо 
арзи вуҷуд карда истодааст, дорои Конститу-
тсияи худ мебошад. Ин санад вақте ба миён 
меояд, ки таҳаввулоти ҷиддие дар ин ё он дав-
лат ба амал мепайвандад. Мешавад ҳолатҳое, 
ки дар даврони ҷанг зарурати қабули чунин 
санадро қобили қабул медонанд. Конститут-
сияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар даврони 
ҷанги шаҳрвандӣ ба вуқуъ омад ва дар муддати 
кӯтоҳтарин мақому манзалати худро касб наму-
да, самти фаъолияташ дар тамоми сохторҳои 
ҷомеа равона гардид.

Баъди қабули Конститутсия ва интихоби 
Президент дар таърихи навини кишварамон 
марҳилаи нав оғоз ёфт ва барои беҳтар намуда-
ни дараҷаи некӯаҳволии мардуми Тоҷикистон 
ва давом додани ислоҳоти иқтисодӣ шароити 
мусоид фароҳам оварда шуд. Акнун фаъолияти 
давлатдорӣ, низому тартиби ҳаёти ҷамъият дар 
доираи Конститутсия сурат мегирифт. Қабули 
Конститутсияи навин низоми кӯҳнаи давлат-
дории шӯравиро аз байн бурда, барои эъмори 

ҷомеаи демократӣ пояҳои мустаҳкам гузошт. 
Ҷолибияти ин санади муҳимму саривақтӣ 
дар он буд, ки он дар фазои озоди демократӣ 
ба вуқўъ пайваст, ки шабеҳи онро таърихи 
гузаштаи тоҷикон дар ёд надорад. Яъне Кон-
ститутсияро ба таври ошкоро ва дар ҷаласаҳои 
он ба таври васеъ ва дақиқ баррасӣ шудани 
лоиҳаи Конститутсия, ба муҳокимаи мардум 
пешниҳод гаштани лоиҳаи он ва ниҳоят, аз 
тариқи раъйпурсии умумихалқӣ қабул гарди-
дани он буд, ки ин гуна шароитҳоро дар дигар 
марҳилаҳои қабули Конститутсияҳои дигаре, 
ки қабул шуда буданд, дидан мумкин набуд.

Аҳаммияти таърихии Конститутсия, пеш 
аз ҳама, дар он ифода мегардад, ки ин санади 
сарнавиштсоз  барои таъмини сулҳу субот ва 
ваҳдати миллӣ замина гузошт ва омили асосии 
кафолати устувории ҳаёти сиёсии ҷомеаи 
Тоҷикистон дарҷ гаштааст, ки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳамеша сиёсати сулҳҷӯёнаро 

дастгирӣ ва онро дар пешрафти тамоми 
соҳаҳои ҳаёти ҷомеа дар амал татбиқ мена-
мояд. Дар баробари ин мо дар Конститутсия 
ба ҷомеаи ҷаҳонӣ эълон доштем, ки халқи 
Тоҷикистон озодӣ ва ҳуқуқи шахсро арзиши 
олӣ шуморида, баробарҳуқуқӣ ва дӯстии та-
моми миллату халқиятҳоро эътироф мекунад 
ва ҷонибдори бунёди ҷомеаи адолатпарвар 
мебошад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
му ҳ тарам Эмома лӣ Ра ҳмон пайваста 
таъкид мекунанд, ки ин санади арзишманд 
Тоҷикистони моро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун 
давлати мустақили дорои низоми мукаммали 
сиёсиву ҳуқуқӣ муаррифӣ намуд, ки дар он 
инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ арзиши олӣ дошта, 
барои шароити зиндагии арзанда ба ҳар шахс 
заминаҳои устувори иҷтимоиву иҷтисодӣ 
мегузорад.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои ташаккул ва инкишофи муносибатҳои 
сифатан нави иқтисодӣ, яъне муносибатҳои 
бозорӣ ва моликияти хусусӣ, дар мамлакат 
асос гузошт. Бояд гуфт, ки Конститутсияи 
ҳоло амалкунанда хусусияти миллӣ дорад, зеро 
он бо иродаи мардуми сарбаланди кишвар 
қабул гардида, дар ин ҳуҷҷати муҳим суннатҳои 
таърихии даватдорӣ  ва ғояҳои инсондӯстонаи 
халқи фарҳангсолори тоҷик инъикос ёфтааст.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
баробари дигар арзишҳои муқаддас барои 
эҳёи таъриху маданияти миллати тоҷик нақши 
муносиб гузошта, дастовардҳои арзишманди 
миллиро пуштибонӣ кард. Рӯҳияи идонаю 

ифтихори миллӣ ва пос доштани асолати гу-
заштагон, арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанги неки 
аҷдодон, сарҷамъии мардум дар фазои осо-
иштаи Ватан аз санади сарнавиштсоз будани 
Конститутсия, истиқлолияти воқеӣ ва ваҳдати 
ҷовидон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон башо-
рат медиҳад. Конститутсия барои пойдории 
ҳокимияти конститутсионӣ, тақвияти рукнҳои 
давлатдории миллӣ, мушарраф гардидан ба 
дастовардҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву 
фарҳангӣ, ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ, 
гуногунандешӣ заминаи мусоид ва боэъти-
моди ҳуқуқиро фароҳам овард. Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон нишонаи нахустин ва 
муҳимтарини соҳибистиқлолии давлат буда, аз 
ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ, созмонҳои бонуфузи 
байналмиллалӣ ва давлатҳои дигар эътироф 
гардидани соҳибихтиёрии он аз ҳамин ҳуҷҷати 
тақдирсоз сарчашма мегирад.

Ин санад бори дигар аз соҳибистиқлолии 
комили давлат ва миллати тоҷик ба ҷаҳониён 
мужда расонд. Бо қабули санади мазкур нуфузи 
давлати нави ҳуқуқбунёд, демократӣ, дунявӣ ва 
ягона дар арсаи сиёсати ҷаҳонӣ бештар гардид. 

Ҳамин тавр, мо насли ҷавон орзуи онро 
дорем, ки бигзор Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон садсолаҳои дигар роҳнамои халқи 
мо бошаду моро ба сӯи ҷомеаи озоду пешрафта 
ва мутамаддин раҳнамо гардад, то ки давлати 
мо дар қатори дигар давлатҳои тараққикардаи 
дунё мақому мартабаи арзандаи худро ҳамеша 
нигоҳ дорад.

Шавкат ОСТОНАЕВ, 
сармутахасиси шуъбаи фарҳанг 

ва рушди истеъдодҳои ҷавон                                                             

  Истиқлол волотарин ва пурарзиштарин 
дастоварди давлату миллати тоҷдори тоҷик 
аст, ки бисту нух сол муқаддам муҳимтарин 
воқеаи таърихии сарнавишти миллати тоҷик 
ба вуҷуд омад. Ин ҳодисаи фараҳбахш аввали 
моҳи сентябри соли 1991 ба вуҷўъ  пайваст 
ва 9 сентябр расман Рўзи  Истиқлолияти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид. 

Аз ҳамон вақт то имрўз ин санаи муборак ба-
рои миллати тоҷик иди муқаддас маҳсуб мешавад.

Ин неъмати бузург баробари ба даст 
овардан, нуру зиё, меҳру вафо, ободию 
озодӣ, ҳамфикрию ҳамзистӣ ва осоишта-
гиву абадиятро ба мардуми бузурги тоҷик 
ва Тоҷикистони азиз овардааст.Дар паҳнои 
замонҳо миллати мо аз шебу фарози таърих ва 
озмоишҳои сахту сангин гузашта бошад ҳам, 
дастовардҳои фарҳанги асил, ҳувияти миллӣ, 
забони ноби модарӣ, илму адабиёти оламги-
рашро нигоҳ доштааст. Ба ҳамагон маълум, ки 
ниёгони мо бо талқини афкори пурарзиши 
«Пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек» 
беҳтарин ва равшантарин орзуву омоли инсо-
ният ва рукнҳои ахлоқи ҳамидаро басо орифо-
на ифода намудаанд, ки ин каломи пурҳикмат 
дар тўли асрҳо барои ташаккули арзишҳои 
солими башардўстона хидмат кардааст. 

Даврони Истиқлолият барои мо имкони 
воқеӣ фароҳам овард, ки роҳи имрўзу ояндаи 
миллат ва пешрафти минбаъдаи кишвари ази-
замонро ба сўи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд 
ва дунявӣ интихоб намоем. Истиқлолият 
барои мо рамзи олии Ватану ватандорӣ, бу-
зургтарин неъмати давлатсозию давлатдо-
рии мустақил, кору пайкорҳои  пайгиронаи  
созандагӣ,  азму талошҳои фидокоронаи 
расидан ба истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ 

ва фарҳангиро омўзонда, меъёрҳои ҷомеаи 
шаҳрвандиро таҳким бахшид ва дар як вақт 
ҳаёти озодонаи ҳар фард ва олитарин дараҷаи 
бахту саодати воқеии  миллатро таъмин намуд. 
Истиқлолият барои мо нишони барҷастаи 
пойдории давлат, бақои симои миллат, рамзи 
асолату ҳувият,  идеалу ормонҳои таърихӣ, 
шиносномаи байналмилалӣ ва шарафу эъ-
тибори ба ҷаҳони мутамаддин пайвастани 
кишвари соҳибистиқлоли Тоҷикистон мебо-
шад. Тамоми сокинони кишвари озоду обо-
ди мо имрўз ифтихор доранд, ки бисту панҷ 
сол қабл аз ин нахустин хиштҳои пойдевори 
истиқлолияти воқеӣ ва давлатдории миллии ху-
дро ниҳода, аз шарофати  мустақилият  соҳиби  
рамзҳои давлатӣ – Парчам, Нишон ва Суру-
ди нави миллӣ гардидем.Ҳодисаву воқеаҳои 
пурошўби ибтидои солҳои навадум водор 
намуд, ки оид ба масъалаи таъмини амнияти 
милливу давлатӣ, нигоҳ доштани оромии ав-
зои ҷомеа, пойдории сулҳу субот ва таҳкими 
истиқлолияту  ҳифзи дастовардҳои он андеша 
кунем, ки ин ҳама як қисми таркибии сиёсати 
давлатии мо маҳсуб мешуд.

      Моҳи ноябри соли 1992 дар Қасри Ар-
боби ноҳияи Б.Fафуров Иҷлосияи ХVI Шўрои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба арсаи сиё-
сат шахсиятеро баровард, ки дастовардҳои 
минбаъдаи кишвар ба номи ў иртиботи 
ҳамаҷониба доранд. Аз рўзи Сарвари дав-
лат интихоб гардидани фарзанди барўман-
ди 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 гардида, пули миллӣ ба муомилот баро-

мад ва шиносномаи миллӣ дар арсаи ҷаҳонӣ 
эътироф гардид. Мо яке аз рукнҳои асосии 
давлатдории мустақил – Артиши миллӣ ва 
нерўҳои сарҳадиро таъсис дода, ҳифзи марзу 
буми Ватан ва сарҳади давлати худро таҳти 
назорати доимӣ гирифтем. Чунонки Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти мамлакат, Эмомалӣ Раҳмон таъкид 
кардаанд: «Яке аз муҳимтарин дастовардҳои 
мо дар даврони истиқлолият давлатсозӣ ва 
давлатдории муосири миллӣ мебошад, ки 
моҳиятан шакли ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ ва дуня-
виро дорад». Акнун – пас аз гузаштани солҳо 
ва ба даст овардани баъзе комёбиҳои муҳим 
метавонем чунин хулоса кунем: «Давраи на-
вини давлатсозию  давлатдории  мустақилона  
моро водор сохт, роҳи ислоҳоти иқтисодӣ, 
дигаргун сохтани шакли моликият, ташак-
кули иқтисодиёти миллӣ ва сохторҳои нави 
идоракунии онро пеш гирифта, ба густариши 
муносибатҳои бозоргонӣ ва пайвастани низо-
ми иқтисоди Тоҷикистон ба набзи иқтисоди 
ҷаҳонӣ роҳ кушоем». 

Дар шароити кунунӣ, ки ҷаҳони муосир 
дорад, таькими Истиқлолият, устувор  гардо-
нидани пояҳои давлат ва баланд бардоштани  
сатҳ  ва  сифати зиндагии инсон барои на танҳо 
мардуми мо, балки тамоми инсоният мазмуни 
ҳаётан муҳим пайдо мекунад. Зеро даҳсолаҳои 
охир пешрафти  босуръати  илму  техника ва 
раванди  қувват  гирифта истодаи ҷаҳонишавӣ  
инсониятро ба муҳити комилан нав ворид 
намуда, боиси ташаккул ёфтани низоми фаро-
гири равобити сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоиву 
фарҳангӣ ва иттилоотиву маънавӣ гардидааст.
Зикр бояд кард, ки дар даврони Истиқлолият 
давлати ҷавони тоҷикон дар байни мамолики 
аҳолияш мусалмон ва умуман ҷомеаи ҷаҳони 

муосир мавқеъ ва манзалати хос пайдо намуд. 
Суханрониҳои Президенти мамлакат Ҷаноби 
Олӣ Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаҳои бузурги 
байналхалқии давлатҳои аъзои Конфронси 
исломӣ, ҷонибдории шахсии  сарвари  давлати  
мо аз покизагии дини мубини ислом ва зарбаи 
сахт задани ў ба даъвогарони ҳамбастагии 
дини ислом бо терроризму экстремизми 
байналмилалӣ, ҳамкориҳои мутақобилан суд-
манд бо мамолики гуногуни олами ислом аз 
он шаҳодат медиҳанд, ки имрўз Тоҷикистони  
соҳибистиқлол  аз  зумраи давлатҳои озоду 
ободест, ки дар он баробари расму оини мил-
лию 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 давлатдории навин пазируф-
та шуданд ва онҳо ба таҳкими дастовардҳои 
истиқлолият, ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ ва 
институтҳои он, инчунин ба таъмини ҳуқуқу 
озодиҳои инсон ва шаҳрванд мусоидати фаъол 
намуданд.

    Самараи неки истиқлол аст, ки имрўз 
Тоҷикистон дар дунё чун давлати сулҳхоҳу 
сулҳпарвар шинохта шудааст. Таҷрибаи сулҳи 
тоҷикон - манбаи омўзиши сулҳхоҳони ҷаҳон 
гашт, ки боиси ифтихори ҳар як тоҷик аст. Мо 
бояд аз ин миллати баруманд биболему барои 
боз ҳам машҳуртар гардидани он кушишу ғайрат 
намоем. Аз ин лиҳоз, бо чунин орзуҳо гуфтаниям: 
Бигузор, иди муқаддаси Истиқлолият барои ҳар 
фарди соҳибдилу озодаи кишвар саломатӣ, бахту  
саодат, зиндагии осуда ва комёбию кушоишҳо 
оварад!

Хуршед ГАДОЕВ,
курсанти курси 3, 

Академияи ВКД ҶТ

ВОЛОŒУŠŠАТИ МИЛЛАТИ ТОŠИК

ИСТИЌЛОЛИЯТ НЕЪМАТИ БЕБАЊОСТ
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Илми риёзӣ ба воситаи нуҳ 
рақам, як сифр ва мос омадани 
онҳо сири тамоми душвориҳои 
зиндагиро кушода медиҳад. Мо 
дар ҳадди нуҳ рақам, як сифр ва 
мос омадани онҳо зиндагӣ дорем. 
Илми риёзӣ, ҳамчун илми дақиқ бо 
нуҳ рақам, як сифр ва мос омада-
ни онҳо ба мо роҳи зиндагиро ёд 
медиҳад. Имрӯз таърифи беҳад 
бисёри бозор мавҷуд аст. 

Нафарони зиёди аз олимо-
ни иқтисоддони муосир ба як 
махраҷи умумӣ омаданд, ки “Бозор 
– ин институт ё ин ки механизм 
(сохт) - е мебошад, ки харидорон 
ва фурӯшандагони маҳсулотҳои 
алоҳида ва хизматрасониҳоро дар 
як ҷойи муайян рӯ ба рӯ мекунад ё 
ин ки во мехӯронад”. Бозор намудҳои 
гуногуни беҳад зиёдро дорад. Дар 
бозор харидор ва фурӯшанда дар 
бораи нархи мол “баҳс” мекунанд 
ва онро муайян мекунанд. Нархи 
муайян кардашуда нархи бозор(ӣ) 
ном дошта, ҳам фурӯшанда ва ҳам 
харидорро қонеъ мекунонад. Психо-
логияи мардум чунин аст, ки чӣ тавре 
мугӯянд, дар ин ҳолат фурӯшанда 
фикр мекунад, ки молашро қимат 
фурӯхтааст, вале, дар ҳамон лаҳза 
харидор фикр мекунад, ки моли маз-
курро арзон харидааст. Дар ин ҷо 
қонуни талабот ва пешниҳод хуб кор 
карда, ба харидору фурӯшанда барои 
муайян намудани нархи моли мазкур 
ёри мерасонад. 

Дар қатори усулҳо, моделҳои 
риёзӣ ва эконометрия, ҳатман сис-
темаи илмҳои оморро низ номбар 
кардан лозим аст. Дар омӯзиши 
иқтисодиёт нақши илми омор беҳад 
калон аст. Омӯзиши бозор низ аз 
ин истисно намебошад. Дар ин ҷо 
омор на фақат ҳамчун фаъолият, 
муассисаи давлатии муттасадӣ оид 
ба ҳисобкуниҳо, тайёр намудани 
маҷмӯи маълумотҳои дақиқ, пур-
ра ва инчунин саривақтӣ, таҳлил, 
пешгӯӣ намудан, балки, ҳамчун си-
стемаи илмҳои махсуси ҷамъиятӣ 
иштирок мекунад. Омор якҷоя бо 
баҳисобгирии муҳосибӣ, фаврӣ – 
техникӣ ба воситаи тартиб додан ва 
ҳал намудани моделҳои риёзӣ ва эко-
нометрия омӯхтани ҳаёти иқтисодии 
мамлакат имкониятҳои васеъ дода, 
бо маълумотҳои оморӣ ё ин ки чӣ 
тавре, ки мегӯянд, бо иттилооти 
иқтисодӣ таъмин мекунад. 

Ба ғайр аз он омор усулҳои мах-
сусе дорад, ки масалан, индексҳо, 
қатори динамикӣ, онҳо дар таҳлил 
намудани комплексии чӣ фаъоли-
яти хоҷагидории корхонаҳо ва чӣ 
дар таҳлили макроиқтисодӣ беҳад 
муҳим мебошанд. Қайд мекунем, 
ки базъеҳо оморро ҳамчун матема-
тикаи амалӣ мешуморанд. Аз рӯи 
адолат гуфтан лозим аст, ки омор 
ҳамчун илми ҷамъиятӣ нисбат ба 

илмҳои иқтисодӣ усулҳои риёзиро 
беҳад зиёд истифода мебарад, аз ин 
лиҳоз бо математика алоқамандӣ 
ва вобастагии беҳад зич дорад, ам-
мо аз риёзиёт куллан фарқ мекунад. 
Ҳар яке аз ин фанҳо мавзӯъ, объект, 
мақсад, муаммоҳо, вазифаҳои ба худ 
мувофиқро доранд. Аммо ҳар дуи 
ин фанҳоро бо ҳамдигар як чиз пай-
васт ва якҷоя мекунад, ки ин мақсади 
хизмат кардан ба илми иқтисодӣ 
мебошад. Аз чунин мақсади олӣ 
пеш бурдани системаи илмҳои 
иқтисодӣ, ёрӣ расондан ба илми 
иқтисодӣ ва идоракунӣ дар ҳал на-
мудани муаммоҳои дар назди фанҳои 
мазкур истода истисно намебошад. 
Чунин аст ҳақиқати ҳоли гузашта, 
имрӯза ва ояндаи алоқамандиҳои 
омор ва математика. Гуфтан ҷоиз 
аст, ки аз ин суханон бӯи масъалаи 
ба илми - фанни дақиқ (мисли фи-
зика, механика ва ғ.) табдил додани 
илми иқтисодиёт намеояд. Гумон 
аст, ки ҳоло дар даҳсолаҳои наздик 
чунин муаммо дар назди олимон 
– иқтисодчиён, ба забони риёзиёт 
ҳарф мегуфтагиҳо ё ин ки ин за-
бонро мефаҳмидагиҳо намеистад. 
Чунки дар гузашта, имрӯз аз тарафи 
олимони соҳаи риёзӣ – иқтисодчиён 
чунин ҳаракат, рафтор мушаҳида кар-
да намешавад. Аммо мушоҳида карда 
мешавад, ки иқтисодчиён – «назари-
чиёни соф» чунин хавфро доранд. 
Дар ин ҷо мо мунозираҳои илмии 
ду иқтисодчии бузурги асри ХХ Ҷон 
Мейнард Кейнс ва Ян Тинбергин-
ро оид ба усули омории омӯзиши 
макроиқтисодиёт, ки аз тарафи охи-
рин коркарда баромадашудааст дар 
назар дорем.

 Дар давраи баъд аз Ҷанги яку-
ми ҷаҳон ва асосан дар нимаи 
дуюми асри ХХ, инчунин дар за-
мони муосир, дар давлатҳои дар 
шароити иқтисоди бозор рушд ёф-
та, давлатҳои абадқудрат нафақат 
иқтисодшуносон, балки сиёсатмадо-
рон низ ба истифодабарии усулҳои 
риёзӣ, кибернетикӣ, баҳисобгирии 
рақамӣ, иқтисоди рақамӣ ва 
ҳукумати рақамӣ аҳамияти хоса 
медиҳанд. Ягонтои аз ин равияҳои 
илми муосир аз зери назари онҳо 
дур намемонад. Ҳамчун далели гуф-
таамон як чизро хотиррасон меку-

нем, ки аз соли 1969 асосгузорони 
илми – фанни эконометрия Рагнар 
Фриш ва яке аз ташвиқотчиҳо ва 
тарғиботчиҳои фаъоли экономе-
трия, ки бо усулҳои омории кор-
карда баровардаи худ дар омӯзиши 
иқтисодиёт ҳиссаи беҳад зиёд гу-
зоштааст Ян Тинберген (барои 
тайёр кардан ва истифода бурда-
ни моделҳои динамикии таҳлили 
ҷараёнҳои иқтисодӣ) сар карда то 
соли 2020 Пол Милгром ва Роберт 
Уилсон (барои такмил додани наза-
рияи музояда ва ихтироъ намудани 
шаклҳои нави онҳо) 86 нафар оли-
мони иқтисоддон дар соҳаи илми 
иқтисодӣ соҳиби ҷоизаи Нобелӣ 
шуданд, ки аксарияти онҳо намо-
яндагони риёзиён – иқтисодчиён 
мебошанд. Дар ин ҷо, яке аз пионе-
рон ва иштирокчии инқилоби бу-
зурги илми иқтисодӣ дар асри ХХ, 
асосгузори равияи нав дар системаи 
илмҳои риёзиёти амалӣ – барнома-
созии хаттӣ (Усулҳои риёзии таш-
кил ва банақшагирии истеҳсолот, 
соли 1939) кор карда баромадааст, 
Леонид Канторович мебошад, ки ӯ 
соли 1975 якҷоя бо Тяллинг Купманс 
«Барои саҳми шоиста дар назарияи 
оптималии тақсимоти захираҳо» 
соҳиби Ҷоизаи Нобелӣ шудааст, 
ба забон гирифтан лозим аст. Маҳз 
онҳо (86 нафар иқтисодчиёни 
машҳур) бо ҳаракати худашон, бо 
дониш, таҷриба ва илми тайёр кар-
даи худашон дар рушди иқтисодиёт, 
идоракунӣ дар рушди ҳаматарафаи 
давлати худашон ҳиссаи беназир 
ва беҳамто гузоштанд. Маҳз онҳо 
қувваи баҳаракатоваранда ё ин ки 
омили асосии рушди ҷамъият, рушди 
мамлакати худ буданд. Бемуболиға 
онҳо дар қатори пешсафон, ҳамчун 
байрақбардорони мамлакатҳои худ 
дар арсаи байналмилалӣ, дар роҳи 
муаррифӣ намудани кишвари худ, 
Ватани худ буданд. 

Имрӯз мисли президентҳои 
давлатҳои абадқудрати дунё ва пе-
шрафта, ҳамчун иқтисодшинос ва 
сиёсатмадори барҷаста, Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон низ ба муаммоҳои истифо-
дабарии усулҳои риёзӣ дар ҳаёти 

иҷтимоию иқтисодӣ, тамоми 
соҳаҳои хоҷагии нави бозории ми-
лии мамлакат назар андохтанд. Бо-
иси ин буд, ки дар ҳаёти ҷамъиятии 
мамлакат боз як мӯҷиза – маҳсули 
назари ё ин ки меҳнати инсони 
ватандӯст, мардумдӯст, пири хурд-
солон, ҷавонон, калонсолон тавлид 
шуд. Мо дар ин ҷо Фармони Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 31 
январи соли 2020, таҳти № 1445 
“Дар бораи “Бистсолаи омӯзиш 
ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, 
дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму 
маориф” эълон намудани солҳои 
2020 – 2040” мебошад, дар назар 
дорем. Дар асоси Фармони мазкур 
ҳуҷҷати расмии дигар, яъне Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 30 – и июли соли 2020 таҳти № 
427 дар бораи Нақшаи чорабиниҳо 
барои солҳои 2020 – 2025 оид ба 
амалигардонии “Бистсолаи омӯзиш 
ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, 
дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму ма-
ориф” эълон намудани солҳои 2020 
– 2040” ба табъ расид. Аз рӯи қарори 
мазкур ҳамаи вазоратҳо, идораҳое, 
ки дар сохторашон муассиҳои 
таълимӣ ва илмӣ доранд , худи 
муассиҳои таълимӣ ва илмӣ, бояд 
ҳамчун ҳамоҳангсоз иҷрои нақшаи 
чорабиниҳои мазкурро таъмин ку-
нанд. Аз рӯи Нақшаи чорабиниҳои 
пешниҳодшуда дар ҳамоҳангсозии 
иҷрои нақшаи мазкур Академияи 
идоракунии давлатии назди Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар 
оянда Академия) истисно нест. 
Академия нақшаи чорабиниҳоро 
оид ба масъалаи мазкур мувофиқи 
дастури Вазорати маориф ва ил-
ми Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар 
робита ба иҷрои қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
Нақшаи чорабиниҳо барои солҳои 
2020 – 2025 оид ба амалигардо-
нии “Бистсолаи омӯзиш ва рушди 
фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва 
риёзӣ дар соҳаи илму маориф” эъ-
лон намудани солҳои 2020 – 2040” 
медиҳад, тайёр намуда иҷрои онро 
амалӣ кардан лозим мешавад. Дар 
ин ҳолат нақшаи чорабиниҳои до-
хили Академияи идоракунии дав-
латии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бояд ба бандҳои дахлдо-
ри нақшаи аз тарафи Вазорати мао-
риф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешниҳодшуда, мувофиқ бошад. 

Дар асоси Нақшаи чорабиниҳо 
барои солҳои 2020 – 2025 оид ба 
амалигардонии “Бистсолаи омӯзиш 
ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, 
дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму ма-
ориф” эълон намудани солҳои 2020 
– 2040”, ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 – и ию-
ли соли 2020 таҳти №427 ба табъ 
расидааст, Нақшаи чорабаниҳои 
миёнамуҳлати Академияи идора-
кунии давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2020 – 2025 оид ба амалигардонии 
“Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар 
соҳаи илму маориф” эълон намуда-
ни солҳои 2020 – 2040” аз 8 октябр 
соли 2020 тайёркардашуда ба аҳли 
коллектив пешниҳод карда шудаааст. 
Ҳоло мо қадамҳои нахустинро ба 
роҳи иҷро намудани нақшаи мазкур 
монда истодаем.

Иқтисоди бозорӣ боз як принси-
пи хуби идоракуниро тақозо меку-
над, ки ин сикли Деминг мебошад. 
Ин принсип аз занҷири ҳалқаҳои 
зерини боҳамдигар зич алоқаманд 
буда иборат аст: банақша гир, иҷро 
кун, таҳлил намо ва таъсир кун.

Барои амалигардонии сикли 
Деминг дар навбати аввал ин-
форматсияи иқтисодӣ нақши 
беҳад муҳимро мебозад. Барои 
амаликунии сикли мазкур итти-
лооти иқтисодии дақиқ, пурра ва 
саривақтӣ зарур мебошад. Ғайр аз 
ин, дар шароити иқтисоди бозор, 
фақат ба воситаи истифода бурда-
ни комплексии усулҳои иқтисоди 
риёзӣ, кибернетикаи иқтисодӣ, 
иқтисодию риёзӣ, моделсозии риё-
зии ҷараёнҳои иқтисодӣ ва эконо-
метрия, иформатикаи иқтсодӣ, ин-
чунин дастаи фанҳои кибернетикӣ, 
техникӣ ва технологӣ амалӣ гардо-
нида мешавад. Ин аз ҷӯёндагони 
донишҳои замонавӣ фикррониҳои 
дурусти мантиқи иқтисодӣ, саводи 
хуби иқтисодию риёзӣ, оморию 
эконометрӣ, инчунин информа-
тикаи иқтисодиро талаб мекунад. 
Аз ин лиҳоз донишҷӯёни имрӯза, 
роҳбарони оянда бояд аз фанҳои 
мазкур дониши зарур ва кифояро 
дошта бошанд. 

Ҳамин тавр, бояд гуфт, ки  ба-
рои ба талаботҳои бозор ҷавобгӯ 
будан, дар бозори меҳнат ҷои 
мувофиқи худро ишғол намудан  
илмҳои замони муосирро азхуд 
кардан ва дар амал ҷорӣ карда та-
вонистан лозим аст. 

Н. Ҷ. ХУҶАҚУЛОВ,
 муаллими калони кафедраи 

таҳлили иқтисодӣ ва омор

РИЁЗЇ - КАЛИД БАРОИ 
КУШОДАНИ СИРРИ ЗИНДАГЇ
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Имрӯз ифротгароии ҷавонон дар 
беэътиноӣ бо қоидаҳои дар ҷомеа амалку-
нандаи рафтор, дар умум бо қонун ва ба 
вуҷуд омадани иттиҳодияҳои ғайрирасмии 
характери зиддиқонунӣ доштаи ҷавонон 
ифода меёбад. 

Ифротгароҳо бо шаҳрвандоне, ки ба дигар гурӯҳҳои 
иҷтимоию этникӣ тааллуқ доранд ва дорои ғояҳои дигари 
сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, маънавӣ ва динӣ мебошанд, 
таҳаммулнопазиранд. Боло рафтани ифротгароии ҷавонон 
ин гувоҳи нокифоя мутобиқшавии иҷтимоии ҷавонон, ин-
кишофи аксулиҷтимоии ҷойгиршавии шуури он (асоци-
альных установок ее сознания), ки намунаи зиддиқонунии 
рафтори онро нишон медиҳад.

Бо дарназардошти ин дар кори пешгирии 
ифротгароӣ ва терроризм дар раванди таълим 
самтҳои зерин бармеояд:

• Таҳлили фалсафӣ, таърихӣ ва паҳлуҳои раванди 
иҷтимоии маданӣ, ки дар муҳити мадании ҷавонон ба 
амал меояд; 

• Тавсияҳои амалии илман асонокшудаи барои давлат ва 
ҷамъият зарур оид ба пешгирии ифротгароӣ ва терроризм; 

• Корҳои пешгирӣ бобати муқовимат бо зуҳуроти 
экстремизм дар муҳити ҷавонон;

• Кор карда баромадани системаи чораҳои пешгирӣ, ки 
шароити иҷтимои-мадании баамалории таҳаммулпазирӣ 
дар раванди таълиму тарбияро дар бар мегирад; 

• Такмил додани системаи фаъолияти маданӣ-
фароғатии насли наврас; 

• Зиёд намудани неъматҳои дастраси маданӣ барои 
қисми зиёди ҷавонон;

• Таъсиси ташкилотҳои обрӯманди оммавии ҷамъиятии 
ҷавонон, ки ба таври ибратомӯз насли наврасро муттаҳид 
ва тарбия менамоянд. 

• Муттаҳидсозӣ (консолидатсия) ва амалишавии эҷодии 
шахсият дар муҳити ҳамсолон; 

• Пурзӯр намудани омодагии касбии ҷавононе, ки 
қобилияти амалисозии ҳаёти ояндаро доро мебошанд; 

• Баҳисобгирии омодагии касбии ҷавонон дар системаи 
чораҳои пешгирӣ бобати муқовимат бо ифротгароӣ дар 
муҳити ҷавонон;

• Амалисозии талаботи шахсият дар худмуайянкунии, 
маданияти муоширати байни миллатҳо;

Пешгирии терроризм ва ифротгароӣ дар систе-
маи таълиму тарбия амалӣ карда мешавад. Кори маз-
кур оиди пешгирӣ дар навбати аввал аз ташаккулёбӣ 
дар кормандони соҳаи маориф усулҳои тарбияи шуури 
таҳаммулпазирӣ, дар таълимгирандагон тасаввурот дар 
бораи таҳаммулпазирии муҳити шаҳрӣ, идеология ва 
маданияти таҳаммулпазирӣ оғоз мегардад. Ҳамчунин дар 
раванди таълим барномаҳои таълимиеро коркард ва дохил 
намуд, ки барои пешгирии терроризм ва ифротгароӣ ва 

дар ҷавонон ташаккул додани шуури таҳаммулпазирӣ ва 
рафтор равона гардидаанд. 

 Инсон дар раванди иҷтимоишавӣ ба шахсият табдил 
меёбад. марҳилаи аввали тарбияро бошад вай дар оила 
мегирад. Бинобар ҳамин поягузории асосии тафаккур 
маҳз дар ячейкаи асосии ҷомеа ба амал меояд. Аммо 
мактаб низ вазифаи тарбияро бар дӯши худ мегирад. Дар 
мактаб омӯзгорони иҷтимоӣ бояд масъулияти тарбияи 
ахлоқии шогирдони худро ба ӯҳда гиранд. 

Дар айни замон 5 намуди муносибати асосии психоло-
гии пешгирӣ ва огоҳкунии ифротгароӣ мавҷуд мебошад:

1. МУНОСИБАТҲОЕ, КИ БА ПАҲН 
НАМУДАНИ МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ 

ИФРОТГАРОӢ ВА ТАШКИЛОТҲОИ 
РАВИЯИ ИФРОТГАРОИДОШТА АСОС 

ЁФТААНД.

Муносибати мазкур як шакли маъмули стратегияи 
тадбирӣ ба ҳисоб меравад. Вай ба пешниҳод намудани 
маълумот дар бораи ташкилотҳои ифротгароӣ ва дар бо-
раи хатари динӣ, миллатгароӣ, ақидаҳои сиёсӣ, овардани 
далелҳо дар бораи мушкилиҳои ҳаётӣ, вазъият ва мақсади 
аъзои ташкилоти мазкур такя менамояд. Кормандони 
иҷтимоӣ иқдомҳо бургузор намуда, барои ба ҷавонон до-
дани маълумот дар хусуси ифротгароӣ лоиҳаҳо месозанд. 

Дар айни замон ин усул бо дигар шаклҳои мудохила 
қисман омехта мегардад, чунки худ ба худ он фоиданок ба 
ҳисоб намеравад. Бо вуҷуди он, ки барномаҳои ахборотӣ 
омили болоравии сатҳи дониш гарданд ҳам, онҳо танҳо 
мевонанд ба ҳамагуна таҳаммулнопазирӣ (толчок) таъсир 
расонанду халос. Бештари чунин барномаҳо вазифаҳои 
барои дигар кардани рафтори ҷавонон ва дар онҳо ба 
вуҷуд овардани таҳаммулпазарӣ, таҳаммул ба эътиқодро 
надоранд ва ба саволи чи тавр одами ҷавон имрӯз ташаккул 
ёфта метавонад. 

Чунин барномаҳо ба таври кофи сермаҳсул набуда, 
зиёд давом намекунанд. Бо вуҷуди ин тамоман аз онҳо 
даст кашидан бармаҳал аст. Ахборот дар бораи хатари 
ташкилоти ифротгароӣ бояд то қадри имкон муфассал 
бошад ва ба структураи дигар барномаҳои максади васеъ 
дошта ҳамроҳ карда шаванд. 

2.МУНОСИБАТЕ, КИ БА 
ТАЪЛИМИ САМАРАБАХШ 

АСОС ЁФТААСТ

Дар асоси ин муносибат ҳолати назариявие ҷой ги-
рифтааст, ки оштинопазириро нисбати «дигарон» пеш 
аз ҳама одамоне, ки доираи эҳсосотияшон инкишоф 
наёфта, дар оила аён намудани эҳсосашон манъ шуда-
аст нишон медиҳанд. Таълими пурҳаяҷон (эҳсосотии 
бошиддат) ба фаҳмише такя мекунад, ки мувофиқи он 
таҳаммулнопазирӣ бештари ҳолатҳо дар шахсиятҳои 
дорои мушкилот дар муайян ва баёни эҳсос ва дорои 
омилҳои интерперсоналии хавф-худбаҳодиҳии паст, 
қобилияти инкишофнаёфта барои ҳамдардӣ. Бинобар ин 
дар онҳо қобилияти андӯхтани таҷрибаи ғаму андӯҳи худ 
ва бегона малакаи қабули қарор дар вазъияти мураккаби 
пурҳаяҷон такомул намеёбад.

  Ба ғайр аз ин одамоне, ки қобилияти ошкоро 
нишон додани эҳсосашон инкишоф наёфтааст, одатан он 
қадар одамдӯст намешаванд, барои нишон додани ҳиссиёт 
камҳаракат, ҳамсолонашон онҳоро камтар қадрдонӣ 
мекунанд, бинобар ҳамин омода ҳастанд бо кадом роҳе 
набошад, ҳатто бо воситаи ҷиноят бошад ҳам кӯшиш 
мекунанд ба гурӯҳи ҳамсолон ҳамроҳ ва дар он қабул 

карда шаванд. Кормандони иҷтимоӣ дар ин муносибат 
бояд ба мизоҷҳо ба таври дуруст идора карда тавонистани 
эҳсосашонро омӯзонанд. 

Гарчанде модели мазкур фанфиатнок бошад ҳам, 
дар шароити муосир дар алоҳидагӣ истифода бурдани 
он ғайриимкон аст, чунки ақидаҳои ифротгароӣ дар 
айни замон на танҳо дар байни наврасони мушкилии 
эмотсионалидошта балки дар байни дигар қишрҳои ин 
гурӯҳи синну солӣ паҳн гаштааст. Ҳамчунин маданияти 
имрӯзаи тарбияи кӯдак манъи эҳсосро ба ҳамдардии 
(эмпатияи) беандоза дар назар дорад, ки бешубҳа ба 
ташаккули шахсият таъсири сахт мерасонад. Ба таври 
дигар гуем суханҳои волидайн «гиря накун, дод назан, 
ором шав, мард бош» ва ба ғайр аз манфиат доштан боз 
зиёни муайян низ мерасонад. 

3. МУНОСИБАТЕ, КИ БА
 ТАЪСИРИ ОМИЛҲОИ 

ИҶТИМОӢ АСОС ЁФТААСТ

Муносибати мазкур ба он асос ёфтааст, ки таъсири 
ҳамсолон ва оила барои тавлиди ақидаҳои ифротгароӣ 
метавонад монеъ шавад ва ё баръакс мусоидат намо-
яд. Аз нуқтаи назари муносибати мазкур омили асосии 
рушди инсон ин муҳити иҷтимоӣ ҳамчун сарчашмаи 
алокаи баръакс, ҳавасмандӣ ва ҷазо мебошад. Бинобар ин 
муҳимияти мудохилаи нигаронидашудаи иҷтимоӣ ба на-
зар гирифта мешавад, ки худро ҳамчун барномаҳои махсус 
барои волидайн ва ё барномаҳое, ки барои пешгирӣ наму-
дани фишори эҳтимолии иҷтимоии доираи ифротгароӣ 
муаррифӣ менамояд.

Барномаи нисбатан оммафаҳм ин тренингҳои 
устуворӣ ба фишори иҷтимоӣ мебошад. Яке аз 
чорабиниҳои муҳими чунин барномаҳо ин кор бо сар-
варони ҷавонон-наврасон, ки барои дар оянда фаъолияти 
фаҳмондадиҳии зиддиифротгароиро дар мактаби худ ва 
ноҳияи худ амалӣ намудан, хоҳиши таҳсили муайянро 
доранд. 

 

4. МУНОСИБАТЕ, КИ БА 
ТАШАККУЛЁБИИ МАЛАКАҲОИ 

ҲАЁТӢ АСОС ЁФТААСТ

Дар муносибати мазкур аз ҳама муҳим фаҳмиш дар 
бораи тағйир ёфтани рафтор меистад, бинобар ҳамин 
бештар дар он усули дигаргун кардани рафтор истифода 
карда мешавад. 

 Асоси ин самтро назарияи таълимоти иҷтимоии Бан-
дура (Bandura A., 1969) ташкил медиҳад. Дар контексти 
мазкур масъалаи рафтори наврасон аз нуқтаи назари 
масъалаҳои функсионалӣ баҳо дода мешавад ва дар ин 
ҷо кӯмак дар ноилшавии ҳадафҳои синну солӣ ва шахсӣ 
дар назар дошта мешавад. Аз ин нуктаи назар марҳалаи 
якуми фаъолияти ифротгароӣ кӯшиши намоиши рафтори 
болиғ ҳамчунин шакли ҷудоӣ аз тарбияи падару модар, 
изҳори норозигии иҷтимоӣ ва даъват дар муносибат бо 
арзишҳои атроф шуда метавонад ва барои иштирокчии 
тарзи субкултурии ҳаёт имкон медиҳад. 

Таҳқиқи ин масъала якчанд чунин далелҳои субъекти-
виро тавсиф менамояд ва дақиқ як фактро пеш мегузорад: 
таҷовузкорӣ дар рафтори одамони ҷавон омили асосӣ 
мегардад. Дар асоси нуқтаи назари мазкур барномаи 
малакаҳои ҳаётӣ, ки дар наврасон баланд бардоштани 
истодагарӣ бо таъсирҳои манфии иҷтимоиро дар бар 
мегирад, кор карда баромада мешавад. Дар ШМА ва 
Аврупои Ғарбӣ шумораи зиёди чунин барномаҳо ривоҷ 
меёбанд. Баҳои самаранокии онҳо нишон медиҳад, ки 
модели мазкур имконияти муваффақ шуданро дорад, аммо 
он бинобар фарқиятҳои принсипиалӣ дар тарзи равтори 

донишҷӯён пурра дар Тоҷикистон ё дигар давлати Осиёи 
марказӣ истифода карда намешавад. Кӯшиши ҳамватанони 
ҷавон бобати қабул намудани имиджи рафтори Ғарб чизи 
ногузир аст вале таркиби ногусастании ин раванд бояд 
рушди когнитивӣ - асоси ташаккулёбии бошууронаи 
имиджи рафтори худ бошад. 

   

5. МУНОСИБАТЕ, КИ БА РУШДИ 
ФАЪОЛИЯТИ АЛТЕРНАТИВИИ 
ИФРОТГАРОӢ АСОС ЁФТААСТ

Ин муносибат зарурияти рушди фаъолияти алтер-
нативии барномаҳои иҷтимоиро барои ҷавононе, ки 
дар онҳо бояд имкони дар доираи меъёрҳои иҷтимоӣ 
кӯшиш барои таваккал кардан амалӣ шавад, ҷустуҷӯи 
эҳсосоти аниқ, рафтори фаъоли баланди хоси ҷавононро 
дар назар дорад. Самти мазкур кӯшиши инкишофи ба худ 
хоси фаъолиятнокӣ бо мақсади паст кардани хатари ба 
амал омадани зуроварии ифротгароӣ ба ҳисоб меравад. 

 Масалан, дар айни замон дар аксари давлатҳо беш-
тар фанатҳои футбол ифротгаро шуда истодаанд. Ам-
мо, муҳаббат ба командаи дӯстдошта сабаби бадбинии 
командаҳои дигар нест. Баъзе кормандони иҷтимоӣ 
пешниҳод менамоянд, ки ҳар чи бештар майдонҳои ку-
шод барои бозии футбол сохта шаванд, барои он ки 
мухлисон ба муқобили рақиб ба ҷанг набароянд байни 
худ футбол бозӣ намоянд, ё ин ки бо мухлисони дигар 
дастаҳо низ бозӣ кунанд.

ҲАНГОМИ МУАЙЯН НАМУДАНИ 
НИШОНАҲОИ ИФРОТГАРОӢ ЧӢ 

БОЯД КАРД
 
 Агар Шумо дучори фишори ҷисмонӣ ё руҳии 

ифротгароӣ гардед, ё ин ки шоҳиди чунин аломат шавед, 
агар ба суроғаи муассисаи Шумо аз шахсияти ҳуқуқӣ ё 
фардӣ таклиф дар хусуси содир намудани амали руҳияи 
ифротгароидошта ё дастгирӣ кардани ташкилоти 
ифротгароӣ пешниҳод шавад, хоҳишмандем фавран ба 
телефонҳои зерин хабар диҳед: 

 
1. Қисми навбатдории Раёсати Вазорати корҳои 

дохилӣ дар шаҳри Душанбе: 2-21-15-42, 2-21-00-57, 
телефони боварӣ: 2-21-15-00

2. Қисми навбатдории Вазорати корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон: 2-21-08-30, 2-27-98-98

3. Телефони боварии Вазорати корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон: 2-21-21-21

4.  Қисми навбатдории Кумитаи давлатии амния-
ти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон: 221-37-37

ПЕШГИРИИ ИФРОТГАРОЇ 
ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ

ФАРҲАТ СӮФИЕВ, 
сардори раёсати кадрҳо 

ва корҳои махсус

ҲАМДАРДӢ
Иттифоқи касабаи корман-

дон ва раёсати Академияи идо-
ракунии давлатии назди Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба муовини сардори раёсати 
робитаҳои байналмилалӣ Асо-
ев Анушервон бинобар даргу-
зашти ПАДАРАШ ва ба кор-
манди китобхонаи Академия 
Манучеҳри Мирзомурод би-
нобар даргузашти ПАДАРАШ 
изҳори ҳамдарди намуда, ба 
аҳли оила ва пайвандонашон 
сабри ҷамил хоҳонанд.


