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Нашрияи тарбияи њарбию ватанпарастии Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон

Барои њифзи Ватан, тањкими Истиќлолият 
ва амнияти миллї тайёрем! Дар баробари 

ин, бори дигар 
изҳор медорам, 
ки қаҳрамони 
сулҳ, созандагӣ, 
ободӣ ва пешраф-
ти Ватан танҳо 
халқи бузургу 
сарбаланди Тоҷи-
кистон мебошад.

Эмомалї
 Рањмон

 

Ҳамватанони азиз!
Ҳозирини гиромӣ!
Имрӯз аз оғози баргузо-

рии Иҷлосияи шонздаҳуми 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки яке аз са-
наҳои дар ҳаёти халқи тоҷик 
ва давлати тоҷикон воқеан 
таърихӣ мебошад, сӣ сол си-
парӣ гардид.

Тамоми мардуми шари-
фи Тоҷикистон, ҳамватано-
ни бурунмарзӣ ва ҳамаи 
шумо – ҳозирини арҷман-
дро ба ифтихори ин рӯйдо-
ди бузург, ки нуқтаи оғози 
барқарорсозии ҳокимияти 
конститутсионӣ, сулҳу 
оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳда-
ти миллӣ, бунёди давлати 
соҳибистиқлоли тоҷикон ва 
ноил гардидан ба дасто-
вардҳои имрӯзаи мо мебо-
шад, сидқан ва самимона та-
брик мегӯям.

Ҳамчунин, хотирнишон 
менамоям, ки ҳарчанд ис-
тиқлоли Тоҷикистон 9-уми 
сентябри соли 1991 эълон 
гардид, ҳодисаҳои баъди он 
баамаломада нагузоштанд, 
ки мардуми мо ба бунёди 
давлати соҳибихтиёри худ 
оғоз намоянд.

Кишвари соҳибистиқло-
ли мо бар асари бесарусо-
монӣ ва кашмакашҳои до-
хилӣ беш аз як сол рамзҳои 
давлатдории худ, аз ҷумла 
Парчами давлатӣ надошт.

Яъне мо на Конститут-
сия, на Суруди миллӣ ва на 
Парчаму Нишони давлати 
соҳибистиқлоламонро до-
штем.

Бинобар ин, ман ҳамеша 
таъкид менамоям, ки раван-
ди давлатсозии мо маҳз аз 
ҳамин иҷлосия оғоз гардид 
ва аз ин лиҳоз, 30-солагии ин 
рӯйдоди тақдирсоз барои 
мардуми шарифи Тоҷики-
стон ҷашни дар ҳақиқат бу-
зург ва таърихӣ ба ҳисоб ме-
равад.

Дар оғози давраи ба ис-
тиқлол расидани Тоҷики-
стон, ки дар натиҷаи 
фурӯпошии давлати абарқу-
драти вақт сурат гирифт, 
кишвари мо гирифтори 
буҳрони шадиди сиёсиву гу-
манитарӣ ва ҳодисаҳои 
фоҷеабор гардид.

Ноумедиву парешонӣ 
ҷомеаи моро ба дараҷае 
фаро гирифта буд, ки би-
сёриҳо ба зинда мондан ва 
раҳоӣ ёфтан аз ин вартаи ҳа-
локатбор бовар надоштанд.

Маҳз бо дарназардошти 

СУХАНРОНИИ
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори

 30-юмин солгарди баргузории Иҷлосияи XVI-уми
 Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  16.11.2022, шаҳри Хуҷанд

вазъияти зикршуда, ман 
борҳо таъкид кардаам, ки 
рӯйдоди сӣ сол пеш дар ҳа-
мин толор бавуҷудомада қа-
дами нахустин ба хотири аз 
парокандагӣ наҷот додани 
миллати тоҷик ва аз хатари 
азбайнравӣ ҳифз кардани 
давлати тозаистиқлоли 
тоҷикон буд.

Зеро пас аз расидан ба 
истиқлолу озодӣ миллати 
тоҷик ба ҷойи он, ки баъди 
ҳазор соли бедавлатӣ ба эъ-
мори як давлати муосири 
миллии худ оғоз намояд, ба 
гирдоби мухолифатҳои си-
ёсӣ ва ҷанги таҳмилии 
шаҳрвандӣ кашида шуд.

Давраи аввали соҳиби-
стиқлолӣ ба замоне рост 
омад, ки қувваҳои исломга-
рои радикалӣ ҷунбишҳои 
навзуҳури демократиро 
таҳти нуфузи худ қарор дода 
буданд.

Ин қувваҳо манфиатҳои 
гурӯҳӣ ва ҳизбии худро аз 
манфиатҳои миллӣ боло гу-
зошта, дар асл ба василаи 
амалигардонии ҳадафи 
ниҳонии ҳизби террористи-
ву экстремистии наҳзати ис-
лом, яъне бо дастгириву ма-
блағгузории хоҷагони 
хориҷӣ дар Тоҷикистон бар-
по кардани давлати исломӣ 
табдил ёфта буданд.

Дар робита ба ин, як нук-
таи муҳимми дигарро низ 
хотиррасон бояд кард, ки 
роҳбарони аввали кишвар, 
мақомоти он ва сарварону 
кормандони сохторҳои ҳиз-
би ҳокими вақт натавони-
станд вазъи баамаломадаро 
дуруст дарк карда, сари вақт 
тадбирҳои пешгирикунанда 
андешанд ва аз неруҳои со-
лими ҷомеа истифода ба-
ранд.

Гузашта аз ин, баъзе аз 
онҳо мавқеи бетарафу тамо-
шобинро гирифтанд ё ба та-
баддулотгарон пайвастанд.

Дар чунин шароит эъти-
моди мардум ба Ҳукумат 
амалан аз байн рафта, 
кишвар дар вазъи ниҳоят 
вазнин бе роҳбару роҳнамо 
монда буд.

Шикаст хӯрдани мухоли-
фини исломгаро дар инти-
хоботи президентии соли 
1991 ва аз ҷониби онҳо эъти-
роф нагардидани натиҷаҳои 
интихобот вазъиятро боз 
ҳам тезутунд гардонид.

Ин ҳолат боис гардид, ки 
мухолифин бо дастгирии 
молиявӣ ва роҳнамоии хоҷа-

гони хориҷии худ ба май-
доннишиниҳои ғайриқону-
нии бардавом оғоз намоянд.

Чунин амали онҳо бо сар-
кардагии ҳизби террористи-
ву экстремистии наҳзати ис-
лом ба эътирози аксари 
аҳолии мамлакат рӯ ба рӯ 
гардид.

Дар натиҷа дар шаҳри 
Душанбе мардуми мухоли-
фи якдигар дар ду майдон 
ҷамъ омаданд.

Аз ҷониби Президенти 
кишвар зери таҳдиду фишо-
ри мухолифин таъсис дода-
ни Ҳукумати муросои мил-
лӣ, ки он аз ҷониби аксари 
минтақаҳои кишвар эъти-
роф нагардид, вазъиятро ба 
эътидол оварда натавонист.

Зеро роҳбарони гурӯҳҳои 
террористии зикршуда ва 
пайравони онҳо амалҳои 
тундравонаи худро бо мақ-
сади ғасби пурраи ҳокимият 
рӯз ба рӯз вусъат медоданд.

Дар натиҷа доираи ҷанги 
шаҳрвандӣ торафт васеъ 
гардида, ноҳияҳои марказӣ 
ва ҷануби мамлакатро фаро 
гирифт ва собиқ вилояти 
Кӯлоб ба муҳосираи иқтисо-
дӣ афтод.

Дар натиҷаи муҳосираи 
иқтисодӣ даҳҳо ҳазор 
шаҳрвандони мо гирифтори 
бемориҳои гуногуни вазнин, 
аз ҷумла гелиотроп гардида, 
ҳазорҳо нафари онҳо ба ҳа-
локат расиданд.

Ҳамин тавр, тобистону 
тирамоҳи соли 1992 оташи 
ҷанги шаҳрвандӣ рӯз ба рӯз 
аланга гирифта, фаъолияти 
мақомоти давлатӣ, махсу-
сан, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
пурра фалаҷ ва дар мамла-
кат беҳокимиятиву беқо-
нунӣ ҳукмфармо гардид.

Чунин вазъият талаб ме-
кард, ки барои гирифтани 
пеши роҳи хунрезӣ, барқа-
рор кардани сохти консти-
тутсионӣ, таъмин намудани 
волоияти қонун дар ҷомеа 
ва сулҳу оромӣ дар мамла-
кат иҷлосияи Шӯрои Олӣ 
даъват карда шавад, зеро ха-
тари аз байн рафтани давла-
ти тоҷикон ва пароканда 
гардидани миллати тоҷик 
ба воқеияти даҳшатноки рӯз 
табдил ёфта буд.

Аммо дар он рӯзҳо даъ-
ват ва таъмин намудани ам-
нияти намояндагони мар-
думӣ ва фаъолияти 
озодонаву бефишори онҳо 
дар пойтахти мамлакат ғай-
риимкон буд.

Чунки ҳодисаҳои гарав-
гон гирифтани вакилон ва 
аъзои Ҳукумат, таҳқиру 
зӯроварӣ нисбат ба онҳо, ин-
чунин, ҳолатҳои дахолат ба 
кори иҷлосия зуд – зуд ба 
вуқӯъ меомаданд.

Бинобар ин, Иҷлосияи 
шонздаҳуми Шӯрои Олӣ 16-
уми ноябри соли 1992 дар 
шаҳри Хуҷанди бостонӣ 
даъват гардид, ки ин иқдом 
дар он рӯзҳо нишонаи ҷасо-
рати бузурги вакилони халқ 
ба ҳисоб мерафт.

Иҷлосия бо рӯзномаи 
иборат аз 23 масъала ба кори 
худ идома бахшид.

Интихоби раиси Шӯрои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон ва ҳайати нави Раёсати 
Шӯрои Олӣ, Ҳукумати нав, 
тасдиқи рамзҳои давлатӣ, 
баргардонидани гурезаҳо ва 
ба эътидол овардани вазъи-
яти ҷамъиятиву сиёсӣ дар 
мамлакат аз ҷумлаи масъа-
лаҳои пешниҳодшуда бу-
данд, ки барои қатъи ҷанги 
шаҳрвандӣ, барқарор карда-
ни ҳокимияти конститутси-
онӣ, ба ҷойҳои зисташон 
баргардонидани гурезаҳо ва 
ба даст овардани сулҳу 
оромӣ хеле муҳим ба шумор 
мерафтанд.

Вобаста ба ин, ёдовар 
бояд шуд, ки ҳангоми ба ва-
зифа пешбарӣ кардани ном-
задҳо бисёре аз онҳо аз 
ишғоли мансабҳои пеш-
ниҳодшуда даст кашиданд 
ва нахостанд ба пойтахти 
мамлакат – шаҳри Душанбе, 
ки аз лиҳози амниятӣ бисёр 
ноором буд, баргарданд.

Баъди интихоб шудан ба 
вазифаи Сарвари давлат ман 
бо қатъият изҳор намудам, 
ки ҷонибдори бунёди давла-
ти демократӣ, ҳуқуқбунёд, 
дунявӣ ва иҷтимоӣ ҳастам.

Инчунин, барқарор кар-
дани сулҳу осоиш дар ҳар як 
хонадон, ба Ватан баргардо-
нидани тамоми гурезаҳо ва 
қатъи ҷанги таҳмилии 
шаҳрвандиро вазифаи авва-
линдараҷаи худ эълон кар-
дам.

Вакилони иҷлосия низ ин 
ташаббусҳои Сарвари дав-
латро якдилона ҷонибдорӣ 
намуданд.

Дар робита ба ин, ме-
хоҳам махсус хотиррасон на-
моям, ки вакилони халқ, бо 
дарназардошти вазъи ҳассо-
си кишвар ва ормону хо-
стаҳои мардум, инчунин, ба 
хотири ҳифзи якпорчагии 
Ватан ва сарҷамъии миллат, 
дар раванди иҷлосия ба тав-
ри бесобиқа фаъол ва мут-
таҳид буданд.

Бо дарки амиқи масъули-
яти ба зиммаи ман гузошта-
шуда дар назди халқи Тоҷи-
кистон савганд ёд кардам, ки 
«агар лозим шавад, ба ивази 
ҷони худ сулҳу ваҳдатро ба 
Тоҷикистони азиз бозмегар-
донам ва то даме, ки як гуре-
заи тоҷик дар хориҷа умр ба 
сар мебарад, ман худро 
ором ҳис карда наметаво-
нам».

Ба эътидол овардани 
вазъи ҷамъиятиву сиёсӣ ва 
расидан ба сулҳ яке аз ма-
съалаҳои асосии иҷлосия 
буд.
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Бо ин мақсад Қо-

нуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи Рӯзи сулҳ ва ри-
зоияти миллии халқи Тоҷи-
кистон эълон намудани 26-
уми ноябри соли 1992» 
қабул шуд ва раванди барқа-
рорсозии сулҳ дар мамлакат 
оғоз гардид.

Яъне қадами нахустин 
дар роҳи барқарорсозии 
сулҳ дар ҳамин иҷлосия гу-
зошта шуд ва тавре ки ҳам-
ватанони мо хуб дар хотир 
доранд, баъди музокироти 
бисёр мушкили беш аз чил-
моҳа 27-уми июни соли 1997 
бо имзои Созишномаи уму-
мии истиқрори сулҳ ва ри-
зоияти миллӣ дар Тоҷики-
стон ба анҷом расид.

Дигар санади муҳим – 
Қонун «Дар бораи гурезаҳо» 
имкон фароҳам овард, ки 
шахсони хонаву маҳалли 
зист ва ҷойи кори худро тар-
ккарда ба ҷойҳои зисти дои-
мии худ баргарданд ва кори 
пештараашонро идома 
диҳанд.

Яке аз дастовардҳои 
муҳимтарине, ки Ҳукумати 
навинтихобшуда ба он ноил 
гардид, дар муддати начан-
дон тӯлонӣ аз Давлати Исло-
мии Афғонистон ва дигар 
кишварҳо ба Ватан баргар-
донидани беш аз як милли-
он нафар гурезаҳои иҷборӣ, 
яъне ҳамватанонамон буд, 
ки аз тарси ҷон хонаву 
маҳалли зисти худро тарк 
карда буданд.

Баъдан, бо кумаку даст-
гирӣ ва саъю талоши марду-
ми шарифи кишвар мо ба 
раванди барқарорсозии баъ-
диҷангӣ оғоз кардем ва дар 
як муддати кӯтоҳ садҳо ҳа-
зор манзили истиқомативу 
муассисаҳои иҷтимоии сӯх-
таву харобшуда, пулҳо ва 
дигар иншооти инфрасохто-
рии валангоргардидаро таъ-
миру барқарор намудем.

Қабули Парчами давлатӣ 
ҳамчун рамзи давлати му-
стақили Тоҷикистон, нишо-
наи соҳибихтиёрӣ, ягонагӣ 
ва ифтихори мардуми 
кишвар дигар иқдоми 
муҳимми иҷлосияи таърихӣ 
буд.

Зеро тавре ки болотар 
гуфта шуд, давлати соҳиби-
стиқлоли Тоҷикистон беш 
аз як сол рамзҳои инъико-
скунандаи соҳибихтиёрии 
худро надошт.

Бинобар ин, рӯзи қабули 
Парчами давлатӣ, яъне 24-
уми ноябрро мо ҷашни уму-
мимиллӣ эълон кардем, ки 
ҳар сол аз ҷониби мардуми 
Тоҷикистон бо ифтихори 
бузург таҷлил мегардад.

Зимнан, ёдовар мешавам, 
ки баъди чанд рӯз ин рӯйдо-
ди муҳимми миллии мо низ 
сисола мешавад.

Ҳамватанони азиз!
Ҳозирини гиромӣ!
Иҷлосияи XVI-уми 

Шӯрои Олӣ дар зарфи чанд 
рӯзи баргузории он, ки ба-
рои мардуми мо воқеан 
рӯзҳои сарнавиштсоз бу-
данд, бо вуҷуди мушкилоту 
монеаҳои зиёд ва баҳсу му-
холифатҳои шадид қа-
рорҳое қабул кард, ки ҷавоб-
гӯи талабу хостаҳои мардум 
ва баёнгари иродаи матини 
фарзандони ватандӯсти 
халқи Тоҷикистон буданд.

Ба шарофати санадҳои 
қабулшуда ва амалӣ гарди-
дани онҳо фоҷеаи умуми-
миллӣ, ки қариб буд орзуи 
ҳазорсолаи мардуми моро 
барои истиқлолу озодӣ ва 
эҳёи давлатдории миллӣ аз 
байн бурда, боиси аз хари-
таи сиёсии ҷаҳон нест шуда-

ни давлати ҷавони тоҷикон 
ва парокандашавии милла-
ти тоҷик гардад, пешгирӣ 
карда шуд.

Имрӯз бо итминон изҳор 
менамоям, ки мо – вакилони 
мардумӣ – он рӯзҳо масъу-
лияти таърихӣ, қарзи фар-
зандӣ, вазифаи ҷавонмардӣ 
ва рисолати имонии худро 
нисбат ба сарнавишти 
кишвари тозаистиқлола-
мон, халқи Тоҷикистон ва 
наслҳои имрӯзаву ояндаи 
мардумамон иҷро кардем.

Бо гузашти сӣ сол аз қа-
були ин ҳуҷҷатҳо бо қаноат-
мандиву ифтихор метаво-
нем гӯем, ки ин ягона роҳи 
оқилона ва дурусте буд, ки 
мо – вакилони халқ – онро 
ба хотири ҳифзи истиқлолу 
озодӣ, тамомияти арзӣ, 
сарҷамъии миллат, ваҳдату 
ягонагӣ ва пешрафту та-
раққиёти ояндаи Ватанамон 
интихоб намудем.

Баъди ба анҷом расидани 
иҷлосия вазифаи муҳимта-
рину аввалиндараҷаи Сарва-
ри давлат, Шӯрои Олӣ, 
Шӯрои вазирон ва дигар со-
хтору мақомоти давлатӣ 
амалӣ намудани қонуну қа-
рорҳои қабулкардаи он буд.

Бо кӯшишҳои пайваста 
ва бо дастгирии халқи ша-
рафмандамон ба мо муяссар 
гардид, ки вазифаҳои асоси-
тарину мураккаби дар наз-
дамон қарордоштаро давра 
ба давра ҳаллу фасл намоем.

Баъди баргузории иҷло-
сия – 12-уми декабри соли 
1992 – ман ҳамчун кафили 
соҳибихтиёрӣ ва якпорча-
гии давлати Тоҷикистон ба 
халқи азизам муроҷиат на-
мудам, ки ҳадафи он ҳамчун 
барномаи стратегӣ ба эъти-
дол овардани вазъи мурак-
каби сиёсии кишвар ва 
муҳайё кардани шароит ба-
рои рушди бонизоми 
соҳаҳои мухталифи иқтисо-
диёти мамлакат буд.

Дар муроҷиатнома ма-
съалаҳои муҳимми сиёсиву 
ҳуқуқӣ ва иқтисодиву иҷти-
моӣ инъикос ёфтанд, аз ҷум-
ла ҳарчи зудтар дар мамла-
кат барқарор намудани 
шохаҳои ҳокимият ва мақо-
моти идоракунии фалаҷгар-
дида, баргардонидани гуре-
заҳо, ба роҳ мондани 
фаъолияти муътадили 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар 
тамоми қаламрави кишвар, 
таъсиси Артиши миллӣ, 
пурзӯр гардонидани ҳимояи 
сарҳади давлатӣ, барқарор 
кардани муносибатҳои ди-
пломатӣ бо давлатҳои хо-
риҷӣ ва дигар масъалаҳои 
муҳимме, ки дар мустаҳкам 
намудани соҳибистиқлолии 
давлатамон нақши муассир 
бозиданд.

Ҷиҳати амалӣ намудани 
қарорҳои иҷлосияи таърихӣ 
ва муроҷиатномаи Сарвари 
давлат ба мардуми кишвар 
зарурати ҳарчи зудтар қа-
бул намудани Конститутси-
яи Тоҷикистони соҳиби-
стиқлол ба миён омад.

Чунки давлати мустақи-
ли мо беш аз ду сол дар дои-
раи Конститутсияи соли 
1978, ки меъёрҳои он ба дав-
раи соҳибистиқлолӣ муво-
фиқу созгор набуданд, фаъо-
лият кард.

Шадидан зарур буд, ки 
мо истиқлолу озодии давла-
ти худро дар сатҳи Консти-
тутсия – қонуни асосии мам-
лакат ба расмият дарорем, 
мақсаду мароми эълонкар-
даамон ва роҳи асосии пеш-
гирифтаамон, яъне эъмори 
давлати демократӣ ва 
ҳуқуқбунёду дунявӣ, асо-

сҳои сиёсати хориҷӣ ва сох-
тори давлатдориро дар он 
дарҷ намоем.

Бинобар ин, баъд аз 
Иҷлосияи 16-ум бо қарори 
Раёсати Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
ҳисоби олимону мутахасси-
сони варзида гурӯҳи корӣ 
созмон дода шуд.

Гурӯҳи корӣ конститут-
сияи дигар давлатҳои 
пешрафтаро омӯхта, бо дар-
назардошти хусусиятҳои 
кишвар лоиҳаи қонуни асо-
сиро омода кард ва он ба 
муҳокимаи умумихалқӣ 
пешниҳод гардид.

Халқи Тоҷикистон лоиҳа-
ро муҳокима карда, ба он зи-
ёда аз ҳаштуним ҳазор пеш-
ниҳод ирсол намуд.

Дар натиҷа, Конститутси-
яи Тоҷикистони соҳиби-
стиқлол 6-уми ноябри соли 
1994 аз тариқи раъйпурсӣ ва 
бо ҷонибдории аксари мар-
думи Тоҷикистон қабул гар-
дид.

Дар асоси Конститутсия 
дар мамлакат ислоҳоти си-
ёсӣ, ҳуқуқӣ ва иқтисодиву 
иҷтимоӣ гузаронида шуда, 
таҳкурсии мустаҳками низо-
ми сиёсиву ҳуқуқӣ ва иқти-
содиву иҷтимоӣ гузошта 
шуд.

Тибқи ин асосҳо дар 
кишвар низоми муосири 
ҳуқуқӣ, парламенти думаҷ-
лиса, сохтори мукаммали 
судӣ ва дигар мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ созмон дода 
шуданд ва рушди устувори 
иқтисодиву иҷтимоӣ таъ-
мин гардид, ки ин ҳама ба 
сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, 
ваҳдати миллӣ, волоияти 
қонун, ободкориву созанда-
гӣ ва пешрафту тараққиёти 
мамлакат мусоидат намуд.

Дар Конститутсияи нав 
бори нахуст арзишҳои дав-
лати демократӣ, таҷзияи ҳо-
кимияти давлатӣ, ҳуқуқу 
озодӣ ва вазифаҳои асосии 
инсон ва шаҳрванд, тағйир-
нопазир будани шакли идо-
раи кишвар, ҳадафҳои сиё-
сати дохилӣ ва хориҷии 
давлат, асосҳои иқтисодиву 
сиёсӣ ва иҷтимоиву фарҳан-
гӣ инъикос гардиданд.

Қабули Конститутсия 
имконият фароҳам овард, 
ки барои рушди давлати 
тоҷикон заминаи мукамма-
лу устувори ҳуқуқӣ гузошта, 
фаъолияти мураттаби низо-
ми мақомоти давлатӣ таъ-
мин карда шавад.

Қобили зикри махсус аст, 
ки қабули Конститутсия да-
стоварди бузурги мо дар 
роҳи бунёди давлати демо-
кративу ҳуқуқбунёд, дунявӣ 

ва иҷтимоӣ мебошад.
Ҳозирини арҷманд!
Чунонки дар ёд доред, бо 

сабабу омилҳои дар боло зи-
кршуда қариб даҳ соли авва-
ли таърихи давраи соҳиби-
стиқлолӣ сарфи кашмакашу 
низоъҳо ва мухолифатҳои 
мусаллаҳона гардид ва мо ба 
масъалаҳои таъмин намуда-
ни рушди муназзами иқти-
соди миллӣ ва корҳои обо-
дониву созандагӣ амалан аз 
оғози солҳои 2000-ум 
машғул шудем.

Дар натиҷа тайи бист 
соли охир рушди миёнасо-
лонаи иқтисодиёт дар сатҳи 
7,5 фоиз таъмин гардида, 
маҷмӯи маҳсулоти дохилии 
кишвар аз 1,8 миллиард со-
монии соли 2000-ум ба 95 
миллиард сомонӣ дар соли 
2021 ва қисми даромади 
буҷети давлатӣ аз 252 мил-
лион сомонӣ ба 28 милли-
ард сомонӣ расонида шуд.

Яъне маҷмӯи маҳсулоти 
дохилӣ қариб 53 баробар ва 
буҷети давлатӣ 111 баробар 
зиёд гардида, ҳаҷми маҷмӯи 
маҳсулоти дохилӣ ба ҳар на-
фар аҳолӣ беш аз 30 баробар 
афзоиш ёфт.

Соли 2022 маҷмӯи маҳсу-
лоти дохилии кишвар ба 114 
миллиард сомонӣ расида, 
даромади буҷети давлатӣ ба 
33 миллиард сомонӣ баро-
бар мешавад.

Дар ин давра дар кишвар 
зиёда аз 2000 корхонаи гуно-
гуни истеҳсолӣ бунёд гарди-
да, ҳаҷми истеҳсоли маҳсу-
лоти саноатӣ нисбат ба 
солҳои аввали соҳиби-
стиқлолӣ қариб 4 баробар 
зиёд гардид.

Соли 1990 дар кишвар ҳа-
магӣ 313 ҳазор тонна ангишт 
ва 500 ҳазор тонна семент ис-
теҳсол шуда буд. Соли 2021 
истеҳсоли ангишт ба 2 мил-
лиону 300 ҳазор ва семент ба 
4 миллиону 500 ҳазор тонна 
расонида шуд.

Мо солҳои 2022 – 2026-ро 
солҳои рушди саноат эълон 
намудем, зеро саноатикуно-
нии босуръати кишвар им-
кон медиҳад, ки рушди усту-
вори соҳаи саноат ҳамчун 
тавлидкунандаи арзиши ба-
ланди иловашуда таъмин 
гардида, садҳо ҳазор ҷойи 
нави корӣ ташкил карда ша-
ванд.

Дар зарфи беш аз се даҳ-
солаи охир дар кишвар бо 
заҳмати софдилонаи мута-
хассисону коргарони ватанӣ 
зиёда аз 2000 мегаватт иқти-
дорҳои иловагии энерге-
тикӣ бунёд гардида, систе-
маи ягонаи энергетикии 
мамлакат таъсис дода шуд.

Дар ин давра, ба мо муяс-
сар гардид, ки беш аз 2400 
километр роҳҳои замонавӣ 
бунёд карда, Тоҷикистони 
сепорчаро ба як қаламрави 
воҳид ва кишвари транзитӣ 
табдил диҳем.

Ҳамчунин, дар соҳаи ки-
шоварзӣ ҷиҳати истифодаи 
самараноки обу замин ва 
ҳифзи амнияти озуқавории 
мамлакат бори аввал дар 
таърихи давлати соҳибихти-
ёрамон ислоҳоти куллӣ гу-
заронида шуда, ҳуқуқи ис-
тифодаи замин ба деҳқон 
дода шуд, ки яке аз дасто-
вардҳои муҳимтарини дав-
рони соҳибистиқлолӣ ба ҳи-
соб меравад.

Вобаста ба ин, хотирра-
сон менамоям. ки дар оғози 
замони соҳибистиқлолӣ ба 
мардуми мо бо сабабҳои 
маълум хатари гуруснагӣ 
таҳдид мекард.

Бинобар ин, бо ду фармо-
ни Президенти мамлакат ба 
мардум 75 ҳазор гектар за-
мин тақсим карда дода шуд, 
ки дар он рӯзҳои вазнин ба 
пешгирӣ кардани хатари гу-
руснагӣ ва нисбатан беҳтар 
гардидани таъминоти аҳолӣ 
бо маводи ғизоӣ, пеш аз 
ҳама, нон мусоидат намуд.

Илова бар ин, ба зиёда аз 
1 миллиону 400 ҳазор оила 
138 ҳазор гектар замин ҳам-
чун қитъаи замини наз-
диҳавлигӣ барои бунёди 
манзили истиқоматӣ тақ-
сим карда дода шуд.

Мувофиқи омори расмӣ 
дар кишвари мо як оила аз 
6,2 нафар иборат аст.

Яъне аз рӯи ин ҳисоб қа-
риб 9 миллион нафар ё як 
Тоҷикистони дигар бо қитъ-
аи замини наздиҳавлигӣ 
таъмин шудааст.

Ҳол он ки дар 70 соли со-
хти гузашта бо ин мақсад ҳа-
магӣ 77 ҳазор гектар замин 
ҷудо гардида буд.

Барои истиқболи сазово-
ри ҷашни 30-солагии ис-
тиқлоли давлатӣ дар кишвар 
зиёда аз 25 ҳазор иншооти 
истеҳсоливу иҷтимоӣ сохта, 
ба истифода дода шуд, ки 
дар онҳо даҳҳо ҳазор ҷойи 
нави корӣ муҳайё гардида, 
бисёр мушкилоту масъа-
лаҳои иҷтимоии аҳолӣ бар-
тараф карда шуданд.

Қобили зикр аст, ки бо 
дарназардошти аҳаммияти 
бузурги соҳаҳои маориф ва 
тандурустӣ қисми зиёди ин-
шооти бунёдгардида барои 
беҳтар гардонидани шарои-
ти соҳаҳои зикршуда равона 
гардидаанд.

Аз шумораи умумии ин-
шооти ба ифтихори 30-сола-



№11 (200) 18 ноябри соли 2022№11 (200) 18 ноябри соли 20223 Р О Д М А Р Д О НР О Д М А Р Д О Н
гии истиқлоли давлатӣ бу-
нёдгардида беш аз 3 ҳазор 
иншоот ба соҳаи тандурустӣ 
ва зиёда аз 4000 иншоот ба 
соҳаи маориф рост меояд.

Зимнан, бояд гуфт, ки 
дар сӣ соли охир шумораи 
муассисаҳои таҳсилоти 
умумӣ ва хонандагони онҳо 
беш аз ду баробар, макта-
бҳои олӣ чор баробар ва до-
нишҷӯён зиёда аз се баробар 
афзудааст.

Имрӯзҳо барои истиқбо-
ли арзандаи 35-солагии ис-
тиқлоли давлатӣ раванди 
ободонии Ватан бомаром 
идома дорад ва то рӯзи ин 
ҷашни бузург боз даҳҳо ҳа-
зор иншооти иқтисодиву 
иҷтимоӣ ва фарҳангиву хиз-
матрасонӣ ба истифода 
дода, садҳо ҳазор ҷойи нави 
корӣ таъсис дода мешавад.

Бо эътимоди комил 
иброз медорам, ки мардуми 
шарифи кишвар, аз ҷумла 
соҳибкорони бонангу номус, 
вакилони мардумӣ ва хиз-
матчиёни давлатӣ тамоми 
саъю талоши ватандӯстонаи 
худро минбаъд низ ба хоти-
ри амалӣ намудани нақшаву 
барномаҳои қабулшуда, 
ободониву созандагии Вата-
ни маҳбубамон ва истиқбо-
ли арзандаи ин ҷашни мубо-
раку муқаддаси миллӣ 
сафарбар менамоянд.

Ҳозирини гиромӣ!
Сиёсати сулҳ ва «дарҳои 

кушода», ки ҷавҳари сиёсати 
хориҷии мо мебошад, маҳз 
дар Иҷлосияи таърихии 
шонздаҳуми Шӯрои Олӣ эъ-
лон гардид ва аз ҷониби ҷо-
меаи ҷаҳонӣ ва созмонҳои 
бонуфузи байналмилалӣ 
пуштибонӣ ёфт.

Дар иҷлосия мо эълон 
намудем, ки Тоҷикистон ҷо-
нибдори ба роҳ мондани му-
носибатҳои судманд бо ҳа-
маи давлатҳои ҷаҳон дар 
асоси принсипу меъёрҳои 
ҳуқуқи байналмилалӣ буда, 
таъмин намудани ҳаёти оро-
му осоишта ва арзандаи ҳар 
шахсро вазифаи аввалинда-
раҷаи худ медонад.

Имрӯз Тоҷикистон бо 180 
давлати хориҷӣ муноси-
батҳои дипломатӣ дошта, 
узви комилҳуқуқ ва фаъоли 
Созмони Милали Муттаҳид 
ва тамоми ташкилоту соз-
монҳои бонуфузи байнал-
милалӣ ва минтақавӣ, аз 
ҷумла ташкилотҳои байнал-
милалии молиявӣ мебошад.

Дар шароити ниҳоят 
пурпечутобу мураккаб ва 
зудтағйирёбандаи ҷаҳони 
имрӯза Тоҷикистон дар ҳал-
ли мушкилоти глобалӣ, 
махсусан, масъалаҳои об ва 
тағйирёбии иқлим, мубори-
за бо терроризму ифротга-
роӣ ва ҷиноятҳои муташак-
кили фаромиллӣ саҳми 
арзишманд гузошта истода-
аст.

Махсусан, силсилаи та-
шаббусҳои Тоҷикистон доир 
ба ҳалли мушкилоти об дар 
сайёра, ки дар сатҳи байнал-
милалӣ ҳамчун «Раванди 
оби Душанбе» пазируфта 
шудааст, кишвари моро дар 
арсаи ҷаҳонӣ ба ҳайси 
пешво муаррифӣ менамо-
янд.

Ҳамзамон бо ин, масъа-
лаи тағйирёбии иқлим ва 
зарурати талошҳои мушта-
рак барои рафъи оқибатҳои 
он ҳамчун мушкилоти ҷид-
дии замони муосир маври-
ди таваҷҷуҳи хоси кишвари 
мо қарор гирифтааст.

Тайи чанд даҳсолаи охир, 
дар ҳоле ки Тоҷикистон 
кишвари саноатӣ нест, бар 
асари тағйирёбии иқлим 

тақрибан сеяки ҳаҷми уму-
мии пиряхҳои ҳудуди он, ки 
яке аз сарчашмаҳои асосии 
ташаккулёбии захираҳои 
оби Осиёи Марказӣ мебо-
шанд, аз байн рафтааст.

Ҳоло дар ин замина, 
Тоҷикистон якҷо бо шари-
кони байналмилалии худ бо 
мақсади эълон намудани 
соли 2025 ҳамчун Соли бай-
налмилалии пиряхҳо ва таъ-
сиси Бунёди байналмила-
лии ҳифзи пиряхҳо саъю 
талош карда истодааст.

Ҳамватанони азиз!
Ба шарофати Иҷлосияи 

таърихии шонздаҳуми 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мо ҷанги таҳми-
лии шаҳрвандиро қатъ на-
мудем, давлатро аз нобудӣ 
ва миллатро аз парокандагӣ 
раҳо бахшидем, сулҳу оромӣ 
ва ваҳдати миллиро барқа-
рор кардем, асосҳои сохти 
давлатдории муосир – дав-
лати демократӣ, ҳуқуқбу-
нёд, дунявӣ ва иҷтимоиро 
гузоштем ва рушди устуво-
ри иқтисодиро таъмин на-
мудем.

Дар шароити бисёр му-
раккаби ҷаҳон ва минтақа, 
шиддат ёфтани бархӯрди 
манфиатҳои абарқудратҳо, 
яроқнокшавии бошитоб, 
оғози давраи нави «ҷанги 
сард» ва бар асари ин 
омилҳо осебпазир гардида-
ни истиқлолу озодӣ ва тамо-
мияти арзии давлатҳои мил-
лӣ масъалаҳои таҳким 
бахшидани сулҳу оромӣ, су-
боти сиёсӣ, ваҳдати миллӣ, 
ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва 
дастовардҳои он арзиш ва 
аҳаммияти рӯзафзун пайдо 
карда истодаанд.

Дар зарфи 30 соли гуза-
шта мардуми шарифи Тоҷи-
кистон, вакилони халқ, аъ-
зои Ҳукумати мамлакат, 
роҳбарону кормандони сох-
тору мақомоти давлатӣ, 
умуман хизматчиёни дав-
латӣ ва албатта, кормандони 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 
сохторҳои низомӣ барои ҳи-
мояи истиқлолу озодӣ, 
таҳкими пояҳои давлатдо-
рии миллӣ, рушди давлат ва 
ободии Ватан содиқона хиз-
мат карданд, ки ба ҳамаи 
онҳо сипосу миннатдории 
самимӣ баён менамоям.

Дар баробари ин, бори 
дигар изҳор медорам, ки 
қаҳрамони сулҳ, созандагӣ, 
ободӣ ва пешрафти Ватан 
танҳо халқи бузургу сарба-
ланди Тоҷикистон мебошад.

Агар тайи сӣ сол хурду 
бузурги мардуми Тоҷики-
стон сиёсати пешгирифтаи 
моро дастгирӣ намекарданд, 
мо ба сулҳу оромӣ ва 
пешрафту тараққиёт, яъне 
ба ин рӯзҳои нек намераси-
дем.

Ман дар назди ин халқи 
қаҳрамону матинирода си-
дқан сари таъзим фуруд ме-
орам.

Дар ин рӯзи таърихӣ дар 
баробари зикри комёбиҳо, 
мо аз онҳое, ки барои раси-
дан ба ин санаи муборак 
ҷоннисорӣ кардаанд, дар 
барқарорсозии сохти кон-
ститутсионӣ, таъмин наму-
дани сулҳу оромӣ дар 
кишвар ва таҳкиму тақвияти 
пояҳои давлати демократӣ 
ва ҳуқуқбунёду дунявии мо 
саҳми арзишманд гузошта-
анд, ба некӣ ёд мекунем ва 
хотираи қурбониёни ис-
тиқлолу озодиро гиромӣ 
медорем.

Вазъи кунунии ҷаҳон ва 
минтақа моро водор месо-
зад, ки ҳатто як лаҳза ҳам аз 
масъалаи ҳифзи соҳибихти-

ёрӣ, таъмини амнияти дав-
лату миллат, таҳкими сулҳу 
оромӣ, суботи сиёсӣ ва 
ваҳдати миллӣ ғофил набо-
шем.

Дар робита ба ин, ҳар як 
фарди бонангу номуси мил-
латро бори дигар даъват ме-
намоям, ки бо дарки амиқи 
масъулияти шаҳрвандӣ ва 
қарзи фарзандии худ дар на-
зди халқу Ватан минбаъд 
дар рушду тараққиёти бома-
роми давлати соҳибистиқло-
ламон ва раванди созанда-
гии сарзамини муқаддасу 
биҳиштосоямон боз ҳам 
бештар ҳиссагузор бошад.

Мо то имрӯз бисёр муш-
килоти ҷомеа ва давлата-
мон, аз ҷумла бемории ха-
тарноки КОВИД – 19-ро бо 
иттиҳоду сарҷамъӣ ва бо ку-
маку дастгирии ҳамдигар аз 
сар гузаронидем.

Бо эътимоди комил 
изҳор медорам, ки мо ба 
ҳалли дигар мушкилоту ма-
съалаҳои ҳаётамон ҳатман 
ноил мегардем, зеро милла-
ти муттаҳиду сарҷамъ ба 
рафъи ҳама гуна мушкилот 
қодир аст.

Такроран таъкид мена-
моям, ки мо бояд ба таъли-
му тарбияи фарзандонамон, 
яъне соҳибони ояндаи дав-
лат ва миллат эътибори ав-
валиндараҷа диҳем, онҳоро 
дар рӯҳияи ватандӯстиву ва-
танпарастӣ, омӯхтани илму 
дониш, касбу ҳунар, заҳмат-
дӯстӣ, эҳтироми падару мо-
дар, калонсолон ва одобу 
ахлоқи ҳамидаи миллӣ тар-
бия кунем.

Мо барои таъмин наму-
дани ободии ояндаи Ватана-
мон бояд истеъдодҳои ҷа-
вонро дастгирӣ намоем ва аз 
байни онҳо олимону дониш-
мандон, муҳандисону меъ-
морон, табибону омӯзгорон, 
ихтироъкорону навоварон, 
лоиҳакашону бинокорон ва 
дигар кадрҳоеро тарбия ку-
нем, ки фардои дурахшону 
осудаи давлату миллатро 
таъмин карда тавонанд.

Мо бо ҷавонони ватандӯ-
сту ватанпарвар ва бонангу 
номуси худ ифтихор меку-
нем ва бовар дорем, ки онҳо 
ҳамчун насли ояндасоз роҳи 
пешгирифтаи моро ба таври 
сазовор идома медиҳанд, 
давлату миллати худро 
соҳибӣ мекунанд ва обрӯи 
тоҷиконро дар арсаи бай-
налмилалӣ боз ҳам баланд 
мебардоранд.

Агар мо хоҳем, ки давла-
ти пешрафта дошта бошем 
ва фарзандону набераҳоя-
мон дар Ватани боз ҳам обо-
ду тараққикарда зиндагӣ ку-
нанд, имрӯз бояд ба рушди 
илму маориф ва неруи зеҳнӣ 
эътибори аввалиндараҷа 
диҳем, ҳамаи саъю талош ва 
захираву имкониятҳоямон-
ро ба ин самти муҳимтари-
ну ояндасоз сафарбар намо-
ем.

Дар ин раванд, бояд доим 
дар хотир дошта бошем, ки 
бо хурофоту ифротгароӣ 
давлати мутамаддину 
пешрафта бунёд карда на-
мешавад, зеро хурофоту иф-
ротгароӣ ба инсоният фақат 
тафриқаандозиву бадбахтӣ 
меоварад.

Бунёди қасри зебои Ар-
боб, ки мо ҳоло дар он қарор 
дорем, маҳсули заҳмати со-
зандаи ҳунармандони халқа-
мон мебошад, ки беш аз 70 
сол инҷониб хизмат карда 
истодааст.

Яъне самараи илму до-
ниш ва касбу ҳунар фақат 
ободиву пешрафт ва на-
тиҷаи ҷаҳолату бесаводӣ 

танҳо харобиву ақибмонда-
гист.

Дар дунё кишварҳое 
ҳастанд, ки бо аҳолии кам ва 
ҳудуди хеле маҳдуд, вале бо 
истифодаи илму дониш ва 
техникаву технологияҳои 
пешрафта ба сатҳи аз лиҳо-
зи иқтисодӣ бисёр баланди 
тараққиёт расидаанд.

Масалан, Белгия, Синга-
пур, Япония, Люксембург ва 
якчанд кишвари дигар.

Дар даврае, ки бемории 
КОВИД – 19 пайдо шуд, 
илоҷи он, яъне роҳи табоба-
ту пешгирии онро танҳо 
кишварҳои аз лиҳози неруи 
зеҳнӣ ва илмиву технологӣ 
тараққикарда ёфтанд ва бо 
ваксинаи ихтироъкардаи 
онҳо ҷони миллионҳо нафар 
одамон аз дасти аҷал раҳо 
ёфт.

Фоҷиае, ки солҳои нава-
думи асри гузашта ба сари 
миллати тоҷик омад, бояд 
ба ҳамаи мо ва наслҳои оян-
даи миллатамон сабақи ҳу-
шёриву зиракии сиёсӣ бо-
шад.

Аз ин лиҳоз, мо набояд 
ба паҳншавии ақидаҳои ху-
рофотпарастона ва расму 
ойинҳои милливу мазҳабии 
бегонаву ифротӣ роҳ диҳем.

Мо бояд ҳамеша дар ёд 
дошта бошем, ки миллати 
дорои таърихи беш аз 
шашҳазорсолаи тамаддун-
созу фарҳангӣ ва шаҳрсозу 
шаҳрдору шаҳрнишин на-
бояд аз масири рушду та-
раққиёт қафо монад ва ба 
хурофоту ҷаҳолати асрими-
ёнагӣ роҳ диҳад.

Баръакс, чунин миллати 
бостонӣ бо мероси бузурги 
илмиву маънавӣ ва суннату 
анъанаҳои қадимӣ, ки фар-
зандони фарзонаи он ба та-
маддуни башарӣ хизматҳои 
бузургу барҷаста кардаанд, 
бояд талош намояд, ки дар 
сафи пеши корвони рушду 
тараққиёт қарор дошта бо-
шад.

Дар ин рӯзи муборак 
орзу дорам, ки дар Тоҷики-
стони маҳбубамон сулҳу 
осоиш ва ваҳдату ягонагӣ 
пойдору ҷовидон бошад, 
ҳар як фарди ватандӯсту ва-
танпараст ва бонангу ному-
си миллати озоду соҳибих-
тиёри мо бо заҳмати 
содиқонаву софдилона ар-
кони давлату давлатдории 
мустақиламонро устувор 
гардонида, барои ояндаи 
ободу осудаи сарзамини 
куҳанбунёдамон саъю тало-
ши бештар намояд.

Дар амалӣ гардидани ин 
ниятҳои нек ва нақшаҳои со-
занда ба ҳар як фарди Ватан 
барори кор орзу намуда, та-
моми мардуми шарифи 
Тоҷикистон, ҳамватанони 
бурунмарзӣ ва шумо – ҳози-
рини гиромиро бори дигар 
ба ифтихори сиюмин сол-
гарди рӯйдоди бузургу тақ-
дирсоз – Иҷлосияи шонз-
даҳуми таърихии Шӯрои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон сидқан табрик мегӯям 
ва ба ҳар хонадони кишвари 
азизамон ободиву осоиш, 
рӯзгори бофайзу баракат ва 
ба кишвари маҳбубамон су-
боту оромӣ ва пешрафти рӯ-
зафзун орзу менамоям.

Бигзор, миллати сарба-
ланди тоҷик то абад 
сарҷамъу муттаҳид, давлати 
соҳибихтиёри тоҷикон ҳаме-
ша поянда ва Ватани маҳбу-
бамон – Тоҷикистон сарсаб-
зу хуррам ва ободу 
пешрафта бошад!

Саломату сарбаланд бо-
шед, ҳамватанони азиз!

Дар осмон ситораи оне 
дурахшонтар аст, ки боти-
наш аз нури њаќиќату адо-
лат сафое дорад. Барои ба 
мартабаи њаќпарастиву адо-
лат расидан хирад, ростї ва 
мардумї (инсонпарварї, 
мурувват, одамгарї) бояд 
дошт, то чигунагии обу 
оташ ва хоку њаворо дар 
нусхаи асл бишносї.

Мардуми тољик чунин 
сифатњои некро дар симои 
Пешвои миллат, Президен-
ти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон 
аз рўзњои аввали ба арсаи 
сиёсат омаданашон дарёф-
танд ва бо дастуру њидо-
ятњои ин абармарди бењамто 
ба сўи ояндаи дурахшон ќа-
дам мемонанд. Имрўз дар 
Тољикистони азиз сулњу су-
бот ва оромию њамдигар-
фањмї тантана дораду мар-
думи шукргузори он бо 
амнияти комил фаро гириф-
та шудаанд. Заводу фабри-
кањои нав ба нав, иморатњои 
замонавї, боѓњои фарњан-
гию истироњатї, гулгашту 
хиёбонњо, донишгоњњо, мак-
табу литсейњо ва боѓчањои 
бачагонаи бо тарњи нав ва 
љавобгў ба талаботњои 
љањони муосир ќоматафрох-
та, ки  симои шањрро ба кул-
лї дигар намудаанд, бо азму 
талошњои сарвари давлата-
мон пайванди ногусастанї 
доранд. Бо шарофати хира-
ду кордонии Пешвои дуран-
деш, пас аз садсолањо оќи-
бат тољик худро шинохту 
исбот намуд, ки решањои 
пайдоиши ин миллати бару-
манд, ба умќи таърих рафта 
мерасад. Ин марди асил дар 
равонаш ростию хирадро 
парварда, роњи мардумиро 
пеша карду љамъеро ба ман-
зили маќсуд расонд. Дар 
мадди аввал пеши роњи хун-
резї гирифт.  Бародар баро-
дарро шинохту њамсоя њам-
сояро. Ба њар хона, ба њар 
кўю дар ва ба тамоми Тољи-
кистон сулњ овард.  Сарвари 
некирода аз љони хеш гузар 
карду мардуми зањмат-
кашро аз вартаи нобудшавї 
рањо кард ва бањри пуртало-
туми тўфони Нуњ бархоста-
ро бо сафинаи раийят бе ма-
мониат убур намуд.    

Дастоварди беназире, ки 
пас аз Истиќлоли кишвар бо 
зањмату талошњои бевоси-
таи Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам    
Эмомалї Рањмон халќи 
тољик касб намуданд, аз ха-
тари нестї наљот ёфтани 
давлатдории миллии тољи-
кон  мебошад. Бар асари му-
дохилаи ошкор аз хориљи 
кишвар, доирањои муайян 
ва бадхоњони миллати 
тољик давлатдории миллї 
зери хатари љиддї  монда 
буд. Аммо Сарвари бенази-
ри тољикон дар кўтоњтари 
замон нињодњои асосии дав-
латдориро, ки бар асари 
љанги тањмилї фалаљ гарди-
да буданд, эњё ва барќарор 
намуданд. Њамчунин 
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бо њисси баланди ватан-
дўстї масъулияти муќадда-
су таърихиро ба уњда гириф-
та, давлатдории миллиро аз 
вартаи нестї наљот доданд.

Ќадами таърихии дигари 
Сарвари давлат роњи пурпе-
чутоби сулњи тољикон ва 
эњёи баъдиљангии Тољики-
стон буд, ки он њам њалли 
худро бо зањмати зиёд 
дарёфт. Музокироти сулњи 
тољикон њудуди чор сол тўл 
кашида, дар нуњ даври 
гуфтушунид чил санаду со-
зишномаи муњим ба имзо 
расид.  Билохира адолат ва 
аќли солим тантана карду 
Созишномаи умумии ис-
тиќрори сулњ ва ризоияти 
миллї 27-уми июни соли 
1997 дар шањри Москва ба 
имзо расид. 

Гурезагонро ба ватани 
аљдодї баргардонда, ман-
зилњои харобгардидаро 
обод намуданд, ки ин њам 
яке аз масъалањои умдаи рўз 
ба шумор мерафт. Ба њама 
мушкилињои пеш меомад, 
роњбари давлат ба чашми 
хирад нигариста, ба на-
тиљањои дилхоњ мушарраф 
мешуданд. Ба ин маънї бу-
зургон фармудаанд:

Њар шоњ, ки ў нийяти худ 
рост кунад,

Ёбад зи Худой он чї дар-
хост кунад.

Роњсозию роњдорї аз ќа-
димулайём омили пешраф-
ти љомеаи инсонї, тиљорат, 

фарњанг ва ривољ додани 
муносибатњои дўстї мебо-
шад. Пас аз Истиќлол сох-
тан ва азнавсозии роњњои 
дохили кишвар оѓоз гардид. 
Дар ин давра бо ибтикори 
Асосгузори сулњу вањдати 
миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмо-
малї Рањмон роњњои мо-
шингарди Душанбе–Чаноќ, 
Душанбе – Кўлоб – Ќалъаи-
хумб – Хоруѓ – Кулма, Ду-
шанбе – Саритош, Ќурѓон-
теппа – Дўстї, наќбњои 
мошингузар дар аѓбањои 
Анзоб, Шањристон, Чор-
маѓзак, Шаршар, роњи оња-
ни Душанбе – Ќўрѓонтеппа, 
Ќўрѓонтеппа – Кўлоб ва та-
моми роњњои дохили пой-
тахт ва новоњии гирду атроф 
сохта ва азнавсозї гарди-
данд.

Талошу зањматњои Роњ-
бари давлат буд, ки симои 
Тољикистони соњиби-
стиќлол ба куллї дигар 
шуда, кишвари сайёњї эъ-
лон шудааст. Маќоми зан 
дар љомеаи муосир баланд 
бардошта шуда, љалби за-
нон ба вазифаи давлатї 
бештар шудааст.

Сарвари давлат њамеша 
ба љавонон такя намуда, 
онњоро неруи нињоят пу-
риќтидори бунёдкор ва 
пешбарандаи њаёт мено-
манд ва таъкид месозанд: 
«…љавонон бояд ќишри аз 
њама фаъоли љомеа бошанд, 

Зи ту бикшода шуд бахти Ватан, Эмомалї Рањмон,
Нишон шуд аз Каён тахти Ватан, Эмомалї Рањмон.

Истиќлолияти давлатї 
ба мардуми саодатманди 
тољик имкон дод, ки ба ар-
зишњои миллии худ ањамия-
ти љиддї дода, рамзњои дав-
латдории худро (Парчам, 
Нишон ва Суруди миллї) 
ќабул намояд.

Яке аз дастоварди гаро-
нарзиш аз баргузории 
Иљлосияи 16-уми Шўрои 
Олии Љумњурии Тољики-
стон ќабули Парчами дав-
латї мебошад. Ќабули пар-
чаме, ки мояи ифтихор ва 
эътибори миллат буда, яке 
аз рамзњои муќаддаси дав-
латї ба шумор меравад.

Таърихи пайдоиши пар-
чам њамчун рамзи миллї ва 
давлатдорї ба даврањои бо-
стонии таърих рафта мера-
сад.

Вобаста ба парчамдории  
давлатњои абарќудрати ни-
ёгони мо Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњу-
рии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон чунин 
ќайд кардаанд: «Њанўз дар 
ливои Куруши Кабир тасви-
ри уќоб, ки нишонаи ќудра-
ту тавоноист, наќш гардида 
буд, ки он парчам рамзи як 
давлати неруманди замона 
ба њисоб мерафт. Њамчунин 
метавон аз ливои Коваи бу-
зург ёдовар шуд, ки нишо-
наи равшани меросияти му-
боризаву љоннисорињои 
ниёгони мо мебошанд».

Тољикон дар масири таъ-
рих њамчун миллати куњан-
бунёд бо хусусиятњои хоси 
давлатдории худ фарќ ме-
карданд ва нисбат ба пар-
чам эътиќоди хосса дошта, 
ба он арљ мегузоштанд. Аз 
замони ќадим то рўзгори мо 
вобаста ба њукмронии суло-
лањо парчамдории тољикон-
ро чунин шарњ медињанд:

-Дирафши ковиёнї; 
-Штандарти  империяи 

Њахоманишї;
-Дирафши давлати 

Ашкониён;
-Дирафши давлати

Сосониён;
-Дирафши давлати

Сомониён;
-Дирафши сулолаи

Ѓўриён;
-Парчами Аморати

Бухоро;
-Байраќи Љумњурии 

Мухтори Сотсиалистии 
Тољикистон;

-Парчами Љумњурии 
Тољикистон.

Парчамат бодо парафшон!

Парчам њамеша аз пор-
чаи зебою нафис сохта 
шуда, дар он вобаста ба таъ-
рихи давру замон рамзњои 
диловарию некї, шуљоату 
ќудрату тавоної ва нишо-
нањои миллию табиї таљас-
сум меёбад.

«Парчам нишонаи њоки-
мият дар як ќаламрав мебо-
шад ва боло шудани он рам-
зи пирўзї мањсуб меёбад» 
-  бо њисси баланди ватан-
дорї ќайд менамояд Сарва-
ри давлат Эмомалї Рањмон. 

Бо маќсади боз њам зиёд-
тар арљ гузоштан ва рў 
овардан ба арзишњои миллї 
ноябри соли 2009 аз љониби 
Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам     
Эмомалї Рањмон Ќонуни  
Љумњурии Тољикистон «Оид 
ба ворид намудани ило-
вањо» ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
рўзњои ид» ба имзо расид, 
ки мувофиќи он  24 – ноябр 
«Рўзи Парчами давлатии 
Љумњурии Тољикистон» эъ-
лон гардида, ба нишони 
эњтирому садоќат ва иродат 
ба Парчами миллї њар сол 
ин рўз бо тантана љашн ги-
рифта мешавад.

Соли 2011 Парчами дав-
латии Љумњурии Тољики-
стон дар баландии 165 метр 
партавафшон шуд. Њаљми 
парчам 60х30 метр аст.  

Парчам на танњо рамзи 
давлатдорию ифтихори ва-
тандорї, балки рамзи ва-
тандўстию худшиносиву ху-
догоњї, пирўзиву сарфарозї, 
њувияти миллї, тољи шара-
фу шон, дасти боло, рўйи 
сурх, сари баланд ва шинос-
номаи кишвари офтобрўяи 
тољикон аст. 

Ќадршиносї аз Парчами 
давлатї, дар баробари Ни-
шон ва Суруди миллї арљ-
гузорї ва ифтихор аз дав-
лат, аз гузашта, аз имрўз ва 
фардои халќ буда, яке аз 
омилњои худшиносї ба њи-
соб меравад. 

Мардуми шарифи тољик 
зери парафшонии Парчами 
давлатї, ки як нишони Ва-
тан, шуњрату шон, эътибору 
шараф ва ифодагари нангу 
номуси миллї аст, гомњои 
устувор гузошта, тавони-
станд худро бо музаффари-
ятњои нав ба нав дар арсаи 
љањон муаррифї намоянд. 

Саодат САТТОРЇ

ташаббусњои созанда пеш-
нињод намоянд, рамзњои 
давлатї, муќаддасоти мил-
лї ва дастовардњои Ис-
тиќлоли давлатиро њифз 
кунанд, дар њаёти сиёсию 
иљтимоии кишвари азиза-
мон бо дасту дили гарм ва 
неруи бунёдгарона ширкат 
варзанд, амнияти давлат 
ва шарафу номуси ватандо-
риро њимоя карда, худро аз 
њама хавфу хатарњои но-
матлуби љањони муосир 
эмин нигоњ доранд».

Корномаи Сарвари 
кишварамон дарси бузурги 
садоќату ватандорист, ки 
номи ўро на танњо дар 
кишвари азизамон, балки 
дар љањон муаррифї наму-
дааст. Таърихи навини 
тољикон бо номи фарзанди 
содиќу баруманди миллат, 
Ќањрамони Тољикистон 
Эмомалї Рањмон пайванди 
љовидони дорад ва мардуми 
шарифи тољик рўзи Прези-
дент, яъне рўзи ќадршиносї 
ва арљгузорї ба хизматњои  
садоќатмандонаи Роњбари 
кишварро бо дили гарму хо-
тири шод, дар фазои сулњу 
субот ва оромию њамдигар-
фањмї љашн мегиранд.

Ањли кишвар аз корно-
маи бузургу ватанпарваро-
на ва шуњрату эътибори 
љањонии Пешвои муаззами 
худ ифтихор намуда, бо њи-
доятњои созандаву роњнамо-
ињои хирадмандонаи ин 
абармарди таърих пайваста 
пеш мераванд.

Саодат САТТОРЇ

Баргузории Иљлосияи ХVI Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон дар таърихи миллати 
тољик рўйдоди муњими сиёсї мебошад, ки ба 
шарофати он дар кишвар сохти конститутси-
онї барќарор ва пояњои давлатдории миллї 
таќвият ёфт. Халќ роњбару пуштибони худро 
дар симои фарзанди фарзонаи миллат муњта-
рам Эмомалї Рањмон пайдо кард. Чунин 
иброз намуданд дар вохўрие, ки ба ифтихори 
30-солагии баргузории Иљлосияи ХVI Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон ва Рўзи Прези-
денти Љумњурии Тољикистон дар Гвардияи 
миллии Љумњурии Тољикистон баргузор шуд. 

Дар вохўрї вакили Маљлиси намояндаго-
ни Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 
муовинони фармондењи Гвардияи миллї, му-
овини раиси ЊХДТ дар шањри Душанбе, му-
овини декани факултаи идоракунии давла-
тии Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон маърўза 
намуданд.

Икромї Фазлиддин, вакили Маљлиси на-
мояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон аз таърихи баргузории иљлосияи таќ-
дирсоз сухан гуфта, таъкид кард, ки Иљлосияи 
ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, ки 
16 ноябри соли 1992 дар Ќасри Арбоб доир 
гардид, рўйдоди бузурги таърихї мебошад, 
зеро мањз дар ин иљлосия сарнавишти давлат 
ва миллати тољик муайян гардида, ба сўи ња-
дафњои бузурги умумимиллї-сулњу субот ва 
вањдати миллї ќадамњои нахустин гузошта 
шуд.

Дар идомаи вохўрї муовини раиси ЊХДТ 
дар шањри Душанбе Муродов Љўрабек ва му-
овини декани факултаи идоракунии давла-

тии Академияи идоракунии давлатии наз-
ди Президенти Љумњурии Тољикистон 
Дабирљони Муњаммад аз дастовардњои 31 
соли Истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон чунин ёдрас шуданд: дар 
љумњурї сулњу суботи комил њукмфармо 
буда, тањти сарварии Асосгузори сулњу 
вањдати миллї-Пешвои миллат, Президен-
ти Љумњурии Тољикистон муњтарам         
Эмомалї Рањмон дар кишвар раванди бу-
нёдкорию созандагї бо суръат идома до-
рад. Татбиќи барномањои давлатї, страте-
гияњои миллї, њадафњои асосии Њукумати 
Љумњурии Тољикистон барои рушди иќти-
соди мамлакат ва бењтар шудани вазъи 
иљтимоии ањолии кишвар, аз љумла дастги-
рии љавонон, ятимону эњтиёљмандон, ба-
ланд бардоштани маќоми зан ва дигар 
самтњои муњими њаёти љомеа нигаронида 
шудааст. Албатта, ин бозгўи тањкими сулњу 
вањдат дар кишвар мебошад. 

Чорабиниро муовини фармондењи 
Гвардияи миллї оид ба корњои сиёсї-тар-
биявї полковники гвардия Собириён 
Муњаммаднаим љамъбаст намуда, таъкид 
кард, ки сулњу вањдати миллї дар кишвар 
бо ќањрамонї, љасорату фидокорињои 
Пешвои миллат муњтарам Эмомалї           
Рањмон ва аќлу заковати азалии халќи 
тољик ба даст омадааст. Мо хизматчиёни 
њарбї Сулњу Истиќлоли Тољикистони 
мањбубро шарафу номуси худ дониста, со-
диќона њифз менамоем.

Полковники гвардия
Хайринисо КОМИЛЗОДА

ИЉЛОСИЯИ ТАЌДИРСОЗ


