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ИҶЛОСИЯИ САРНАВИШТСОЗИ ХАЛҚИ ТОҶИК
Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ РАҲМОН дар
маҷлиси ботантана бахшида ба 20-умин солгарди Иҷлосияи XVI Шӯрои
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
16.11.2012, шаҳри Душанбе

Ҳамватанони азиз!
Ҳозирини гиромӣ!
Дар таърихи ҳар миллат рӯйдодҳое ба вуқӯъ мепайванданд, ки дар
сарнавишти минбаъдаи он нақши ҳалкунанда доранд. Иҷлосияи
шонздаҳуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз зумраи ҳамин гуна
рӯйдодҳои сарнавиштсоз аст, ки барои раҳоии давлати нав баистиқлолрасидаи мо аз оташи ҷанги харобиовар ва ҳамчунин барои
барқарорсозии сохти конститутсионӣ, ба эътидол овардани вазъи
сиѐсӣ, таъмини волоияти қонун ва рушди иқтисодиву иҷтимоии ҷомеа
заминаҳои мусоид фароҳам овард.
Аз ин ҷиҳат метавон гуфт, ки дастовардҳои баъдинаи халқи тоҷик
аз татбиқи қарорҳои таърихии иҷлосияи мазкур оғоз ѐфтанд.
Бинобар ин, бо камоли самимият бистумин солгарди ин иҷлосияи
таърихиро ба тамоми мардуми сарбаланди Тоҷикистони азизамон, ки
дар роҳи ҳифзи давлатдории миллӣ, таҳкими сулҳу субот, ваҳдат ва
худшиносиву худогоҳии миллӣ саҳми бузург гузоштаанд, самимона
табрик гуфта, барояшон муваффақияту комѐбиҳои шоиста орзу
менамоям.
Имрӯз бо гузашти бист сол барои мо имконият фароҳам омадааст,
ки ин рӯйдоди таърихиро мавриди таҳлили амиқ қарор дода, барои
таъмини рушди ҳамаҷонибаи кишвар ва дурнамои тараққиѐти он хулосаҳои зарурӣ барорем.
Иҷлосияи шонздаҳуми Шӯрои Олии Тоҷикистон бо дарназардошти ҳадафҳои олии давлати соҳибистиқлоламон дар давраи басо душвори сиѐсии ҷомеа бо мақсади таъмини ҳарчи зудтари сулҳу ваҳдати
миллии тоҷикон, наҷот додани миллат аз вартаи бӯҳрони сиѐсиву
иқтисодӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ, ҳифзи якпорчагии давлати мустақили
тоҷикон, муҳайѐ намудани шароит ва заминаи мусоид барои барқарор
намудани иқтисодиѐти бар асари ҷанги шаҳрвандӣ харобгашта ва
рушди минбаъдаи Тоҷикистон баргузор гардида буд.
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Аз ин лиҳоз, ин санаи фархунда барои мо ҳам мояи ифтихор ва ҳам
масъулияти бузург ба хотири ояндаи нек мебошад.
Ифтихор аз он, ки маҳз ҳамин иҷлосия сарнавишти миллати
тоҷикро дар як давраи бисѐр ҳассоси таърихӣ муайян намуда, давлати
моро аз хатари аз байн рафтан ва миллатамонро аз пароканда шудан
наҷот бахшид.
Масъулияти бузург дар он зоҳир мегардид, ки мо вазифаҳои
муҳиму таърихии ба дӯшамон вогузор намудаи ин иҷлосияи сарнавиштсозро бояд иҷро мекардем.
Хушбахтона, мо тавонистем бо такя ба хиради азалӣ ва дастгирии
мардуми бонангу номуси тоҷик вазифаҳои муайяншударо дар муддати
кӯтоҳи таърихӣ сарбаландона амалӣ намоем.
Иҷрои ин вазифаи муҳимро мо як ҷузъи ҳисоботи худ дар назди
Ватан, давлат, миллат ва ҳар як шаҳрванди кишвари соҳибистиқлоламон меҳисобем.
Бояд зикр намоям, ки эҳѐи давлатдории миллӣ аз масъалаҳои
меҳварии таърихи муосири мо ба шумор мерафт, зеро бе мавҷудияти
давлати миллии мустақил амалӣ гардидани орзуву ормони деринаи
халқи тоҷик ва ҳадафу барномаҳои Ҳукумати кишвар ғайриимкон буд.
Бояд ҳамеша дар ѐд дошт, ки барои мо имконияти давлатдории
миллӣ баъди ҳазор сол муяссар гардид.
Худатон андеша кунед, ки агар ин давлати ҷавон дар гирдоби
ғаразҳои бадхоҳони миллати тоҷик фурӯ мерафт, рӯҳи ниѐгон ва
наслҳои ояндаи миллат моро ҳаргиз намебахшиданд.
Дар он вазъияти мураккабу хавфноки соли 1992 ягона умеди
баровардани кишвар аз гирдоби ҷанги дохилӣ ва пешгирии хунрезӣ ба
таъҷилан даъват намудани Иҷлосияи Шӯрои Олии Тоҷикистон вобаста
буд.
Зеро дар он лаҳза Шӯрои Олӣ ягона мақоми сиѐсии босалоҳият ва
дорои ваколати конститутсионӣ ба ҳисоб мерафт.
Сарфи назар аз шароити вазнини сиѐсии баамаломада қувваҳои
солими ҷомеа, нерӯҳои сулҳҷӯй, ашхоси худогоҳу ватандӯст ва
некхоҳи ҷомеа зарурати ҳарчи зудтар даъват намудани иҷлосияи
навбатиро бо дарки масъулияти баланди шаҳрвандӣ нисбат ба тақдири
минбаъдаи насли имрӯзу фардои Тоҷикистон ба хубӣ эҳсос
менамуданд.
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Зеро ҳамагон дарк менамудем, ки ба таъхир гузоштани масъалаи
даъвати иҷлосия боиси боз ҳам аланга гирифтани оташи ҷанги
бародаркушӣ, мураккаб гардидани вазъи сиѐсӣ ва парокандашавии
миллат мегардид.
Зиѐда аз ин, ҳар як гурӯҳи силоҳбадаст ният дошт, ки бо истифода
аз вазъи беҳокимиятӣ ҳадафҳои нопоки хешро амалӣ созад.
Дар чунин лаҳзаи ҳассоси таърихӣ мақсади ягонаи роҳбарияти
нави Тоҷикистон, пеш аз ҳама, хомӯш кардани оташи ҷанг, пешгирии
хунрезӣ ва наҷот додани давлату миллат аз бадбахтиву парокандагӣ
буд.
Хушбахтона, ба шарофати иҷлосия ин рисолати таърихӣ иҷро
гардида, давлатдории миллиамон аз вартаи фалокатбор раҳо ѐфт.
Танҳо худи ҳамин далел басанда аст, ки Иҷлосияи шонздаҳуми Шӯрои
Олии мамлакатро аз муҳимтарин зуҳуроти тақдирсози таърихи муосири халқи тоҷик арзѐбӣ намоем.
Омили муҳимтарине, ки бе он давлату давлатдорӣ вуҷуд дошта
наметавонад, ин тамомияти ҳудудӣ маҳсуб меѐбад. Зеро дар он рӯзҳои
даҳшатбор нақшаи ба қисматҳо пора намудани давлати нави тоҷикон
ба миѐн гузошта шуда буд.
Инчунин дар он солҳо низоми идоракунии давлатӣ ва сохторҳои
ҳокимият фалаҷ гардида буданд. Яъне тақдири мавҷудияти давлати
миллии тоҷикон зери хатари воқеӣ монда буд.
Таърих гувоҳ аст, ки низоъҳои дохилии давомдор ва бесалоҳиятии
ҳокимияти марказӣ боиси парокандагӣ ва нобудшавии миллатҳо ва
давлатҳо мегардад.
Бо истифода аз чунин вазъият дар Тоҷикистон ин нақшаро на
танҳо доираҳои муайяни хориҷӣ, балки баъзе аз сиѐсатмадорон ва
гурӯҳҳои сиѐсии дохилӣ низ ҷонибдорӣ намуда, дар татбиқи он нахустин қадамҳои худро гузошта буданд, ки ҳамаи мо инро хуб дар хотир
дорем.
Шаҳри Душанбе моҳияти сиѐсии худро ҳамчун пойтахти кишвар
ва хонаи умеди тамоми мардуми Тоҷикистон аз даст дода буд.
Бинобар ин, Иҷлосияи шонздаҳуми Шӯрои Олии Тоҷикистон дар
шаҳри бостонии Хуҷанд, дар Қасри Арбоб, ки минтақаи нисбатан
ороми кишвар буд, доир гардид ва аз ҳамин ҷо иқдомҳои аввалин
ҷиҳати барқарории сулҳ ва ҳокимияти конститутсионӣ оғоз ѐфтанд.
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Иҷлосияи шонздаҳум имконият дод, ки тамомияти арзии
Тоҷикистон ҳамчун кишвари ягонаи мустақил ҳифз карда шавад.
Ба шарофати иродаи созандаи мардум дар як муддати кӯтоҳи
таърихӣ бо талошҳои шабонарӯзии Ҳукумати мамлакат ва дастгирии
халқи тоҷик ягонагии Тоҷикистон таъмин ва пойтахти кишвар аз
маркази муноқишаҳои сиѐсиву муқовимати шаҳрвандӣ ба гаҳвораи
ташаккули ваҳдати миллӣ мубаддал гардид.
Ин дастовард низ ҳамчун самараи ояндасози иҷлосия дар таърихи
давлатдории миллии тоҷикон абадан сабт хоҳад гашт.
Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳифаи навро
дар таърихи давлатдории тоҷикон оғоз намуд. Ба давраи бесарусомонӣ, кашмакашҳо ва талошҳои беҳудаи ҳарисони мансаб, ки ба
иродаи қувваҳои бадхоҳи дохиливу хориҷӣ такя доштанд, хотима
гузошта шуд.
Пас аз баргузории иҷлосияи таърихӣ аѐн гардид, ки роҳбарияти
нави давлат омода аст барои таъмини сулҳ, сарҷамъии миллат, ваҳдати
миллӣ, ҳифзи тамомияти арзӣ ва ҳимояи дастовардҳои истиқлолияти
давлатӣ тамоми тадбирҳои заруриро андешад ва дар ин кор азму
иродаи қавӣ дорад.
Дар ҷараѐни кори иҷлосия мо ба ҳамаи давлатҳои ҷаҳон,
созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ эълон намудем, ки Тоҷикистон
ҷонибдори ба роҳ мондани муносибатҳои судманди тарафайн дар
асоси меъѐрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, тарафдори таъмини ҳаѐти
осудаҳолона ва шоистаи ҳар як сокини Тоҷикистон мебошад.
Ҷомеаи ҷаҳон зимни таваҷҷӯҳ ба кори Иҷлосияи XVI-уми Шӯрои
Олии Тоҷикистон ҳамфикриву ҷонибдориашро аз санадҳои қабулшуда
ва азму иродаи роҳбарияти нави давлати Тоҷикистон дар хусуси
барқарор намудани сохти конститутсионӣ ва эъмори давлати демократӣ, хуқуқбунѐд ва дунявӣ баѐн намуд.
Аз ин хотир, Иҷлосияи XVI-уми Шӯрои Олии Тоҷикистон
аҳамияти байналмилалӣ низ дорад. Санадҳое, ки дар он қабул шуданд,
ҳам барои халқи тоҷик ва ҳам барои таъмини амнияти минтақа
аҳамияти таърихӣ доштанд.
Қарорҳои қабулнамудаи Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Тоҷикистон
дар мафкураи ҳар як сокини Тоҷикистон нақши муҳим гузошта,
мардуми шарифи Тоҷикистонро ба корҳои созандагӣ ҳидоят намуданд,
орзуву ормони халқро ба сохтори давлати демократӣ ва ташкили
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зиндагии осоишта қавӣ намуда, боиси афзоиши эътимоди шаҳрвандон
ба ҳокимияти конститутсионӣ гардиданд.
Дар баробари ин, Иҷлосияи шонздаҳум барои эҳѐ ва барқарор
гардидани аркони давлатдории миллӣ ва ниҳодҳои асосии он заминаи
мусоид фароҳам овард.
Ба ѐд оваред, ки вазъ то ҳадде мураккаб гардида буд, ки аксарияти
сокинони мамлакат дар ҳолати тарсу ҳарос буданд, ба ояндаи кишвар
бовар надоштанд ва ҳатто барои ишғоли мансабҳои баланди давлатӣ
розӣ намешуданд.
Маҳз ба шарофати ин иҷлосия мо дар кӯтоҳтарин мӯҳлат
тавонистем, ки сохти конститутсиониро барқарор намуда, фаъолияти
ниҳодҳои пурра фалаҷшудаи давлатдориро аз нав ба роҳ монем.
Дар ин муддат Тоҷикистони соҳибистиқлол дорои сохтори мукаммали идорӣ, Ҳукумати фаъол, Артиши миллӣ, ҳокимияти судӣ,
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, рамзҳои давлатӣ, яъне Нишону Парчам ва
дигар рукнҳои зарурии давлатдорӣ гардид.
Санадҳои меъѐрии ҳуқуқии дар Иҷлосияи XVI-уми Шӯрои Олии
Тоҷикистон қабулшуда ва иқдомоти пайвастаи роҳбарияти нави
сиѐсии интихобгардида барои хотима гузоштан ба ҷанги бародаркуш,
гирифтани пеши роҳи хунрезӣ, таъмини сулҳу суботи ҷомеа, барқарор
намудани фаъолияти аркони давлатдорӣ, таҳкими пояҳои истиқлолияти давлатӣ ва оғози раванди бунѐдкориву созандагӣ заминаи боэътимоди ҳуқуқӣ гузоштанд.
Бояд зикр намуд, ки Иҷлосияи XVI-ми Шӯрои Олии Тоҷикистон
дар самти ислоҳоти конститутсионии мамлакат саҳифаи нав кушод.
Маҳз дар ҳамин иҷлосия як силсила тағйиру иловаҳо ба
Конститутсияи амалкунандаи Тоҷикистон ворид карда шуданд, ки аз
як тараф мутобиқ ба талаботи замони нав буда, аз сӯи дигар барои
таҳияи лоиҳаи Конститутсияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон замина
гузоштанд.
Дар ин давра на танҳо мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ,
балки дар аксари минтақаҳои ҷангзадаи кишвар мақомоти маҳаллии
ҳокимият низ пурра барқарор карда шуданд.
Ҳамдигарфаҳмии аксарияти кулли вакилони иҷлосия, муттаҳид
будани онҳо дар самти дарку эҳсоси якдилонаи масъалаҳои муҳиму
тақдирсози мамлакат, ҳисси баланди масъулиятшиносии онҳо дар
ҳалли масъалаҳои гузошташуда боиси минбаъд таъмин гардидани
заминаи ваҳдати миллӣ ва рушди ҷомеа гардиданд. Яъне ба маънии
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дигар, дар он давраи мураккаби сиѐсии мамлакатамон Иҷлосияи
шонздаҳум нахустин иҷлосия буд, ки аксари вакилон дар атрофи
Раѐсати Шӯрои Олӣ муттаҳид гардида, санаду ҳуҷҷатҳои баррасишавандаро дастаҷамъона дастгирӣ мекарданд.
Мехоҳам махсус таъкид намоям, ки дар ягон иҷлосияи дигар
вакилони мардумӣ мисли иҷлосияи шонздаҳум муттаҳид ва фаъол
набуданд. Бинобар ин, бо истифода аз фурсати муносиб мехоҳам ба
ҳамаи ширкаткунандагони иҷлосия ва шахсоне, ки барои баргузор
гардидани он кӯшиш ба харҷ додаанд, миннатдории худро баѐн
намоям.
Дар марҳалаи баъдӣ иҷлосияи шонздаҳум моро ба шоҳроҳи
ваҳдати миллӣ ҳидоят намуда, ба рушду такомули он такони ҷиддӣ
бахшид. Ғояҳои сулҳу оштии миллӣ ва афву ҳамдигарбахшӣ паѐмҳое
буданд, ки аввалин бор дар ҳамин иҷлосия садо дода, баъдан ҷавҳари
фаъолияти роҳбарияти тозаинтихоби кишварро ташкил намуданд.
Дар баробари ин, хотирнишон месозам, ки ҳарчанд мардуми
шарифи Тоҷикистон ташнаи сулҳу ваҳдат буданд, таҳмилгарони ҷанги
шаҳрвандӣ аз хориҷ ва дохили кишвар аз нақшаҳои ғаразноки худ даст
намекашиданд.
Бинобар ин, дар муроҷиатномаи худ ба мардуми шарифи
Тоҷикистон 12 декабри соли 1992 гуфта будам, ки «тамоми донишу
таҷрибаамро барои дар ҳар хона ва ҳар оила барқарор шудани сулҳ
равона карда, барои ободиву пешрафти Ватани азизам садоқатмандона
меҳнат мекунам. Барои ноил шудан ба ин нияти муқаддас агар лозим
шавад, ҷон нисор мекунам, чунки ман ба ояндаи неки Ватанам ва
ҳаѐти хушбахтонаи халқи азияткашидаам бовар дорам…»
Ҳамчунин иброз дошта будам, ки «ман тарафдори давлати демократӣ, ҳуқуқбунѐд ва дунявӣ мебошам. Мо ҳама бояд ѐру бародар
бошем, то ки вазъиятро ором кунем ». Ва ҳеҷ гоҳ ин суханони худро аз
ѐд намебарорам.
Воқеан, мо тавонистем, ки дар як муддати кӯтоҳ тақрибан як
миллион нафар гурезаро ба Ватан баргардонида, садҳо ҳазор манзили
вайрону валангор, мактабу биноҳои маъмурӣ, пулҳо ва иншооти
дигари харобгардидаро, ки дар маҷмӯъ даҳ миллиард доллари
амрикоиро ташкил мекард, бо азму талоши мардуми созандаву
ободкорамон таъмир ва барқарор намоем.
Мехоҳам зикр намоям, ки ҷиҳати таъмини сулҳу субот ва пойдор
гардидани сохти конститутсионӣ зиѐда аз 150 ҳазор нафар ҳамватано-
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намон ҷони худро аз даст доданд, ки ҳеҷ гоҳ аз хотираи халқ фаромӯш
нахоҳанд шуд.
Ниҳоят, пас аз панҷ соли талошҳои шабонарӯзӣ бо дастгирии
мардуми шарифи Тоҷикистон Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва
ризоияти миллӣ ба имзо расид, ки соли равон 15-солагии ин санаи
таърихии ояндасозро бо ифтихор ҷашн гирифтем.
Таҳлили роҳи ноҳамвор ва пурпечутоби сулҳи тоҷикон ва эҳѐи
баъдиҷангии Тоҷикистон сӯҳбати тӯлониро мехоҳад. Вале ман ҳоло
мехоҳам ду нуктаро махсус таъкид намоям.
Аввалан, сулҳи тоҷикон пеш аз ҳама натиҷаи талошу заҳмати
самимонаи фарзандони баномуси халқи тоҷик, пирӯз шудани хиради
азалӣ ва фарҳанги сулҳофарии мардуми шарифи Тоҷикистон мебошад.
Дигар ин, ки ҷиҳати ноил шудани мардуми тоҷик ба ин рӯзи саид
кишварҳои ба мо дӯст ва созмонҳои байналмилалӣ низ саҳми муносиб
гузоштанд.
Бинобар ин, бо истифода аз фурсат, миннатдории мардуми
Тоҷикистонро ба Созмони Милали Муттаҳид ва сохторҳои дар кишвари мо фаъолияткардаи он, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо,
инчунин ба кишварҳои кафили сулҳ иброз медорам. Халқи тоҷик
дастгирии беғаразонаи онҳоро ҳаргиз фаромӯш нахоҳад кард.
Дӯстони азиз!
Дар заминаи қарорҳои таърихӣ ва рӯҳияи ваҳдатсози Иҷлосияи
шонздаҳум ба мо муяссар гашт, ки таҳкурсии ваҳдати миллиро ба
вуҷуд оварем.
Манзури ман, дар навбати аввал, сохтмони роҳҳои мошингарди
аҳамияти дохиливу байналмилалидошта, нақбҳо ва нерӯгоҳҳои барқи
обӣ, хатҳои интиқоли барқ ва амсоли инҳо мебошад.
Роҳҳо, пеш аз ҳама, аҳамияти иқтисодӣ ва иртиботиву иҷтимоӣ
доранд. Вале вақте ин иншооти ҳаѐтан муҳим сохта мешуданд, мо
илова ба барномаҳои иқтисодӣ ҳадафи ҷиддитареро дар назар доштем,
ки роҳҳо чун рагҳои хунгард Ватани моро ба кишвари ягона ва
миллати моро ба миллати воҳид табдил медиҳанд.
Зеро роҳ пайвандгари қалбҳо маҳсуб ѐфта, суннату фарҳанги
минтақаҳои гуногуни кишварро бо ҳам наздик менамояд ва дар
ташаккули ваҳдати миллӣ нақши муҳиму арзишманд мебозад.
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Чунонки огоҳ ҳастед, чанд рӯз пеш бо ифтитоҳи нақби “Шаҳристон” кишвари мо аз бунбасти нақлиѐтӣ баромада, иртиботи доимии
минтақаҳои он таъмин карда шуд.
Худ қазоват кунед, дар кишваре, ки минтақаҳои он дар як сол
қариб шаш моҳ бо ҳам робитаи наздик надошта бошанд ва мардуми он
аз ҳоли ҳамдигар бехабар монанд, чӣ гуна метавон ваҳдати миллиро
ҳифз кард ѐ онро таҳким бахшид?
Маҳз робитаи ҳамешагӣ тафаккури мардумро аз доираи маҳдуди
деҳаву маҳал ва минтақа берун оварда, иттиҳоди воқеии миллат ва
ягонагии кишварро таъмин менамояд.
Дар ин давра ба Ҳукумати мамлакат муяссар гардид, ки шабакаи
ягонаи энергетикии кишварро ба вуҷуд орад, ки он на танҳо омили
баланд гардидани сатҳи зиндагии мардум, балки яке аз василаҳои
таъмини амнияти миллӣ низ маҳсуб меѐбад.
Ҳамчунин, ба мо муяссар гашт, ки шабакаҳои сартосарии
иттилоърасониро дар сатҳи кишвар барпо намоем.
Имрӯз мавҷҳои шабакаҳои радио ва телевизони Тоҷикистон
тамоми нуқтаҳои кишварро фаро гирифтаанд, ки ин яке аз омилҳои
таҳкимбахши ваҳдати миллӣ буда, барои ташаккули тафаккури ягонаи
миллӣ нақши муҳим мебозад.
Масъалаи дигаре, ки мехостам дар атрофи он ибрози ақида
намоям, ин муайян намудани низоми нави давлатдориамон мебошад.
Маҳз дар Иҷлосияи шонздаҳуми Шӯрои Олӣ заминаи низоми нави
давлатдории тоҷикон, яъне асосҳои давлати демократии ҳуқуқбунѐд ва
дунявӣ гузошта шуданд.
Ин ғояи меҳварӣ дар ҳамин иҷлосия баѐн гардида, баъдан ба
Конститутсияи нахустини Тоҷикистони соҳибистиқлол ворид карда
шуд.
Дар ин давра мо тавонистем силсилаи меъѐрҳои усулии низоми
демок-ратӣ, аз ҷумла асосҳои демократии сохти давлатдорӣ, моҳияти
дунявӣ ва иҷтимоии давлат, муқаддас будани ҳуқуқу озодиҳои
шаҳрвандон, принсипи гуногунандешии сиѐсӣ, фаъолияти парламенти
касбӣ, дахлнопази-рии моликияти хусусӣ, таъмини адолати судӣ,
баробарии ҳама дар назди қонун ва озодии виҷдону эътиқодро аз
тариқи Конститутсия дар қонунгузории кишвар таъмин намоем.
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Дар ин замина бори аввал дар мамлакат пояҳои устувори яке аз
муҳимтарин ниҳодҳои ҷомеаи демократӣ, яъне низоми бисѐрҳизбӣ
гузошта шуданд.
Чун сухан дар бораи ҳизбҳои сиѐсӣ рафт, мехостам чанд нуктаи
дигарро вобаста ба ин масъала таъкид намоям.
Албатта, ҳар ҳизб мавқеи хоси сиѐсӣ, ақидавӣ ва барномаи худро
дорад ва моҳияти низоми бисѐрҳизбӣ низ дар ҳамин аст.
Вале дар айни ҳол, ҳизбҳои сиѐсӣ бояд манфиатҳои миллӣ, арзишҳои бунѐдии давлатдорӣ ва суботу амнияти кишварро аз манфиатҳои
маҳдуди ҳизбиву гурӯҳӣ боло гузоранд.
Меъѐри ягонае, ки фаъолияти ҳизбҳои сиѐсиро танзим мекунад,
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки имконияти дар
фазои демократӣ фаъолият кардани онҳоро фароҳам овардааст.
Аз ин ҷиҳат, ҳизбҳои сиѐсӣ бояд мактаби баланд бардоштани
маърифати сиѐсиву ҳуқуқии мардум ва намунаи олии риояи қонунҳои
амалкунандаи кишвар бошанд.
Ҳозирини гиромӣ!
Бо итминони комил метавон гуфт, ки марҳалаи нави эҳѐи миллати
тоҷик аз Иҷлосияи шонздаҳуми Шӯрои Олӣ сарчашма мегирад. Тайи
ин давра мо тавонистем дар самти эҳѐи фарҳангу арзишҳои миллӣ,
ташаккул ва тақвияти худшиносӣ ва рӯҳияи ягонаи миллӣ қадамҳои
устувор гузорем.
Дар ин давра ба мо муяссар шуд, ки мақоми забони тоҷикиро
ҳамчун яке аз рукнҳои асосии давлатдорӣ баланд бардошта, истифодаи онро дар умури сиѐсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ таъмин
намоем.
Дар раванди эҳѐи худогоҳиву худшиносии миллиамон қисме аз
афрод бар ин ақида буданд, ки мо ба таърих ва гузаштаи худ аз андоза
бештар рӯй овардаем.
Набояд фаромӯш кард, ки агар мо гузаштаро дақиқ наомӯхта,
равандҳои имрӯзаро воқеъбинона баҳогузорӣ накунем, пас роҳи
дурусти инкишофи фардои хешро муайян карда наметавонем.
Дар ҳоле ки пояҳои худшиносии миллии мо осеби ҷиддӣ дида,
миллати мо аз асолати худ то ҳадде дур гардида буд, марҳалаи эҳѐи
ҳофизаи таърихии миллат ва худшиносии миллӣ як зарурати муҳими
ҳам милливу таърихӣ ва ҳам давлативу сиѐсӣ дониста мешавад.
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Ҳамаи ин иқдомҳо ба хотири бар пояи арзишҳои миллӣ ва рӯҳияи
ватандорӣ тарбия кардани насли наврас равона шудаанд, то ки
миллати мо ба худогоҳиву худшиносии миллӣ ноил шуда, ба асли хеш
пайвандад.
Дӯстони азиз!
Акнун мехоҳам ба чанд нуктаи дигари вобаста ба самтҳои асосии
марҳалаи имрӯзаи рушди давлатдориамон ибрози ақида намоям.
Самти якум, ҳифзи давлатдории миллӣ мебошад. Мо то имрӯз
марҳалаи бисѐр мураккаби эҳѐ ва барқарорсозии давлатдории миллии
худро асосан ба анҷом расонидем ва бисѐр масъалаҳоеро, ки хоси ин
давра буданд, ҳал кардем.
Вале масъалаи ҳифзи ин дастоварди бузург, яъне ҳимояи давлату
давлатдории миллӣ ҳамчун масъалаи бисѐр муҳими ҳаѐтӣ ҳамоно боқӣ
мемонад.
Ин масъала дар шароити мураккаб шудани вазъи геополитикии
минтақа ва ҷаҳон, шиддат ѐфтани бархӯрди манфиатҳои кишварҳои
абарқудрат, осебпазир гардидани истиқлолияти давлатҳои миллӣ дар
шароити ҷаҳонишавӣ аҳамияти боз ҳам ҷиддитар касб мекунад.
Вазъияти зудтағйирѐбандаи ҷаҳони муосир ба мо имкон намедиҳад, ки ҳатто як лаҳза аз масъалаи ҳифзи давлату давлатдорӣ ва суботу
амнияти кишвар ғофил бошем.
Худатон хуб медонед, ки имрӯз дар ҷаҳон чӣ теъдод миллатҳо
барои соҳиби ватан ва давлати худ шудан мубориза мебаранд. Бештари онҳо ҳама чизро доранд, вале чун аз давлати миллӣ маҳруманд,
бинобар ин аз ҳаѐти худ қаноатманд нестанд.
Аз ин рӯ, ҳар миллате, ки соҳиби ватан ва давлати мустақил
мегардад, барои он масъалаи рушди иқтисодиву иҷтимоӣ бо дарназардошти манфиатҳои миллӣ аҳамияти бузурги сиѐсӣ ва ҳаѐтӣ касб
мекунад.
Самти дуюм ин масъалаи ҳамаҷониба баланд бардоштани
маърифати сиѐсӣ, ҳуқуқӣ, худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ маҳсуб
мешавад. Ин масъала хусусан дар раванди ҷаҳонишавӣ ва асри
иттилоотӣ аҳамияти хоса пайдо мекунад.
Солҳои охир мо шоҳиди он будем, ки баъзе доираҳои
байналмилалӣ ба воситаи иттилоот ва бо истифода аз ноогоҳии
мардум, махсусан ҷавонон, равандҳои сиѐсӣ ва иқтисодиву иҷтимоии
баъзе кишварҳоро ба чӣ ҳол оварданд.
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Дар натиҷаи фаъолияти қувваҳои тахрибкор бузургтарин
дастовард, яъне истиқлолияти баъзе кишварҳои олам ба хатар рӯбарӯ
шудаааст. Мусаллам аст, ки акнун барои аз чунин ҳолат берун
омадани ин кишварҳо даҳсолаҳо лозим меояд.
Аз ин рӯ, мардуми Тоҷикистон бояд аз моҳияти ҷангҳои иттилоотӣ
ва равандҳои сиѐсии дохиливу хориҷӣ огоҳ бошанд ва ҳадафу моҳияти
барномаҳои давлатро дуруст дарк намоянд.
Ҷомеа бояд донад, ки давлату Ҳукумат як ҳадафи стратегӣ, яъне
дар заминаи таҳкими истиқлолияти давлатӣ баланд бардоштани сатҳи
зиндагии мардумро асоси фаъолияти худ қарор додааст. Бахусус
ҷавонони мо бояд дуруст дарк намоянд, ки манфиати нерӯҳои
ғаразноки берунӣ дар чист ва зери ин селоби иттилоот чӣ ҳадафҳо
нуҳуфтаанд.
Самти сеюм ба таври огоҳона муттаҳид намудани мардуми кишвар
дар атрофи ғояи «Тоҷикистони соҳибихтиѐр – Ватани ягонаи мо»
мебошад.
Дар шароити гуногунфикрии ақидавӣ ва сиѐсӣ ба даст овардани
чунин ғоя бисѐр мушкил ва ҳамеша баҳсангез аст. Вале зарур аст, ки
дар ин марҳалаи ҳассос ҳифзи Тоҷикистони озоду соҳибистиқлол ва
ваҳдати миллӣ ҳамчун ғояи умумимиллӣ пазируфта шавад.
Зеро маҳз ҳамин ғоя нуктаи пайванд ва маркази иттиҳоди тамоми
мардуми Тоҷикистон, сарфи назар аз миллат, забон, дин, мазҳаб ва
мавқеи сиѐсӣ мебошад.
Бинобар ин, ҳифзи давлатдории миллӣ, ҳифзи суботу амнияти он
ҳамчун вазифаи меҳварӣ ва асосии мо ҳамеша боқӣ хоҳад монд.
Самти чорум рушду такомули фарҳанги сулҳ ва ризоияти миллӣ ба
ҳисоб меравад, ки он бояд ҷавҳари фаъолияти ҳамешагии мардуми мо
бошад.
Хушбахтона, мо сулҳро ҳамчун падидаи ҳуқуқиву сиѐсӣ ва
воқеияти ҷамъиятӣ ба даст овардем ва имрӯз шукргузорем, ки дар
фазои ин неъмати бузург кору зиндагӣ дорем.
Албатта, иштирокдорони ин раванди мураккаби таърихӣ ва насли
калонсоли мо, ки даҳшати ҷанги шаҳрвандиро дидаанд, арзиши сулҳу
ваҳдатро хуб дарк мекунанд.
Вале акнун замони он фаро расидааст, ки мо арзиши сулҳу оштии
миллиро ҳамчун фарҳанги зиндагии мардум ба таври васеъ густариш
диҳем.
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Дар марҳалаи имрӯзаи рушди кишвар сулҳу ризоияти миллӣ бояд
на танҳо ҳамчун мазмуни созишномаи имзошуда миѐни ду тарафи
мухолиф, балки ба ҳайси як фарҳанг ва андешаи фарогири умумимиллӣ дарк гардида, сулҳу ваҳдат ва ҳамзистии мусолиматомези намояндагони ҳамаи нерӯҳои сиѐсӣ, ҳизбу ҳаракатҳо, ҷаҳонбиниву андешаҳо
ва дину мазҳабҳои сокинони Тоҷикистонро дар бар гирад.
Самти панҷумро метавон сиѐсати «Рӯ овардан ба ҷавонон» номид.
Моҳияти асосии ин самт аз он иборат аст, ки барои беҳбуди шароити
рушди маънавию ахлоқӣ ва таҳсилу кори ҷавонон имкониятҳои
муносиб фароҳам оварда шаванд.
Мо бояд дар замири насли ҷавон ҳисси баланди миллӣ, эҳсоси
худшиносиву ватандӯстӣ, ахлоқи ҳамида, сабру таҳаммул, омӯзиши
илм ва касбу ҳунарҳои муосир, ҷиддияту меҳнатдӯстӣ ва эҳтироми
волоияти қонунро талқин намоем, то онҳо тавонанд дар оянда ҳамчун
намояндагони сазовор ва шоистаи миллати хеш Ватани азизамонро
дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ намоянд.
Самти шашум ҳифзи ҳуввияти миллӣ дар шароити ҷаҳонишавист.
Имрӯз башарият дар раванди ҷаҳонишавӣ бо омезиши босуръати
арзишҳо, андешаҳо ва фарҳангҳо рӯ ба рӯ мебошад. Мо ҳаргиз
мухолифи бо ҳам наздик шудани фарҳангу тамаддунҳо ва шинохти
ҳамдигар нестем, зеро ин як раванди табиӣ мебошад.
Вале ба сабаби он, ки ин омезишу қаробат дар шароити нобаробари сиѐсӣ, иқтисодӣ ва технологӣ мегузарад, бисѐр вақт хусусияти
якҷониба гирифта, ҷомеаҳои аз назари иқтисодиву технологӣ заифтар
зери таъсири шадиди фарҳангу арзишҳои давлатҳои аз назари технологӣ қавитар қарор мегиранд.
Ба ин сабаб имрӯз ба баъзе арзишҳои асили миллии мо низ хатар
таҳдид мекунад. Маҳз бо дарназардошти ин воқеият фарҳангу
арзишҳои миллӣ ва ҳуввияти миллии мо ба дастгирии ҳамаҷонибаи
ҷомеа ва давлат ниѐз доранд.
Аз ҷиҳати дигар, мо ҷонибдори гуфтугӯи тамаддунҳо буда, ба
хотири таҳкими низоми дунявии давлати худ аз сарвати илмӣ ва
фарҳанги умумибашарии Ғарбу Шарқ бояд истифода кунем. Яъне
халқи мо дар баробари ҳифзи асолати милливу динии худ бояд дорои
ҷаҳонбинии илмии замони муосир бошад.
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Дӯстони азиз!
Бо вуҷуди он, ки дар роҳи таъмини зиндагии шоистаи мардум аз
ҷониби давлату Ҳукумат тадбирҳои зиѐди созанда амалӣ мешаванд,
дар ҷомеаи мо ҳанӯз ҳам камбудиву масъалаҳои ҳалталаб кам нестанд.
Вале ман ба иродаи қавӣ, нерӯи созанда ва хиради азалии мардуми
сарбаланду шарафманди тоҷик эътимод дорам ва иброз менамоям, ки
дар ояндаи наздик мо ҳама якҷо бо заҳмати созандаву ободгарона
мушкилоти мавҷударо тадриҷан бартараф хоҳем кард.
Мову шумо якҷо сангинтарин рӯзҳои эъмори давлатдории миллиамонро пушти сар карда, имрӯз ба сулҳу суботи сартосарӣ расидем, ки
ин неъмати бебаҳо ва дастоварди нодири тамоми халқи тоҷик аст.
Бовар дорам, ки минбаъд низ ҳар як фарди бонангу номус ва
фарзандони худогоҳу худшиноси Ватан дар роҳи таҳкими истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва ҳифзи ягонагии Тоҷикистони азиз беш аз пеш
талош варзида, ҷиҳати бартараф намудани мушкилоти мавҷуда ва дар
ин замина таъмин кардани зиндагии шоистаи мардум саҳми арзандаи
хешро мегузоранд.
Бо арзи ҳамин ниятҳои созанда бори дигар тамоми мардуми
шарафманди Тоҷикистон, кулли ҳамватанони бурунмарзӣ ва меҳмонони арҷмандро ба ифтихори ҷашни фархундаи 20-солагии Иҷлосияи
тақдирсози шонздаҳуми Шӯрои Олии Тоҷикистон табрик гуфта, бароятон тансиҳатӣ, барори кор ва тамоми хушиҳои зиндагиро
орзумандам.
Доим саломату сарбаланд бошед!
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ИҶЛОСИЯИ НАҶОТИ МИЛЛӢ
Суханронии Раиси Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон МАҲМАДОВ Б.А. дар конфронси ҷумҳуриявии
илмию амалии «Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олӣ ва рушди давлатдории
миллӣ дар Тоҷикистон», бахшида ба 20-умин солгарди баргузории
Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти ҶТ,
8 ноябри соли 2012
Ҳамватанони азиз,
Меҳмонони гиромӣ.
Пеш аз ҳама, Шумоѐнро ба боргоҳи фикру андешаву таҳлил, ба Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «хуш
омадед» мегӯям.
Ва ҳамчунин, ҳар яки Шуморо ба муносибати 20-умин солгарди
баргузории Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон табрику муборакбод гуфта, ба Шумо рӯзгори нек, сиҳатию сарбаландӣ ва бахту
саодат орзу менамоям.
Ҷашни 20-солагии Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷомеаи мо фақат як санаи ѐдбуди таърихӣ нест, балки он
ҷашни наҷоти давлатдории миллии тоҷикон мебошад. Аз ин рӯ, ҳар
фарде, ки барои ӯ мафҳумҳои «Тоҷикистон», «давлатдории миллии
тоҷикон», «истиқлолияти давлатии Тоҷикистон» азизу муқаддас аст, ин
рӯзро барои худ рӯзи гиромӣ ва иди ҳақиқӣ медонад.
Дар айни замон, ҷашни 20-солагии Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон як фурсати муносибест, ки мо 20 соли таърихи
муосири худро андеша намоем ва тамоми дастовардҳо ва бурду бохтҳои
худро ба таври воқеъбинона дарк кунем ва роҳи ояндаи худро боз ҳам
рӯшантар барномарезӣ намоем.
Аз ин рӯ, конфронси илмию амалие, ки мо имрӯз дар он иштирок
дорем, пеш аз ҳама, се мақсади зеринро пеши худ гузоштааст:
1. Дарки дурусти аҳамияти таърихии Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи давлатдории миллии тоҷикон.
2. Таҳлилу ҷамъбасти дастовардҳои соҳаҳо ва минтақаҳои кишвар
дар ин марҳилаи 20 сола.
3. Таҳияи пешниҳодҳо ва масъалагузориҳо барои таъмини рушди
устувори кишвар дар оянда.
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Боварии комил дорам, ки имрӯз бо ҳузури Шумо, намояндагони
доираҳои сиѐсӣ, илмӣ ва эҷодии мамлакат мо якҷоя барои расидан ба ин
мақсадҳо талош намуда, натиҷаҳои дилхоҳ ба даст меорем.
Аммо ба хотири он, ки масъалаҳо ба миѐн гузошта шаванд ва боби
таҳлилу мулоҳизаҳо кушода шаванд, банда мехостам дар оғоз баъзе
фикру мулоҳизаҳои муқаддимавии худро дар мавриди ин се масъалаи
асосии конфронс ба таври кӯтоҳ баѐн намоям.
Дар масъалаи якум, яъне аҳамияти таърихии Иҷлосияи 16-уми
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи давлатдории миллии тоҷикон мехостам рӯи ин масъала таъкид намоем, ки зери ин
мафҳум чиро дар назар дорем. Яъне, мову Шумо ба ин масъала ба таври
амиқтар ва бисѐр мушаххас ворид шавем, ки дар ҳақиқат, кадом
масъалаҳои бунѐдии давлатдории мо аз ин иҷлосия сарчашма мегиранд.
Ва таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар ҳақиқат, маҳз ҳамин иҷлосия боис
гардид, ки як силсила масъалаҳои усулии давлатдории мо ҳалли ниҳоии
худро пайдо намоянд. Ба таври бисѐр мухтасар:
Аввалан, масъалаи наҷоти давлат. Ҳамагон медонем, ки доштани
давлати миллӣ як ормони ҳазорсолаи мардуми тоҷик буд ва наслҳои
гузаштаи мо умрҳо барои ин орзу талошу мубориза намудаанд. Ва дар
ниҳоят, ба мардуми тоҷик муяссар гашт, ки дар як гӯшае аз сарзамини
таърихию аҷдодии худ соҳиби давлати мустақили худ гардад. Вале
баробари ба дунѐ омадани ин давлат фитнаҳои беруниву дохилӣ низ авҷ
гирифта, хатари воқеии аз миѐн рафтани онро пеш оварданд. Агар соли
1992-ро ба ѐд оварем, дар ҳақиқат, Тоҷикистони тозаистиқлол ба гирдоби
нобудӣ ғарқ мегашт. Ва маҳз Иҷлосияи 16-ум наҷоти давлатро аз нобудӣ
таъмин намуд. Бешубҳа, ин як масъалаи усулӣ буда, муҳимтарин нақши
иҷлосия дар таърихи давлатдории мост.
Дуюм, ягонагии миллӣ ва сарзаминии кишвар. Дар ин маврид низ
ҳамагон ѐд дорем, ки ҳам ваҳдати миллӣ ва ҳам ягонагии ҳудудии
мамлакати ҷавони тоҷикон зери хатари воқеӣ қарор гирифта буд. Тавре
ки Сардори давлат борҳо изҳор намуданд, ҳатто нақшаҳои ба ду ѐ се
қисмат тақсим намудани Тоҷикистон аз хориҷ тарҳрезӣ шуда буданд ва
баъзе нирӯҳо дар пайи амалӣ намудани чунин ниятҳои худ қадамҳои
мушаххас бардошта буданд. Дар ин масъала низ маҳз иҷлосияи 16-ум
нуқтаи ниҳоиро гузошт ва Тоҷикистон ҳамчун давлати ягона ҳифз
гардид.
Сеюм, масъалаи сохти давлатдории мо низ дар ҳамин иҷлосия
ҳалли худро пайдо кард. Дар ин бора низ огоҳ ҳастед, ки бо истифода аз
холигии идеологие, ки ба вуҷуд омада буд, нирӯҳои гуногун аз дохил ва
хориҷи кишвар тарҳҳои гуногуни идеологиро барои давлатдории Тоҷики-
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стон талқин ва таҳмил мекарданд. Ва бадтар аз ин, пушти ҳар як тарҳ
манфиати сиѐсӣ ва идеологии ин нирӯҳо қарор гирифта буд. Аз ин рӯ,
давлати дунявии демократии ҳуқуқбунѐд, ки дар ҳамон Иҷлосия аз
ҷониби Раиси навинтихобшудаи Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистони
Эмомалӣ Шарифович Раҳмонов пешниҳод гардид ҳамчун модели давлатдории миллии мо маҳз дар ҳамин иҷлосия қабул гашт ва сипас, соли 1994
дар банди якуми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳамеша
сабт гардид. Гузашти 20 сол нишон дод, ки ин интихоб интихоби дуруст
ва таъминкунандаи манфиатҳои ҳам мардум ва ҳам давлатдории миллии
мо будааст.
Чорум, масъалаи лидери миллӣ низ дар ҳамин иҷлосия ҳалли бисѐр
муносиби худро ѐфт. Маълум аст, ки аксари давлатҳо, ҳатто давлатҳои
пешрафтатарини ҷаҳон таърихи худро бо номи фарзандони бузурги худ,
ки дар таъсису наҷоти ин кишварҳо нақши ҳалкунанда доштаанд, пайваст
медонанд. Номи Амрико бо Ҷорҷ Вашингтон, номи Франсия бо генерал
Де Гол, номи Олмони муттаҳида бо Ҳелмут Кол, номи Русия бо Пѐтри
Кабир, номи Чин бо Мао Зе Дун ва ғайра ҳамеша пайваст аст. Номи
Тоҷикистони азизи мо бошад бо номи Эмомалӣ Раҳмон, ҳамчун лидери
миллӣ дар мураккабтарин марҳилаи таърихи кишвар бисѐр амиқ пайваст
гаштааст. Ва худи ба саҳна омадани лидери миллӣ, ки тамоми
характеру хусусиятҳои миллат ва тамоми ормону омоли миллиро дар
худ таҷассум намуда тавонад, бешубҳа, яке аз дастовардҳои асосии
иҷлосияи 16-ум мебошад. Лидере, ки худ ба кафили устувории давлат ва
ба рамзи ваҳдати миллӣ табдил гаштааст.
Панҷум, дар ин иҷлосия рамзҳои давлатдории мо, яъне парчами
миллӣ ва нишони миллии Тоҷикистони соҳибистиқлол қабул гаштанд, ки
ин низ дар масъалаи давлатдории мо аҳамияти усулӣ дорад.
Ҳамин тавр, агар ба таври мушаххас баршуморем, як силсила масъалаҳои усулии давлатдории мо маҳз аз ҳамин иҷлосия сарчашма гирифтаанд. Ин аст, ки мо бе ҳеҷ шубҳа ин иҷлосияро иҷлосияи наҷоти
миллӣ ва наҷоти давлатдории миллии худ медонем. Ва боварӣ дорем,
ки паҳлӯҳои гуногуни ин масъала аз тарафи иштирокчиѐни конфронс
таҳлилу баррасӣ мегардад.
Дар мавриди мақсади дуюми конфронс, яъне масъалаи таҳлилу
ҷамъбасти дастовардҳои соҳаҳо ва минтақаҳои кишвар аз замони
иҷлосия то имрӯз низ мехостам ба чанд нуктаи мушаххас ишора
намоям. Вақте мо дар бораи дастовардҳо суҳбат мекунем, ҳамзамон дастовардҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоиро дар назар дорем.
Хушбахтона, агар 20 соли гузаштаро ҷамъбаст намоем, мо дар тамоми ин
самтҳо дастовардҳои мушаххас ва рӯшанро соҳиб гаштаем.
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Дар самти сиѐсати дохилӣ метавон бо боварӣ қайд намуд, ки дар ин
марҳила давлатдории миллии мо устувор гардид, сохтори сиѐсии он
шакли ниҳоии худро пайдо кард, институтҳои асосии давлатдорӣ ташаккул ѐфтанд, низоми ягонаи ҳуқуқӣ ва сиѐсии кишвар пойдор гашт, сулҳу
ваҳдати миллӣ барқарор гашт, раванди бунѐди ҷомеаи демократӣ ба
таври устувор идома дода шуд.
Дар самти сиѐсати хориҷӣ низ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви
комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷойгоҳи сазовори худро дар арсаи байналмилалӣ касб намуд, ки ин низ як дастоварди инкорнашаванда аст.
Дар самти сиѐсати миллию фарҳангӣ дар ин марҳила мо тавонистем
раванди эҳѐи миллиро таъмин намуда, арзишҳои асосии миллиро расмият
ва тақвият бахшем. Ҳамзамон бо ин, барои рушди тамоми халқу миллатҳои сокини ҷумҳурӣ ва ҳамзистии осоиштаи онҳо шароити муносиб
фароҳам овардем.
Дар самти иқтисодӣ бошад, дар ин марҳила бунѐдҳои асосии рушди
иқтисодии кишвар эҳѐ ва барқарор гаштанд. Ҷомеаи Тоҷикистон аз ҳолати ногувори фақру гуруснагӣ берун омада, ба ҳолати иқтисодии мӯътадил
ворид шуд. Сатҳи камбизотаӣ аз ҳудуди 90% дар соли 1993 то ба камтар
аз 40% расонида шуд. Бунѐди шоҳроҳҳои автомобилгард, тунелҳои дорои
аҳамияти миллӣ, хатҳои интиқоли барқ ва ғайра инфраструктураи рушди
иқтисодиро ба вуҷуд овард. Ва навтарин намунаи чунин шоҳкориҳо нақби Шаҳристон буд, ки чанде пештар бо иштироки Президенти кишвар
кушода шуд.
Қобили зикр аст, ки бо бунѐди ин роҳу тунелҳо ҳамзамон ду масъалаи бузурги миллии мо ҳалли худро пайдо карданд:
1. Кишвар аз бумбасти комунникатсионӣ раҳо шуд ва аз тамоми
самтҳо ба ҷаҳони хориҷ роҳи иртибот пайдо кард.
2. Минтақаҳои гуногуни кишвар байни худ ба таври доимӣ пайваст
шуданд, ки ин масъала ҳам дар рушди иқтисодии мамлакат ва ҳам дар
таҳкими ваҳдати миллии кишвар аҳамияти ҳалкунанда дорад.
Дар самти иҷтимоӣ бошад, ба Тоҷикистон муяссар гашт, ки низоми
фалаҷшудаи тандурустӣ, маориф ва ҳифзи иҷтимоии худро ба тадриҷ эҳѐ
намояд. Хусусан, дар соҳаи маориф таҳаввулоти ҷиддие анҷом шуданд,
ки дар даҳсолаҳои оянда бояд натиҷаи дилхоҳ бидиҳанд. Бояд қайд намуд, ки Тоҷикистон кишварест, ки аксари буҷети давлатии он ба соҳаҳои
иҷтимоӣ равона шуда, беш аз нисфи он фақат ба соҳаи маориф сарф
мешавад. Дар даҳ соли охир дар кишвар беш аз 1300 мактаб сохта ба
истифода дода шудааст, ки ин нишондиҳандаи фавқулодда баланд
мебошад.
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Рушди ҳамаҷонибаи кишварро ҳамчунин метавон дар мисоли рушди
ҳар як минатқаи алоҳидаи мамлакат дид. Дар ин давра на танҳо пойтахти
кишвар, балки ҳамаи шаҳру вилоятҳои он шоҳиди тағйироти бузург
гаштанд. Чун имрӯз дар конфронс намояндагони баландмақоми минтақаҳои кишвар суханронӣ хоҳанд дошт, банда дар ин бора истода намегузарам, чун «сухан аз даҳони Луқмон хуш аст».
Ҳамин тавр, 20 соли гузашта, хусусан, даҳсолаи дуюми он солҳои эҳѐ
ва рушди устувори Тоҷикистон буда, дар ин марҳила асосҳои сиѐсӣ,
иқтисодӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоии давлати мо барқарор ва устувор
гаштаанд. Банда бовар дорам, ки имрӯз иштирокчиѐни ин конфронс ин 20
соли дастовард-ҳоро ба таври воқеъбинона мавриди таҳлил ва ҷамъбаст
қарор медиҳанд.
Ва ниҳоят, дар бораи ҳадафи сеюми конфронси имрӯз, ки таҳияи
пешниҳодҳо ва масъалагузориҳо барои таъмини рушди устувори
кишвар мебошад, чанд сухан гуфтаниям. Тавре медонед, Маркази
тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун
ниҳоди сиѐсию таҳлилии назди Сардори давлати Тоҷикистон пеш аз
ҳама, ба масъалаҳои омӯзиш, таҳлил ва ояндабинии самтҳои асосии
рушди кишвар машғул мебошад. Аз ин рӯ, барои мо бисѐр муҳим аст, ки
илова бар дарки аҳамияти таърихии иҷлосия ва ҷамъбасти воқеъбинонаи
дастовардҳои 20 соли гузашта, дар бораи ояндаи кишвар низ мулоҳизаронӣ намоем.
Бо ин мақсад, мо интизор дорем, ки намояндагони доираҳои сиѐсии
кишвар ва ходимони мӯътабари илму эҷод, ки ин ҷо ҷамъ омадаанд,
андешаҳои холисонаи худро барои ҳалли масъалаҳо ва таъмини рушди
устувори давлатдории миллии тоҷикон баѐн хоҳанд кард.
Дӯстони азиз,
Тавре огоҳӣ ѐфтед, конфронси мо ҳам моҳияти имию таҳлилӣ ва ҳам
моҳияти амалӣ дорад, зеро хусусияти низомномавии идораи мо чунин
аст.
Бори дигар ҳар яки Шуморо ба ин рӯзи фархунда, яъне 20-солагии
баргузории Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олӣ табрику муборакбод гуфта, ба
кори ин конфронси мӯътабар муваффқиятҳо орзумандам.
Ташаккур.
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РУШДИ БОСУБОТИ ҲАЁТИ ИҚТИСОДӢ – ИҶТИМОИИ
ВИЛОЯТИ СУҒД ҲОСИЛАИ ИСТИҚЛОЛУ ВАҲДАТ АСТ
РАСУЛЗОДА Қ.,
раиси вилояти Суғд
Мардуми меҳнатқарини кишвар имсол бистумин солагарди ҷашни
Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки чун санаи
тақдирсоз имрӯзу ояндаи миллати моро муайян намудааст, бо рӯҳияи баланд
истиқбол мегиранд. Воқеан ҳам маҳз қонуну қарорҳои ин Иҷлосия ниҳодҳои
заминасози сиѐсиву ҳарбӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷомеа, ки
минъбад чун омили бунѐдиву нерӯбахш рушди кишварро таъмин намудааст,
таҳрезӣ намудааст. Ин Иҷлосияи таърихӣ бори дигар нақши бузурги
шахсиятҳоро дар ҷомеасозиву эъмори давлат тасдиқ намуд. Зеро, ки дар ин
Иҷлосия симои фарзандони ҷонфидо, қаҳрамонон ва фарзонагони миллат,
бараъло аѐн гашт. Дар солҳои 90-92-и қарни бист мардуми зери ҷафову
азият қарор дошта ба давлат, ки нерӯи таъмини риояи қонунҳову адолати
иҷтимоиро дошта бошад, ниѐз дошт. Ниҳоят ниѐзи миллати тоҷик бо
баробари интихоб кардани фарзанди фарзонаи миллат мӯҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон ба ҳайси Сарвари давлати тоҷикон дар Иҷлосияи шонздаҳуми
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷомаи амал пӯшад. Аз ҳамон лаҳзаҳои
интихоб то имрӯз фаъолияту талошҳои пайгиронаи ин марди хирадманд
ҷиҳати амалӣ гардидани ҳадафҳои муайяншуда натиҷаҳои судманд дод:
тадриҷан пойдоргардии рукнҳои давлат, устуворгардии сиѐсату самтҳои
миллатсолориву сулҳовар ниҳоят заминаҳои заруриро барои расидан ба
ваҳдати миллӣ фароҳам овард. Ва имрӯз мо ҳосилаҳои пурбори заҳматҳои
бунѐдии он ниҳодҳои бузургро, яъне рушду нумӯи кулли ҷабҳаҳои ҳаѐти
ҷомеамонро дар таи 20 сол, (пас соли 1992) ба чашми худ дида истодаем.
Воқеан ҳам, маҳз ҳамин Иҷлосия ба рӯи майдон омадани сифатҳои давлати
қонунбунѐд, шинохти воқии онро аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва кишварҳои
дунѐ оғоз бахшидааст.
Зимнан таъкид кардан ба маврид аст, ки Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистонин дар шаҳри Хуҷанди бостонӣ баргузор гардида буд.
Пиру барнои вилоят ифтихор доранд, ки оғози давлати қонунбунѐд ва сулҳи
тоҷикон аз ин диѐр оғоз гардидааст ва аз ин лиҳоз мардуми вилоят бо
масъулияти дучанд дар пойдориву ҳифзи ваҳдати миллӣ ва афзун намудани
ҳосилаи беназири он – рушди бемайлони босуботи ҳаѐти иҷтимоӣ-иқтисодӣ,
кӯшиш ба харҷ дода истодаанд. Дар давоми 20 соле, ки аз он Иҷлосия
сипарӣ шуд ба шарофати сиѐсати оқилонаи Сарвари давлатамон дар ҳама
соҳаҳои мухталифи иқтисодиѐти вилоят пайваста бо ислоҳот босуръати
иқтисодӣ пешравиҳои бузург сурат гирифт. Ҷомеаҳои меҳнатии вилоят
ҷиҳати таъмини иҷрои ҳидоятҳои созандаи Сарвари давлат – таъмини
истиқлолияти энергетикӣ, аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳо намудани

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ

мамлакат ва ҳифзи амнияти озуқавории он, таҳкими суботи иқтисодиву
иҷтимоӣ дар шароити афзалияти муносибатҳои нави иқтисодӣ ислоҳоти
амиқро пайгирона амалӣ намудааст. Имрӯзҳо мардуми вилоят дар тадбиқи
нуктаҳои Барномаи рушди иқтисодию иҷтимоии вилоят дар давраи то соли
2015 фаъолияти пурсмар доранд. Ин Барнома мутобиқи қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 марти соли 2004 № 86 «Дар бораи Барномаи
рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2015» ва қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 августи соли 2004 № 341 «Дар бораи
тасдиқи нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои супориш ва амрҳои Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов, ки дар моҳи июли соли 2004 дар
ҷараѐни сафар ба Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду
Хатлон, дар мулоқот бо фаъолони вилоятҳо ва ҳайати гурӯҳи корӣ баѐн
дошта буд», тартиб дода шудааст. Баҳри амалӣ сохтани Барнома ва ноил
шудан ба нишондиҳандаҳои баланди иқтисодӣ Мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатии вилоят назди худ вазифаҳои зерини стратегиро ба миѐн
гузоштааст:
 ташкили
корхонаҳои саноатии нав, хусусан корхонаҳои нави
коркарди маҳсулоти кишоварзӣ;
 тараққиѐти шаҳрҳо ва ҷалб намудани аҳолии деҳот ба шаҳр;
 баланд бардоштани сатҳи маънавӣ ва маълумотнокии аҳолӣ;
 ташкили инфраструктураи иқтисодӣ;
 рушди механизмҳои хоҷагии вилоят;
 тараққӣ додани соҳаҳои хизматрасонӣ;
 ривоҷи соҳаи туризм;
 таъмини хуби системаи фаъолияткунандаи ҳимояи ҳуқуқии
соҳибкорӣ.
Амалӣ гардидани Барномаи рушди иқтисодию иҷтимоии вилояти Суғд
дар давраи то соли 2015 пайваста бо густариши муносибатҳои иқтисоди
бозорӣ, болоравии нақши иқтисодии минтақаҳо, ташкили ислоҳоти
минтақавӣ, истифодаи самараноки захираҳои маҳаллӣ сурат мегирад. Дар
натиҷаи андешидани силсилаи тадбиру чорабинихо доир ба тадбиқи ин
Барнома маҷмӯи маҳсулоти умумии минтақавӣ дар соли 2011 ба 7 млрд. 32
млн. сомонӣ баробар гашта, ки нисбати соли 2000 -- 14,4 маротиба афзуд.
(ниг. ба расми 1). Афзоиши маҷмӯи умумии маҳсулоти минтақавӣ аз ҳисоби
афзудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар хамаи соҳаҳои иқтисодиѐти вилоят,
аз ҷумла дар соҳаҳои саноату кишоварзӣ, сохтмону алоқа, савдою
хизматрасонӣ таъмин гардид. Пайваста бо рушди маҳсулоти умумии
минтақавӣ афзоиши нақшахои буҷети давлатӣ низ сурат гирифтааст. Соли
2011 ба буҷет 595,7 млн. сомонӣ маблағ ворид гардид, ки нисбат ба соли
2000,(ки ҳамагӣ 36,4 млн.сомониро ташкил дода буд), 16,4 маротиба зиѐд
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гашт. Дар натиҷа хароҷоти буҷети вилоят, ки ба ривоҷи соҳаҳои гуногуни
иқтисодию иҷтимоӣ равона гардидааст, тадриҷан зиѐд шуд. Агар дар соли
2000 хароҷот аз буҷети вилоят 25,1 млн. сомониро ташкил карда бошад, пас
он дар соли 2011 то ба 554 млн. сомонӣ ѐ худ 22,1 маротиба зиѐд гардид. Дар
ин давра маблағгузорӣ ба соҳаи тандурустӣ 24,7 маротиба афзоиш ѐфт,
маоши моҳонаи кормандони соҳаи маориф 23,7 маротиба зиѐд гардида,
ҳаҷми нафақаи миѐнаи нафақахӯрон то ба 139,4 сомонӣ баланд бардошта
шуд.
Расми 1

Расми 1
Дар шароити иқтисодиѐти трансформатсионӣ (давраи гузариш) низоми
молиявӣ-бонкӣ, ки корҳои бузурги созандагӣ дар масоили тадбиқи
стратегиҳои муҳими иқтисодии давлатӣ ва пешрафти ҳаѐти иҷтимоӣиқтисодии ҷомеа маҳз бо он вобастагӣ дорад, нақши ҳалкунанда дорад. Аз
ин лиҳоз, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят дар густариши ин
низом таваҷҷӯҳи ҷиддӣ намудааст. Пеш аз ҳама, тадбирҳои нишонрасро
ҷиҳати таъмини пойдории асъори миллӣ ва эътимоднокию устувории он дар
қаламрави вилоят амалӣ гардонидаст, ки ба рушди соҳаи бонкӣ-қарзӣ,
такони судманд бахшидааст. Бояд гуфт, ки дар ин мархила мавқеъи бонкҳо
дар инкишофи иқтисодии вилоят устувор гардид, фаъолияти онҳо дар самти
васеъ кардани намудҳои хизматрасонии бонкӣ ва баланд бардоштани сифати
онҳо, дастгирии бахши хусусӣ бо роҳи пешниҳоди қарзҳои хурд, мусоидат
барои пайдоиши рақобати байнибонкӣ, ба барқароршавии боварии аҳолӣ ва
мизоҷон ба низоми бонкӣ сурати тоза бахшидааст. Дар ин асно, тадбирҳо
ҷиҳати бештар ҷалб намудани пасандозҳои аҳолӣ, суғуртакунонии амонатҳо
ва кафолати ҳифзи онҳо, инчунин сол ба сол тадриҷан зиѐд гардидани
воридоти арзи хориҷӣ ва сармоягузорӣ сурат гирифтааст. Дар солҳои 20062015 барномаи инвеститсионии рушди иқтисодии вилояти Суғд бо назар-
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дошти бандҳои (параметрҳои) муайяншудаи Барномаи рушди иқтисодии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2015, истифодаи ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ: маблағҳои худии корхонаю ташкилотҳо, буҷетӣ ва ҷалби
сармояҳои хориҷӣ таҳия гардида буд, ки бандҳои он тадриҷан тадбиқи
амалии худро ѐфтааст. Масалан, ҳаҷми умумии инвеститсияҳо (бе
сармоягузориҳои хориҷӣ) ба иқтисодиѐти вилояти Суғд дар ҳаҷми 1313
млн.сомонӣ, корҳои сохтмонию васлкунӣ 1062 млн. сомонӣ ва ба истифода
додани фондҳои асосӣ 1624,6 млн. сомонӣ муайян шуда буд, беш аз 80
фисади он амали гаштааст. Илова бар ин, бо назардошти маҳдуд будани
маблағҳои худии вазорату идораҳо, корхонаю ташкилотҳо ҳар сол маҳдуд
гардидани имконияти ҳалли проблемаи асосии он аз ҳисоби буҷети давлатӣ,
дар дурнамо зарурияти ҷалб намудани сармояҳои хориҷӣ мувофиқи Созишномаҳои басташудаи Ҳукумати Ҷумҳурӣ ба инобат гирифта шуда буд.
Шартномаҳои ба имзо расидаи вазорату идораҳо ва ташкилотҳо бо
давлатҳои хориҷӣ, доираҳои байналхалқии молиявӣ, фирмаҳою ширкатҳо
масъалаҳои ҷудо намудани қарзҳои хориҷӣ ва ѐ пеш бурдани фаъолияти
якҷоя пешбинӣшуда низ тадриҷан амалӣ гаштааст. Масалан, дар соли 20062015 истифодаи сармояҳои хориҷӣ барои эҳтиѐҷоти сохтмони асосӣ дар
ҳаҷми 270 млн. доллари ИМА пешбинӣ карда шуда буд, ки амалӣ гашт.
Маблағҳои худии корхонаю ташкилотҳо дар ҳаҷми 184,7 млн. сомонӣ,
маблағҳои буҷетӣ 557,4 млн. сомонӣ, ки дар Барнома пешбинӣ шуда буд,
рӯи кор омад. Хароҷоти ташкилотҳои ғайридавлатӣ – Тоҷикматлубот,
хоҷагиҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳои муштарак, ҷамъиятҳои саҳомӣ, корхонаҳои
хурд, сектори хусусии иқтисодиѐти ҷумҳурӣ 570,9 млн. сомонӣ (43,5 фоиз
аз ҳаҷми умумии сармояҳо) муайян карда шуда буданд. Умуман, мақомоти
иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ҳамҷӯрии фаъолияти субъектҳои
мухталифи иқтисодиѐтро дар масоили сармоягузорӣ ба иқтисодиѐт таъмин

намудааст, ки он самараи бузург додаст.
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Солҳои охир густариши раванди сармоягузорӣ дар вилояти Суғд хеле
нерӯ гирифтааст: татбиқгардии 21 лоиҳаи инвестисионии муштараки
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо маблағи умумии 3 млрд. сомонӣ аз ин
шаҳодат медиҳад. Сармоягузорони хориҷӣ ба таври кофӣ ба заминаҳои
мусоид ва татбиқи самараноки сармояи худ дар вилояти Суғд баҳои баланд
ҳам додаанд. Дар 10 соли охир ҳаҷми сармоягузории хориҷии ба иқтисоди
вилоят ворид гардида, 1млрд.346,6 млн. доллари ИМА-ро ташкил медиҳад.
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят роҳҳои афзалиятноки
истифодаи сармояи хориҷиро дар соҳаҳои иқтисодиѐт мушаххас намудааст.
Дар ин радиф соҳаҳои истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ, молҳои талаботи
халқ ва хизматрасонӣ, доруворӣ ва дигар маҳсулоти муҳими ҳаѐти ҷомеа
қарор дорад, ки аҳолиро бо маҳсулоти зарурӣ таъмин созанд. Истифодаи
сармояи хориҷӣ ба чунин самтҳо равона гардидааст:
 дар таъмир ва азнавсозии муассисаҳое, ки бо коркард, нигаҳдорӣ ва
кашонидани маҳсулоти хоҷагии қишлоқ машғуланд;
 дар соҳаи сӯзишворию энергетикӣ, ки ба сохтмони объектҳои
энергетикаи ҳароратӣ, НБО-ҳои хурд, истихроҷи нафт, газ ва
фулузоти нодир ва ғайра алоқаманданд;
 дар ташкили инфраструктураи муосир, аз ҷумла нақлиѐт, телекоммуникатсия, таҷҳизоти техникӣ, инфраструктураи корӣ ва хизматрасонӣ ба назар мерасад.
Бояд қайд кард, ки бунѐди иншоотҳои инфрасохтории аҳамияти
умумиҷумҳуриявӣ дошта, сохтмон, таъмиру таҷҳизонидани муассисаҳои
маорифу тандурустӣ, иҷтимоию фарҳангӣ босуръат идома доранд.
Таъмини рушди устувори иқтисоди вилоят ва афзоиши сармоягузории
ватанию хориҷӣ ба инкишофи Минтақаи озоди иқтисодии «Суғд» сурат
бахшидааст. МОИ «Суғд» дар қисми ҷанубу ғарбии минтақаи саноатии
шаҳри Хуҷанди вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо майдони умумии
320 гектар ҳамун қитъаи ҷудогонаи (маҳдуди) Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
муддати 25 сол ташкил шудааст. Дар минтақаи мазкур тартиботи махсуси
гумрукӣ (преференсиалӣ), андозӣ, ҳамунин тартиби содаи бақайдгирии
ташкилотҳо, муассисаҳо, соҳибкорони ҷудогона, намояндагон ва ғайринамояндагони Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо мақсади ҷалби сармояи ватаниву
хориҷӣ дар асоси ҷорӣ намудани тартиботи имтиѐзнок роҳандозӣ шудааст.
Агар механизми самаранокии ҷалб ва истифодаи сармояҳо рӯи кор ояд,
пас вазъи сармоягузори боз ҳам беҳтар мешавад. Кайд кардан ба маврид аст,
ки ҳоло низоми молиявӣ ва бонкӣ ба ҳалли масъалаҳои ғункунии сармоя аз
тарафи субъектҳои хоҷагӣ ҳавасмандии кофӣ надоранд. Ба лоиҳаи
фоиданоки соҳибкорон бонкҳо маблағгузорӣ намекунанд. Аз ин рӯ ҳиссаи
фоида дар сармоя ночиз буда, барои таъмини суръати баланди инкишофи
иқтисодӣ нокифоя мебошанд. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии
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вилояти Суғд ин масъалаҳои муҳимтарини сармоягузориро дарк намуда,
чунин самтҳои ҳалли онҳоро муайян кардааст:
1. Танзими фаъолияти сармоягузории субъектҳои хоҷагиро бо воситаи
додани кафолат ба сармоядорон ва таъмини иттиллоотии онҳоро
мақомоти иҷроияии ҳокимияти давлатӣ дар як мӯҳлати муайян ба дӯш
гирифт.
2. Ба воситаи истифодаи механизмҳои низоми андози имтиѐзноку
ҳавасмандкунанда захираҳои молиявиро ба истеҳсолот ҷалб намуд.
Сармояи бонкҳо бевосита ба сектори истеҳсолӣ равона шуда, ҳиссаи
худро дар сармояи ширкати саноатӣ васеъ намуд. Амонати аҳолӣ низ
тадриҷан ба сармоя табдил ѐфт, зеро онро барои татбиқи лоиҳаҳо
самаранок истифода мешаванд.
Ба самти ояндадори ташкили соҳибкории муштарак бо ҷалби сармояи
хориҷию ватанӣ истифодаи имкониятҳои минтақаҳои аграрии Исфара,
Шаҳристон ва Зарафшон оиди истеҳсоли маҳсулоти озуқаи аз ҷиҳати
экологӣ тоза ва содироти он ба мамлакатҳои сармоягузор дохил мешавад.
Дар самти таъмини рушди устувори иқтисоди вилоят ислоҳоти сохторӣ такя
ба асосҳои илмӣ гузаронида шуд. Татбиқи комили он, бо истифода аз
афзалиятнокии иқтидори мавҷудаи минтақа ва мавқеи ҷуғрофии дар ҳудуди
Осиѐи Марказӣ, шароити табиату иқлим, қувваи кории баландихтисос ва
соҳибтаҷриба, технологияи нави замонавӣ ва комѐбиҳои прогресси илмӣтехникиро тақозо мекунад, сурат гирифт.
Вилоят аз заҳираҳои табиӣ хеле бой мебошад: монанди ангиштсанг,
нафт, азокерит, мис, висмут, оҳан, фосфор, намак, молибден, сурма, симоб,
маъданҳои полиметаллӣ, рангҳои минералӣ, маводи сохтмон ва дигарҳо. Аз
рӯи маълумотҳои пешакӣ дар кони Конимансури калон захираи нуқра дар
ҳаҷми 380 ҳазор тонна, дар конҳои Шӯроб ва Фон-Яғноб захираи ангиштсанг дар ҳаҷми зиѐда аз 350 млн. тонна муайян карда шудааст. Инчунин дар
ҳудуди вилоят захираҳои тилло ва дигар металлҳои қимматбаҳо мавҷуд
буда, боз захираҳои ҳархела зиѐд мебошад. Шумораи умумии конҳо (аз рӯи
маълумотҳои пешакӣ) 214 ададро ташкил медиҳад. Пайваста бо омӯзиши ин
манбаҳои беназир сохторҳои соҳаҳои иқтисодиѐт такмил дода шуд ва барои
суратбахшидани соҳаҳои коркарди ин ашѐҳо тадбирҳо андешида шуд.
Воқеан ҳам, мо бояд кишварамонро аз содиркунандаи ашѐи хому нимтайѐр ба кишвари саноативу инноватсионӣ табдил диҳем. Яъне, дар
ватанамон зинаҳои минбаъдаи коркарди ашѐро то истеҳсоли неъмати
ниҳоии бозоргир ташкил намоем, то ин, ки сармояву маҳсули меҳнати мо
берун аз кишвар наравад. Фаъолияти Мақомоти иҷроияи вилояти Суғд ҳам
маҳз дар ҳамин рӯҳия қарор дорад, ки новобаста аз танқисии сармояву нерӯи
барқ пешрафти сохаҳои саноат, бахусус саноати коркарди маҳсулоти
кишоварзӣ ва истеҳсоли маҳсулоти истеъмолӣ бараъло ба чашм мерасад.
Соҳаҳои саноати вилоят яке аз қисмҳои таркибии саноати ҷумҳурӣ ба ҳисоб
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рафта дар он потенсиали калони истеҳсолӣ, иқтидорҳои азими саноати
сабук, комплекси сӯзишворию энергетикӣ, истеҳсоли маъдани кӯҳӣ, кимиѐ,
мошинасозӣ ва электротехникӣ, истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ, саноати
мудофиавӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ мавҷуд мебошад. Мақсади
асосии рушди саноати вилоят ташаккул ва тадриҷан баланд бардоштани
рақобатпазирии маҳсулот ва сатҳи техникии истеҳсолот, таъмини истеҳсоли
маҳсулоти ба талаботи замон ҷавобгӯӣ бо истифодаи технологияи пешқадам
барои бозори дохилӣ ва васеъ намудани номгӯи маҳсулот барои бозори
ҷумҳурӣ мебошад.
Дар марҳилаи татбиқи нишондиҳандаҳои Барнома дигаргунсозиҳои
институтсионалӣ идома гирифта, сиѐсати ислоҳоти корхонаҳои саноатии
вилоят фаъолтар гардонида шуданд, ки он ба такмили низоми идора, баланд
бардоштани масъулияти роҳбарон аз оқибатҳои қарорҳои қабулкарда,
ташаккули моликияти пурсамар, кам кардани хароҷот, беҳтар намудани
натиҷаҳои молиявию иқтисодии фаъолият нигаронида шудааст. Ҳоло ҳиссаи
саноати вилоят дар миқѐси ҷумҳурӣ беш аз 20,0 фоизро ташкил менамояд.
Минтақаи саноатии Суғд дар солҳои мавҷудияти Иттиҳоди Шӯравӣ дар
саноати миллии мамлакат мавқеи назаррасро ишғол мекард. Соли 1991 аз
2/3 ҳиссаи корхонаҳои саноатии кишвар ба вилоят рост меомад ва он аз рӯи
ҳаҷми истеҳсол ва шумораи кормандони саноатию истеҳсолӣ низ чунин
мавқеъ дошт. Пас аз пошхурии Иттиҳоди Шуравӣ ва кандашавии алоқаҳои
иқтисодӣ, сар задани бӯҳрони низомии давраи гузариш ҳаҷми истеҳсоли
маҳсулоти саноатӣ тамоюли пастравӣ гирифт. Аз 4/5 ҳиссаи корхонаҳои
саноатии вилоят аз кор монда буданду коргарон ва кормандони муҳандисию
техникӣ ба рухсатиҳои бемузд гуселонида шуда буданд. Омили дигари рӯ ба
таназзул овардани корхонаҳои саноатии вилоят – баландшавии нархи
маводхои сӯзишворию барқии аз хориҷи кишвар воридшаванда ва хамунин
стратегияи саноатии кӯҳнашуда, ки серхарҷ буданду сарфи зиѐди қувваи
барқро тақозо доштанд, буданд. Дар чунин вазъият, дар назди мақомоти
иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо вазифаи эҳѐ ва аз нав
барқароркунии иқтидорҳои истеҳсолӣ ва баланд бардоштани истифодаи
онҳо қарор мегирифт. Дар ин раванд, ислоҳоти иқтисодиву барномаҳои
таҷдид мазмуни нав гирифт. Чаро, ки стратегияи воқеии рушд бидуни
таҷдиди корхонаҳои вилоят, маблағгузорӣ барои ҳамон фондҳои асосӣ, ки ба
талаботи замони имрӯз мутобиқ аст, имконнопазир буд. Дар даҳсолаи
аввали давраи гузариш ақидаҳое ҷой доштанд, ки маҳз ғайридавлатикунонӣ
ва ѐ аз зери назорати давлатӣ берун кардани иқтисодиѐт ва фароху бонуфуз
кардани сектори хусусӣ, ки он таъҷилан рақобати такмил ва самаранокии
ниҳодҳои бозору ташкилотҳо, қонунҳо, тимсоли истеҳсолӣ, мобилизатсия ва
тақсиму бозтақсими захираҳо рафтори субъектҳои хоҷагидорро тавлид
мекунад, зарурати марҳила аст. Аммо, шароитҳои марҳилаҳои аввали давраи
гузариш исбот кард, ки бидуни танзиму дахлпазирии солими давлат, чун
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ниҳоди ҳимоягари манфиатҳои олии миллат эҷоди низоми иқтисоди бозории
рӯ ба иҷтимоиѐт нигаронида шуда имконнопазир аст. Бинобарон, аз охирҳои
солҳои 90-ум давлат имконият пайдо кард, ки маҷрои ислоҳоти иқтисодиро
ҷилавгирӣ намояд ва дар ташаккули рукнҳои солими иқтисоду бозори миллӣ
камар бандад. Ҷамъбасти имрӯзи натиҷаҳои ташаккулу такмилгардии
ниҳодҳои иқтисодиву ҳуқуқӣ дар вилоят ба хулосае меорад, ки мо онҳоро
қаноатбахш ҳисобида, аз нигоҳи сатҳи омодагӣ ба таҳдиди иқтисодӣ мусбӣ
арзѐбӣ кунем. Зеро, аксари онҳо такия ба шароитҳои (омилҳои) дохиливу
беруна ташаккул ѐфтаанд. Пайваста бо он ниҳодҳои заминасоз акнун зарур
аст, ки сатҳи воқеияти стратегияи рушди иқтисодиро дар давраи дарозмуддат (на дар давраи интихоботӣ) таъмин намоем. Яъне, стратегияи имконпазирро қабул намуда, онро аз декларатсияи нерӯҳои сиѐсӣ, ки тибқи онҳо
гуѐ стратегияи дилхоҳ ҳадафи таҳдид, гузариш ба роҳҳои инноватсионии
рушд ва баланд бардоштани некуаҳволии кулли табақаҳои ҷомеаро дорад,
бояд фарқ намуд. Маҳз дар интихоби дурусти стратегияи рушд метавон
таҳдиди иқтисоди миллӣ ва некӯаҳволии мардумро таъмин кард. Дар ин
ҳолат зарурати таҳия ва татбиқ кардани сиѐсати нави саноатӣ ба миѐн омад.
Моҳияти он аз равона намудани эътибори ҷиддӣ ба намудҳои афзалиятноки
истеҳсолот, таъсиси корхонаҳои муштарак, дастгирии корхонаҳои шахсию
саҳҳомӣ ва дигар намудҳои нави истеҳсолӣ иборат буд.
Ба ташкили корхонаҳои муштарак ва бунѐди сохтори истеҳсолоти
пешқадам дар асоси технологияи навин, афзун намудани истеҳсоли
маҳсулоти дорои рақобат ва содиротӣ, интегратсияи иқтисодиѐти
минтақавӣ, ки ба муносибатҳои хоҷагӣ мусоидат мекунанд, диққати хоса
дода шуд. Алҳол дар вилоят 63 корхонаҳои муштараки соҳаҳои мухталифи
хоҷагии халқ бо ҳамкории 22 мамлакати ҷаҳон фаъолият мекунанд.
Калонтарин аз онҳо КМ «Ҷавонӣ», КМ «Текстил-Сити», КМ «ВТ-Силк»,
КМ «Хужанд-Пакижинг», КМ «Хужанд-Зил», КМ «САТН», КМ
«Апрелевка», КМ «Зарафшон», КМ «Оби-Зулол», КФ «Европен Тобако
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Тоҷикистон», КМ «Кабоол-Тоҷик-Текстайлз» ва ғайраҳо маҳсуб мегарданд.
Ҳоло онҳо 41,4% маҳсулоти умумии саноатии вилоятро истеҳсол мекунанд.
Аз ин лиҳоз, корхонаҳои муштарак сектори ҳақиқии иқтисодиѐти вилоятро
ташкил дода, афзоиши истеҳсоли маҳсулотро таъмин менамояд. Пайваста
бо фаъолияти пурсамари ин коргоҳҳои саноатӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти
саноатӣ сол ба сол афзуда дар соли 2011 нисбати соли 2000 – 11,8 маротиба
зиѐд гардид.
Шумораи корхонаҳои саноатӣ ба 276 адад расид. Ба қатори онҳо
иттиҳодия, комбинат ва корхонаҳои хурду миѐнаи дорои шаклҳои гуногуни
моликият шомиланд. Бояд қайд кард, ки қисми зиѐди онҳо – корхонаҳои нав
мебошанд, ки дорои таҷҳизоту технологияҳои замонавӣ буда, ба талабҳои
афзуни ташкили истеҳсолот ва муносибатҳои нави кормандон ҷавобгӯ
мебошанд. Алҳол дар ин корхонаҳо қисми зиѐди маҳсулоти саноатӣ
истеҳсол мешавад. Феҳрасти маҳсулоти саноатие, ки дар ҳаҷми калон
истеҳсол мешаванд, 76 номгӯйро ташкил медиҳанд.
Дараҷаи баланди рушди соҳаи саноати истихроҷи маъдани кӯҳӣ ба
мавҷудияти маъданҳои фоиданок вобастагӣ дорад. Дар қаъри замини вилоят
зиѐда аз 200 кон муайян гардида, барои коркарди он омодагӣ мебинанд.
Калонтарин муассисаҳои ин соҳа – Комбинати саноати кӯҳии Анзоб ба
истихроҷи маъдан ва истеҳсоли сурмаву симоби консентратсияшуда, ҶС
«Зарафшон» ба коркарди тилло, комбинати саноати кӯҳии «Адрасмон» ба
истеҳсоли қӯрғошим ва нуқра, ҶМММ «Петролиум-Суғд» ба истихроҷи
нафт ва ғайраҳо махсус гардонида шудаанд. Тибқи пешгӯиҳои мутахассисон
дар қаъри замини вилоят 19,2 фисади тамоми захираҳои нафту гази кишвар
ҷойгир ҳастанд. Ба шумори соҳаҳои пешбар саноати сабук дохил мешавад,
ки бо коркарди пахта, кирмак, пашм ва дигар захираҳои ашѐи хом
алоқамандӣ доранд. Дар соҳаи хӯрокворӣ бошад, истеҳсоли консерва ҳамчун
соҳаҳои пешбар ба ҳисоб меравад, ки асоси рушди онҳоро коркарди
сабзавот, мева, маҳсулоти полизӣ ва дигар навъҳои баландсифати маҳсулоти
кишоварзӣ ташкил медиҳад. Бояд таъкид кард, ки захираҳои истифоданашуда доир ба рушди саноат ҳанӯз бисѐранд. Аз ҷумла, муносибатҳои
литсензионӣ ҳанӯз дар сатҳи кофӣ инкишоф наѐфтааст. НОУ-ХАУ лизинги
таҷҳизоти технологии олӣ истифода намешавад. Кооператсияҳо оиди аз
матоъҳои пахтаву шоҳӣ, сару либоси тайѐр истеҳсолкунанда, ки ба
стандарти пешрав мувофиқ ва ба талаби мизоҷони бозори ҷаҳонӣ ҷавобгӯ
бошад, қаноатманд намебошанд.
Стратегияи муҳими давлат – амнияти ғизоии кишвар бо фаъолияти
соҳаи кишоварзӣ алоқамандӣ дорад. Амнияти ғизоӣ, бахусус дар шароити
бӯҳрони молиявӣ-иқтисодии ҷаҳонӣ, ки кишварамон аз таъсири он берун
намебошад, муҳимияти худро имрӯзҳо дучанд кардааст. Муроҷиатномаи
Президенти кишварамон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аъзои Ҳукумат ва
мардуми шарифи Тоҷикистон, (моҳи январи соли 2008) таваҷҷӯҳи ҷиддии
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мақомоти иҷроияи давлатии вилояти Суғдро дар ин самт баланд намуд.Зеро
дар ин Муроҷиатнома чунин таъкиди ҷиддӣ ва ғамхорона шуда буд: «Ҳама
бояд дар хотир дошта бошанд, ки танҳо бо роҳи истифодаи оқилонаву
самараноки замин ва афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ мо
метавонем амнияти озуқавории кишвари худро таъмин карда, ба
тағйироти нарху наво дар бозорҳои ҷаҳонӣ истодагарӣ намоем.»1 Ба
назари мо, ин таъкиди Сардори давлат дар огози соли 2008 аз нигохи огаҳии
амиқ оид ба вазъи ҷаҳони муосир, бахусус аз бархости буҳрони иқтисодӣ –
молиявии ҷаҳон ва сифати тӯлонӣ доштаи он, ҳӯшдор мекард. Ва ин
муроҷиатномаи Раиси Ҷумҳур ба аъзои Ҳукумат ва мардуми шарифи
Тоҷикистон иқдоми саривақтӣ ва тақозои замон ҳам буд. Бо боварии том
метавон гуфт, ки ҳамин сармояи иҷтимоӣ – муроҷиатномаи Сардори давлат
буд, ки дар раванди созандаи мардуми вилоят мавҷи нав, ҷунбиши
иқтисодӣ-иҷтимоии ҷиддӣ ба вуқӯъ омада, дар ғанӣ гаштани неъмати ғизоии
кишвар ва таъмини амнияти ғизоӣ такони бузург бахшидаст. Воқеан ҳам
агар ба рақамҳои омории натичаҳои фаъолияти соҳаҳои кишоварзии вилоят
менигарем, пас зинаҳои устуворро дар таъмини амнияти ғизоӣ эҳсос
менамоем. Ислоҳоти иқтисодӣ дар комплекси агросаноатӣ пай дар пай нерӯ
мегирад. Дар вилоят 15262 хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) дар соҳаҳои
гуногуни хоҷагии қишлоқ амал мекунанд. ҳиссаи онҳо дар истеҳсоли
маҳсулоти кишоварзӣ сол аз сол меафзояд. Аз ҷумла саҳми онҳо дар
истеҳсоли маҳсулоти растанипарварӣ 42,5% ва чорводорӣ 5,2% мебошад.
Дар истеҳсоли пахта ҳиссаи хаҷагиҳои деҳқонӣ - 78,6%, ғалла - 45,4%,
сабзавот - 32,1%, ангур - 53,1%, картошка - 30,8% ташкил медиҳанд. Истеҳсоли маҳсулоти соҳаи чорводорӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ зиѐд
гардида, дар натиҷа истеҳсоли гӯшт дар соли 2011 нисбат ба соли 1990
107,9 фоиз, шир 243,9 фоиз ва пашм 257,0 фоизро ташкил дод. Дар ин давра
саршумори чорвои калони шоҳдор аз 307,3 ҳазор то ба 521,1 ҳазор сари соли
2011 расид ѐ ки 1,7 маротиба, саршумори гӯсфанду буз – аз 917 ҳазор то 1
млн. 240 ҳазор ѐ ки 1,4 ва парранда аз 337 ҳазор то ба 1,2 млн. сар ѐ ки 3,6,
маротиба афзуд.
Аксарият корхонаҳои коркарди ҷумҳурӣ дар вилояти Суғд ҷойгир
шудаанд ва онҳо дар як сол зиѐда аз 100 млн. банкаҳои шартӣ консерваҳои
меваю сабзавот ва маҳсулоти томатӣ мебароранд. Калонтарини корхонаҳои
соха ин комбинатҳои консервабарории Хуҷанд ва Исфара ба ҳисоб
мераванд. Ба ғайр аз истеҳсоли маҳсулоти 33 консерва дар вилоят чанд
корхона ба хушк кардани сабзавоту мева, аз ҷумла зардолу, олуболу, себ ва
буттамеваҳо машғул ҳастанд.
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Муроҷиатномаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба аъзои Ҳукумат
ва мардуми шарифи Тоҷикистон // Рӯз. «Ҷумҳурият», январи соли 2008
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Омили бунѐдии пешрафти иқтисодӣ-иҷтимоии вилоятро захираҳои
энергетикиву сӯзишвор ташкил медиҳад. Масъалаҳои таъминоти аҳолӣ бо
гази табиӣ ва қувваи барқ, ҳисобкунакҳои газию барқӣ, сохтмони хатҳои
озоди барқ, ҳалли масъалаҳои пардохти саривақтии маблағҳои истифодабарии онҳо дар мадди назари ҳамарӯзаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатии вилоят ва сохторҳои дахлдор қарор доранд. Муассисаи асоситарини таъминоти барқи вилоят муассисаи «Барқи тоҷик» ба ҳисоб меравад. Сарчашмаи дохилии истеҳсоли барқ НБО Қайроққум мебошад, ки соли 1957
сохта шудааст. Хар сол ин нерӯгоҳ 550,0 млн. кВт. соат барқ истеҳсол
мекунад. Дарозии хатҳои баландшиддате, ки аз ҳудуди вилоят мегузаранд,
7068 км-ро ташкил медиҳанд. Дар охири соли 2009 хати нави интиқоли
барқии «Ҷанубу Шимол» сохта, ба истифода супорида шуд, ки вобастагии
вилояти Суғдро аз воридоти барқ аз байн бурда, дар оянда барои ба вуҷуд
омадани лоиҳаҳои инвестсионӣ, аз ҷумла сохтмони хатти интиқоли
энергетикӣ барои содироти барқ ба дигар минтақаҳои кишвар мусоидат
мекунад.Дар вилоят 30 НБО-и хурд сохта ва ба истифода супорида шудааст.
Бояд таъкид кард, ки вазъи муносиби ҷойгиршавии ҷуғрофии вилоят,
ҷобаҷогузории нисбатан баробари субъектҳои иқтисодӣ дар ҳудуди он
бунѐди инфраструктураи нақлиѐтии рушдѐфтаро тақозо менамояд. Роҳҳои
автомобилгарди ҳозиразамон барои пайвастани маркази вилоят бо тамоми
минтақаҳои ҷумҳурӣ ва дигар давлатҳои ИДМ мусоид мебошад. Тамоми

марказҳои ноҳияҳо бо маркази вилоят байни худ танҳо бо роҳҳои сахти
пӯшида алоқаманд аст. Дарозии умумии роҳҳо 3322,4 км-ро ташкил
медиҳад. Шоҳроҳи асосии автомобилӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дигар
кишварҳои ИДМ пайваст мекунад, аз роҳҳои ноҳияҳои Б. Гафуров,
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Конибодом, Спитамен, Истаравшан, Шаҳристон ва Айнӣ мегузарад. Дар
ҳудуди вилоят нақби Анзобу Шаҳристон ҷой гирифтаанд, ки аҳамияти онҳо
барои миллату якпорагии Тоҷикистон бе ҳамто мебошад. Дарозии умумии
роҳи оҳан 144 км мебошад ва калонтарин стансияҳо Хуҷанд ва Конибодом
ба шумор мераванд. Дар солҳои 2000-2011 ҳаҷми боркашонӣ 2,6 ва
мусофиркашонӣ - 3,3 маротиба зиѐд шудааст.
Вилоят бо хатҳои авиатсионии фурудгоҳҳои кишварҳои ИДМ ва дигар
мамолики хориҷӣ алоқаманд аст, ки дар байни онҳо Маскав, СанктПетербург, Екатеринбург, Челябинск, давлатҳои АМА, Хитой ва ғайраро
номбар кардан мумкин аст. Бояд таъкид кард, ки дар майдони иқтисодии
ҷаҳони муосир падидаи наве бо унвони «иқтисодиѐти нав» руи кор
омадааст. «Иқтисодиѐти нав», пеш аз ҳама, аз захираҳои иттилоотӣ (дониш)
ғизо мегирад. Вобаста бо ин тамсилаи бозори имрӯз низ тағйир ѐфтааст.
Воситаи алоқаҳои муосир, технологияҳои иттилоотӣ ва имконияти он, ки
сомонаҳо фароҳам овардааст, итттилоотро дар сатҳи баланд барои кулли
ҳаводоронаш дастрас менамояд. Иттилоот чунон нақши асосиву ҳалкунандаро дорад, ки имрӯз онро бо омили панҷум ҷудо карданд. Технологияи нав
на танҳо ба сифатҳои иқтисодӣ, балки ба ҷабҳаҳои ҳаѐти сиѐсӣ, иҷтимоӣ ва
ҳуқуқии ҷомеа таъсир расонидааст. Кифоя аст, ки ташаккули «ҳокимияти
электронӣ», имзои электронии субъектҳои хоҷагидор, «пулҳои электронӣ»
ва ғ. мисол орем. Ин падидаҳои олами нав дар иқтисодиѐт ва ҳаѐти ҷомеаи
вилоят тадриҷан ҷойгаҳи худро дарѐфтаст. Имрӯзҳо дар шахру деҳоти
кишвар олоту техникаву технологияи интиқолдиҳандаи иттилот – марказҳои
сомона (интернет) бо арзу тӯл паҳнои ѐфта дар муассисаҳои таълимӣ,
бонкҳо ва коргоҳҳои нави замонавӣ ба ҷузъи таркибии фаъолияти онҳо
табдил ҳам ѐфтааст. Ин маҷро дар партави барномаи компютерикунонии
кишвар сурат гирифта, дар ташаккули фарҳанги иқтисодиѐти нав ва ѐ
инноватсионӣ саҳми шоиста гузошта истодааст. Иттиҳодияҳои телефонҳои
мобилӣ низ муштариѐнро дар ин кор ҳидоят карда истодааанд. Мардум
аллаккай бо туфайли банкомату дигар воситаҳои техникии иттилотии
муосир пардохти хизматҳои мухталифро ба иҷро расонида, аз шаффофияти
фаъолияти ниҳодҳои масъули ҷамъиятиву иқтисодӣ ва мақомотҳои давлати
огаҳӣ пайдо карда истодаанд. Илова бар ин, имрӯзҳо дар вилоят беш аз 200
воҳид иттиҳодияҳо, корхонаҳо ва шӯъбаҳо барои хизматрасонӣ ба
муштариѐни алоқаи умум фаъолият доранд. Дар ҳудуди вилояти Суғд
ширкатҳои ҶС «Тсеll», «Телеком», «Вавилон-Т», «MLT», «ТК-МОБАЙЛ»,
«Билайн» фаъолияти худро туфайли хизматрасонӣ дар соҳаи алоқа, таҷҳизот
ва телекоммуниктсия, умуман паҳн кардани итилоот фаъолияти пурсамар
доранд. Инчунин ин ширкатҳо имконияти фароҳам овардани шароит барои
истифодаи телефонҳо, Интернет ва алоқаи электрониро доранд.
Вилояти Суғд дар равобити иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
давлатҳои хориҷӣ тавассути захираҳои табиии худ, рушди саноат ва
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маҳсулоти баландсифати кишоварзӣ ҷои махсусро ишғол мекунад. Вақтҳои
охир вилоят диққати на танҳо ширкатҳои хориҷӣ, балки шахсиятҳои
ҷудогонаи хориҷиро низ ба худ ҷалб мекунад. Вилоят бо 63 давлатҳои ҷаҳон
– аз ҷумла, бо 10 кишварҳои ИДМ ва 53 давлати хориҷии дур муносиботи
иқтисодии тиҷоратӣ дорад. Равобити иқтисодии берунии вилояти Суғд ҳар
сол бештар доман густурда, васеъ мешавад. Имрӯз ширкатҳо аз давлатҳои
Федератсияи Россия, ИМА, Италия, Кореяи Ҷанубӣ, Ветнам, Шветсария,
Британияи Кабир, Исроил, Канада, Хитой, Эрон ва ғайра ба иқтисодиѐти
вилоят фаъолияту маблағгузорӣ мекунанд. Асоси фаъолияти иқтисодии
берунии вилояти Суғд он молҳое ба шумор мераванд, ки аз тарафи
корхонаҳои минтақавӣ истеҳсол мешаванд. Ба қатори онҳо пахта ва
маҳсулоти пахтагӣ, пилла, тамоку ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ, инчунин
тилло, нуқра ва як қатор фулузоти ранга дохил мешаванд. Номгӯи аслии
маҳсулоти воридшаванда аз гандум, орд, шакар, нуриҳои минералӣ, нақлиѐт,
таҷҳизот, масолеҳи бинокорӣ, маҳсулоти нафтӣ ва молҳои гуногуни
талаботи халқ иборат мебошанд.
Дар соли 2011 гардиши моли берунии вилояти Суғд 1215,4 млн. доллари
ИМА-ро ташкил намуд, ки нисбати соли 2000 2,9 маротиба зиѐд мебошад.
Содироти зиѐда аз 10 номгӯи молҳои ватанӣ ба 24 мамолики хориҷӣ ба
маблағи 292,9 млн. доллари ИМА ѐ ки 24,1% ҳаҷми гардиши моли берунаро
ташкил менамояд. Воридоти молҳо аз 58 мамлакати дунѐ ба маблағи 922,5
млн. доллари ИМА ѐ ки 75,9% гардишро ташкил медиҳанд.

Президенти мамлакат Ҷаноби Олӣ мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар
Паѐми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳури Тоҷикистон самтҳои афзалиятноки
рушди иқтисодиѐт ва иҷтимиѐти ҷумҳуриро муқаррар ва вазифаҳои
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатиро равшану возеҳ муайян намудаанд.
Тибқи он дар вилоят нақша-чорабиниҳои мушаххас ҷиҳати таъмин намудани шароити мусоид барои сатҳи нави тараққиѐти соҳаҳои хоҷагии халқ ва
зиндагии аҳолӣ, тадриҷан коҳиш додани сатхи камбизоатӣ, барқарор ва ба
сатҳи замонавӣ баровардани инфрасохтори мавҷуда, таҳрезӣ шудааст ва
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зери назорат қарор дорад. Диққати асосӣ ба таъмини рушди устувори
иқтисодӣ, идомаи дигаргунсозии бозоргонӣ, фароҳам овардани муҳит барои
инкишофи соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ, такмили инфрасохтори соҳаҳои
хоҷагии халқ бояд равона карда шаванд. Дар замони муосир кишварҳои
олам ба стратегияи рушди устувор гузариш доранд. 20 июни соли 2012 дар
шаҳри Рио-де-Ҷанейро дар Конфронси Рио-20-и СММ аз тарафи Президенти
мамлакатамон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид шуд, ки тибқи Стратегияи
миллии рушд, (ки аз ҳадафҳои Рушди ҳазорсола бармеояд) истифодаи
самаранок ва сарфаи захираҳои табиӣ, ҳамчун унсурҳои асосии иқтисоди
«сабз», инкишофи бахши иҷтимоӣ ва ҳифзи низоми экологӣ чун ҷузъи
таркибии ислоҳот дар Тоҷикистон арзѐбӣ мегарданд. Сарвари давлати
Тоҷикистон дар ин конфронс, бо таваҷҷӯҳи ҷиддӣ ҳамунин доир ба
мушкилоти вобаста ба афзоиши аҳолии сайѐра, тағйироти глобалии иқлим,
бӯҳронҳои молиявӣ, энергетикӣ ва озуқаворӣ суханронӣ намуда, таъкид
намуд, ки «ҳадафҳои рушди устувор барои муддати дароз бояд мушаххасу
шаффоф бошанд ва аз ҳама муҳимтараш ба қонеъ намудани ниѐзҳои
табақаҳои аз ҳама осебпазири мардум ва занону кӯдакон равона гарданд».
Рушди устуворро дар маънии фарогир чун типи нави арзи ҳастӣ ва
инкишофи тамаддуни ҷомеа, ки тағйироти куллии тамоилҳои таърихан
ташаккулѐфтаро дар кулли ҷабҳаҳои ҳаѐти ҷомеа тақозо дорад, арзѐбӣ
намоем. Аз ин лиҳоз, мутобиқ бо таълимоти рушди устувор дар вилоят ба
ҳалли ду масъалаи иқтисодию иҷтимоӣ диққати ҷиддӣ дода шудааст: якум
– қонеъ гардонидани талаботи аҳолӣ бахусус табақаи камбизоати он, дар
доираи масъалаҳои аввалиндараҷа бояд қарор гирад ва дигаре – маҳдудияти
захираҳо водор месозад, ки технология ва ташкили истеҳсолоти муосирро ба
роҳ монда, ба қонеъ гардонидани талаботи имрӯза ва фардои ҷомеа бо
ҳалли масъалаҳои муҳити зист, замина гузорем. Шароити иқтисодӣ-табиии
вилоят барои густариш додани соҳаҳои марбут ба рушди устувор мавҷуд
аст. Пеш аз ҳама ғанӣ гардонидани бозори истеъмолии дохилӣ бо молҳои
ватанӣ, ки дастрасии кулли мардумро таъмин менамояд, дар назар аст. Дар
ин ҷода вилоят барои ноил шудан ба ҳадафҳои нав барномаҳои амалии
худро таҳрир намудааст ва дар маҷрои иҷрои он, ки касби зинаҳои нави
инкишофро мусоидат менамояд, қарор дорад.
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ЭҲЁИ ИҚТИСОДӢ ВА ИҶТИМОИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН:
АЗ ИҶЛОСИЯИ XVI ТО ИМРӮЗ
РАҶАБОВ Р.,
муовини раиси вилояти Хатлон
Дар саҳифаи таърихи навини тоҷикон моҳи ноябри соли 1992 чун
ҳаводиси бузурги тақдирсози миллат сабт шудааст, ки мо имсол 20-солагии
онро таҷлил намуда истодаем. Маҳз дар ҳамин Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар шаҳри бостонии Хуҷанд даъват гардид
вакилони халқ масъалаи ҳалли мусолиҳатомези муноқишаҳои сиѐсии
тарафҳои даргирро гузошт ва бо қарорҳои он ҷанги бародаркуш анҷом ѐфт.
Минбаъд бо ташаббуси бевоситаи Президенти мамлакат, Ҷаноби Олӣ,
мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва кӯшишҳои пайвастаи Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба хотири ҳамдигарфаҳмӣ ва истиқрори сулҳ бо мухолифин
гуфтушунид оғоз гардид. Музокироти тӯлонӣ зиѐда аз 40 моҳ идома ѐфт ва
дар ин марҳалаи аз нигоҳи таърихӣ начандон калон 21 маротиба
гуфтушунидҳои судманд сурат гирифта, 40 ҳуҷҷати барои миллат муҳим ба
имзо расид Дар натиҷа якпорчагии марзу буми кишвар, ваҳдати миллии
тоҷикон таъмин шуд ва дар истиқлолияти воқеии кишвар заминаи устувор
тарҳрезӣ ѐфт. Бо имзо гардидани созишномаи истиқрори сулҳ, ки
муҳимтарин вазифаи Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии мамлакат буд ба иҷро
расид. Фаъолияти тамоми шохаҳои фалаҷгардидаи ҳокимияти давлатӣ,
тартиботи ҳуқуқӣ ва волоияти қонун барқарор шуда, маҷрои бунѐдкориву
созандагӣ роҳандозӣ шуд.
Ин Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии мамлакат, бахусус барои мардуми
Хатлон, ки маҳз ин манотиқи кишвар ба майдони муқовимати шадиди сиѐсӣ
табдил гашта буд, нақши таърихиву тақдирсоз дорад. Аслан, пас аз ин
Иҷлосия раванди бунѐдкорӣ оғоз ѐфта буд ва натиҷаҳои пурборе, ки имрӯз
вилоят ба даст овардааст, ҳосилаи сулҳофари ҳамон Иҷлосия мебошад. Дар
муддати 21-соли соҳибистиқлолӣ, тавассути ғамхорӣ ва дастгириҳои
пайвастаи давлат ва ҳукумати мамлакат, дар ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқи
вилояти Хатлон имконият ва шароити мувофиқ барои рушд фароҳам оварда
шуда, дар ҳаѐти мардуми вилоят дигаргуниҳои азиме ба вуқӯъ пайваст.
Натиҷаи ҳамин аст, ки имрӯз дастовардҳои вилояти Хатлон низ назаррас
буда, сатҳи зиндагии мардум зина ба зина баланд шуда истодааст. Ин ҷо
тасмим гирифтем дар асоси баъзе нишондиҳандаҳои иқтисодӣ-иҷтимоии
вилоятро, ки суръати болораии мунтазамро дорад, назари таҳлилӣ намоем.
1. Маҷмӯи маҳсулоти минтақавии вилоят, чун нишондиҳандаи
синтетикӣ, ки меҳнат созандаи мардумро таҷассум менамояд, пай дар пай
афзуд истодааст. Масалан, ин нишондиҳандаи маҷмӯӣ дар соли 2011 ба
8050,8 миллиард сомонӣ расид, ки ин нисбат ба соли 2005 4,5 баробар
афзудааст. Ҳосилнокии умумии вилоят, яъне истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти
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минтақавӣ ба ҳар як нафар аҳолӣ 2936 сомонӣ рост меояд, ки нисбати 5
соли гузашта 4 маротиба зиѐд мебошад.
2. Пайваста бо болоравии маҷмӯъи маҳсулоти минтақавӣ буҷаи вилоят
низ сол аз сол ғанӣ гашта, чун манбаи бунѐди нематҳои ҷамъиятӣ ғанӣ
гардида истодааст. Қисми даромади буҷети вилоят Соли 2011 558,1
миллион сомониро ташкил дод, ки нисбат ба соли 1997 76 маротиба ва
нисбат ба соли 2000 25 баробар афзудааст. Хароҷоти буҷети маҳаллӣ бошад,
дар соли 2011 ба 543,1 миллион сомонӣ расида, нисбат ба соли 1997 78 ва
нисбати ба соли 2000 26 маротиба зиѐд шудааст. Аз ин ҷост, ки ҳаҷми
маблағгузорӣ дар соҳаҳои иҷтимоиѐти вилоят низ афзудааст. Фақат соли
2011 маблағгузорӣ ба соҳаи маориф, тандурустӣ, таъиноти иҷтимоӣ 426,2
миллион сомонӣ равона шуда буд, ки вазни қиѐсии он дар маблағҳои
умумии қисми хароҷоти буҷетӣ ба 78,5 фоизи баробар аст. Аз он ҷумла
ҳамон сол ба соҳаҳои маориф - 291,1 миллион сомонӣ, тандурустӣ - 127,4
миллион сомонӣ ва таъиноти иҷтимоӣ - 7,7 миллион сомонӣ маблағгузорӣ
шудааст, ки нисбати ба соли 2000 мутаносибан 27 ва 77 маротиба зиѐд
шудааст.
3. Чи тавре маъмул аст, сарчашмаи некӯаҳволии мардум бо сатҳи музди
меҳнат ва нафақапулӣ вобастагӣ дорад. Музди миѐнаи меҳнат дар соли
таҳлилӣ дар як моҳ ба ҳисоби миѐна 287 сомониро ташкил додаст, ки
нисбати ба соли 1997 107 маротиба ва нисбати соли 2000 29,3 маротиба
афзудааст. Андозаи миѐнаи нафақа бошад дар ин сол 138,2 сомониро ташкил
намудааст, ки нисбат ба соли 1997 125 ва нисбат ба соли 2000 38 маротиба
боло рафтааст. Бо мақсади тадбиқи барномаи таъмини шуғлнокии аҳолӣ,
соли 2011 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 44,6 ҳазор ҷойҳои нави корӣ дар
соҳаҳои гуногуни иқтисодиѐти вилоят таъсис дода шудааст.
4. Тиҷорат, ки дар шароити иқтисоди бозорӣ муҳаррики пешбари
иқтисодиѐт асту натиҷагирии фаъолияти ниҳоии субъектҳои хоҷагидорро
инъикос менамояд, рӯ ба инкишоф дорад. Масалан, соли 2011 гардиши
савдои чакана дар вилоят 2 миллиарду 121 миллион сомониро ташкил дод,
ки дар муқоиса ба соли 1997 70 ва нисбати соли 2000 25 маротиба афзоиш
ѐфтааст. Рангину густурда ѐфтани талаботи мардум пайваста бо ҷаҳони
зудтағирѐбанда вазни қиѐсии тавлиди хизмату хизматрасониҳо боло гирифта
истодааст, ки аз ин тамоил мардуми вилоят дар канор намебошад.
Бинобарон, дар соли 2011 ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ 83,6
миллион сомониро ташкил дода, нисбат ба соли 2000 23 маротиба зиѐд
шудааст. Файзи истиқлол аст, имрӯз вилоят бо 34 давлатҳои хориҷии дуру
наздик алоқаҳои тиҷоратӣ-иқтисодӣ дорад. Бинобарон, инкишофи гардиши
савдои хориҷӣ низ назаррас аст: соли 2011 ҳаҷми гардиши савдои хориҷии
вилоят 309,3 миллион доллари америкоирро ташкил дода нисбат ба соли
1997 3,5 маротиба афзоиш ѐфтааст.
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5. Сармоягузорӣ ва вазъи молиявӣ таъбу тобиши иқтисодиѐтро
муаяйн менамояд. Аз ин лиҳоз дар вилоят соли 2012 бо дастгирии Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ дар соҳаҳои
маориф, тандурустӣ кишоварзӣ, энергетика, коммуникатсия, мелиоратсия,
обтаъминкунӣ, нақлиѐт, роҳ ва бо газтаъминкунӣ амалӣ гардида, маблағи
умумии азхудшудаи лоиҳаҳои мазкур 267,6 миллион доллари америкоиро
ташкил медиҳад. Барои ғанӣ гаштани бозори молиявии вилоят дар ин давраи
таҳлилӣ 81 филиали бонкҳои тиҷоратӣ, 26 ташкилоти маблағгузории хурд
таъсис ѐфтааст. Фақат соли 2011 ба соҳаҳои иқтисодиѐт ба маблағи 495,1
миллион сомонӣ қарзҳои бонкӣ ҷудо гардид, ки нисбати соли 2008, 118,9
миллион сомонӣ зиѐд мебошад. Умуман, таъсири густари-шу такмили
низоми молиявӣ-қарзии кишвар, ки яке аз падидаҳои истиқлолияти давлатӣ
мебошад, ба вилоят фазои мусоиди инкишофро созгор шудааст.
6. Саноат, ки сутунмӯҳраи иқтисодиѐт ва индикатори ҷомеи индустриалӣ мебошад, дар вилоят чун ҷузъи пешбари иқтисодиѐт босуръат рушд
ѐфта истодааст. Дар ин давраи таҳлилӣ, ташкили корхонаҳои нав сурат
гирифта номгӯи маҳсулотҳо сол ба сол рӯ ба афзоиш ниҳодааст. Агар дар
соли 1991 дар вилоят 75 корхонаи саноатӣ фаъолият мекард, шумораи
корхонаҳо дар ҷамъбасти нуҳмоҳаи соли 2012 ба 320 адад расидааст. Ҳаҷми
истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар 9 моҳи соли 2012 ба 2,1 миллиард сомонӣ
расида, суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот нисбати ҳамин давраи
соли 2011 118 фоизро ташкил дод. Дар ин давра 10 корхонаи ресандагӣ
фаъолият дошта, танҳо дар соли 2010-2012 корхонаҳои ҶММ «ХимаТекстил»-и ноҳияи Ёвон бо иқтидори 4000 тонна ришта, ҶММ «Зиѐратшоҳ»-и ноҳияи Фархор бо иқтидори 1200 тонна ришта, ҶСШК «Бофандаи
Норак» бо иқтидори 1200 тонна нахи пахта дар як сол сохта ба истифода
дода шуданд. Дар даврони истиқлолият хати интиқоли барқии дузанҷираи
220 киловолтаи Лолазор-Хатлон дар фосилаи 56,3 км, нерӯгоҳи барқи обии
Сангтӯда-1 бо иқтидори 670 меговатт, агрегати якуми «Сангтӯда-2» ва 15
нерӯгоҳҳои барқии обии хурд дар шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, Вахш, Румӣ,
Балҷувон, Шӯрообод, Ховалинг бо иқтидори умумии 1000 киловатт сохта ба
истифода дода шудаанд.
7. Сохтмон мушаххастарин нишондиҳандаи ободонӣ мебошад. Маблағгузориҳои соҳаи комплекси сохтмони вилоят дар соли 2011 нисбат ба соли
1997-ум 87, корҳои сохтмону васлкунӣ 127,8 ва ба истифода додани
фондҳои асосӣ 117,5 маротиба, афзоиш ѐфтааст. Тибқи нақша – чорабиниҳои таҷлили ҷашни 20-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 373 адад биною иншоотҳои ҷашнӣ сохта
мавриди истифода қарор дода шудаст. Дар доираи сохтмону азнавсозӣ ва
барқароркунии биною иншоотҳо сохтмонӣ 204 иншоотҳои соҳаи
тандурустӣ, 2345 адад иншоотҳо ва роҳҳо, сохтмон ва бунѐди 15 адад
нерӯгоҳҳои барқӣ, 66 адад корхонаҳои саноатии хурду бузург, сохтмон,
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азнавсозӣ ва таъмири зиѐда аз 387 мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, 28 адад
муассисаҳои фарҳангӣ, 21 адад иншоотҳои варзишӣ, сохтмону азнавсозии
1637 адад биною иншоотҳои гуногун (маъмурӣ, маишӣ, истиқоматӣ ва
тиҷоратӣ) анҷом дода шуд. Дар тӯли солҳои 2009-2011 ва 9 моҳи соли 2012
дар вилоят 1216 адад биною иншоотҳо, аз ҷумла 164 мактаб барои 32311
ҷойи нишаст, 63 бунгоҳи тиббӣ барои қабули 2697 бемор дар як баст ва
дигар бинову иншоотҳои маъмурию иҷтимоӣ сохта ба истифода супорида
шудааст. Илова ба ин дар ин давра 12840 хонаҳои истиқоматӣ дар масоҳати
1 миллиону 801 ҳазор метри мараббаъ сохта ба истифода дода шуданд.
8. Пешрафти ҳаѐти иҷтимоӣ-иқтисодии ҷомеа бо бунѐди инфрасохторҳои бузург вобастагӣ дорад. Аз ин ҷост, ки дар доираи Стратегияи давлатии
раҳоӣ аз бунбасти комуникатсионӣ, дар вилоят роҳсозӣ пай дар пай сурат
гирифта истодааст. Бояд таъкид кард, ки дар вилоят 5286, км роҳҳои
автомобилгард арзи вуҷуд дошта, аз ин 720 км роҳҳои байналмиллалӣ, 759.8
км роҳҳои автомобилгарди аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта ва 3806,4 км роҳҳои
аҳамияти маҳаллӣ дошта мебошанд. Дар давраи соҳибистиқлолӣ дар вилоят
роҳи оҳани Қӯрғонтеппа-Кӯлоб дар масофаи 160 км мавриди истифода
қарор дода шуда, зиѐда аз 450 км роҳҳои автомобилгард мавриди таҷдиду
азнавсозӣ қарор гирифт. Аз ҷумла роҳи автомобилгарди Душанбе-Қӯрғонтеппа-Кӯлоб ба маблағи 26,8 миллион доллари ИМА, сохтмони пули
автомобилгарди Панҷи Поѐн ба маблағи 28 миллион доллар, сохтмони роҳи
автомобилгарди Дӯстӣ-Панҷи Поѐн мавриди истифода қарор дода шуда,
марҳилаи дуюми азнавсозии роҳи автомобилгарди Дӯстӣ-Қӯрғонтеппа бо
маблағгузории давлати Ҷопон бо суръат идома дорад. Илова ба ин дар ин
давра нақби Шар-Шар дар масофаи 2,2 км ба маблағи 32,8 миллион доллар
сохта ба истифода дода шуда, таҷдиди роҳи автомобилгарди ДушанбеДанғара идома дорад. Дар давраи истиқлолият фурудгоҳи шаҳрҳои Қӯрғонтеппа ва Кӯлоб пурра таҷдиду таъмир карда шуда, ба талаботҳои стандартҳои байналмилалӣ мувофиқ гардонида шуда, ҳарду фурудгоҳ мақоми
байналмилалӣ гирифтанд.
9. Аслан беш аз 70 фоизи мардум дар деҳот умр ба сар мебаранд ва
соҳаҳои кишоварзӣ ҷузъи таркибии ҳаѐтии онон мебошад. Бинобарон, дар
асоси фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ду маротиба ба
масоҳати 32,5 ҳазор гектар заминҳои президентӣ, барои ташкили хоҷагиҳои
ѐрирасони шахсии шаҳрвандон ҷудо карда шуданд ва ҳамагӣ 577, 0 ҳазор
оилаҳо аз ин заминҳои ѐрирасони шахсӣ бархурдор гардиданд. Баъди ба
тавсиб расидани Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июни
соли 1996 № 522 ислоҳоти замин, таҷдиди сохтори хоҷагиҳо оғоз гардида,
мувофиқи талаботи қонунгузории ҷории ҷумҳурӣ то ин дам 43,0 ҳазор
хоҷагиҳои деҳқонӣ таъсис ѐфтааст, ки бо ҳуқуқи истифодабарии якумраи
меросӣ беш аз 266,6 ҳазор гектар заминҳои корам, вобаста карда шуд. Яъне,
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ба ихтиѐри онҳо 83,0 фоизи масоҳати умумиии заминҳои корами вилоятро
вобаста шудааст.
Соли 2011 дар ҳаҷми 7,2 миллиард сомонӣ маҳсулотҳои кишоварзӣ
истеҳсол шудааст, ки нисбат ба соли 1991 1,1 маротиба афзудааст.
Дар ин
давра истеҳсоли ғалла 7, картошка 8, полезиҳо 5 гӯшт 1,3, шир 1,2, тухм 1,5
ва пашм 1,7 маротиба афзудаасти. Дар тамоми бахшҳои хоҷагидории вилоят
соли 2011-ум 728,8 ҳазор тонна ғалла, 272,2 ҳазор тонна пахта, 240,2 ҳазор
тонна картошка, 600,6 ҳазор тонна сабзавот ва 342,8 ҳазор тонна полезӣ
истеҳсол карда шуд. Танҳо дар 2 соли охир наздики 11 ҳазор гектар боғу
токзорҳои нав бунѐд карда шуда, масоҳати умумии боғу токзорҳои вилоят ба
40 ҳазор гектар расонида шуд. Барои рушди ин соҳа кори ниҳолпарварӣ аз
нав эҳѐ гардида, имрӯз 137 адад хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ то 2,3 миллион бех
ниҳолҳои хушсифатро ба боғу токпарварон пешниҳод менамоянд. Умуман
тибқи барнома дар давраи то соли 2015 бояд 22,7 ҳазор гектар боғу
токзорҳои нав бунѐд карда шавад.
Зимнан бояд таъкид кард, ки бо қарорҳои дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон 7,9 ҳазор гектар заминҳои наздиҳавлигӣ ба эҳтиѐҷмандон ҷудо
карда шуда, то имрӯз 5,3 ҳазор гектари он ба 45,9 ҳазор оилаҳо тақсим карда
дода шуда, тақсими замин аз рӯи принсипи шаффофият ва одилона идома
дорад. Ин кор боз ҳам дар рушди ҳаѐти иҷтимоӣ-иқтисодии мардуми вилоят
такони нав медиҳад.
10. Илм ва маориф муқаддастарин чиз барои инсон буда, кулли
навгониҳову пешравиҳои ҷомеа маҳсули он мебошад. Бинобарон, соҳаи
маориф дар кишвар аз тарафи Президенти мамлакатамон, соҳаи афзалиятнок
эълон шудааст. Дар партави сиѐсати маорифи мамлакат, дар зарфи 21 соли
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм ва маорифи
вилояти Хатлон тағйиротҳои куллӣ ба вуқӯъ пайвастанд, ки ба пешрафти
соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи вилоят, бахусус дар самти тайѐр
намудани мутахассисон ва таъминот бо кадрҳои ихтисосманд мусоидат
намудааст. Дар ин давраи таҳлилӣ теъдоди мактабҳои таҳсилоти умумӣ аз
962 адад ба 1299 адад, шумораи хонандагон аз 422,6 ҳазор ба 648,4 ҳазор
нафар расидаст, ки нисбат ба соли 1991-ум 337 адад мактаб ва 225,8 ҳазор
нафар хонанда зиѐд мебошад. Маблағгузории соҳаи маориф дар вилоят сол
аз сол афзуда, соли равон дар буҷаи маҳаллӣ ҷудо намудани зиѐда аз 333
млн. сомонӣ пешбинӣ шудааст, ки нисбат ба соли гузашта 83 млн. сомонӣ
зиѐд аст. Бо истифода аз ҳамаи манбаҳои маблағгузорӣ дар асоси Барномаи
давлатӣ таъмиру азнавсозии мактабҳои садамавӣ, аз хонаҳои шахсӣ ва
вагонхонаҳо баровардани мактабҳо (то имрӯз аз 263 адад мактабҳои
садамавӣ, дар хонаҳои шахсӣ ва вагонҳобудаи шаҳру ноҳияҳои вилоят 195
ададаш барқарор ва аз вагону хонаҳои шахсӣ бароварда шудаанд),
фароҳамсозии ҷойи нишасти хонандагон ва кӯдакон дар муассисаҳои
томактабӣ (дар зарфи 21 сол дар вилоят зиѐда аз 90 000 ҷойи хониш барои
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хонандагон ва беш аз 2000 ҷой дар кӯдакистонҳо тайѐр карда шуд),
таъминот бо технологияи ҳозиразамон (ба ҳолати ҳозира 14817 адад
компютер ва 2257 адад таҷҳизоти чоп), мизу курсӣ, тахтаи синфӣ ва дигар
таҷҳизоту ашѐҳои мактабӣ тадриҷан ҳаллу фасл гардидааст. Дар ин давра
шумораи омӯзгорон дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ аз 28,0 ҳазор нафар
ба 31 ҳазор нафар расид, ки нисбат ба соли 1991-ум 3 ҳазор нафар зиѐд
мебошад. Теъдоди омӯзгорони таҳсилоти олидор зиѐда аз 18000 нафар
(58%), бо таҳсилоти олии нопурра 1868 нафар (7%), бо таҳсилоти миѐнаи
касбӣ 8794 нафар (29%) ва бо таҳсилоти миѐнаи умумӣ 2342 нафар (6%)
мебошад, ки алҳол аксари онҳо ғоибона таҳсил менамоянд.
Тадбиқи сиѐсати ҷавонони кишвар, аксаран бо туфайли муассисаҳои
таҳсилоти миѐнаи касбӣ ва олӣ сурат мегирад Дар ин давраи таҳлилӣ дар
вилоят теъдоди муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи касбӣ, ки чун мактаби
ҳунаромузиву касбазхудкунӣ хидмат мекунад, аз 9 ба 12 адад расидааст.
Айни ҳол 10 коллеҷу омӯзишгоҳҳои мустақил, 1 филиал ва 1 гурӯҳи
амалкунандаи омӯзгорӣ фаъолият дорад, ки соли таҳсили 2011-2012 дар ин
муассисаҳои таълимӣ 10850 нафар донишҷӯѐн ба таълиму тарбия ва
касбомӯзӣ фаро гирифта шуда, ба онҳо зиѐда аз 900 нафар олимон ва
устодону омӯзгорон дарс медиҳанд. Дар давоми 21 соли фаъолият муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи касбиро дар вилоят 39140 нафар мутахассисони дорои
таҳсилоти миѐнаи касбӣ марбут ба соҳаҳои омӯзгорӣ, тиббӣ, фарҳанг,
аграрӣ ва энергетикӣ хатм кардаанд. Ҷиҳати мустаҳкамкунии заминаҳои
моддӣ-таълимӣ ва техникии муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи касбӣ, ташкили
озмоишгоҳҳои таълимӣ, бо таҷҳизоту технологияи замонавӣ муҷаҳҳазгардонӣ тадбирҳои муайян андешида шудааст. Айни замон дар шаҳру ноҳияҳои
вилоят 18 муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ (аз ҷумла 16 омӯзишгоҳҳои касбӣ-техникӣ ва 2 литсейи касбӣ) фаъолият доранд, ки дар онҳо 5605
нафар хонандагон (аз ҷумла 591 нафар духтарон) аз рӯи ихтисосҳои барои
хоҷагии халқи вилоят зарурӣ (оператори компютер, кафшерчӣ, хиштчин,
устои тахта, дӯзанда, ронанда, устои барқ, тракторчӣ, ҳисобчӣ ва ғайра) ба
таҳсил ва касбу ҳунаромӯзӣ фаро гирифта шудааст. Ба шогирдон дар ин
муассисаҳои таълимӣ наздик ба 700 нафар омӯзгорон ва устоҳои таълими
истеҳсолӣ дарс ва касбу ҳунар меомӯзонанд. Соли таҳсили 2011-2012 ба ин
муассисаҳои таълимӣ 3290 нафар қабул гардида, 2479 нафар (аз ҷумла 495
духтарон) хонандагон аз рӯи ихтисосҳои дар боло зикргардида хатм карда ба
истеҳсолот, корхона ва ташкилоту муассисаҳо ба кор фиристонида шудаанд.
Дар назди 12 омӯзишгоҳи касбӣ-техникии вилоят бо фарогирии 1162
нафар таҳсили ғоибонаи калонсолону ҷавонон ва дар назди 16 омӯзишгоҳи
касбӣ-техникӣ курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ бо фарогирии беш аз 3000
нафар касбомӯз ташкил карда шудааст. Муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии
касбии вилоят тайи 21 сол зиѐда аз 70000 нафар кадрҳои коргариро аз рӯи
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ихтисосҳои зикршуда тайѐр карда, ба истеҳсолот ва ташкилоту муассисаҳо
ва корхонаҳои дахлдор фиристонидаанд.
Дар ин давра теъдоди муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар ҳудуди
вилоят фаъолиятдошта аз 2 ба 5 адад, шумораи донишҷӯѐн аз 6,4 ҳазор ба
зиѐда аз 24 ҳазор нафар расида, айни замон шумораи кормандони илмию
омӯзгорӣ дар ин муассисаҳои таълимӣ бештар аз 1000 нафарро ташкил
медиҳад, ки аз ин шумора зиѐда аз 30 нафар докторони илму профессор, 220
нафар номзади илму дотсентон ба шогирдон дарс медиҳанд. Миѐни олимону
донишмандони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии вилоят алҳол 21 нафар
дорандагони мукофотҳои давлатӣ, 2 нафар дорандагони ҷоизаҳои
Президентӣ ва Исмоили Сомонӣ, 8 нафар сазовори унвони академик ва 125
нафар дорандагони мукофотҳои соҳавӣ мебошанд.
Баъд аз соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 октябри соли 2003, №471 таъсис
додани филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб, бо
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2005, №284
таъсис додани филиали Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон дар ноҳияи
Данғара, бо мақсади татбиқи сиѐсати давлатӣ дар соҳаи энергетика ва
таъмини соҳаи номбурда бо кадрҳои баландихтисос бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2006, №211 таъсис додани Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон дар шаҳри Қӯрғонтеппа ва моҳи ноябри соли
2007 таъсис додани Коллеҷи энергетикии ноҳияи Ҷалолуддини Румӣ як навъ
ғамхории навбатӣ баҳри фароҳамсозии шароитҳои мувофиқ барои минбаъд
тайѐр кардани мутахассисони зарурӣ ва самарабахш ҳал кардани эҳтиѐҷоти
кадрии соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи вилоят мебошад. Тайи солҳои
1991-2012 муассисаҳои таҳсилоти олии касбии дар вилоят фаъолиятдоштаро
33762 нафар мутахассисон хатм карда, алҳол барои пешрафт ва шукуфоии
ҷумҳурӣ ва вилоят саҳм гирифта истодаанд.
Заминаҳои моддӣ-таълимӣ ва техникии муассисаҳои таҳсилоти олии
касбӣ мустаҳкам гардида, озмоишгоҳҳои таълимӣ дар онҳо бо таҷҳизоту
технологияи замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. Алҳол дар ин
муассисаҳои таълимӣ беш аз 700 адад компютерҳои ҳозиразамон, ки аз он
78 адад бо шабакаи ИНТЕРНЕТ васл шуда, 5 китобхонаи бо китобҳои илмӣ,
дарсӣ, методӣ, бадеӣ ва оммавӣ, аз ҷумла 2 китобхонаи электронӣ, хобгоҳ,
маҷлисгоҳ ва толору майдончаҳои варзишӣ мавриди истифодаи донишҷӯѐн
қарор доранд. Бо ғамхории Сарвари мамлакат аз соли 1997 сар карда то
имрӯз 4412 нафар ҷавонони вилояти Хатлон (аз ҷумла 3061 нафар духтар
ва 1351 нафар писар) тибқи квотаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
ноҳияҳои дурдасти вилоят ба мактабҳои олии ҷумҳурӣ дохил гашта, аз ин
шумора дар ин муддат наздики 1980 нафар ҷавондухтарон ва писарон хатм
карда, дар соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи шаҳру ноҳияҳо, вилоят ва
ҷумҳурӣ кор карда истодаанд. Айни замон 2432 нафар ҷавонони вилоят
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тибқи квотаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 15 муассисаҳои
таҳсилоти олии касбии кишвар аз рӯи ихтисосҳои мухталиф таҳсил доранд,
ки 453 нафари онҳо дар соли 2012-ум дохил шудаанд.
Боиси тазаккур аст, ки ин дастоварду комѐбиҳое, ки дар соҳаҳои
мухталифи хоҷагии халқ ба даст омадааст, натиҷаи сулҳу ваҳдат буда,
миллати тоҷик ва тоҷикистониѐн бояд як нуктаи бисѐр муҳимро, ки
Президенти мамлакат, Ҷаноби Олӣ мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид
менамоянд, бояд фаромӯш насозанд. Яъне «Ҳамеша дар ҳама ҷой дар хотир
дошта бошем, ки мо танҳо як Ватан, як сарзамини воҳиду муқаддас дорем ва
дар ҷаҳон моро бо номи Ватани маҳбубамон-Тоҷикистон мешиносанд ва
эҳтиром мекунанд». Итминони комил дорем, ки мардуми сарбаланди
вилояти Хатлон дар фазои сулҳу салоҳ ва ваҳдати миллӣ, дар рушду нумӯи
Тоҷикистони азиз бо меҳнати шоиставу бунѐдкорона нақши арзандаи хешро
мегузорад.
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НАҚШИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР БУНЁДИ ДАВЛАТДОРИИ
МУСТАҚИЛИ ТОҶИК
ҚАЛАНДАРБЕКОВ И.,
доктори илмҳои техникӣ, профессор
Орзую ормони ҳар миллату халқияти соҳибфарҳанг истиқлолияту озодӣ
аст. Мардуме, ки ин орзую ормонро дар дил намепарварад табиати заиф ва
афсурда дорад. Талош ба сӯи озодӣ ва соҳибихтиѐрӣ маънои камолоти
маънавию фарҳангии халқи соҳибназару соҳибтамаддунро дорад. Халқи
тоҷик ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи башарияти озодидӯст дар давоми ҳазор
сол сарфи назар аз ҳама маҳрумиятҳо бо фарҳанги волояш аз истиқлолияту
озодии хеш дифоъ намуда, ҳамеша ба сӯи он талош дошт.
Бо азму иродаи устувори озодихоҳӣ 9 сентябри соли 1991 бо амри
тақдир баъди садсолаҳои маҳрумияту нокомиҳо, бадбахтию парешониҳо
дар харитаи сиѐсии ҷаҳон давлати соҳибистиқлоли миллати тоҷик бо номи
Ҷумҳурии Тоҷикистон арзи ҳастӣ кард, ки нишонаи шукуфтани гули умеди
халқи мо буд. Вақти бо нерӯю илҳоми озодию истиқлолият ба манфиати
халқи кишвар обод кардани мамлакат фаро расида буд, вале абри сиѐҳи
дасисаю иғвои нотавонбинон, ки чун ҳарвақта нияти ифлоси порча – порча
тақсим кардани Ватани тоҷиконро доштанд, чеҳраи тобони офтоби истиқлолро тира кард ва мамлакат ба гирдоби бало – ҷанги шаҳрвандӣ кашида
шуд. Бадбахтиҳои гӯшношунид ба сари мардуми Тоҷикистон овардаи ин
бархӯрдҳоро ҳамагон дар хотир доранд ва лаҳзаҳои ба ѐд овардани он рӯзҳо
то ҳанӯз ҳам дилҳо хун ва ҷигарҳо пора-пора мешаванд.
Дар таърихи инсонияти ҳар як миллат санаҳо ва воқеаҳое ҳастанд, ки
дар роҳи ҳаѐт ва инкишофи минбаъдаи ин ѐ он миллат омили ҳалкунандаю
тақдирсоз гардида бо гузашти солҳо аҳамият ва мақомашон бештар аѐн
мегардад. Яке аз чунин санаҳои муҳиму ҳалкунандаи таърихи муосири
халқи тоҷик ин баргузор гардидани иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри бостонии Хуҷанд мебошад. Бо гузашти
айѐм аҳамияти таърихии Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олӣ низ дар муқаррар
намудани роҳи минбаъдаи инкишофи давлатдорӣ, сохти чамъиятӣ,
баргардонидани сулҳ ба кишвар, таъмини осудагию амну амонии шаҳрвандон бештар равшан мегардад. Иҷлосия дар як марҳилаҳои ҳасоси таърихи
давлатдории муосири точик баргузор гардид, ки инкишофи ҳаѐти
ҷамъиятии кишвар аз раванди конститутсионӣ берун баромада ҷомеаро
парешонӣ, беадолативу беқонунӣ, тартиботи ғайриҳуқуқӣ фаро гирифта
буд.
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Дар ин давраи таърихӣ халқи тоҷикро зарур буд, ки роҳҳои
конститутсионии гузариш аз як сохт ба сохти нави давлатдорӣ, муносибатҳои нави ҷамъиятиро дар марҳилаи поягузории давлати соҳибихтиѐру
мустақил муайяну муқаррар намояд. Иҷлосия на танҳо ба сулҳу субот дар
кишвар, баргардонидани ҳаѐти ҷамъиятӣ ба раванди конститутсионӣ,
дигаргунсозиҳои сиѐсӣ, ислоҳоти хоҷагии халқ замина гузошт, инчунин
бунѐди давлати демократӣ, ҳуқуқбунѐд, ягона ва иҷтимоиро дар асоси
принсипҳои башарӣ ва миллӣ эълон дошт.
Роҳи наҷотро аз ин вартаи ҳалокатбор ва гирдоби ноумедиҳо маҳз
Иҷлосияи 16 Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кард ва дар он
ҷавонмарде бо исми мубораки Эмомалӣ Раҳмон сари қудрати сиѐсии
мамлакат омад, ки муроҷиати ба мардум умедбахшандааш «ѐ ман дар
Тоҷикистон сулҳро барқарор мекунам ѐ дар ин роҳ ҷони худро нисор
менамоям» аз дамидани субҳи оромию осудагӣ башорат дод. Ин муроҷиат
пеш аз ҳама барои қатъ кардани ҷанги шаҳрвандӣ ва бозгардонидани
гурезаҳо ва муҳоҷирони иҷборӣ ба макони зист, баҳри барқарор сохтани
ҳазорҳо хонаю иншоотҳои бар асари ҷанг харобгашта маънои бар сари мизи
музокирот нишастани роҳбарони нерӯҳои бо ҳам мухолифро дошт. Рисолаи
таърихии Сарвари тозаинтихоб аз ҳамин иборат буд, ки эшон алангаи оташи
ҷанги хонумонсӯзро хомӯш карда, барои имзои Созишномаи сулҳ шароити
воқеӣ муҳайѐ намуд ва институтҳои давлатдориро дар асоси принсипҳои
демократӣ барқарор кард. Сулҳи деринтизорро барои мардуми ҷафодидаи
кишвар эҳдо намуд ва эҳѐи Ваҳдати миллиро муҳимтарин вазифаи роҳбарии
худ қарор дода, дар таърих номаш чун меъмори сулҳу ваҳдат, кафили
якпорчагии миллат ва кишвар бо хати заррин сабт гардид.
Акнун баъди 20 соли пирӯзиҳои истиқлолияти давлатдорӣ ҳар як
шаҳрванди Тоҷикистон бе ягон шакку шубҳа эътироф мекунад, ки бо
гуфтани калимаҳои истиқлолияту ваҳдат симои азизи Сарвари мамлакат
пеши назар меояд ва ҳангоми ба забон овардани номи гиромии Эмомалӣ
Раҳмон рушду нумӯи мамлакат дар ҳаѐти сиѐсию иқтисодӣ ва иҷтимоию
фарҳангии мардуми кишвар ҷилвагар мешавад. Зеро тулӯъ кардани хуршед
маънои анҷом ѐфтани шаби торику зулмонӣ ва ибтидои рӯзи ба ҷисму ҷон
тобу тавонбахшанда мебошад.
Эмомалӣ Раҳмон дар раѐсати олии кишвар бо қатъият таъсиси давлати
демократӣ, ҳуқуқбунѐд ва дунявиро ҳадафи ҷомеа ва ниҳоии сиѐсати худ
дар пойдории Истиқлолияти миллӣ ва давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
эълом дошт. Сарвари давлат моҳият ва дастуроти меҳварии консепсияи
ҷомеаи демократии ҳуқуқбунѐдро бар пояи вижагиҳои ҷаҳоншиносии
миллӣ, таърихӣ ва динии тоҷикон пайваст намуд, ки бо таҳқиқу тааммул
дар таҷрибаи мактабҳои давлатдории Шарқу Ғарб ба ҳосил омада буд.
Ба даст овардани истиқлолияти комил натиҷаи кӯшиши мардуми
Тоҷикистон дар бедории шуури миллӣ ва ҳофизаи таърихии хеш буд.
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Худогоҳии миллӣ ва ниѐз ба шинохти асолату гузаштаи худ боиси
истиқлоли сиѐсии кишвар дар асри 20-ум гардид. Халқи тоҷик аз имтиҳони
ҷиддии таърих таҳти роҳбарии Президенти мамлакат, Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ
Раҳмон сарбаландона гузашта, миллати куҳанбунѐди тоҷик истиқлолияти
комилро ба даст овард. Ин роҳ осону ҳамвор набуд, аммо Президенти
кишвар бо ҷасорату собитқадамӣ садоқату иродаи устувор, муҳаббати
беандоза доштан ба халқу кишвар аз миѐни мушкилоту дарҳаму
барҳамхӯриҳо сарбаландона гузашт. Бо як нигоҳ ба роҳи тайкардаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми солҳои истиқлол маълум мегардад, ки бешубҳа
боризтарин шахсият ва дурахшонтарин симо дар ин масир шахсияти
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Ин як амри
табиӣ ҳам аст, зеро эшон дар марҳилаи навтарини таърихи Тоҷикистон
нақши асосиро ба ӯҳда доштааст. Аммо ин танҳо як баѐни соддаи воқеият
аст. Барои иҷрои ин нақши таърихӣ Сарвари давлат борҳо ҷони худро ба
гарав гузошта, ҳазорҳо лаҳзаҳои пурхатарро пушти сар карда, борҳо ба
ноҳақ мавриди хашму ситез ва адоват қарор гирифта, ба ҳар навъ ранҷу
машаққат, заҳмат ва фидокорӣ ҳозир гардида, дар ниҳоят киштии муроди
хеш ва миллати худро ба соҳили мақсуд расонид. Роҳи паймудаи
Тоҷикистон дар масири истиқлол на чунон роҳест, ки қабл тарроҳӣ шуда
шебу фарози он маълум бошад. Ҳар сол, ҳар моҳ, балки ҳар рӯз ин таърихи
тайшуда ҳаводисеро дар камин дошт, ки ҳеҷ кас онро пешбинӣ накарда ва
карда ҳам наметавонист. Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон моҳирона ин
шебу фарозҳоро гузашта, миллатро аз ҳаводиси пурхатар наҷот доданд.
Дар чунин давраи ҳассос, парешонӣ, низоҳои сиѐсӣ, харобшавии
институтҳои давлатдорӣ ва ҷангҳои худкушӣ, замон ва таърих шахсеро
барои раҳонидан аз вартаи ҳалокат ва муттаҳидсозии миллат ба майдон
овард, ки нияту орзуяш бо дарки худшиносии миллӣ, ватанхоҳӣ ва ормонҳои
ҳазорсолаи миллат ҳамовоз буд. Замону таърих, рисолати наҷоти миллат аз
парешонӣ, барқарорсозии институтҳои давлатдориро дар асоси принсипҳои
муосири демократӣ, бо дарназардошти арзишҳои миллӣ, дар заминаи пойдории истиқлолияти давлатӣ ва ташаббуси оғози бунѐди сохтмонҳои азими
асри навро ба дасти фарзанди фидокори миллат Эмомалӣ Раҳмон супурд.
Рисолати хайрхоҳӣ, сулҳхоҳонаи эшон боиси он шуд, ки чун меъмори сулҳ
миѐни тоҷикон, оташи ҷанги худкуширо хомӯш намуда, ваҳдати комили
миллиро барқарор намуд. Мардум аз парешонӣ наҷот ѐфта, ҳазорон-ҳазор
фирориѐн ба ватан баргаштанд ва ба зиндагии осуда оғоз намуданд.
Президенти мамлакат чун меъмори сулҳи тоҷикон на танҳо азизи ҳар
хонадони тоҷик шуд, балки таҷрибаи андӯхтааш дар ин самт дар арсаи
ҷаҳонӣ баҳои баланд гирифт. Чунки миллатҳо ва давлатҳои зиѐде маълуманд, ки тӯли солиѐни дароз ин меваи талхро мечашанд, вале аз вартаи он
баромада наметавонанд.
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Хушбахтона хиради азалии миллати кӯҳанбунѐд ва раҳнамоии
Президенти кишвар даст дод, ки мамлакати мо аз ин вартаи ҳалокатбор
раҳо ѐфта, мардуми ҷумҳурӣ якояк дар гирди сиѐсати Ваҳдатгароӣ чун
пойдевори истиқлоли миллӣ муттаҳид гардид. Ваҳдати миллӣ барои ҳар
нафар тоҷикистонӣ арзиши муқаддас, омил ва сарчашмаи пешрафти кишвар,
шарти ҳастии миллат буда, бешубҳа аз андешаи миллиамон ба зуҳур омад.
Андешаи миллӣ бошад, барои халқи мо суннати азалист, ки аз афкори
маънавии халқамон пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек манша
мегирад. Камоли ифтихормандию сарафрозиҳои зиѐди мост, ки аҳли башар
ин афкори инсондӯстона ва адолатпарваронаи тамаддунии халқи тоҷикро
дар симои осори гаронбаҳои ниѐгон бо эҳтиром ба забон меоранд.
Ваҳдатро зебоии маънавӣ ва азамату қудрати ҳар як миллату халқият
мегӯянд. Миллате, ки офтоби ваҳдатро арҷгузорӣ мекунад, тавассути он
дунѐи маънавии хеш ва олами атрофро сарсабз мегардонад, халқе, ки
шӯълаи пуранвори онро манбаи илҳом қарор дода, зиндагӣ эҷод мекунаду
бо адлу дод харобиҳоро обод мекунад, миллати соҳибзафар, халқи комѐбу
бахтиѐр аст. Ҷаҳониѐн ба миллату халқиятҳои ваҳдатшиор бо назари
эҳтиром менигаранд, таърихи тамаддунофарашонро меомӯзанд, ганҷинаҳои
маданию фарҳангии онро бо худ ба дуриҳои дур, ба кунҷу канори дунѐ
мебаранд ва онро ғановати маданию фарҳангии хеш қарор медиҳанд.
Мусаллам аст, ки барои миллати куҳанбунѐди тоҷик неъмати башардӯстӣ
аз тарафи Худованд як инояти азалӣ будааст. Дар баробари ин гузаштаи
халқияту миллатҳои бузурги ҷаҳон ва махсусан таърихи тоҷикон ба таври
қатъӣ собит намудааст, ки бе шахсияти барҷастаи таърихӣ, азму иродаи
қавию устувори он муттаҳид кардани қавму халқият ва таъмини ваҳдату
ягонагии он амри маҳол аст.
Чунки ин гуна фардҳои бузург бо лутфу инояти эзидӣ ва қазову қадари
илоҳӣ барои ба низому тартиб даровардани зиндагии аҳли ҷомеа рӯи кор
меоянд. Баъд аз пош хӯрдани Давлати абарқудрати Сомониѐн дар тӯли
садсолаҳо аз миѐни миллати тоҷик барнахостани чунин шахсиятҳои таърихӣ
боиси таассуфу дареғ аст. Бегонагону аҷнабиѐн, ки бо зарби шамшер
сарзамини тоҷиконро зӯран соҳиб гардида буданд, тулӯъ кардани ситораи
тобонеро дар умури давлатдории тоҷикон ҳамеша пешгирӣ мекарданд ва
агар равшании ахгари ояндасозеро дар миѐнаи хокистари аз оташи ҷангҳо
харобгардидаи шаҳру навоҳии тоҷикнишин медиданд, дарҳол аз пайи хомӯш
кардани он мешуданд.
Дар бораи хизматҳои барҷастаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон, садоқати бепоѐн, фазилату шоистагии фитрӣ, истеъдоди
фавқулода, имону эътиқоди ӯ, ки ҳама нерӯю тавон аз муҳаббати худодод
мегираду сарманшаашон садоқату вафодорӣ аст, бисѐр гуфтаанду навиштаанд ва боз ҳам мегӯянду хоҳанд навишт. Зеро дили Сарвари бунѐдкору
ватандори мо саршори муҳаббат аст ва муҳаббат мавзӯи тамом шуданӣ нест
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ва ҳар рӯзу ҳар соат бо ҷилою рангҳои нав ба наву тоза ба тоза зуҳур
мекунад, ба дилҳо шодию сурур ва ба дидаҳо нур мебахшад.
Воқеан, ҳамчун як давлати соҳибистиқлол эътироф шудани Тоҷикистон
дар арсаи ҷаҳон дар як марҳилаи мушкилу тақдирсоз, сипас ба пайванди
шикасту рехт ва созандагӣ даст задани мардум, кандани нақбҳои бузург аз
қалби кӯҳҳои осмонхарош, ки барои мо армон, хобу хаѐл ва ҳатто афсона
буданд, бешубҳа мӯъҷизаанд. Сохтани шоҳроҳҳои байналмилалӣ, силсилапулҳои азим аз болои рӯдҳо, ки диѐрамонро аз бунбасти коммуникатсионӣ,
халқамонро аз дастнигарӣ раҳонида, ба кишварҳои дуру наздик пайвастаанд,
боиси шукру сарфарозии хурду бузург мебошанд. Бунѐди нерӯгоҳҳои хурду
азим дар саросари мамлакат, даҳҳо корхона, муассисаҳои таълимӣ, тиббиву
маишӣ, таҷлили ҷашну бузургдошти шахсиятҳои ҷаҳоншумули адабӣ, илмӣ,
сиѐсиву мазҳабӣ, эҳѐи расму суннатҳои воло, ки барои баланд бардоштани
ҳисси худшиносӣ, зинда ва устувор кардани хотираи таърихӣ, дарки
масъулияти ватандорӣ, аз дастоварди беназиру саҳифаҳои пурарзиши
давлатдории навини тоҷикон дар айѐми пуртазоди истиқлол маҳсуб
мешаванд. Ин ҳама бо шарофат ва ҳадафи созанда доштани Ҳукумати
Тоҷикистон, ҷоннисориву ҳидоятҳои хайрандешонаи Сарвари давлатамон
Эмомалӣ Раҳмон ба даст омад.
Иқдоми муҳими ваҳдатҷӯѐнаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон он
аст, ки монеаҳои байни маҳалҳои гуногуни кишвар бартараф карда шуданд.
Роҳҳои нав, воситаҳои нави алоқа, густариши робитаҳои тиҷоратӣ, фарҳангӣ
ба он оварда расонд, ки шинохти беҳтару ҳамдигарфаҳмӣ зиѐдтар гардид.
Имрӯз дар шаҳру навоҳии гуногуни мамлакат шаҳрвандони аз минтақаҳои
гуногуни ҷумҳурӣ омадаро дучор омадан мумкин, ки сари як дастархон
мешинанд, дар чорабинию маросимҳои якдигар иштирок мекунанд ва
шарики ғаму шодии якдигаранд.Таъбири «аз дида, ки рафт, аз дил берун
мешавад» маънои «дар дида ки буд, дар дил маъво мегирад»-ро пайдо
кардааст. Маҳз дар солҳои истиқлолият итминон ҳосил кардем, ки мо
шаҳрвандони мамлакат на фақат фарқият, балки умумият ва решаҳои зиѐди
пайвандӣ доштаем. Ин маъноро ба таври ҳамешагӣ дар дил ҷо кардаем, ки
мо чун рангҳои мухталифи як рангинкамонем, мисли шохобҳои аз сарчашмаҳои гуногун оғозгардида ба сӯи як рӯди бузург равонем ва монанди
гулҳои шукуфтарӯи як гулистонем, яъне ки ҳама фарзандони модари ягонае
бо номи Тоҷикистонем. Яъне худбандии ҷуғрофӣ, иттилоотӣ ва монеаҳои
сунъии миѐни минтақаҳо комилан аз байн рафт.
Чӣ тавре ки аз мушоҳидаҳои ҳаррӯза бармеояд, Эмомалӣ Раҳмон
ормону орзу, маънавиѐту тафаккур, суннату анъанаҳо ва арзишҳои маънавии
мардуми ҳамаи минтақаҳоро ба хубӣ медонад ва нисбати онҳо хеле
самимона арҷгузорӣ мекунад. Муҳаббати ӯ нисбати мардуми тоҷик, маҳдуди
як минтақа нест, балки он дар ҳама ҷо нисбати ҳамаи сокинони мамлакат аз
як тараф ва аз тарафи дигар нисбати ҳар як сокини Тоҷикистон мушаххасу
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нишонрас аст. Ҳангоме, ки сокинони мамлакат дар ин ѐ он маҳал Сарвари
олимақоми хешро бо хушнудии беандоза истиқбол мегиранд ва дар атрофи
эшон ҳалқа зада, масъалаҳои муҳими зиндагиро арзѐбӣ мекунанд, дастуру
супоришҳо ва панду насиҳатҳои ӯро бо гӯши ҷон мешунаванд, ва ин як
рамзи ваҳдату муттаҳидии мардуми Тоҷикистон дар атрофи Президенти
мамлакат мебошад.
Президенти мамлакат дар таҳқиқи таърихи безаволи тоҷикон, тамаддуни
замони Ориѐӣ ва Исломӣ, омӯзиши осори ниѐгону зиндагиномаи шахсиятҳои таърихӣ, эҳѐи арзишҳо ва суннатҳои аҷдодӣ бо мақсади бунѐди асосҳои
давлати миллӣ дар меҳвари арзишҳои башарӣ нақши босазо гузоштанд. Дар
доираи ҷаҳонишавӣ, бархӯрди шадиди тамаддунҳо, эҳѐи маънавиѐт омилӣ
асосии муҳофизаткунандаи арзишҳои миллӣ буда, огоҳии комил аз
сарнавишти миллат, таърихи сарзамин, мероси пурғановати фарҳангӣ,
сабақгирӣ аз комѐбиву нокомии ниѐгон шарти муҳими худогоҳии ҷомеа ва
давлатсозӣ мебошад, ки ба ин маънӣ Президенти мамлакат барҳақ гуфтаанд.
«Омӯхтани таърих танҳо ба хотири донистани гузашта нест, балки он
дурнамоест, ки роҳи ояндаи миллат ва пешомадҳои давлатдориро равшан
намуда, барои ваҳдату ягонагӣ ва рушди тафаккури таърихии наслҳои оянда
хидмат мекунад» (“Ҷумҳурият”, 30 марти соли 2011, №41) .
Инак воқеияти бистсолаи замони истиқлолият ба хубӣ исбот намуд, ки
ин фарзанди наҷибу некиродаи халқи тоҷик ҳамчун шахсияти таърихӣ
рисолати хешро дар ҷомеасозӣ ва давлатсозии миллӣ сарбаландона иҷро
намуда истодааст. Муддати тӯлонӣ донишмандон мақоми робитаи ҳамбастаи шахс ва таърих, мақоми созандагӣ ва сӯзандагии шахсро дар ҷомеасозӣ
қабул надоштанд, бар он ақида буданд, ки нақши шахс дар гирдгардон
намудани чархи таърих, маҳдуд аст. Вале таърихи ҷаҳонӣ гувоҳ бар он аст,
ки тағийроти бунѐдӣ барои муайян намудани роҳу равияи созанда на
сӯзанда дар умури сиѐсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ба фаъолияти
амалии шахсиятҳои алоҳида, ки нияташон аз ормону ирода, умқи таърихию
фарҳангии халқу ҷомеа реша мегиранд, вобаста аст.
Президенти кишвар, Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамбастагии
принсипҳои башарии демократӣ бо арзишҳои анаънавии хоси миллӣ ба
чандандешии фарҳанги сиѐсӣ, иқтисоди озоду гуногун ва ҳифзи иҷтимоии
ҳар як шахс, ҳуқуқу озодиҳои шахс замина фароҳам оварда, ба фарҳанги
давлатдории навини тоҷик асос гузошт. Дар давлатдорӣ ва ҷомеасозии
институтҳои Президентӣ, парламенти касбӣ, чандҳизбии сиѐсӣ, унсурҳои
ҷомеаи шаҳрвандӣ ҷорӣ гардиданд ва ҳамчун аркони ҳокимияти демократӣ
ташаккул ѐфтанд.
Принсипи таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ҳамчун шарти муҳими институти
демократӣ татбиқ гардида, фаъолияти ҳокимияти судӣ аз ҷумла Суди
конститутсионӣ фаъол гардид.
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Ҳамагуна бартариятгузории сиѐсӣ, ақидавӣ, мафкуравӣ, нажодӣ, миллӣ,
табақавӣ, ки ба ифрот, таасубгароӣ, бадбинӣ ва зӯроварӣ асос мегузоранд,
манъ гардида, гуфтугӯ, таҳаммулпазирӣ ва созиш асоси фаъолияти сиѐсӣ,
иқтисодӣ, иҷтимоӣ қарор дода шуданд. Бо роҳбарии бевоситаи Президенти
кишвар, Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ислоҳоти маориф, кишоварзӣ, рушди
тиҷорату иқтисод ба роҳ монда шуда, инкишофи мӯътадили ҷомеа таъмин
гардид.
Сароғози таърихи навини тоҷикон Иҷлосияи 16-уми Шӯрои олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки иқдому бунѐди давлатдории муосири
тоҷик дар минбари он аз забони Сарвари тозаинтихоб садо доданд. Ҳамаи ин
ниятҳои созандагӣ, дигаргунсозиҳо ҳамчун омилу заминаи воқеӣ ба таҳкими
Ваҳдати миллӣ мусоидат намуда, ба инкишофи босуботи кишвар дар доираи
муносибатҳои нави ҷаҳонӣ шароит фароҳам оварданд.
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ИҶЛОСИЯИ ТАҚДИРСОЗ
АБДУРАҲМОНОВ С.,
раиси ноҳияи Рашт, узви Маҷлиси миллии
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дар таърихи башарият фоҷиаҳои бузурге, ки боиси ранҷ кашидани
қавме ѐ миллате мегарданд, ҳазорон тани бегуноҳ қурбон мешаванд,
шаҳрҳои обод вайрону валангор гардида, садои шевани занону тифлони
бесаробон гӯши фалакро кар мекунанд, кам нестанд, аммо вазнинӣ ва ранҷу
азоби онро танҳо онҳое дарк менамоянд, ки табиат бо сабабҳои маълуму
номаълум абри идбор болои эшон фурӯд омадааст. Вале боз Офаридгор
василаеро ба миѐн меандозад, ки фоҷиа маҳз аз он роҳ ислоҳ шуда, дубора
ҷангу хунрезӣ қатъ мегардад, харобаҳо обод мешаванд ва ба тадриҷ мардум
он дарду ғамро фаромӯш менамоянд. Инро мо дар мисоли воқеа ва ҳаводиси
солҳои 1990-97 дар кишвари тозаистиқлоли Тоҷикистон хуб эҳсос намудем
ва аксарамон шоҳиди он будем.
Дар бораи фоҷиаи бузурги миллӣ, ки авохири қарни бистум рух дод,
бисѐр гуфтанду навиштанд, вале барои мо ба ѐд овардани он рӯзҳои
пурнакбату даҳшатзо мушкил аст. Дар як кишвари кучак, ки акнун
истиқлолият ба даст оварда буд ва Офаридгор орзуву ормони ниѐгонамонро
ба мо рӯзӣ гардонда буд, бо дасисаву макри бегонагон бародар даст ба
гиребони бародар бурд ва фарзанд теғ ба гулӯи падар ниҳод. Шаҳру деҳи
обод рӯ ба вайронӣ овард. Фарѐду нолаи мардум ба осмонҳо дакка мехӯрд.
Ва шояд раҳми Парвардигори мо омад, ки Иҷлосияи таърихии 16-уми
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Иҷлосияи таърихӣ
барои миллати пора-пора, ки баъди соли 1992 ба чашмаҳои кӯҳистон
шабоҳат дошт, ҳамон васила буд, ки дар боло ѐд кардем ва бешак наҷоти
давлати навбунѐду миллати сарсахти мо ба ин иҷлосия иртиботи қавӣ дошт.
Маҳз дар ҳамин иҷлосия асноде қабул шуданд, ки барои дар як мӯҳлати
кутоҳ фаъол гардидани шохаҳои ҳукумати қонунӣ имконият фароҳам овард.
Президенти мамлакат мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониашон дар
маҷлиси тантанавӣ бахшида ба 15-солагии иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти таърихии онро таъкид карда, гуфта буданд:
«Воқеан, агар мо аз дидгоҳи имрӯз ба рӯйдоду ҳодисоти рӯзҳои
аввали истиқлолияти Ватанамон назар афканем, мебинем, ки маҳз
иҷлосияи таърихии ХУ1 сароғози таърихи навини мо ба шумор
меравад. Чунки он ба марҳалаи таҳкими истиқлолияти миллӣ ва
барқарор намудани сохти конститутсионӣ, пояҳои давлату давлатдорӣ,
ҳамдигарфаҳмию ҳамдигарбахшӣ ва оштию сарҷамъии миллат заминаи
мустаҳкам гузошт.»
Водии Рашт баъди баргузории иҷлоси ХУ1 низ хеле муддат ба мавқеи
даргириҳо табдил ѐфта буд. Даҳҳо ҷавонони бегуноҳ аз сабаби гумроҳӣ, ки
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гирифтори фиребу найранги бегонагон шуда буданд, ҷониби бародарони худ
тир меандохтанд ва худи онҳо низ беҳуда ҳалок мегардиданд. Душманони
миллати тоҷик аз соддагӣ ва дили софи мардуми меҳмоннавозу номдори ин
диѐр истифода бурда, онҳоро ба бероҳа мекашиданд.
Хушбахтона Иҷлосияи 16-ум мардеро сари давлат овард, ки тавонист
дар асоси санадҳои ба тозагӣ қабул гардида, пеши роҳи харобкорӣ ва
худкушиҳои миллатро бо зӯри ақлу заковат ва истеъдоди табиӣ бигирад.
Сафарҳои зиѐди вай ба водии Рашт, вохӯриҳо бо сокинони маҳал ва дуруст
ба роҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ мардуми гирифтори яъсу ноумедиро
ба худ овард. Онҳо ба Сарвари давлат бовар карданд, ки маҳз ӯ метавонад
онҳоро аз оташи худсӯзӣ наҷот диҳад ва Тоҷикистонро аз нестшавӣ раҳоӣ
бахшад. Ҳамин тавр ҳам шуд. Баъди талошҳои зиѐди Роҳбари давлат водии
Рашт низ ором шуд. Дигар сокинони маҳал садои гӯшхароши тирро
намешуниданд. Мардум ба ояндаи кишвар бовар карданд ва даст ба
ободкорӣ заданд.
Пӯшида нест, ки водии Рашт танҳо аз соли 2000 сар карда, пурра ором
шуд ва рукнҳои давлатдорӣ ба як низоми муайян ба кор даромаданд. Тайи
даҳ сол дар ноҳияи Рашт дигаргуниҳои куллӣ ба амал омад. Метавонем бо
ифтихор дар бораи кушодашавии филиали Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддини Айнӣ дар ноҳияи Рашт, ба истифода
додани шоҳроҳи Душанбе-Рашт-Ҷиргатол-Сари Тош, ба истифода додани ду
пули калон дар ҳудуди ноҳия, бунѐди маҷмааи ѐдгорӣ дар Ҳоит, бунѐди беш
аз 40 бинои таълимӣ ва марказҳои саломатӣ ва боз чандин сохтмонҳои
замонавию зебо ѐдовар шавем. Дар ин мавзӯъ чандин касон навиштаанд ва
дар саҳифаҳои таърихи кишвар сабт гардидаанд.
Ман соли дуюм аст, ки дар ноҳияи Рашт ба ҳайси раис кор мекунам ва
мехоҳам атрофи он дастовардҳое сухан намоям, ки шоҳид будам.
Бояд тазаккур дод, ки ноҳияи Рашт дар қатори ноҳияҳое мебошад, ки аз
ҳисоби маблағҳои мутаммарказонидашудаи буҷаи ҷумҳуриявӣ худро таъмин
менамояд. Барои таъмини буҷаи ноҳия аз ҳисоби даромадҳои худӣ 36 фоиз
мувофиқи имкониятҳояш ба назар гирифта шудааст. Яъне 36 фоизи буҷаи
маҳаллиро аз ҳисоби даромади корхона, ташкилотҳо, соҳибкорон, хоҷагиҳои
деҳқонии коллективӣ ва инфиродии дар ҳудуди ноҳия фаъолиятдошта ҷамъ
менамоянд. Ман андозро дар назар дорам. Аммо солҳои пешин ҷамъ
намудани андоз барои нозироти андози ноҳия як проблемаи ҳалношуданӣ
буд. Хушбахтона дар соли 2011 бори аввал аз андоз ба буҷаи ноҳия маблағи
зарурӣ ворид шуд. Аз ҳисоби ин даромад барои ободонии ноҳия як қатор
корҳо анҷом дода шуд. Ҳамин тариқ тавонистем зиѐда аз 716 ҳазор сомонӣ
маблағ ҷамъоварӣ намуда, онҳоро барои корҳои ободонӣ равона кунем. Мо
итминони комил дорем, ки дар соли ҷорӣ ин масъала боз ҳам хубтар ҳал
мегардад ва аз ҳисоби даромадҳои худӣ метавонем боз бештар барои
ободонии ноҳия маблағ ҷудо кунем.
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Соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои муҳими хоҷагии халқи ноҳия мебошад.
Кишоварзон агар дастгирӣ ѐбанд, метавонанд дар пур кардани сабади озуқаи
сокинони мамлакат ҳиссаи сазовор гузоранд. Мо барои ҳалли мусбии ин
масъала диққати ҷиддӣ медиҳем. Чунончӣ кишоварзони ноҳия дар соли 2011
бори аввал 747 гектар замини бекорхобидаро истифода бурда, масоҳати
майдони кишти картошкаро ба 2039 гектар расонданд, қариб 47 ҳазор тонна
картошкаи хушсифат ҷамъоварӣ шуд, ки нисбат ба соли 2010 11 ҳазор тонна
зиѐд мебошад.
Баҳори соли 2012 кишоварзон дар майдони 5706 гектар кишти
зироатҳои кишоварзӣ гузарониданд, ки нисбат ба соли рафта 1601 га зиѐд
мебошад. Аз ҷумла замини кишти картошка 496 га зиѐд карда шудааст.
Ҳамин тариқ бо мақсади таъмини бозори истеъмолӣ майдони кишти
картошка имсол ба 2535 гектар расонда шуд. Айни ҳол картошкапарварон ба
ҷамъоварии ҳосил машғул мебошанд. Натиҷаҳои нахустин гувоҳи он
мебошанд, ки онҳо ҳосили хубу хушсифат ба даст хоҳанд овард.
Замони шӯравӣ боғпарварӣ соҳаи асосии ноҳияи Рашт буд ва маҳз
ҳамин соҳа омили асосии баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардуми водии
Рашт буд. Ҷои таассуф аст, ки дар замони соҳибистиқлолӣ ҳазорҳо гектар
боғ дар ноҳия ба касалиҳои гуногун гирифтор гашта, дар натиҷаи
кашмакашҳои бемаънӣ хароб гардид. Соҳа рӯ ба нестӣ овард.
Соли 2009 Барномаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди
боғпарварӣ бо қарори махсус тасдиқ карда шуд. Аммо дар ноҳия ба ин
масъала таваҷҷуҳ зоҳир нагардид. Солҳои 2009-2010 ҳамагӣ 40 гектар боғи
нав бунѐд карда шуд. Боғпарварони ноҳия дар солҳои 2011-2012 масоҳати
боғҳоро ба 408 гектар расониданд. Инчунин дар ҳамин давра 156 гектар
боғҳои куҳна барқарор карда шуданд.
Замони соҳибистиқлолӣ чорводорони мо низ дастовардҳои назаррас
доранд. Ҳоло дар ноҳия саршумори чорвои калони шохдор 51 ҳазору 115
сар ва моли майда 118 ҳазору 560 сар мебошад, ки дар қиѐс ба солҳои пешин
хеле зиѐд аст.
Ба тартиб овардани маркази шаҳраки Ғарм, асфалтпӯш намудани роҳи
марказӣ, ороиши кӯча, сохтмонҳои биноҳои нав ба симои шаҳраки Ғарм, ки
дар тӯли садсолаҳо маркази маъмурии водии Рашт буд, ҳусни нав дод.
Имсол дар ноҳия сохтмони бинои маъмурӣ дар маркази ноҳия, бинои
иловагии таълимӣ ва толори варзишии филиали Донишгоҳи давлатии
омӯзгории ба номи Садриддин Айнӣ, бинои мактаби дуошѐна дар деҳаи
Ялдамич, мактаби дорои 8 синфхона дар деҳаи Осиѐбдараи водии Ясман,
мактаби дорои 8 синфхона дар деҳаи Яхакпаст, мактаби дорои 8 синфхона
дар деҳаи Баҳористон, мактаби душоѐна дар деҳаи Шул, мактаб барои
хонандагони лаѐқатманд дар шаҳраки Ғарм ва чандин иншооти ҳаѐтан
муҳим идома дорад. Хурсандиовар аст, ки дар маркази шаҳраки Ғарм бунѐди муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар арафаи анҷомѐбист. Қомат афрохтани
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Исмоили Сомонӣ дар майдони марказии шаҳраки Ғарм аз он шаҳодат
медиҳад, ки мардуми ин маҳал масъалаҳои ҳуввияти миллиро хуб дарк
кардаанд ва барои пойдории давлати ҷавонони тоҷикон бо ҳидояти Сарвари
давлат оянда хизмати арзандае мекунанд.
Дар соҳаи саноат низ пешравиҳо ба назар мерасанд. Соли 2011 Нерӯгоҳи
барқи обии «Санги кар» ба истифода дода шуд. Сохтмони НБО-и «Тӯтак»
идома дорад. Бо маблағгузории Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва соҳибкорони маҳаллӣ корхонаҳои истеҳсоли нӯшокиҳои
ранга, маҳсулоти ширӣ, дӯзандагии «Фарангис» ва «Ёқут-2000", пункти
қабули пӯст ба истифода дода шуданд.
Дар соли 2011 истеҳсоли ангишти хушсифат дар кони «Назарайлоқ»
хуб ба роҳ монда шуд. Дар натиҷа 17 ҳазору 300 тонна ангишт истихроҷ
гардида, ба нархи 600 сомонӣ барои 1 тонна ба аҳолӣ фурӯхта шуд. Айни
ҳол дар ин корхона кор хеле хуб ба роҳ монда шудааст ва масъулини соҳа
барои таъмини аҳолӣ бо ангишти хушсифат талош доранд.
Ояндаи кишварамон бе ҳеҷ шубҳа ба рушду нумӯи соҳаи маориф ва
тарбияи оқилонаи насли наврас вобаста аст. Дар давоми соли 2011 ҳаштод
синфхонаи иловагӣ ба таври ҳашар сохта ба истифода дода шуд. Мақсад аз
сохтани синфхонаҳои иловагӣ он буд, ки бо мурури сол сафи хонандагони
мактабҳо зиѐд шуда бошад ҳам, биноҳои таълимӣ дар ҳоли пешин қарор
доштанд. Андешидани чораи фаврӣ, яъне сохтмони синфхонаҳои иловагӣ
мушкилоти норасоии ҷойро аз байн бурд. Бояд тазаккур дод, ки тамоми
масолеҳи бинокориро Сарвари давлат барои мактабҳои мо дастрас намуд.
Дар ин давра сохтмони нотамоми бинои замонавии мактаби таҳсилоти
миѐнаи умумии №25 идома ѐфт ва як бинои таълимии он пурра ба истифода
дода шуд. Бинои таълимии мактаби таҳсилоти миѐнаи умумии №55 аз нав
сохта шуд. Дар деҳаи дурдасти Маҳалла, ки солиѐни дароз кӯдакон аз
набудани мактаб азоб мекашиданд, мактаби нав сохта шуд. Боми
варзишгоҳи мактаби таҳсилоти миѐнаи умумии №12 деҳаи Шулонак, ки беш
аз бист сол боз дар як ҳолати ногувор қарор дошт, пӯшонида шуд. Барои
5136 нафар хонанда 2568 баста мизу курсӣ, 2600 нусха китоби дарсӣ, барои
омӯзгорон 174 мизу курсӣ, 177 адад тахтаи синфӣ ва 310 адад мизи
компютерӣ оварда шуд. Имрӯз мактабҳои ноҳия пурра ба мизу курсӣ таъмин
мебошанд. Дар ноҳия дар солҳои 2011-2012 бо истифодаи имконоти дохилӣ
17 мактаби таҳсилоти умумии асосиро ба мактаби таҳсилоти миѐнаи умумӣ
табдил додем. Ин мактабҳо бо синфхона, ҷойи нишаст, тахтаи синф ва
омӯзгорони соҳибтаҳсилот таъмин гаштанд. Андешидани чунин чораи
саривақтӣ имкон фароҳам овард, ки қисми зиѐди духтарони бо сабаби дурии
роҳ аз мактаб дурмонда (баъди хатми мактаби таҳсилоти умумии асосӣ)
хонишро дар зинаи сеюми мактаб идома диҳанд. Ҳамин тариқ шумораи
духтарон дар зинаи сеюми мактабҳои таҳсилоти умумӣ нисбат ба соли
2010 -ум 585 нафар зиѐд шуд. Кушодани интернати давлатӣ дар назди
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мактаби таҳсилоти миѐнаи умумии №1 шаҳраки Ғарм шароит фароҳам
овард, ки хонандагон аз деҳаҳои дурдаст, ки мактаби миѐна надоранд омада,
таҳсилро дар маркази ноҳия идома диҳанд. Бояд гуфт, ки дар замони
ҳукумати Шӯравӣ ин интернат дар тарбияи ҷавонони соҳибистеъдод
хизмати арзанда карда буд. Аммо аз оғози солҳои 90-ум фаъолияташ қатъ
гардида, биноҳо харобу валангор шуданд. Хушбахтона мо тавонистем
дубора онро обод кунад. Ҳоло 200 нафар хонанда дар он таълиму тарбия
мегиранд. Сохтмони мактаб барои хонандагони болаѐқат оғоз гардид.
Боғчаи бачагонаи №1 дар маркази ноҳия солиѐни дароз ғайримақсаднок
истифода бурда мешуд ва дар ҳолати саддамавӣ қарор дошт, таъмири асосӣ
шуд ва ҳоло 100 нафар кӯдакони модароне, ки дар корхонаҳо кор мекунанд,
дар ин муассисаи томактабӣ тарбия мегиранд.
Оғози соли 2012 бунѐди 7 мактаби навро дар деҳаҳои ноҳия ба нақша
гирифтем ва имрӯз сохтмони аксари онҳо дар арафаи анҷомѐбист.
Суҳбатҳое, ки бо падару модари хонандагон доштем, бетаъсир намонд. Агар
то дирӯз сокинони ноҳия танҳо барои сохтмони чойхонаву масҷидҳо аз
пасандозашон маблағ ҷудо мекарданд, акнун онҳо барои бунѐди мактабҳо
низ иқдом гирифтаанд. Аз ҷумла, сокинони деҳаи Шаҳринави деҳоти
Қалъанак дар таъмири мактаби таҳсилоти миѐнаи умумии №61 (24 ҳазор
сомонӣ), сокинони деҳаи Ҷафри деҳоти Ҷафр барои бунѐди хобгоҳи мактаб
(20 ҳазор сомонӣ), сокинони деҳаи Нимичи деҳоти Ҷафр барои бунѐди
мактаби нави дорои 8 синфхона (90 ҳазор сомонӣ) маблағ ҷамъ оварданд, ки
қобили дастгирист. Мо бовар дорем, ки соли оянда чунин ташаббусҳо
бештар мегарданд.
Таъмини қасри фарҳанг бо баландгӯяк ва асбобҳои тақвияти овоз, ки
арзишаш 80 ҳазор сомонӣ мебошад, таъмини театри халқӣ бо сару либос,
тағйири сохтор, ташкил намудани хонаҳои фарҳангӣ дар маркази деҳотҳои
ҳудуди ноҳия ва ғайра аз қабили чунин корҳост. То соли 2011 барои
гузаронидани чорабиниҳои фарҳангӣ аз шаҳру ноҳияҳои дигар ҳунармандон, хоса раққосаҳо даъват карда мешуданд. Дар соли 2011 гузаронидани
озмунӣ «Булбулони хушнаво», «Шоми меҳр» ва рӯзҳои ҷамоатҳои шаҳракию деҳотӣ дар маркази ноҳия имконият дод, ки сафи санъаткорони худӣ
зиѐд шаванд. Як қисми онҳо барои кор ба бахши фарҳанги ноҳия даъват
шуданд. Ҳамчунин дар назди ҷамоатҳои шаҳракию деҳотӣ баъди таъсиси
хонаҳои фарҳангӣ 12 гурӯҳи консертӣ таъсис ѐфт, ки дар онҳо санъаткорони
ҳаваскор ҷалб шудаанд ва маъракаҳои ҳамдиѐрони худро мегузаронанду дар
маъракаҳои давлатӣ фаъолона иштирок менамоянд. Барои хонаҳои фарҳангии назди ҷамоатҳои шаҳракию деҳотӣ аз ҳисоби маблағҳои озоди буҷети
маҳаллӣ асбобҳои мусиқӣ ва баландгӯяк харидорӣ намудем, ки маблағи беш
аз 130 ҳазор сомониро ташкил медиҳад.
Дар соли 2012 чорабиниҳои фарҳангӣ бештар ба нақша гирифта
шудаанд. Аз ҷумла метавон аз маҳфили адибон, шаби эҷодии санъаткорон ва
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вохӯрии адибон бо аҳолӣ ѐдовар шуд. Имсол низ ба пешвози 20-умин
солгарди баргузории ҷаласаи таърихии Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
байни ҷамоатҳои деҳот ва муассисаҳои калони ноҳия озмуни «Шоми меҳр»
дар шаклу мазмуни нав гузаронида мешавад.
Ҷалби оммави васеи мардум ба фарҳанг, пур кардани фазои холи
маънавӣ имконият фароҳам меоварад, ки аҳолии ноҳия ба корҳои барои
ҷомеа зараровар даст назананд. Дар ин ҷода кори хуби фарҳангиѐн
метавонад саҳми сазовор гузорад.
Солиѐни дароз рӯзномаи ноҳиявӣ дар ҳолати ногувор қарор дошт.
Давоми сол 8-10 шумора ва бо тиражи то 500 нусха чоп карда мешуд. Он ба
дасти аҳолии ноҳия расонда намешуд. Айни ҳол рӯзнома бо теъдоди 1500
шумора бо сифати баланд ҳар ҳафта чоп мешавад ва барои пур кардани
фазои иттилооти ноҳия хизмати арзанда мекунад. Бо мақсади хубтар ба роҳ
мондани кори табъу нашр бо дастгирии Президенти мамлакат дастгоҳи
чопкунии замонавӣ ба ноҳия оварда шуд, ки арзиши он 264 ҳазор сомонӣ
мебошад ва имконият дорад, ки ба 5 ноҳияи водии Рашт хизмат расонад.
Барои ҷавонон дар 36 деҳаҳои калони ноҳия майдончаи варзишӣ сохта
ба истифода дода шуд.
Бо мақсади фарогирии пурраи аҳолии ноҳия бо барномаҳои телевизион
ва радиои марказӣ дар ҳамкорӣ бо Кумитаи телевизион ва радиои назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 17 нуқта барои шабакаи якуми
Телевизиони Тоҷикистон, 10 нуқта барои Телевизиони Сафина, дар 7 нуқта
барои Телевизиони Баҳористон, Телевизиони Ҷаҳоннамо ва радио фиристонидагони мавҷ васл карда шуд.
Дар ноҳия дастовардҳои соҳаи тандурустӣ низ кам нестанд. Масъалаи
тайѐр намудани ҳамшираи шафқат бо маълумоти миѐнаи касбӣ аз назари
роҳбарият дур намонд. Албатта духтарони маҳаллӣ хоҳиши дар омӯзишгоҳи
тиббӣ таҳсил карданро доштанд, вале набудани ҷойи истиқомат дар маркази
шаҳрак имкон намедод, ки онҳо орзуи худро амалӣ гардонанд. Дар назди
беморхонаи марказӣ барои донишҷӯѐн хобгоҳ сохта шуд. Айни ҳол дар ин
хобгоҳ 118 нафар донишҷӯ зиндагӣ доранд, ки беш аз сиҳ нафараш
духтарони деҳаҳои дурдаст мебошад. Солҳои тӯлонӣ беморхонаи минтақавии деҳаи Фурӯдгоҳ, ки дар масофаи 4-5 км дуртар аз шаҳраки Ғарм ҷойгир
аст, қариб, ки истифода бурда намешуд. Баъди омӯзиши вазъ ин беморхона
таъмири асосӣ карда шуд ва шӯъбаи касалиҳои силу сироятиро ба он ҷо
гузарониданд. Бояд гуфт, ки беморхонаи мазкур дар як мавзеи зебоманзар
ҷой гирифтааст ва барои сиҳатии одамони бемор табиати он низ таъсир
расонда метавонад.
Як анъанаи хуби даврони истиқлолият дастгирии оилаҳои камбизоат,
ятимону барҷомндагон мебошад. Албатта Сарвари давлат асосгузори ин
кори наҷибу ғамхории падарона аст. Хатнасури бачаҳои ятиму бепарастор
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ва аз оилаҳои камбизоатон яке аз анъанаҳои беҳтарини инсондӯстона
мебошад. Дар арафаи идҳои Наврӯз, Рӯзи Ваҳдати миллӣ, солгарди Истиқлолияти давлатӣ ва ғайра тӯйи суннатии чунин бачаҳо гузаронида мешавад.
Аз ҷумла дар соли 2011 хатнасури 926 нафар ва дар нӯҳ моҳи соли ҷорӣ
хатнасури 1138 нафар баргузор гашт. Ҳамчунин, тӯйи арӯсии 38 ҷуфт ҷавон
аз оилаҳои камбизоат ва бепарастор барпо гардид.
Мехостам оид ба мавқеи зан дар ҷомеа чанд сухан бигӯям. Ин масъала
низ дар водӣ масъалаи доғи рӯз буд. Агар мо имрӯзро бо дирӯз муқоиса
намоем, пешравӣ хеле хуб аст. Масалан соли 1986 дар ноҳия занону духтарони соҳибтаҳсилот ҳамагӣ 86 нафар буданд. Дар он даврон ноҳияи имрӯзаи
Тоҷикобод дар ҳайати ноҳияи Рашт қарор дошт. Имрӯз шумораи занони
соҳиби таҳсилоти олӣ фақат дар соҳаи маориф беш аз 200 нафар мебошанд.
Соли 2011 дар ноҳия фақат бахши кор бо занон ва оилаи назди мақомот
фаъолият дошт. Баъди омӯхтани вазъ дар назди ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку
деҳот шӯроҳои занонро ташкил кардем. Ба вазифаи раиси ҷамоат таъин
шудани 2 нафар зан, мудири бахши бойгонӣ, директори мактабҳои
таҳсилоти миѐнаи умумии ноҳия (9 мактаб) ва дигар вазифаҳои давлатӣ
таъин гардидани занон бо ҳамин мақсад буд. Боиси хушнудист, ки сафи
духтарону занони фаъол дар ноҳия рӯ ба афзоиш мебошад. Айни ҳол 64
нафар занон сарварии хоҷагиҳои деҳқонии инфиродиро ба ӯҳда доранд.
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия нишондиҳандаҳои
иқтисодӣ ва иҷтимоии ноҳияро тайѐр кард ва «Барномаи рушди иҷтимоию
иқтисодии ноҳия барои солҳои 2012-2016»-ро пешниҳод намуд, ки аз
тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шуд. Тибқи ин
Барнома дар панҷ соли оянда 73 иншооти муҳими хоҷагии халқ ба маблағи
105 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода мешавад. Нақшаи генералии
шаҳраки Ғарм, ки соли 1976 таҳрезӣ шуда буд ва то ҳол тибқи он амал
мекарданд, аз сари нав соли 2012 таҳия гардида, бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардид.
Бешубҳа ин дастовардҳо аз иҷлосияи таърихии ХУ1 Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон манша мегиранд ва мо итминони комил дорем, таҳти
сарварии Президенти мамлакатамон Эмомалӣ Раҳмон дар ояндаи наздик
метавонем водии Раштро ба як гӯшаи зебо ва ободу пешрафтаи Тоҷикистони
азиз табдил диҳем.
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НАҚШИ ИҶЛОСИЯИ XVI ШӮРОИ ОЛИИ ҶТ ДАР
РУШДИ ДАВЛАТДОРИИ НАВИНИ ТОҶИКИСТОН
ДИНОРШОЕВ М.,
академик
Дӯстони муҳтарам!
Ман матни маърӯзаро ба раѐсати Марказ пешниҳод карда будам, гумон
мекунам, ки чоп мешавад ва аз ҳамон ҷо хондан мумкин мешавад. Ман
ҳозир ният дорам андак оҳанги ҳамин маърӯзаи худро, ки дар он матн ҳаст,
тағйир бидиҳам ва баъзе чизҳоеро бигӯям, ки дар онҷо ворид нашудаанд.
Пеш аз ҳама гуфтанӣ ҳастам, ки давлати навини тоҷикон, ки эъмори вай
баъди Иҷлосияи XVI Шӯрои Олӣ шуруъ гардид ва баъдан дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ ҳам гардид, ба ин тавр муайян карда
мешавад: Тоҷикистон давлати демократӣ, ҳуқуқбунѐд, дунявӣ ва иҷтимоӣ
аст. Албатта, дар давомаш илова кардан даркор аст, ки давлати мустақил
ҳам ҳаст. Дар мавриде, ки ин Конститутсия қабул мешуд, дар атрофи ин
масъала баҳс рафта буд, лекин дар мафҳуми ин ки дар моддаи 1 Конститутсия масъалаи мустақил буданро ҳам дохил кунем, аъзои комиссия
напазируфта буданд. Лекин ман ҳозир ҳам ба ҳамин ақида ҳастам, ки дар
баробари ҳамин сифатҳое, ки мо дар Конститутсия дар бораи давлатамон
дарҷ кардем, ин масъалаи соҳибистиқлолиро, соҳибихтиѐриро ҳам дарҷ
кардан даркор буд. Ҳамин гуна давлат дар таърихи чандинҳазорсолаи
мардуми тоҷик ва аҷдодони он вуҷуд надошт. На давлати Сомониҳо, на
давлатҳои баъди Сомонӣ, ки сулолаҳои туркӣ ташкил карда буданд, ин гуна
хусусиятҳо надоштанд. Дар замони Шӯравӣ, ки Ҷумҳурии Советии Сотсиалистии Тоҷикистон ташкил шуд, баъзе унсурҳои ҳамин гуна давлатдорӣ ба
вуҷуд омаданд, унсури демократӣ дар Тоҷикистон ва умуман дар тамоми
Шӯравӣ вуҷуд дошт. Лекин фарқи демократияе, ки ҳозир мегӯем ва
демократияе, ки дар замони Шӯравӣ, мегуфтем, бисѐр зиѐд аст. Демократияи
замони Шӯравӣ пеш аз ҳама демократияи якҳизбӣ буд, як ҳизби ҳоким буд.
Дар моддаи
6-и Конститутсия дарҷ шуда буд ва ҳоказо. Демократияе, ки ҳозир дар
Тоҷикистон вуҷуд дорад, демократияи бисѐрҳизбӣ аст. Ин фарқи бисѐр
ҷиддӣ ва муҳим аст.
Дуюм фарқи бисѐр ҷиддӣ ва муҳим аз ин иборат аст, ки дар Тоҷикистони имрӯза ва дар дигар ҷумҳуриҳои пасошӯравӣ сохторҳои ҷомеаҳои
шаҳрвандӣ ба таври бисѐр васеъ рушд карданд. Ин фарқи бисѐр муҳими
дигар давлати демократии мо мебошад. Дар мавриди ҳуқуқбунѐд будан ҳам
ҳарчанд ки Ҷумҳурии Сотсиалистии Тоҷикистон ба як андоза ҳуқуқбунѐд
буд, лекин азбаски сохтори доим амалкунандаи қонунгузор вуҷуд надошт,
масъалаи ҳуқуқбунѐдӣ ҳам бисѐр танг фаҳмида мешуд. Парламенти доим-

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ

амалкунанда, ки вуҷуд надошт, бинобар ин мафҳуми ҳуқуқбунѐдӣ ҳам бисѐр
танг буд. Дар замони истиқлолият парламенти касбӣ ба вуҷуд омад ва
заминаи ба вуҷуд овардани қонунҳои зиѐде, ки ҳаѐти ҷомеаро идора мекарда
бошанд, хеле васеъ гардид.
Дар мавриди дунявӣ будан. Дунявӣ будан дар замони Шӯравӣ то
марҳилаи атеизм расонида шуда буд. Дар охирҳои солҳои 70, ибтидои
солҳои 80 ингуна тезис ҳам вуҷуд дошт, ки Тоҷикистон кишвари комилан
атеистӣ шудааст, ҳамаи боқимондаҳои динӣ барҳам дода шудаанд. Лекин
воқеаҳо нишон доданд, ки ин фақат шиор будааст, на воқеъият. Дар замони
ҳозира дунявияте, ки дар Конститутсия ҳамчун сифати давлати Тоҷикистон
қайд шудааст, ба фикри ман ба ин маънӣ аст, ки ҳаѐти ҷомеа тавассути
қонунҳое, ки мақомоти қонунгузор, мақомоти олии қонунгузор таъмин
мекунад, тавассути ҳамин қонунҳо идора мешавад, на аз рӯи расму русуму
қонунҳои шариат, балки тавассути ҳамин қонунҳо ин ҷомеа, ин давлат идора
мешавад. Яъне ки фарқи дунявияти ҳозира, ки дар давлати мо дар
Конститутсия дарҷ шудааст, аз дунявияте, ки дар замони Шӯравӣ буд,
ниҳоят зиѐд аст.
Дар масъалаи ин ки давлати мо давлати иҷтимоӣ аст, ҳамин гуна тезис,
ҳамин гуна ақида нисбати давлати Шӯравӣ ҳам, аз он ҷумла ба Тоҷикистон
ҳам дахл дошт. Бояд бигӯям, ки албатта ин таъмини дараҷаи иҷтимоӣ вақти
зиѐдтар мехоҳад. Гумон мекунам, ки бо мурури замон ҳамин ҷиҳати
иҷтимоӣ будани давлати мо бештар ва зиѐдтар мешавад ва ба сабаби он
тағйиротҳое, ки дар ҳаѐти ҷомеаи мо ба вуҷуд хоҳанд омад.
Дар мавриди соҳибихтиѐрӣ ва соҳибистиқлолӣ. Дар Конститутсияи
Шӯравӣ, дар қонунгузории Шӯравӣ навишта шуда буд, ки ҷумҳуриҳои
Иттиҳоди Шӯравӣ соҳибихтиѐранд, соҳибистиқлоланд, то ҳатто ҳуқуқ
доранд, ки аз Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравӣ бароянд, лекин дар таърихи
наздик ба 80-солаи Шӯравӣ ягон бор ин кор нашуда буд. Ҳамаи қарорҳо ва
дигар тадбирҳое, ки бояд иҷро мешуданд, дар марказ қабул ва ба ҷумҳуриҳо
таҳмил карда мешуданд. Дар мавриди соҳибистиқлолӣ, ки имрӯз мо дар
бораи он сухан мегӯем, Тоҷикистон ҳатман, комилан соҳибистиқлол аст, ба
ин маънӣ, ки ҳамаи қарору ҳамаи тадбирҳое, ки барои рушди Тоҷикистон
зарур ҳастанд, бевосита аз тарафи Ҳокимияти сиѐсии Тоҷикистон қабул
мешаванд. Ба ҳамин маънӣ мо бояд бигӯем, ки дар ҳақиқат ин давлате, ки
имрӯз мо ташкил кардем ва 21-умин солгарди ҳастии онро ҷашн ҳам кардем,
дар ҳақиқат давлатӣ демократӣ, ҳуқуқ-бунѐд, дунявӣ, иҷтимоӣ ва мустақилу
соҳибихтиѐр аст. Заминаи пайдоиши ҳамин гуна давлат дар Иҷлосияи XVI
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шуда буд. Бо ҳамин кори
ибтидо гузоштан ба давлати демократӣ, ҳуқуқбунѐд, дунявӣ, иҷтимоӣ ва
соҳибистиқлол аз интихоби роҳбари нави сиѐсии кишвар шуруъ гардида
буд. Ин масъала масъалаи бисѐр муҳим буд, чунки баъди он ки воқеаҳои
солҳои 90 шурӯъ шуданд, ҳаѐт нишон дод, ки роҳбарияти сиѐсии ҳамонвақта
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набзи ҷомеаро назорат карда натавонист ва воқеаҳои маълуми ҳамон давра
рух доданд ва ин воқеаҳоро ҳам дуруст роҳбарӣ карда натавонист. Бинобар
ин дар маҷлиси аввали Иҷлосияи XVI пеш аз ҳама масъалаи интихоби
роҳбари нави сиѐсии кишвар ба миѐн омад. Чанд нафар пешбарӣ шуда
буданд, хушбахтона, худашон номзадишонро гирифтанд, масалан, Изатулло
Ҳаѐев комилан дараҷаи олии мардонагӣ нишон дода, гуфт ки ман аз ӯҳдаи
он намебароям, дар сурате, ки таҷрибаи зиѐди кори сиѐсӣ дошт. Котиби
райком, раиси Шӯрои Вазирон буд. Бо назардошти ҳамаи ин таҷриба гуфт,
ки ман аз ӯҳдааш намебароям. Ҳамин бори вазнин ба дӯши Эмомалӣ Раҳмон
афтид, ҳамин кор, ҳамин вазифа. Ман гумон мекунам, ки ҳамин интихоби
дар Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Тоҷикистон тасмим гирифта шуд, ҳаѐт
нишон дод, ки тасмими бисѐр дуруст будааст. Фаъолияти сиѐсию иҷтимоию
фарҳангии Президент Раҳмонов нишон дод, ки Иҷлосия дар мавридаш
нисбати Раиси Шӯрои Олии Тоҷикистон интихоб кардани Раҳмонов хато
накардааст. Эмомалӣ Раҳмонов дар ҳамин Иҷлосия на ин ки Раиси Шӯрои
Олӣ, балки Сарвари давлат ҳам шинохта шуда буд. Аз нуқтаи назари шахс
дар таърих бояд бигӯям, ки Эмомалӣ Шарипович ҳамин гуна кори роҳбарии
халқу давлатро хело ба хубӣ иҷро кард ва иҷро карда истодааст. Ҳамаи
пешрафтҳое, ки дар 20 сол ба даст омадаанд, бевосита ба фаъолияти
Эмомалӣ Раҳмон зич вобастааст. Эмомалӣ Раҳмон набзи ҳамонвақтаи ҳаѐти
ҷомеаро хуб дарк кард. Аз ҳама пеш дарк кард, ки дар кишвар сулҳро
барқарор кардан даркор аст. Ва дар қарорҳои Шӯрои Олӣ, Иҷлосияи Шӯрои
Олӣ ин нуқтаҳо дарҷ шудаанд.
Як масъалаи дигарро қайд карданӣ ҳастам. Ҳамин масъала, ки ҳақиқатан
ҳам Президенти мо, ки ҳамон вақт Раиси Шӯрои Олӣ интихоб шуда буданд,
дарди ҷомеаро хуб дониста буданд ва мувофиқ ба ҳамин дард фаъолияти
худашонро таъмин карда буданд. Ман барои шумо баъзе иқтибосҳоро аз
Муроҷиатномаи Эмомалӣ Раҳмон ба халқи шарифи Тоҷикистон, ки 12
декабри соли 1992 сурат гирифта буд, мехонам. Шумо худатон хулоса
бароварда метавонед, ки то чӣ андоза як сиѐсатмадори ҷавон дарки ҳаѐти
ҷомеаро доштааст. Диққат кунед: «Барои давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон масъалаҳои зеринро хаѐтан муҳим мешуморам. Асоси қонунҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистонро нав кардан, онро бо назардошти меъѐрҳои
ҳуқуқҳои байналмилалӣ такмил дода, барои бунѐди давлати нав, давлати
демократии ҳуқуқбунѐд замина гузоштан зарур аст. Таъсиси Артиши миллӣ,
пурзӯр кардани дифои сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ворид
шудани ҷумҳурӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ, бароқарор кардани муносибатҳои
дипломатӣ бо ҳамаи мамлакатҳое, ки мехоҳанд бо Тоҷикистон дар асоси
барбарҳуқуқӣ ва муносибатҳои фоидаовари тарафайн ҳамкорӣ кунанд. Аъзо
шудан ба ҷамъиятҳои байналмилалӣ. Мустаҳкам кардан ва боз ҳам инкишоф
додани алоқаҳои неки ҳамсоягӣ ва ҳамкориҳои ҳамаҷониба бо давлатҳои
муштаракулманофеъ, пеш аз ҳама, бо Федератсияи Русия, Ӯзбекистон,
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Қазоқистон, Қирғизистон ва Туркманистон. Давлати мустақил ва соҳибистиқлоли мо дар роҳи истиқлолият қадамҳои аввалин мегузорад, дар асоси
принсипҳои баробарҳуқуқӣ, ҳамкории тарафайни фоидабахш, ба ҷо
овардани эҳтироми ҳар як халқ нисбат ба роҳи интихобкардааш, инчунин ба
корҳои дохилии ҳамдигар дахолат накарда, мо муносибатҳои худро бо
ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳон, аз ҷумла, бо мамлакатҳои ҳамсоя – Афғонистон,
Покистон, Чин, Ҳинд ва дигар мамлакатҳои Осиѐ ва Африқо ва Америка
вусъат бидиҳем”.
Дарки бисѐр баланди набзи ҳаѐти ҳамон давра ана дар ҳамин сатрҳост.
Илова ба ин, ҳамин Муроҷиатнома Эмомалӣ Шарипович баъзе андешаҳоеро
ҷой додаанд, ки онҳо минбаъд барои рушду камоли ҳамин давлати демократӣ, ҳуқуқбунѐд, дунявӣ ва иҷтимоиву соҳибихтиѐр замина гузоштанд. Ба мо
лозим аст, ки як қатор вазифаҳоеро, ки ба амнияти мардум ва осоиштаи
одамон сахт вобаста аст, иҷро кунем. Ба назари ман, вобаста ба вазъияти
имрӯза мо бояд иҷрои вазифаҳои зеринро дар мадди аввал гузорем:
1. Ҳарчӣ зудтар дар тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон ҳокимият ва
мақомоти идоракуниро барқарор карда, кори пурмасъулияти онҳоро таъмин
кунем. Шумо худатон медонед, ки дар ибтидои солҳои 90 умуман
ҳокимияти сиѐсӣ аз байн рафта буд. Мегӯянд, ки фақат Шӯрои Олӣ
фаъолият мекард, дигар рукнҳои давлатдорӣ амал намекард, ҳамин чиз дар
ин ҷо бисѐр бо ҷиддият дарҷ шудааст. Ман бояд бо илова бигӯям, ки
ҳарчанд ки дар адабиѐти мо навишта мешавад, ки ба ғайр аз Шӯрои Олӣ
дигар ҳама рукнҳои давлатдорӣ фалаҷ шуда буданд, ман бояд бигӯям, ки
кори Шӯрои Олӣ ҳам фалаҷ шуда буд. Касони калонсолтар медонанд, ки ба
воситаи телевизион ҳамаи ҳамин равиши маҷлисҳои Шӯрои Олӣ намоиш
дода мешуданд. Он Шӯрои Олӣ ба як маркази баҳсу мунозираҳои бенатиҷа
мубаддал шуда буд. Имрӯз Шӯрои Олӣ як қарор қабул мекард, пагоҳ вайро
бекор мекард. Шӯрои Олӣ то он дараҷа заиф шуда буд, ки маҷлисашро дар
Душанбе даъват карда натавонист, маҷбур шуданд дар Хӯҷанд баргузор
кунанд.
2. Дар маҳалҳо сохтори мақомоти амалкунандаи муҳофизати ҳуқуқро
барқарор карда (аз байн рафта буд), ба онҳо барои иҷрои вазифаҳои
муқаддаси худ шароит фароҳам оварем, то ки онҳо ҳаѐти халқ ва амнияти
шаҳрвандони ҷумҳуриро мутобиқи принсипҳои умумибашарӣ таъмин
намоянд.
3. Гурезаҳоро ба шаҳру деҳот ва манзили худ баргардонида, онҳоро бо
сару либос, хурокворӣ таъмин намуда, барои кори бонизом дар роҳи
барқарор кардани харобазорҳо шароит фароҳам оварем.
4. Ҳарчӣ зудтар кори корхонаҳо, муассисаҳо, хоҷагиҳоро барқарор
карда, одамонро ба кори фоидабахши ҷамъиятӣ ҷалб кардан зарур аст. Дар
як вақт фаъолияти корхонаҳои хурд ва муносибати бозаргониро инкишоф
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бояд дод. Ин ки мо ҳозир иқтисоди бозаргонӣ дорем, дар ҳамин ҷо, дар соли
1992 қайд шудааст.
5. Барои иқтисодиѐти ҷумҳуриро зина ба зина ба муносибатҳои
бозаргонӣ гузаронидан мунтазам фаъолият карда, дар бораи ислоҳоти
хоҷагии қишлоқ, молия, системаи бонкӣ, истифодаи боигариҳои зеризаминӣ,
таъмини кадрҳои баландихтисос, ҳимояи иҷтимоии аҳолӣ, бахусус одамони
камбизоат – инҳо ҳозир як ҷузъи сиѐсати Ҳукумати ҷумҳурӣ аст – барномаи
махсус қабул кардан зарур аст.
Чӣ хеле ки мебинед, ҳанӯз дар ҳамин Муроҷиатнома, ки 12 декабри соли
1992, яъне чанд рӯз баъд аз Иҷлосия изҳор шуда буд, ҳамаи ҳамин
принсипҳои давлати нав баѐн шудаанд ва ман бо боварии комил гуфта
метавонам, ки ҳамин давлате, ки мо имрӯз дар он зиндагӣ мекунем ва бо
номи давлати демократӣ, ҳуқуқбунѐд, дунявӣ, иҷтимоӣ ва соҳибихтиѐр онро
мешиносем, дар ҳамин Муроҷиатнома ҳамаи ҷиҳатҳо, ҳамаи сифатҳояш
баѐн шудаанд. Ба ҳамин маънӣ ман гуфта метавонам, ки дар ҳақиқат
Эмомалӣ Шарипович дар ибтидои ба вазифаи Раиси Шӯрои Олӣ ва Сарвари
давлат интихоб шуданаш вазифаи бисѐр бузурги таърихиро иҷро кард. Ин
давлат ҳоло вуҷуд дорад. Баъди ин барои ташаккули ин давлат қабули
Конститутсия аҳамияти бисѐр бузург дошт, ки худи Эмомалӣ Шарипович
Раиси ҳамин комиссия буданд.
Сулҳи миллӣ, истиқрори сулҳи миллӣ аҳамияти бисѐр бузург дошт.
Илова ба ин, ислоҳоти конститутсионӣ, ки соли 1999 анҷом дода шуд ва
парламенти думаҷлиса таъсис дода шуд, ин ҳам дар роҳи бунѐд кардани ана
ҳамин гуна давлати навин саҳми бисѐр бузург дошт. Ин давлат ҳозир арзи
вуҷуд дорад. Акнун чӣ бояд кард, ки ҳамин давлат барои сӣ солу чил солу
панҷоҳ сол не, барои садсолаҳо вуҷуд дошта бошад. Бисѐр мамлакатҳое
ҳастанд, ки садсолаҳо таърих доранд. Ҳамин Русия аз ибтидо Рус ном дошт,
ҳозир ҳам, камтар тағйир ѐфта Русия шудааст, лекин ҳамон Рус аст. Англия
ҳамон Англия аст. Лекин мо ҳамон Давлати Сомонӣ, Давлати Қарохонӣ,
Давлати Темуриѐн, Давлати фалон фалон, омада номро гум карда рафтем.
Хайр бисѐр хуб шуд, ки ана ба ҳамин гуна давлат ноил шудем, чӣ бояд кард,
ки ҳамин давлат барои садсолаҳо рушду камол ѐбад, то ин ки рифоҳияти
халқро таъмин карда тавонад, то ин ки иқтисодиѐти кишварро рушду камол
бахшад, то ин ки дар рушду камоли фарҳанги навини тоҷик саҳми зиѐд
дошта бошад. Чӣ бояд кард? Ман чанд мулоҳиза дорам, мумкин ин
мулоҳизаҳо баҳснок бошанд, лекин дар ҳар сурат конференсияи илмӣ аст,
мехоҳам баѐн кунам, ки шумо дар атрофашон бо мо баҳс кунед ѐ мо бо
шумо.
Дар соҳаи сиѐсӣ чӣ кор кардан даркор. Барои таҳкими давлатдорӣ, барои
ояндаи дур. Робитаи байни рукнҳои давлатдориро бисѐр қавӣ кардан даркор
аст. Ҳокимияти иҷроия, ҳокимияти қонунгузор, ҳокимияти судӣ. Ҳамин се
рукни давлатдорӣ бояд дар байнашон робитаи бисѐр қавӣ бошад, робитаи
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шикастнопазир бошад, чунки агар дар байни ин рукнҳои давлатдорӣ робитаи шикастнопазир вуҷуд надошта бошад, воқеаҳо мисли Қирғизистон,
Украина, Гурҷистон мешаванд. Бинобар ин ана ҳамин робитаи қавии
рукнҳои давлатдориро дар мадди назар доштан даркор. Дар Конститутсия ин
принсип гуфта шудааст, Принсипи муқовимат ва боздорӣ. Ҳамин принсип
бояд ба таври комил амалӣ шавад. Дуюм чизе, ки дар ҳамин соҳаи сиѐсӣ
кардан даркор аст, ман гумон мекунам, ки дар масъалаи сохтори сиѐсии
давлат вақташ расидааст, ки баъзе андешаҳо кунем. Ҳамин Маркази
тадқиқоти стратегии назди Президенти ҶТ дар ин маврид метавонад иқдоми
бисѐр зиѐд дошта бошад. Ман ин чизҳоро ба он манзур мегӯям, ки дар
назари ман сохтори сиѐсии давлатдорӣ хеле фарох шудааст, аз ҳад зиѐд
шудааст. Сохторҳои сиѐсии зиѐд гумон мекунам, ки барои ҳамин як
мамлакати хурд чандон судманд нестанд. Шумо ба хотир биѐред, ҳамин
Давлати Сомониѐнро. Ними дунѐро, хайр ман иғроқ карда гуфтам, як ҳудуди
бисѐр фарохро дарбар мегирифт, лекин ҳамагӣ даҳ вазорат дошт.
Гуфтанашон мумкин аст, ки дар он вақт истеҳсолот кам буд, фалон буд,
барои ҳамин. Лекин дар ҳамин маврид дар мамлакати мо моликият хусусӣ
шудааст, моликияти хусусиро худи мулкдорон идора карданашон мумкин
аст, барои идораи моликияти давлатӣ ин қадар сохтори зиѐд шояд даркор
набошад. Инро як мулоҳиза кардан даркор аст. Ман метавонам номгӯи
чандин сохторҳоро барои шумо арз кунам, ки аз назари ман ин қадар
эҳтиѐҷи зиѐд ба онҳо нест, лекин ман ҳозир ҳеҷ касро хафа карданӣ нестам,
фақат даъват мекунам, ки ҳамроҳ дар ҳамин атроф фикр кунем ва пашниҳодҳои бисѐр ҷолиб дар ин маврид манзур намоем.
Дар соҳаи иқтисодиѐт чӣ кор кардан даркор аст. Робитаи оқилонаи
бахши хусусӣ ва бахши давлатии иқтисодиѐтро таъмин кардан даркор аст,
робитаи оқилона ва таносуби оқилонаи бахши хусусӣ ва бахши давлатии
иқтисодиѐтро ташкил кардан даркор аст. Барои чӣ ин гапро мегӯям? Барои
он ки агар давлат, бахши давлатӣ моликияти бақувват дошта бошад, кам
дастнигар мешавад. Агар бахши давлатӣ суст бошад, дастнигари бахши
моликияти хусусӣ мешавад ва аз ин шояд баъзе паѐмадҳои нохуш ҳам ба
амал ояд. Дуюм. Дар сохторҳои хусусӣ маоши мардум бисѐр баланд, дар
сохторҳои давлатӣ хеле кам. Ин ҳам боиси он мешавад, ки кадрҳо ба он
тараф раванд, яъне кадрҳои шоиста дар сохтори давлатӣ камтар ҷой
бигиранд. Барои ҳамин дар ин маврид ҳам як андешаи бисѐр зарур кардан
даркор аст. Аз тарафи дигар, ана ҳамин чиз, ҳамин таносуби фарз кардем
маошҳо, боиси баъзе амалҳои нохуш мешаванд, боиси коррупсия мешавад.
Агар корманди давлатӣ маоше бигирад, ки зиндагиаш 100 фоиз таъмин шуда
тавонад, вай ба коррупсия даст намезанад. Коррупсия бошад, як амалест, ки
решаи давлатро суст ва заиф мекунад. Дар соҳаи иқтисодиѐт гумон мекунам,
ки мо бояд дар оянда ба тараққиѐти саноати ҳозира, кишоварзии ҳозира
диққати зиѐд бидиҳем ва ба ҳамин восита ҷойҳои кори зиѐд ба вуҷуд оварда,
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шумораи муҳоҷирати меҳнатиро кам кунем. Мо ҳозир дар атрофии зарари
муҳоҷирати меҳнатӣ кам мулоҳиза мекунем, лекин дар ин бора амиқ
мулоҳиза кардан даркор аст, чунки ин дар баробари масалан, ҷанбаи
иқтисодӣ ҷанбаи миллӣ низ дорад, ҷанбаи тавлиди миллат аст. Агар,
масалан, 1 млн 200 ҳазор ѐ 2 млн дар Русия бигардад, дар ин ҷо тавлиди
миллат намешавад, яъне насл пир мешавад, миллат пир мешавад. Чӣ хеле ки
дар Аврупо истеҳсол нест, истеҳсоли насл нест, давлатҳо пир шуданд, ин
ҳам ҳамон хел мешавад. Бинобар ин ин масъалаи бисѐр муҳим аст, дар ин
атроф бисѐр ҷиддӣ фикр кардан даркор аст.
Дар соҳаи иҷтимоиѐт. Ба вуҷуд овардани синфи нави миѐнаи сершумор.
Дар кишварҳое, ки синфи нави миѐнаи сершумор вуҷуд дорад, ҳам вазъи
сиѐсӣ, ҳам вазъи иқтисодӣ, ҳам вазъи фарҳангӣ бисѐр устувор аст. Дар
кишварҳое, ки ин гуна синф вуҷуд надорад, вазъашон чандон устувор нест.
Барои он ки ҳамин вазъе, ки ҳозир Тоҷикистон дорад, барои панҷоҳсолаҳо,
садсолаҳо муқаррар бошад, ба вуҷуд овардани синфи миѐнаро бояд фикр
кард.
Дар бораи синфи миѐна дар матбуот ҳар гуна ақида ҳаст. Баъзеҳо
мегуянд, ки 3 фоиз аст. Дар тадқиқотҳое, ки Маркази тадқиқоти стратегӣ
анҷом додааст, 33 фоиз аст. Лекин 33 фоиз ҳам бошад, ин кам аст, шумораи
синфи миѐна аз 50-60 фоизи аҳолӣ бояд кам набошад. Фақат дар ҳамин сурат
метавонад пойгоҳи иҷтимоии давлат устувор бошад.
Дар масъалаи фарҳанг. Рушди фарҳанги ҳозиразамон, ки ба хавфҳо ва
хатарҳои оламшумули ҳозира тоб оварда тавонад. Ва дар охир як масъалаи
дигарро мегӯям. Барои тараққиѐти минбаъдаи босубот ва бемайлони
Тоҷикистон ҳамоҳанг сохтани диният ва дунявият бисѐр аҳамият дорад.
Президенти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонов дар чанд баромадашон гуфтанд,
ки 99 фоизи аҳолии Тоҷикистон мусалмон аст. Агар масъала ҳамин гуна
бошад, масъалаи созгор кардани диният бояд яке аз масъалаҳои марказии
таҳкими давлати демократӣ, ҳуқуқбунѐд, дунявӣ ва иҷтимоӣ бошад, то ин ки
мо ба ҳодисаву воқеаҳои нохуш дар оянда дучор нагардем. Ман гумон
мекунам, ки агар ҳамин мулоҳизаҳое, ки ман гуфтам, мавриди баррасӣ қарор
гиранд, такмил дода шаванд ва як пешниҳодҳое дар ин замина сохта шавад
ва ба Ҳукумат пешниҳод гардад, дар он сурат як хизмате дар роҳи таҳкими
давлати демократӣ, дунявӣ, ҳуқуқбунѐд ва иҷтимоӣ барои давраҳои дури
оянда хоҳем кард.
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НАҚШИ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР ТАҲКИМИ
ИСТИҚЛОЛИЯТ, ТАЪМИНИ ТАМОМИЯТИ
АРЗӢ ВА РУШДИ УСТУВОРИ ТОҶИКИСТОН
ФЕЛАЛИЕВ А.,
вакили Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
узви вобастаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Таърих оинаест, ки воқеъиятро бе рангубор инъикос менамояд. Ҳамаи
воқеаҳо ва рӯйдодҳое, ки дар таърихи ин ѐ он кишвару миллатҳо саҳифаи
сифатан нав ворид месозанд, аз шаҳре, майдоне, қасре ѐ мавзеъе сарманшаъ
мегиранд ва ҳамчун рамзи ин воқеот абадӣ мемонанд. Агар рамзи озодии
мардуми Амрико муҷассамаи “Озодӣ”, рамзи прогресси техникии Фаронсаву Аврупо манораи “Эйфел”, аҳромҳои Миср рамзи тавоноии шоҳон
“Фиръавнҳо”-и ҷаҳон, Тоҷмаҳал рамзи бунѐдкориву ишқи беолоишу самимӣ
бошанд, пас қасри “Арбоб” дар таърихи мо тоҷикон, рамзи ба ҳам омадани
миллат, муҳофизат кардани муқаддастарини муқаддасотамон – Истиқлоияти
комили миллиамон ва бо гузашти вақт ба зиѐратгоҳи соҳибмиллатони
соҳибдавлат табдил меѐбад.
Ин қасре буд, ки дар он 19 ноябри соли 1992 намояндаи халқ
А. Мирзоев аз ҳавзаи интихоботии Хонақоҳ, №47 ноҳияи Ҳисор, аз номи
намояндагони шаҳри Турсунзода ва ноҳияҳои Ҳисору Шаҳринав ба сухан
баромада номзадии вакили халқ Эмомалӣ Раҳмоновро ба вазифаи Раиси
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуд.
Натиҷаи овоздиҳии пинҳонӣ чунин буд: аз 197 депутат, ки дар Иҷлосияи
XVI Шӯрои Олӣ иштирок доштанд, 186 нафари онҳо ба ҷонибдории
Эмомалӣ Раҳмонов овоз доданд ва бо Қарори Шӯрои Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон мутобиқи моддаи 109 Конститустияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмонов Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб
гардид. Як нуқтаро қайд кардан ба маврид аст, ки баргузоршавии Иҷлосияи
XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар таърихи давлатдории
тоҷикон саҳифаи навро боз намудааст, ҳодисаи ҳаммақом бо рӯйдоди 9
сентябри соли 1991 аст, ки дар ин рӯз парлумони мамлакат Ҷумҳурии
Тоҷикистонро давлати соҳибистиқлол эълон карда буд.
Вале инро низ бояд ѐдовар шуд, ки Истиқлоли том вақте ба Тоҷикистон
омад, ки дар мамлакат шӯру шавқи гирдиҳамоиҳо дар ҷараѐн буд, аммо аз
ин гирдиҳамоиҳо на муждаи воқеан ҳам баҳамоӣ, балки парешонӣ ва
якдигрнофаҳмӣ меомад. Шояд хости сарнавишт будааст, ки мо миллате, ки
талотумҳои таърихро аз сар гузаронда, аз баъди ҳазор соли таъқибу озори
бегонагон боз имконияти давлатдории мустақилонаро пайдо карда будем, ба
ҷои он ки бо ҳазорон шукр, бо якдили, бо суруру шодмонӣ даст ба дасти
якдигар дода мамлакатамонро обод кунем, гиребони якдигарро гирифтем,

ТОҶИКИСТОН ВА ҶАҲОНИ ИМРӮЗ

хуни бародар рехтем, ашки модаронро ҷорӣ кардем, манзилҳоямонро оташ
задем ва ҳазорҳо ҳамватонони мо аз ҷабру зулму бародарони худ фирор
карда, дар мулкҳои бегона овораву ғариб гаштанд. Ҷанг ҳодисаи мудҳиш
аст, вале ҷанги шарвандӣ ки айни аҳолии як мамлакт, байни як миллату
нажод, ҷанги байни бародарон садҳо маротиба мудҳиштар аст.
Дар ҷаҳон ҳодисаҳое ба назар мерасанд, ки таърих шахсиятро ташаккул
медиҳад ва ѐ шахсият дар таърихи ин ѐ он миллату давлат нақши калидиро
иҷро менамояд. Хости сарнавишти миллати тоҷик, бахти баланди ин
миллату давлати Тоҷикистони соҳибистиқлол буд, ки дар Иҷлосияи XVI
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсе Роҳбари давлат интихоб шуд, ки
тақдири миллату давлат ба куллӣ тағйир дод. Эмоалӣ Шарипович Раҳмонов
дар сафи ҳукуматдорон ва ҳукуматхоҳоне, ки сабабгори фоҷиаи миллат
шуданд, набуд, вале дар лаҳзаи ҳассосу тақдирсоз, чун фарзанди асилу
баору нанг бори бузурги маъсулиятро бар душ гирифт. Зеро, ки Ҳукуматдорону ҳукуматхоҳон ба Эмомалӣ Раҳмонов ба ғайр аз давлати ҷангзада ва
миллати пароканда чизи дигаре мерос нагузоштанд. Ӯ рӯзи аввал ба ҳайси
Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон буданаш савганд ѐд намуда зикр
кард, ки дар хидмати мардуми Тоҷикистон қарор хоҳад дошт ва ба Конститутсия, Парчаму Нишони он содиқ хоҳад монд. Ӯ аз ҷумла гуфт: “Оғози
кори худро аз сулҳ сар хоҳам кард ман тарафдори давлати демократӣ ва
ҳуқуқбунѐд мебошам. Мо ҳама бояд ѐру бародар бошем, то ки вазъиятро
ором намоем...”
Ин садоқату самимият дар ҷараѐни хидматҳои ояндааш дар назди халқу
Ватан, баръало собит ва равшан гардиданд.
Баъди Иҷлосияи XVI Шӯрои Олӣ, мутаасифона Тоҷикистон ба
минтақаҳо ҷудо шуда буд, як гурӯҳи одамон ба умеди он буданд, ки Роҳбари
ҷавони давлат Эмомалӣ Раҳмон аз ӯҳдаи ин кори ниҳоят душвор набаромада
дар муддати кӯҳтотарин ба истеъфо меравад, гурӯҳи дигаре умед ба он
доштанд, ки пойтахти Тоҷикистонро аз шаҳри Душанбе кучонанд ва гурӯҳи
сеюм, ки аъзои Ҳукумати нав интихоб шуданд бо Эмомалӣ Раҳмон ба ш.
Душанбе омаданро рад намуданд.
Ба тамоми мушкилотҳо нигоҳ накарда Роҳбари ҷавон бо чанде аз
ҳаммаслакони содиқаш ба ш. Душанбе омада Роҳбарии давлатро давом
доданд. Бо кушишу ғайрати зиѐди Роҳбари давлат Эмомалӣ Раҳмон
Тоҷикистонро аллакай чандин давлатҳои ҷаҳон расман эътироф карданд,
Тоҷикистон аъзои комилҳуқуқи СММ, чандин созмонҳои дигари байналмилалӣ ва аъзои давлатҳои ИДМ гардид.
Тавре, ки ҳамаи мо хуб дар ѐд дорем солҳои истиқлолият барои давлати
ҷавони мо солҳои ниҳоят вазнин вале сарнавиштсоз буданд ва аз Роҳбари
давлат ба хотири таъмини сулҳу субот, барқарор кардани низоми Конститутсионӣ, ба роҳ мондани фаъолияти рукнҳои фалаҷгардидаи давлатдорӣ ва ба
даст овардани ҳамдигарфаҳмиву ваҳдати миллӣ ба ватан баргардондани
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қариб як милион фирориѐн ва ташкилу амалӣ намудани низоми идоракунии
иқтисодиѐту иҷтимоиѐти кишвар кӯшишу заҳмати азими шабонарӯзиро
тақозо дорад ва Роҳбари ҷавон Эмомалӣ Раҳмоон аз ӯҳдаи ҳамаи ин
масъалаҳои ниҳоят душвор сарбаландона баромада тавонистанд. Дар яке аз
вохуриҳои худашон бо мардуми ноҳияи Шаҳритус Раиси Шӯрои Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ибороз доштанд, ки “... то
фирории охиронро барнагардонам дилам ором намегирад...”, ва таърих
гувоҳ аст, ки чунин ҳам шуд. Бо ташабусс ва Роҳбарии бевоситаи Эмомалӣ
Раҳмон соли 1994 гуруҳи корӣ аз ҳисоби олимони ҳуқуқшинос ва дигар
коршиносони варзида ҷиҳати омода намудани лоиҳаи Конститутсияи
Тоҷикистони соҳибистиқлол таъсис дода шуд. Аъзои гуруҳи корӣ ба
давлатҳои дигари дуру наздик сафари корӣ анҷом дода таҷрибаи онҳоро
оиди таҳияи лоҳиаи Конститутсия ҳаматарафа омӯхта 6 ноябри соли 1994
халқи тоҷик бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ Конститутсияи (Сарқонуни)
Ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул кард ва 6 ноябри соли 1994 Эмомалӣ Раҳмон
бо роҳи интихоботи умумихалқӣ дар асоси алтернативӣ, Пркезиденти
Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардид. Эмомалӣ Раҳмон дар муддати
кӯтоҳи раоҳбариаш аллакай аз тарафи тамоми оламиѐн ҳамчун сиѐсатмадори
сулхоҳ, хирадманд ва дурандеш шинохта шуд. Дар дили халқи тоҷик ва
тоҷикистониѐн низ шӯълаи умед нисбати Президенти мамлакат ва ояндаи
неки Тоҷикистон пайдо гардид. Он солҳо аллакай аломатҳои аввалини
солимгардии ҳаѐти иқтисодии мамлакт мушоҳида гардид. 9 октябри соли
1995 Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба сокинони
деҳот ҷудо карда додани 50 ҳазор га замин барои ташкили хоҷагии шахсӣ
баромад. Дар асоси фармони дуюми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1
декабри соли 1997 ба деҳқонон боз 25 ҳазор га замини киштбоб тақсим
карда шуд.
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри ба эътидол овардани вазъи
сиѐсии мамлакат ва барқарор намудани сулҳ ҷонро ба каф гузошта
новобаста аз мавҷуд будани хатарҳои ниҳоят зиѐд ба тамоми гӯшаю канори
Тоҷикистон ва то ҳатто ба Ҷумҳурии Исломии Афғонистон сафар кард.
Кушишу ғайрати бевоситаи Эмомалӣ Раҳмон ва ақлу хиради азалии
мардуми тоҷик имкон дод, ки 27 июни соли 1997 дар ш. Москва
“Созишномаи умумӣ дар бораи истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар
Тоҷикистон” ба имзо расид, ки он музокироти чор солаи байн тоҷиконро дар
бораи бас кардани ҷанги бародаркушӣ ҷамъбаст намуд. Моҳи июли соли
1997 бо ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
“Ҷунбиши ризоияти миллӣ ва эҳѐи Тоҷикистон” арзи вуҷуд кард, ки Раиси
он худи Эмомалӣ Раҳмон буд. 6 ноябри соли 1999 дар асоси Кониститутсияи
нав Эмомалӣ Раҳмон дар интихобот дар асоси алтернативӣ ва демократӣ боз
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардид.
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Ба шарофати ҷонбозиҳои Эмомалӣ Раҳмон ва пуштибонии самимона ва
заҳмати софдилонаи мардуми кишвар ба Ҳукумати мамлакат муяссар шуд,
ки аз соли 2000 ин ҷониб доир ба ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва
тадриҷан баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ пайваста чораҷӯи
намояд. Сатҳи кмбизоатӣ дар мамлакат аз 81 фоизи соли 1999 то 42 фоиз дар
соли 2012 кам карда шуд.
Дар солҳои 1992-1995 буҷети давлатӣ қариб, ки қурб надошт, сатҳи
таваррум зиѐда аз чор рақамро ташкил медод. Дар ин давра музди меҳнати
муаллимон ва духтурон ба 3-5 сомонӣ ва хизматчиѐни давлатӣ ба 15-17
сомонӣ баробар буд. Аз соли 1995 нисбатан ба танзим даровардани буҷет
оғоз шуда, ҳаҷми даромади Буҷети соли 1997 ба 110 миллион, соли 2000-ум
ба 250 миллион, соли 2011 8,3 миллиард сомонӣ ва 2012 10,2 миллиард
сомониро ташкил медиҳад, ки ин нисбати соли 1997 қариб 80 баробар зиѐд
аст.
Тоҷикистон дар даврони истиқлолият таҳти сарварии Роҳбари дилсӯзу
дурандеш Эмомалӣ Раҳмон ислоҳоти ҷиддии сохториро дар самтҳо ва
саҳаҳои ҳаѐти муҳими давлат ба монанди идоракунӣ, молия, бонкдорӣ,
бахшҳои воқеии иқтисодиѐт, маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ
оғоз намуда, бо қабул ва татбиқи як силсила барномаҳои рушди иҷтимоиву
иқтисодӣ ва андешидани тадбирҳои судманд ба татбиқи нақшаҳои азими
рушд замимаи мустаҳкам гузошт.
Ҳар яки мо хуб медонем, ки Ҷаноби Олӣ, Президенти мамлакат се
мақсадро ҳамчун ҳадафҳои стратегии кишвар эълон доштаанд: таъмини
истиқлолияти энергетикӣ, ба даст овардани истиқлолияти озуқаворӣ ва аз
бунбасти коммуникатсионӣ раҳоӣ бахшидани Тоҷикистон.
Дар самти аввал танҳо дар панҷ соли охир барои пешрафти соҳаҳо беш
аз 7,5 миллиард сомонӣ равона гардида, ҳазорҳо километр хатти интиқоли
барқ ва садҳо нерӯгоҳи барқи обии хурду миѐна бо иқтидори зиѐда аз ҳазор
мегаватт сохта ба истифода дода шудаанд. Боиси хушнудист, ки зимни
татбиқи ташаббуси Дабири кулли Созмони Миллали Мутаҳид “Энергияи
устовор барои ҳама” Тоҷикистон дар қатори панҷ мамлакати дунѐ ба ҳайси
кишвари пилотӣ пешниҳод шудааст.
Бо муроҷиатҳои Президенти мамлакат ва ташаббуси бевоситаи ӯ оид ба
таъмини амнияти озуқавории кишвар татбиқи чорабиниҳои мушаххас доир
ба истифодаи оқилонаи обу замин, баланд бардоштани ҳосилнокии он, аз
заминҳои обӣ гирифтани ду-се ҳосил, инчунин ҷорӣ намудани шаклҳои
муосири ташкилию ҳуқуқии хоҷагидорӣ ба роҳ монда шуданд. Бояд гуфт, ки
дар 10 соли охир дар соҳаи саноати хӯрокворӣ беш аз 400 корхонаи нав
ташкил шудааст, ки онҳо асосан бо коркарди маҳсулоти кишоварзӣ машғуланд.
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Таҳти сарварии Ҷаноби Олӣ, Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон
мақсади дигари стратегӣ – раҳо додани мамлакат аз бунбасти коммуникатсионӣ ва табдил додани он ба минтақаи транзитӣ бо тамоми
инфраструктураи нақлиѐтии мутобиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ зина ба зина
иҷро шуда истодааст. Сохтмони роҳхои мошингарди Душанбе-Чаноқ,
Кӯлоб-Қалъаи Хум-Хоруғ-Қулма, Душанбе-Турсунзода, Душанбе-Саритош,
сохтмони силсила нақбҳо – Истиқлол, Шаршар, Шаҳристон, Чормағзак,
бунѐди силсила пулҳо байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии
Афғонистон ва ғайра.
Чуноне, ки қайд намудем, Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзи аввали сари кудрат
омаданашон иброз доштан, ки “... Ман тарафдори давлатӣ демократӣ ва
ҳуқуқбунѐд мебошам...” ва таърихи 20-солаи Тоҷикистони соҳибистиқлол
ин гуфтаҳои Ҷаноби Олиро ба пуррагӣ исбот намуд.
Яке аз рукнҳои давлати демократӣ будан ин озодии воситаҳои ахбори
омма мебошад, ки нақши онҳо дар раванди демократикунонӣ ва рушди
ҷомеа ниҳоят калон аст. Бояд қайд кард, ки теъдоди воситаҳои ахбори омма
дар солҳои истиқлолият ба таври назаррас афзудааст. Барои қиѐс дар сли
1991 ҳамагӣ 139 адад рӯзномаву маҷалла вуҷуд дошт, ки фақат чортои он
хусусӣ буд. Ҳамагӣ як агентии иттилоотии давлатӣ фаъолият мекард. Имрӯз
404 рӯзномаву маҷалла ба табъ мерасанд, ки аз ин теъдод 250-тоаш хусусӣ
мебошанд. Аз ҳашт агентии иттилоотӣ, ки ба қайд гирифта шудааст, 7
агентӣ ғайри ҳукуматӣ аст. Инро ҳамчун падидаи мусбат дар ташаккул ва
рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ арзѐбӣ кардан мумкин аст. Ҳоло дар мамлакат 44
шабакаи радио – телевизионӣ амал мекунад, ки аз ин миқдор 28 радиову
телевизиони хусусӣ мебошанд. Раванди ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ ба
давраи соҳибистиқлолии Ватанамон рост меояд. Ҳизби сиѐсӣ ва созмонҳои
ғайриҳукуматӣ, ки ниҳодҳои муҳими ҷомеаи шаҳрвандӣ мансуб меѐбанд,
асосан дар давраи истиқлолият арзи вуҷуд намуданд. ҳоло дар кишвар ҳашт
ҳизби сиѐсӣ озодона фаъолият доранд, ки панҷтои он дар парламент
намояндаи худро доранд.
Ҷаноби Оли мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сиѐсати хирадмандона ва
дурандешонаи хориҷӣ низ эътирофи ҷаҳониѐн гардида тоҷикони дунѐ, ин
шахси асилро пешвои худ пазируфтанд. Бо сарварии Эмомалӣ Раҳмон
давлати Тоҷикистон «сиѐсати дарҳои кушода»-ро пеш гирифта аз рӯи
шиори «ҳамкорӣ боҳамаи мардуми ба мо некхоҳ» амал намуда истодааст.
Обрӯву эътибори ҷаҳонии Эмомалӣ Раҳмон ҳаст, ки бо наздики Ширкати аврупои Биг Медиа груп, китоби “Наҷотбахши маллат”-ро, ки дар Аврупо
бо забонҳои англиси ва фаронсавӣ ба нашр расонд.
Китоби “Наҷотбахши маллат”, ки ба фаъолияти гуногунпаҳлуи Эмомалӣ
Раҳмон дар мақоми Президенти Ҷумҳурии Тоикистон дар зарфи 20 соли
истиқлолияти кишвар бахшида шудааст, беш аз ҳама заҳматҳои шабонарӯзии ин шахсияти таърихиро дар роҳи ба даст овардани сулҳу ризоияти
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милли дар ҷомеаи тоҷик, бозгардондани фирориѐн ва муҳоҷирони иҷборӣ,
қабули Кониститутсия ва истиқрори сохти давлатии ҷумҳурӣ инъикос
мекунад.
Дар бораи хизматҳои Эмомалӣ Раҳмон ба тоҷикон ва тоҷикистониѐн
чандин асару китоб эҷод шаванд ҳоло ин кам аст ва он чи ки ман дар
баромадам қайд намудам ҳамаи ин қатрае аз баҳри беканори хизмати ин
шахсияти бузург барои миллату давлат буд. Дар фарҷоми суханам мехостам
аз забони Шоири халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ширин Бунѐд, эҳдо ба
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон намудааст порчаеро
хотиррасон кунам:
Марди мардӣ, марди фардӣ дар замину дар замона,
Дар дили мардум ниҳодӣ аз садоқат ошѐна.
Чеҳраи пурнури ту шуд нури бахти миллати мо,
Шаҳнавози миллати мо, шаҳсутуни давлати мо.
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МАТБУОТ ВА ПАЁМАДҲОИ ИҶЛОСИЯИ
САРНАВИШТСОЗ
МУРОДОВ М., доктори илмҳои
филология, профессор
734035, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, к. Фирдавсӣ 95, х.6.
тел. 934251532, Е-mail: murodi-65@mail.ru.
Дар мақола аҳамияти таърихӣ, иҷтимоӣ ва сиѐсии Иҷлосияи 16-уми
Шӯрои Олии ҶТ дар такя ба маводи матбуоти даврӣ мавриди таҷлилу
арзѐбӣ қарор гирифтааст. Муаллиф кӯшиш намудааст, ки нақши матбуоти
даврии тоҷикро дар инъикоси масъалаҳои ба миѐн гузоштаи ин Иҷлосия ва
ҷараѐни амалӣ гардонидани он нишон диҳад.
Калидвожаҳо: Иҷлосия, иҷтимоъ, сиѐсат, демократия, ВАО, матбуот,
инъикос, фаъолият, сарнавишт.

Дар таърихи инсоният баъзе ҳодисаҳои оламшумуле рух медиҳанд, ки
онҳо тақдири халқу миллатҳоро дар давоми садсолаҳои пешомад муайян
мекунанд, мардумро аз пошу парокандашавӣ, нобудшавӣ боздошта ба
ояндаи дурахшон ҳидоят менамоянд.
Барои халқу миллати тоҷик чунин воқеаи таърихиву сарнавиштсоз
Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати дувоздаҳум
буд, ки рӯз 16 ноябри соли 1992 дар Қасри Арбоби колхози ба номи
Урунхӯҷаеви ноҳияи Хуҷанд баргузор гардида то 2-юми декабри ҳамин сол
ҷараѐн гирифт Ин Иҷлосия ҳидоятгари таърих, раҳнамои сулҳу ваҳдати
миллӣ ва поягузори бунѐди ҷомеаи демократӣ дар кишвари мо гардид. Дар
он масъалаҳои ҳаѐтан муҳими сиѐсӣ ва иҷтимоӣ мавриди баррасӣ қарор
гирифтанд, ки миѐни онҳо қазияи ба эътидол овардани вазъи сиѐсии
ҷумҳурӣ аз ҳама асосӣ ба ҳисоб мерафт. Ҳалли ин масъала, пеш аз ҳама,
интихоби роҳбари нави сиѐсиро талаб мекард. Интихоби чунин роҳбар ба
осонӣ даст надод, зеро ағлаби намояндагони халқ, кори ин ҷаласаро
нишастанҳои навбатӣ ҳисобида, ба татбиқи дастуроти он боварӣ надоштанд.
Ин буд, ки аксар худро бетараф гирифта интизори ғалабаи тарафе буданд.
Барои бархе на эътидоли вазъият, балки ҳифзи манфиатҳои шахсиву гурӯҳӣ
муҳимтар буд.
19 ноябри соли 1992 дар натиҷаи музокираҳои тулонӣ ба мақоми олии
роҳбарии давлат – Раиси Шурои Олӣ раиси вилояти Кӯлоб, вакили халқӣ
Эмомоалӣ Раҳмонов бо гирифтани 186 овоз интихоб гардид. Раиси
тозаинтихоби Шӯрои Олӣ кори худро бо баѐни изҳороти мушаххаси
воқеъбинонаву дурандешона, ки мақсад ва қавлу қасами ӯро ифода мекард,
шурӯъ намуд. Аз ҷумла ӯ афзуд: «Ман, пеш аз ҳама, барои мӯътадил
гардонидани вазъи ҷамъиятиву сиѐсии ҷумҳурӣ ва қатъи хунрезӣ тадбирҳо
меҷӯям, ният дорам, ки ба вилоятҳои Кӯлобу Қурғонтеппа ва ноҳияҳои
тобеи марказ равам…. Ман кори худро аз сулҳ сар хоҳам кард». Ин сухано-
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ни ҷонбахш ва рӯҳафзои ӯ ба дили мардум, ки ба фардои кишвару давлат ва
зиндагии оромона ноумед гашта буданд, аз нав шӯълаи умед пошид.
Дар як муддати кӯтоҳ роҳбарияти вақти Шӯрои Олӣ, баъдтар
Президенти мамлакат Э. Раҳмон тавонист нафарони бо нангу номусро ба
кори ҳукумат ҷалб намояд, ки онҳо мақсаду мароми ӯро дастгирӣ намуда,
дар роҳи истиқрори сулҳ, қатъи хунрезӣ, баргардонидани гурезаҳо,
барқарорсозии харобаҳо, раҳои аз бӯҳрони иқтисодӣ саҳм гирифтанд.
Ҳарчанд дар оғози Иҷлосия аксари расонаҳои хабарии ҷаҳон аз нобарории қувваҳо, зиддияти шадиди нерӯҳо, бетарафӣ ва ноиттифоқии аъзои
Шӯрои Олӣ хабар медоданд, воситаҳои ахбори ватанӣ, хоса матбуоти
кишвар ҷараѐни кори Иҷлосияро объективона ва бо рӯҳияи некинтизорӣ
инъикос менамуд. Ҳанӯз дар рӯзҳои аввали кори ин Иҷлосияи таърихӣ дар
матбуоти тоҷик хабару гузориш ва табсираву нигоришҳо ба табъ расидаанд.
Аввалин иттилоотро дар бораи баргузории Иҷлосияи мазкур рӯзномаи
«Садои мардум» зери унвони «Маҷлиси комиссияи муросо» (18-уми ноябри
соли 1992) нашр намуд. Баъдан нашрияи мазкур ҷараѐни кори Иҷлосияро
дар шумораҳои 20, 24, ва 27-уми моҳи ноябри худ дарҷ кард.
Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун падидаи
тақдирсоз, натанҳо дар дили сокинони кишвар ба зиндагии оромонаву
осоишта нур бахшид, балки самтҳои асосии фаъолияти ҷамъият, ниҳодҳои
иҷтимоӣ, ҳукумат ва давлатро муайян намуд. Ҳамчунин фаъолияти минбаъдаи ВАО-и Тоҷикистон, аз ҷумла матбуоти он муайян шуд, он тадриҷан ба
маҷро даромад, дурӯғу бӯҳтонҳое, ки саҳифаҳои нашрияҳоро фаро гирифта
буд, оҳиста-оҳиста кам гардид, балки аз байн рафт. ВАО-и кишвар бо
мурури замон дастуроти дар ин Иҷлосия қабулгардидаро маслаки асосии
кори худ қарор дода, воқеияти замон ва масоили доғи рӯзро аз мавқеи
давлату ҳукумат инъикос менамуд. Оҳиста-оҳиста анъанаи инъикоси
муҳимтарин масъалаҳои давлату миллат дар матбуот ва дигар воситаҳои
ахбори омма барқарор гардид. Раванди сулҳоварӣ ба муҳимтарин масъалаи
рӯз табдил ѐфт, ки матбуоти даврӣ дар инъикос ва таблиғи он нақш
мегузошт.
Матбуот дар инъикос ва дарѐфти роҳҳои ҳалли масоили мубрами
кишвар: ба эътидол даровардани вазъи сиѐсиву иҷтимоии ҷумҳурӣ, раҳои аз
бӯҳрони иқтисодӣ, ислоҳоти кишварзӣ, тақсими замин ба аҳолӣ, бунѐд ва
таъмири роҳҳо, иктишофи нақбҳо, сохтмони иншоотҳои азим, таҷлили
ҷашну маросимҳои анъанавӣ, таърихӣ, фарҳангӣ, тарғиби қарору фамонҳои
Президенти кишвар оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ, аз қабили танзими расму
оин, масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд, ки дар ҷомеаи кунунии
мо маҳз бо шарофати дуруст будан ва устувор мондани қарору дастуроти
Иҷлосияи 16-уми сарнавиштсоз ба вуқӯъ пайвастанд, бешубҳа нақши босазо
ва нишонрас дорад.
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Боиси хушнудист, ки дар давоми 20 соли Истиқлолияти давлатӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таҳкими ваҳдати миллӣ, эҳѐи
анъанаҳои волои таърихӣ, тарғиби беҳтарин арзишҳои умумибашарии
фарҳанги миллӣ бо қарори махсуси ЮНЕСКО таҷлили и ҷашну маъракаҳои
таърихӣ, хоса 1100-солагии давлатдории Сомониѐн, 2700-солагии «Авасто»,
2500-солагии шаҳри бостонии Истарафшан, 2700-солагии шаҳри Кӯлоб,
Соли бузургдошти тамаддуни ориѐӣ, Соли маорифи техникӣ, гиромидошти
чеҳраҳои фарҳангу тамаддуни башарӣ чун Имоми Аъзам, Абуабдуллоҳи
Рӯдакӣ, Ҷалолиддини Балхӣ ва чанде дигарро муқаррар намуд, ки дар
омодагӣ ва истиқболи онҳо ВАО-и кишвар, хоса матбуот нақши намоѐн
гузошт.
Матбуоти даврӣ ҳамчун оинаи ҳаѐт дар баробари инъикоси равандҳои
зиндагӣ фаъолияти давлату ҳукумат ва кӯшишу талошҳои Президенти
кишварро дар роҳи бунѐди ҷомеаи воқеан демократии ҳуқуқбунѐд, ки аз ин
Иҷлосияи таърихӣ манша мегирад, ба таври мудовим инъикос, бозгӯ ва
баррасиву арзѐбӣ мекунад. Нигоҳи матбуот ба ин масъала, хусусан дар
арафаи таҷлили 10-солагӣ ва имрӯз, ки омодагиҳо ба 20-умин солгарди он
идома дорад, афзудааст. Дар васоити ахбори омма ин масъала ба қатори
мавзӯъҳои муҳим шоил гардид, ки расонаҳо ба тарғибу ташвиқи ин санаи
муҳими таърихӣ эътибори бештар медиҳанд. Ба ин маънӣ, ҳам дар
барномаҳои радиову телевизион ва ҳам дар саҳифаҳои нашрияҳои даврӣ
таваҷҷӯҳ ба ин масъала зиѐд шуд, ки моҳияти ҷашн, аҳамияти сиѐсӣ,
иҷтимоӣ, таърихӣ ва миллии он мавриди баррасӣ қарор мегирад. Дар бозгӯ
ва тарғибу ташвиқи қонуну қарор ва фармонҳои ба тавсиб расонидаи ин
Иҷлосия, ки дар таҳкими пояҳои давлатдорӣ, инкишофи сохторҳои демократӣ, истеҳкоми ризояти иҷтимоӣ ва ваҳдати миллӣ замина гузошт, натанҳо
кормандони эҷодии ВАО, ҳамчунин ширкаткунандагон, шоҳидони баргузории Иҷлосия, муаррихон, адибону публитсистон, ҳодимони сиѐсӣ ва,
умуман, зиѐиѐн иштирок намуда, бо нигоштаву сӯҳбатҳо ва муколамаҳояшон паҳлуҳои гуногуни ин воқеаи сарнавиштсози миллатро равшан ва ба ин
васила аҳамияти онро дучанд мегардонанд.
Мавриди зикр аст, ки матбуоти даврӣ ҷараѐни татбиқи қонуну қарор ва
фармонҳои дар Иҷлосия 16-ум қабулгардидаро аз рӯзҳои баргузорӣ инҷониб
ҳамеша инъикос ва баррасӣ менамояд. Изҳороти хирадмандона ва қатъиву
дилпуронаи роҳбари сиѐсии тозаинтихоб – Эмомалӣ Раҳмонов: «Ман оғози
кори худро аз сулҳ хоҳам сар кард. Ҳангоми интихоби кадрҳо кӯшиш
мекунам, ки намояндагони тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ шомил шаванд. …
Ман тарафдори давлати демократии ҳуқуқбунѐд мебошам. Мо бояд ѐру
бародар бошем то вазъро ором намоем. Ҳарчӣ аз дастам меояд дар ин роҳ
талош хоҳам кард. Кӯшиш мекунам, ки камтар дар дафтари корӣ бишинам.
Ба мардум муроҷиат карда мегӯям, ки ба дурӯғҳо бовар нанамоянд…»
ҳарчанд муҷмал ва мухтасар буд, аммо ҳар ҷумлаи он консепсияеро, ғояеро,
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нақшаи муайянеро таҷассум мекард. Яъне, баѐнгар аз дифои миллати тоҷик,
ҳифзи марзу буми кишвар, барқарории сулҳ дар ҷомеа, илқо ба боварии
зиндагии осоишта, бо усули сиѐсӣ ҳалл намудани тамоми моҷароҳои
ҷудоангез, афзалияти арзишҳои умумимиллӣ бар аҳдофи ҳизбҳои сиѐсӣ,
созмонҳо, гурӯҳҳои алоҳида ва ғайра буд.
Раванди зиндагии баъдӣ нишон дод, ки ин суханон ба хотири шукӯҳи
минбар набуда, балки баѐнгари марди матин, қавиирода якруву якмаром
будани гӯянда он мебошанд, ки ба таъбири мардум дар қавлаш устувор
монд. Дар воқеъ ӯ фаъолияти роҳбарии худро аз ҷустуҷӯву дарѐфти роҳҳои
барқарор намудани сулҳу ваҳдат, таъмини ҳаѐти осоишта дар кишвар шурӯъ
намуд. Ин ҳадаф – сулҳу ризояти иҷтимову миллӣ ба осонӣ ноил нагардид,
балки дар натиҷаи талошҳои роҳбари давлат, музокираву муколамаҳои
зиѐди тарафҳо, хурӯши нангу номуси ватандорӣ, ҳисси баланди меҳанпарастӣ ва анҷоми музокираҳо дар марҳилаҳои гуногун аз худ дарак дод.
Ҷараѐни амали гардидани ин мақсад, ноил гардидан ба сулҳ ва пойдории
он, ваҳдати ризоияти миллӣ, истеҳкоми сохторҳои қудративу ҳуқуқӣ ва
амсоли ин дар матбуоти даврӣ, аз як тараф, ба тарзи мудовим инъикос
мегардид, аз сӯи дигар, дар ҳошияҳои он шарҳу қайдҳои зиѐди публитсистӣ
ба вуҷуд меомад, ки бешубҳа дар фаҳмиш ва дарки аҳамияти сарнавиштсози
сулҳу оромӣ, ваҳдати миллӣ, ҳифзи дастовардҳо ва гузашта аз ин таҳкими
ҳарчӣ бештари онҳо нақши ҳаѐтан муҳим дорад. Дар ин самт дар қатори
ҳайати эҷодии нашрияҳо, олимону арбобони давлатӣ, сиѐсатшиносон,
коршиносон, воқеанигорон, умуман, зиѐиѐни равшандилу дурандеш мақолаҳои зиѐди илмиву оммавӣ навиштаанд, ки дар онҳо лаҳзаву марҳилаҳои ба
даст овардани истиқлолияти касбӣ, тавофуқи миллии тоҷикон, нақши
афроди алоҳида, хоса хидматҳои барозандаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон дар истиқрори сулҳи комил, ба ватан баргардонидани
муҳоҷирони иҷборӣ, ба ҳам созиш додани мухолифин, ба корҳои созандагиву бунѐдкорӣ ҳидоят намудани мардум ва амсоли ин мавриди таҳлил,
баррасӣ ва арзѐбӣ қарор гирифтаанд.
Паѐмади муҳими дигаре, ки дар Иҷлосияи 16-ум аз ҷониби раиси Шӯрои
Олӣ арза шуд, ҷонибдорӣ аз бунѐди ҷомеаи демократии ҳуқуқбунѐд буд.
Таҷрибаи талхи ҳаѐти сиѐсиву иҷтимоии ибтидои даҳсолаи 1990 собит сохт,
ки ҳамагуна кашмакашӣ, ҷудоиандозӣ ва ихтилофангезиҳо ба дигар шудани
сохти ҷомеа ва моҳияташро гум кардани Коститутсияи мавҷуда ва беэътиноӣ нисбат ба он рабт дорад.
Ин буд, ки масъалаи пурзӯр намудани асосҳои сохтори конститутсионии
давлат ба вуҷуд омад ва бо ҷидду ҷаҳд ва саҳми роҳбарияти мамлакат 6-уми
ноябри соли 1994 баъди муҳокимаҳои дуру дарози уммихалқӣ дар матбуот
ва дигар ВАО ва дастгирии тамоми мардуми ҷумҳурӣ Конститутсия
(Сарқонун)-и нав қабул гардид, ки он мақсаду нақшаи дар Иҷлосияи 16-ум
ироагардидаро перомуни давлати соҳибихтиѐр, демократӣ, ҳуқуқбунѐд,
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дунявӣ ва ягона расмӣ кунонид. Дар баробари қабули Конститутсия
(Сарқонун) масъалаи ҳаматарафа омӯхтани мундариҷаи он, ҳамчунин
рамзҳои давлатӣ: парчам, нишон, суруди миллӣ, ки аз нишонаҳои
мавҷудияти давлатанд, ба миѐн омад. Дар таҳия ва баррасии ин масоил низ
нақши матбуоти даврӣ, хоса нашрияҳои расмӣ муҳим ва ҷолиб аст.
Конститутсия (Сарқонун)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон тақозо менамояд, ки
тарғиби ғояҳои демократӣ ва демократикунонии ҷомеа, ки аз бедории
фикрии мардум ибтидо мегирад, аз мақсадҳои асосии матбуоти муосир бояд
бошад.
Таҷлили ҷашни 20 солагии Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олӣ низ аз омилҳои
демократикунонии шуури омма ва, умуман, ҷомеа ба ҳисоб меравад. Чаро
ки таҷлили чунин маъракаҳои сиѐсиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, ки омодагии
муайянро тақозо менамояд, боиси дар ташкилоту муассисаҳо, макотиби
оливу махсус, ташкил ва гузаронидани ҳар гуна чорабиниҳо мегардад, ки
бегумон дар донистани анъанаҳои таърихӣ, ҷонбозиҳо дар роҳи ба даст
овардани ваҳдати миллӣ, бедории ҳисси худшиносиву худогоҳӣ, эҳѐи
анъанаҳои неки халқ, рушди иҷтимоиѐту фарҳанги миллӣ ба мардум,
минҷумла ҷавонону наврасон таъсир мегузорад, донишҳои ҳуқуқиву
маърифатии онҳоро такмил медиҳад, онҳоро ба корҳои ҷамъиятӣ ҷалб
менамояд. Месазад, ки чунин чорабиниҳо на ба хотири ҳисобот, балки
сидқан, табиӣ ва дар фазои озоду демократӣ ташкил ва гузаронида шаванд,
то ҳисси кунҷковиву ҷуѐндагии наврасону ҷавонон зиѐд гардида, муҳаббаташон ба ватан физояд.
Метавон гуфт, ки матбуот даврӣ барои ташкили сӯҳбатҳо, семинару
конференсияҳо маводи хубу фаровоне дода метавонад. Ба вижа мақолаҳо
нашрияҳои «Ҷумҳурият» – Саидмурод Фатоев «Даҳ соле, ки Тоҷикистон
устувор гардид» (2001, 4 октябр), Холмаҳмади Мавлон «Аз остони падар то
минбари баланд» (2001, 4 октябр), Маҳмадраҷаб Холов, «Иҷлосияи сарнавиштсоз» (2001, 13 ноябр), Фозил Тоҳиров «Ба роҳи ваҳдат ва созандагӣ»
(2001, 21 ноябр), Садриддин Ҳасанзода «Як лаҳзае, ки маънии як умр дошт»
(2001, 10 декабр) Мирзои Фирӯз «Иҷлосияи Хуҷанд ибтидои ҳаракату
давлат буд» (2001, 11 декабр), Кароматулло Олимов «Орзуҳое, ки амалӣ
гаштанд» (2002, 11 феврал), Аъзам Бобоев «То вақте ки охирин гурезаро ба
ватан баргардонам ман худро ором ҳис карда наметавонам» (2002, 19
феврал), Ғафур Рустам «Арбоб, эй маъвои ормонҳои халқам» (2002, 5 март),
«Садои мардум» Карим Абдулов «Наҷотбахши миллат» (2001, 17 декабр),
Кароматулло Олимов «Иҷлосияи тақдирсоз» (2002, 13 феврал), Кароматуллои Аҳмад «Киштие сохтем аз накӯкорӣ» (2002, 22 феврал) ва амсоли ин ки
дар арафа ва рӯзҳои таҷлили 10-солагии ин Иҷлосия ба табъ расидаанд,
барои дарки моҳият ва мақсади ин воқеа, шинохти ҷанбаъҳои таърихӣ,
сиѐсӣ, иҷтимоӣ ва миллии он, ҷараѐни татбиқи қарору дастурот, донистани
таърих, дуруст дарк намудани воқеаҳои муҳими барои халқу миллат
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тақдирсоз ва ҳидояти мардум ба худшиносиву худогоҳӣ, ваҳдату ягонагӣ
бунѐдкориву созандагӣ аҳамияти ҳаматарафа доранд. Аз ин рӯ, агар
муассисае ѐ нафаре иқдом карда ин ва амсоли ин матолибро дар шакли
маҷмӯаи алоҳида интишор намуда дастраси хонандагон гардонад, дастоварди хубе дар истиқболи ин ҷашн хоҳад шуд.
Бояд зикр намуд, ки дар саҳифаҳои матбуот на ҳама паҳлӯҳои Иҷлосия,
заҳмату талошҳо ва нақшаву ниятҳои Президенти ҷумҳурӣ ҳамчун ғоягузор
ва роҳбару раҳнамои ин воқеаи сарнавиштсоз ва ҷараѐни бунѐди ҷомеаи
навин ошкорову воқеъбинона инъикос мегардад. Агар дар нишон додани
амали тақдирсозии қарору дастуроти ин Иҷлосияи таърихӣ ашхоси гуногун,
онҳое, ки шаҳди ғарибиву шиканҷаҳоро чашидаанд, ба фиреби дигарон
афтиданд, шоҳиди вохӯриву сӯҳбатҳои гуногуни роҳбарияти давлат дар
роҳи татбиқи ин мақсад буданд, низ иштирок кунанд, натанҳо саҳме дар
ифшои ҳақиқати воқеӣ, балки боиси баланд гардидани шӯҳрату шаҳомати
ин ҷашн шуда метавонад.
Ба ин маънӣ агар рӯзноманигорон бо чунин ашхос иртибот гиранд, бо
онҳо ҳамсуҳбат шаванд, хотираву таассурот ва диду назари онҳоро ба қалам
оранд, аҳамиятнокии ин масъала дучанд намудор мегардад. Ҳамчунин имрӯз
дар саросари кишвар маъракаҳои омодагӣ ба ин ҷашн шурӯъ гардида идома
дорад, чорабиниҳои гуногун ба вуқуъ мепайвандад, дар макотиби ҳамагонӣ
доир ба ин сана дарҳо гузаронида мешавад, аммо на ҳамаи онҳо дар
матбуоти даврӣ инъикос мегарданд. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар
мунъакиси ин масъала нашрияҳои «Ҷумҳурият», «Садои мардум», «Омӯзгор» нисбатан бештар эътибор медиҳанд. Аммо ин ҷашни умумимиллӣ аст.
Бинобар ин тамоми нашрияҳо вазифадоранд, ки дар фаҳмонидани моҳияти
ҷашн, баррасии масоили марбути он, сафарбарии мардум баҳри омодагии
ҳаматарафаи ин санаи таърихӣ ҳиссагузор бошанд.
Ҳамин тавр, Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
ҳаѐти иҷтимоиву сиѐсии давлатдории навини тоҷикон воқеан ҳодисаи муҳим
таърихӣ ба ҳисоб меравад, ки барои истеҳкоми давлатдории муосир ва
рушди заминаи ҳуқуқиву меъѐрӣ гузошт. Дар тарғиби ин воқеаи таърихӣ,
ҷараѐни бунѐди ҳаѐти осоишта ва саҳми шахсиятҳои алоҳида нақши ВАО,
минҷумла матбуот хеле муҳим аст. Матбуот паѐмадҳои ин Иҷлосияи сарнавиштсозро ҳамеша пайгирӣ намуда, аз як тараф, моҳият ва ҳақиқати
таърихӣ, ичтимоӣ ва сиѐсии онро намо додаст, аз сӯи дигар, мардумро ба
якпорчагӣ, якдилӣ, сулҳу ваҳдат, кору пайкор, меҳнати ҳалол даъват намуда,
ба ин васила ба баланд гардидани меҳри ватандӯстиву ҳисси миллӣ
мусоидат намудааст.
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значимость XVI Сессии Верховного Совета Республики Таджикистан на
основе материалов периодической печати. Автор на основе материалов
современной периодики рассматривает роль печати в освещении проблем
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In article the historical, social and political importance of the XVI Session of
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ИҶЛОСИЯИ ХVI ВА НАТИҶАҲОИ ТАЪРИХИИ ОН
ХОЛИҚНАЗАРОВ Х.,
муовини якуми Раиси Маркази тадқиқоти
стратегии назди Президенти ҶТ
Бист сол пеш 16 ноябри соли 1992 дар толори қасри Арбоб дар наздикии
шаҳри Хуҷанд Иҷлосияи таърихии XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
баргузор гардид, ки Тоҷикистони соҳибистиқлолро аз вартаи ҳалокат ва
нобудӣ наҷот дод. Воқеан он замон аз моҳи сентябри соли 1992 кишварамонро буҳрони шадиди сиѐсӣ-иқтисодӣ ва иҷтимоӣ фаро гирифта буд, ки
метавонист Тоҷикистонро нобуд кунад. Дар аввалҳои моҳи сентябри соли
1992 вазъияти вазнини сиѐсӣ ба дараҷае расид, ки Президенти Тоҷикистон
дар фурудгоҳи ш.Душанбе аз ҷониби нерӯҳои мусаллаҳ ба муҳосира
гирифта шуд ва ба истеъфо маҷбур карда шуд. Дар моҳи октябри ҳамон сол
Ҳукумати Ҷумҳурӣ ба сабаби авҷ гирифтани муборизаҳои низомӣ байни
нерӯҳҳои мухталифи сиѐсӣ фалаҷ гардида ба истеъфо рафт. Пойтахти
Ҷумҳурӣ ш. Душанбе ба саҳнаи даргириҳои муссалаҳона ва ҷанги
бародаркуш мубаддал шуд ва Тоҷикистонро фалокати аз байн рафтан таҳдид
мекард. Дар чунин вазъияти хеле хатарнок ва мудҳиш баргузор кардани
Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ягона роҳи наҷоти
Ватан буд. Ба сабаби набудани одитарин шароитҳои амниятӣ дар ш.
Душанбе Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул кард, ки Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ш. Хуҷанд баргузор
шавад.
Дар ин Иҷлосия аз 197 вакили мавҷуда 186 нафарашон ба роҳбарияти
нави Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сардории шахси ҷасур, ватанпараст ва миҳандӯст Эмомалӣ Раҳмон раъйи мусбат дода сарнавишти ояндаи
мамлакатро ба мақсади таъмини сулҳу салоҳ, ободии кишвар ва беҳбудии
зиндагии мардум, муайян намуданд. Роҳбарияти нави Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон кори худро дар ин Иҷлосия аз ворид кардани муҳимтарин
ва зарӯртарин тағйиротҳо ба Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
авфи умумӣ» ва «Дар бораи гурезаҳо» шурӯъ намуд, ки дар он замон
масъалаҳои доғи рӯз буданд. Дар ин Иҷлосия ҳамчунин қумондонҳои
гурӯҳҳои мухталифи даргир савганд ѐд карданд, ки ба даргириҳо хотима
медиҳанд, сулҳу суботро дар Ватан таъмин мекунанд ва бо ҳам оштии абадӣ
мекунанд.
Бояд қайд кард, ки Иҷлосияи таърихии XVI дар раванди таъмини сулҳу
субот, ризоияти саросарии ҷомеа, ваҳдату ягонагӣ, вусъати худогоҳиву
худшиносӣ, ифтихору ҳуввияти миллӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ба
муттаҳидӣ даъват кардани халқи тоҷик нақши муассир дошт, ки дар ҳамин
замина минбаъд ташаккули андешаи созанда ва муосири миллии мо
тадриҷан шурӯъ гардид. Ҳадафи асосӣ аз ин иқдомот амалан таҳти як
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парчам ва рамзҳои давлати мустақил гирд овардану минбаъд муттаҳид
сохтани нерӯҳои гуногуни сиѐсӣ, гурӯҳҳои силоҳбадаст ва тамоми мардуми
ошуфтаву парешонгаштаи Тоҷикистон буд. Зеро дар он айѐм қисми зиѐди
оммае, ки огоҳона ѐ ғайриогоҳона ба сиѐсат гароида буданд пойбанди
талошҳои афзалият додан ба манфиатҳои маҳдуди маҳаллӣ буданд. Дар
чунин шароит қабули рамзҳои давлатӣ – Нишон ва Парчами миллӣ ва дар
айни замон муайян кардани самтҳои минбаъдаи пешрафти кишвар ба сӯи
ҷомеае, ки ҷавобгӯи манфиатҳои кулли мардум ва мутобиқ ба меъѐрҳои
ҷомеаи муосир ва мутамаддин бошад, аз ҷумлаи масъалаҳои умдатарини
кори Иҷлосия буд.
Иҷлосияи ХVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳияти куллии
таърихӣ дошт, бобати ҳалли маҷмӯи проблемаҳои ҷомеаи оташгирифта ва
роҳҳою усулҳои ба эътидол овардани вазъияти мамлакат 74 санади ҳуқуқӣ,
аз ҷумла 15 қонун, 52 қарор, 6 фармон, 1 изҳорот қабул намуд, ки аз як
ҷиҳат, салоҳияту ваколати онро собит менамуданд, аз дигар тараф, он
санадҳо барои солҳои ояндаи мардуми кишвари дорои собиқаи бузурги
таърихӣ чун як барномаи мукаммал ҳисоб меѐфтанд. Зеро дар партави
қарорҳои Иҷлосияи мазкур ва такя ба соҳибистиклолии давлатӣ рушди
имрӯзу фардои кишвар ба чунин дастури ҷиддан таҳиягардида эҳтиѐҷ дошт.
Роҳбарияти нави Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз хатми
Иҷлосия ба ш.Душанбе омад, ки дар он ҷо ҳатто нони хӯрдан пайдо кардан
мушкил буд. Лекин ба ин мушкилиҳои рӯзгор нигоҳ накарда пеш аз ҳама бо
барномаи муҳими сиѐсӣ ба халқи шарифи кишвар муроҷиат намуданд, ки
бояд ҳар чӣ зудтар дар тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон ҳокимият ва
мақомоти идоракунӣ барқарор гарданд, гурезаҳо ба шаҳру деҳот ва манзили
худ баргардонида шуда бо сару либос, хӯрокворӣ таъмин шаванд. Кори
корхонаҳо ва муассисаҳо, хоҷагиҳо барқарор карда шуда, Артиши миллӣ
таъсис дода шавад ва амнияти давлатӣ таъмин гардад.
Раѐсати Шӯрои Олӣ ва Шӯрои вазирон бо назардошти таъмини мардум,
беҳбуд бахшидан ба сатҳи зиндагии аҳолии кишвар ва аз вартаи мушкилоти
иқтисодӣ ва иҷтимоӣ берун овардани халқ як силсила қарору фармонҳоро
қабул кард. Бештари ин қарору фармонҳо барои ҳаллу фасли масъалаҳои
доғи рӯз ба монанди авфи умумӣ, халъи силоҳ, мубориза ба муқобили
ҷинояткорӣ, таъмини мардум бо хӯрокворӣ,зиѐд намудани маош, мустаҳкам
кардани муносибатҳои байналмиллалӣ, равон карда шуда буданд. Барои ба
эътидоли пурра овардани вазъияти дохилии кишвар роҳбарияти Тоҷикистон
кӯшиш намуд, ки мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идорӣ, системаи судӣ ва
мақомоти ҳифзи тартиботу қонунро ҳамаҷониба мустаҳкам намоянд.
Таҳлили татбиқи аснод ва маромномаҳои Иҷлосияи таърихии ХVI дар
зиндагии иҷтимоӣ ва сиѐсии кишварамон ва натиҷаҳои таърихии он то ба
имрӯз моро ба хулосаҳои зерин овард:
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1. Яке аз вазифаҳои асосие, ки дар Иҷлосияи таърихии XVI Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардида буд, ин ба Ватан баргардонидани
гурезаҳои иҷборӣ ва таъмини сулҳу субот дар кишвар буд. Дар натиҷа дар
давраи солҳои 1993-2000 ҳамагӣ ба ҷойҳои доимии зисти худ дар
саросари мамлакат 950599 нафар бозгардонида шуданд, ки аз ҷумлаи
онҳо аз кишварҳои Иттиҳодияи Давлатҳои Мустақил – 201601 нафар,
Афғонистон – 51345 нафар, аз ноҳияҳои гуногуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
- 697653 нафар буданд.
2. Вазифаи муҳими дигар ин таъмини сулҳу субот, ризоияти саросарии
ҷомеа, ваҳдату ягонагӣ буд. Дар натиҷаи музокироти тӯлонии байнитоҷикон, ки аз 5 апрели соли 1994 то 27 июни соли 1997 дар кишварҳои
гуногуни ҷаҳон ба монанди Афғонистон, Покистон, Эрон, Қазоқистон,
Қиғизистон, Русия, Туркманистон идома ѐфтанд, муяссар шуд, ки дар 9
даври музокирот ва 6 вохӯрии сарон 40 ҳуҷҷати барои миллат муҳим
ба имзо расонида шавад, ки бузургтаринаш «Созишномаи умумӣ дар
бораи истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон» буд.
3. Дар Иҷлосия фаъолияти қонунгузории давраи навини Тоҷикистони
соҳибистиқлол баррасӣ ва тасдиқ гардид. Дар натиҷа Сарқонуни нави
мамлакат 6 ноябри соли 1994 қабул гардид. Қабули Конститутсия,
интихоби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, вакилони халқ ба Маҷлиси Олӣ ва маҷлисҳои маҳаллӣ дар асоси Сарқонуни нав ва тасдиқу
таъйини ҳамаи сохторҳои давлатӣ моро ба сӯи таҳкими ҳокимият ва
сохтмони ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунѐду дунявӣ дар мамлакат
ҳидоят намуданд.
4. Иҷлосияи таърихи масъалаи бозсозии аввалиндараҷаи Ватан ва
пешбурди рушди иқтисодиро ҳамчун вазифаи асосӣ нишон дода буд. Дар
натиҷа баъд аз барқарории сулҳу субот бозсозии Ватан шурӯъ шуд.
Дар ин давра иншоотҳое ба монанди сохтмони роҳи оҳани
Қурғонтеппа-Кӯлоб, роҳи мошингарди Кӯлоб-Хоруғ-Кулма-Қароқурум,
туннели ағбаи Анзоб, сохтмони нерӯгоҳи барқии Сангтӯда, азнавсозии
фурӯдгоҳҳои шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд, таъмир ва азнавсозии роҳу
кӯпрукҳои харобшуда дар водиҳои Рашту Вахш ва садҳо тарҳҳои дигар
амалӣ гаштанд.
5. Иҷлосияи ХVI масъалаи гузаштан ба иқтисоди бозорӣ ва рушду
намӯи иқтисоди Тоҷикистонро заруртарин масъала ҳисобида иҷрои онро
тақозои замон номида буд. Дар натиҷа Ҳукумати Ҷумҳурӣ Барномаи
комплексии дигаргунсозиҳои иқтисодиро барои солҳои 1995-2000 таҳия
намуда онро дар соли 1995 дар Иҷлосияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба тасвиб расонд. Мутобиқи ин барнома барои гузаштан ба
иқтисоди бозорӣ лозим буд, ки дигаргуниҳо дар се самт: озодкунии
иқтисодиѐт, гузаронидани тағйиротҳои сохторӣ ва дигаргуниҳои
институтсионалӣ сурат гирад.
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Ин барнома ба озодкунии нархи ҳамаи молу маҳсулот ва
хизматрасониҳо, озодкунии савдои хориҷӣ, вусъат додани ислоҳоти воқеии
соҳаи кишоварзӣ, бахши молиявию бонкӣ, хусусигардонии моликияти
давлатӣ, ташаккули заминаҳои ҳуқуқии иқтисоди бозорӣ равона гардида
буд. Дар баробари ин тақсим намудани 75 ҳазор гектар замин ба мардум аз
ҷумлаи чорабинихое буд, ки аҳолиро аз хатари гуруснагӣ раҳоӣ бахшид.
Ҳамаи ин имкон дод, ки аз соли 1997 сар карда болоравии иқтисодиѐт
таъмин карда шавад чунончӣ, агар дар соли 1997 афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар 1,7 фоизро ташкил карда бошад, пас дар муддати солҳои
2000-2008 ба ҳисоби миѐна то 8,8 расонида шуд.
Доир ба зиѐд кардани андозаи маоши ҳадди ақал, музди меҳнати
кормандони ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ, хусусан бахшҳои илм, маориф,
фарҳанг, тандурустӣ ва нафақа 20 фармони Президент ва 30 қарори
Ҳукумати Тоҷикистон ба имзо расид, ки дар асоси онҳо андозаи маоши
ҳадди ақал то ҳол 64,3 маротиба афзудааст. Агар ҳаҷми умумии буҷети
давлатӣ ба сари ҳар нафар аҳолии кишвар дар соли 1997 ҳамагӣ 19,8
сомониро ташкил карда бошад, пас он дар соли 2011 - 1060 сомониро
ташкил дод. Яъне маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳолӣ нисбат ба
соли 1997-ум 43 баробар ва дигар нишондиҳандаи муҳими рушди
иҷтимоиву иқтисодии кишвар – даромади буҷети давлатӣ ба сари ҳар нафар
аҳолии кишвар аз соли 1998 инҷониб тадриҷан афзоиш ѐфта, қариб 54
баробар зиѐд гардидааст. Музди миѐнаи як коргар дар мамлакат дар соли
2011 нисбат ба соли 1997-ум 89 баробар зиѐд гардида, ҳоло беш аз 440
сомониро ташкил медиҳад ва андозаи миѐнаи нафақа 118 баробар афзудааст.
Дар ин самт, қабули Ҳуҷҷати Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатиро
бояд махсус зикр кард, ки дар натиҷаи татбиқи он рӯзгори мардум то
андозае ба эътидол оварда шуд.
6. Иҷлосияи ХУ1 заминаи таҳкими робитаҳои бисѐрсамтиро бо тамоми
кишварҳои ҷаҳон ва созмонҳои мӯътабари ҷаҳонӣ гузошта буд. Дар натиҷа,
фаъолияти амалгароѐна, пешбинишаванда, мутавозин ва ташаббускоронаи Ҷумҳурии Тоҷикис-тон дар муносибат бо давлатҳои дигар
имкон дод, ки обурӯ ва эътибори он дар ҷомеаи ҷаҳонӣ дар тӯли бист
соли охир ба маротиб биафзояд. Зикр кардан кофист, ки маҳз ба
шарофати ташаббусҳои созандаи роҳбарияти Тоҷикистон Маҷмаи
Умумии СММ соли 2003-ро ҳамчун «Соли байналмилалии оби тоза»,
солҳои 2005-2015-ро Даҳсолаи байналмилалии амалиѐти «Об барои
ҳаѐт» ва соли 2013-ро «Соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об»
эълон намуд.
Ба шарофати ҳамкориҳои фаъолона ва судманди Ҷумҳурии Тоҷикистон
бо яке аз зерсохторҳои СММ оид ба масъалаҳои илм, маориф ва фарҳанг
(ЮНЕСКО) мо тавонистем, ки ҷашнвораҳои 1150-солагии ассгузори
адабиѐти форсии тоҷикӣ Абӯабдулло Рӯдакӣ ва 100-солагии шоири бузурги
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тоҷик Мирзо Турсунзода ба феҳристи ҷашнвораҳо ва ѐдгории таърихии
тоҷикон Саразм дар Панҷакент ба феҳристи мероси умумиҷаҳонии ин
созмони бонуфуз ворид гардида, ҳамасола 12 май ҳамчун Рӯзи “Шашмақом”
(2003) ва 21 март Рӯзи ҷашни байналмилалии Наврӯз эълон шавад.
Бо ибтикори ҷониби Тоҷикистон дар чорчӯби Созмони исломии илм,
фарҳанг ва маориф (ИСЕКО) низ чанд тадбири муҳимми илмию фарҳангӣ ба
монанди баргузориҳои ҷашнвораҳои Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, Носири
Хусрав, Муҳаммади Ғазолӣ, Имоми Аъзам ва Имом Бухорӣ, эҳѐи ѐдгориҳои
таърихии Хулбук, Кӯлоб, Истаравшан, Панҷакент, Ҳисор, Рӯшон ва
Мӯминобод, баргардон ва нашри Қуръони маҷид ба алифбои сирилики
тоҷикӣ амалӣ гашт.
Бале, бояд софдилона изҳор намуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 21 соли
истиқлолият мушкилиҳои зиѐдеро аз сар гузаронида ба ҷаҳониѐн исбот намуд,
ки миллати тоҷик, соҳибватан, соҳибтамаддун, сулҳпарвар ва ояндасоз аст.
Табиист, ки кишвари тозабаистиқлол расида мушкилиҳои зиѐди иқтисодӣ
дорад. Ба ҳамагон маълум аст, ки мо дар марҳилаи гузаронидани ислоҳотҳои
иқтисодӣ қарор дорем ва давомнокию натичадиҳии ин ислоҳот ҳануз моро
қаноат додан наметавонанд. Сифати рушди иқтисодӣ то ҳол таъмин нашудааст.
Қобилияти рақобатпазирии иқтисодиѐт ҳоло хеле кам аст. Дар ин самт
баҳогузорӣ ба натиҷаҳои инкишоф дар сатҳи кишвар, соҳаҳо ва минтақаҳои
ҷумҳурӣ бо назардошти афзоиши ҳосилнокии меҳнат бояд асоснок шавад. Ба
ғайр аз ин низоми устувори таҳлил ва ояндабинии нишонаҳои таъсири
бӯҳронҳои мухталифӣ ҷаҳонӣ ба иқтисоди ҷумҳурӣ то ҳол ташкил карда
нашудааст. Дар ин низом таҳия ва таҳлили сатҳҳои бехатарӣ нишондиҳандаҳои инкишофи иқтисодӣ – иҷтимоии ҷумҳурӣ, минтақаҳо, соҳаҳо дар
доираи механизми пешгирии вазъиятҳои манфӣ дар иқтисод бояд таъмин
гардад. Аммо муҳимтар аз ҳама ин аст, ки миллати мо азми қавӣ, иродаи росих
ва самти дурусти зиндагӣ дорад ва ин фазилатҳо ин миллатро аз ҳама
душвориҳо берун хоҳанд овард.
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НАҚШИ ИҶЛОСИЯИ XVI ДАР БОЗГАШТИ МУҲОҶИРОН
БА ВАТАН ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ ДУШВОРИҲО ДАР
САМТИ МУҲОҶИРАТИ АҲОЛӢ
БОБОЕВ А.,
муовини якуми cардори Хадамоти муҳоҷирати
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Давлати муосири демократии Тоҷикистон дар солҳои аввали ба даст
овардани истиқлолияти миллӣ ва рӯ овардан ба сохти нави сиѐсиву
иқтисодӣ, ба муноқишаҳои низомии дохилӣ ва коҳиш ѐфтани ҳолати
иҷтимоиву бехатарии аҳолии кишварамон, ки ба шиддатнокии раванди
муҳоҷират оварда расонид, дучор гардид.
Вазъияти сиѐсии муташанниҷ ва задухӯрдҳои дохилии шаҳрвандӣ дар
он давра садҳо ҳазор одамонро маҷбур сохтанд, ки тарки ватан намуда, ба
кишварҳои хориҷи дуру наздик ва минтақаҳои дохили ҷумҳурӣ муҳоҷират
намоянд. Шумораи умумии гурезаҳои кишварамон, ки дар ҳудуди дигар
давлатҳо паноҳ ѐфта буданд ва муҳоҷирони иҷбории дохили мамлакат, дар
солҳои 1992-1993 зиѐда аз 900 ҳазор нафарро ташкил дод ва вазъияти
баамаломадаи он давра Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба парокандагию парешонӣ
оварда расонид.
Иҷлосияи таърихии XVI-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки
моҳи ноябри соли 1992 дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд баргузор гардид,
роҳбарияти нави Тоҷикистон ва Ҳукуматро интихоб намуд ва маҳз аз ҳамон
вақт сар карда, сиѐсати дохилӣ ва берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
таърихи худ саҳифаи нави тараққиѐтро оғоз намуд.
Суханони аввалини Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон дар он
Иҷлосияи таърихии XVI-уми Шӯрои Олӣ дар ҳайси роҳбари нави интихобгардидаи давлат чунин буданд: «Ман барои барқарор кардани сулҳ дар
Тоҷикистон ва баргардонидани ҳамаи гурезаҳо ба Ватан, тайѐр ҳастам
ҳаѐтамро қурбон кунам». Ин гуна суханон ба дили ҳамаи шаҳрвандони
кишварамон умеди сулҳу осоишро нақш баст ва аз соли 1993 сар карда,
раванди бозгардонидани мардуми ҷабрдидаю парешонҳоли Тоҷикистон ба
ҷойҳои зисти доимиашон пайи ҳам ҳалли худро пайдо мекард.
Дар давоми солҳои 1993-1997 Роҳбари давлат кӯшишҳои зиѐде ба харҷ
дод, то ин ки сулҳу оромиро ба хонадони мардуми Тоҷикистон баргардонад.
Сафарҳои чандинкарата ба давлатҳои хориҷи дуру наздик, аз ҷумла ба
шаҳрҳои Москва, Теҳрон, Машҳад, Кобул, Хосдеҳ, Исломобод, Алмаато,
Ашқобод ва Бишкек бо мақсади гуфтушунидҳо бо тарафи мухолифин ва
пайдо намудани роҳи ҳалли масъала, ба натиҷаҳои назаррас оварда
расониданд.
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Ҳамин тариқ, 27 июни соли 1997 дар пойтахти Федератсияи Русия
шаҳри Москва Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, роҳбари Иттиҳоди мухолифини тоҷикон Саид Абдулло Нурӣ ва намояндаи
махсуси Котиби Генералии Созмони Милали Муттаҳид Герд Меррем
Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистонро
ба имзо расониданд ва ин санаи таърихӣ дар ҳаѐти мардуми Тоҷикистон
саҳифаи нави худро, ки ба оромию беҳбудии кишвар умед мебахшид, боз
намуд.
Баробари ба имзо расонидани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва
ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон, бозгаштани муташаккилонаи гурезаҳои
тоҷик ва ҷо ба ҷо намудани онҳо дар хонаҳои худ аз тарафи мақомоти
дахлдори ҷумҳурӣ, суръати нав пайдо намуд. Аз соли 1993 то соли 2000
ҳамагӣ 951255 нафар шаҳрвандони кишварамон ба ҷойҳои зисти доимиашон
баргардонида шуданд, аз он ҷумла: аз Федератсияи Россия – 178734 нафар,
Ҷумҳурии Исломии Афғонистон – 51345 нафар, Ҷумҳурии Қирғизистон –
15619 нафар, Қазоқистон – 2551 нафар, Туркманистон – 2007 нафар, Ӯзбекистон – 1836 нафар, Украина – 1510 нафар ва вилояту минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон – 697653 нафар.
Бо кӯшишҳои зиѐди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар давоми соли
2002 охирон 511 нафар ҷавонони кишварамон, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии
Исломии Покистон будубош доштанд ва шароити бозгаштанро надоштанд,
ба ватан баргардонида шуданд ва бо ҳамин раванди бозгашти муташаккилонаи гурезаҳои тоҷик ва муҳоҷирони иҷборӣ пурра ба анҷом расонида шуд.
Солҳои мудҳиши мухолифат ба хонадони тоҷикистониѐн ниҳоятдараҷа
заҳмату шиканҷаи бисѐре овард, аз он ҷумла:
 зиѐда аз 30 ҳазор хонаҳои шаҳрвандон ба хок яксон карда шуд ва ѐ
дар ҳолати ношоям қарор доштанд;
 садҳо биною иншоот, мактабҳои миѐна, бунгоҳҳои тиббӣ, идораҳои
давлатӣ ва дигар ташкилотҳо ба харобазор табдил ѐфта буданд;
 ҷанги хонумонсӯз зиѐда аз 55 ҳазор кӯдаконро ятим ва зиѐда аз 26
ҳазор занҳоро бешавҳар мононд;
 садҳо корхонаҳои истеҳсолӣ ва заводу фабрикаҳо ғорат гардида,
иқтисодиѐти мамлакат ба даҳҳо солҳо ақиб партофта шуд.
Чунин буданд натиҷаҳои бохти миллат ва мардуми Тоҷикистон дар
солҳои 90-уми асри гузашта.
Қайд кардан зарур аст, ки таҳти роҳбарии бевоситаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷиҳати баргардонидан ва ҷо ба ҷо намудани шаҳр-вандони
кишварамон дар ҷойҳои зисти доимиашон, вазорату идораҳои дахлдори
ҷумҳурӣ саҳми арзандаи худро гузоштанд, ба монанди: Вазорати меҳнат ва
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, Вазорати корҳои дохилӣ, Вазорати корҳои хориҷӣ,
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Вазорати молия, Вазорати тандурустӣ, Вазорати нақлиѐт, Кумитаи давлатии
амнияти миллӣ, Кумитаи телевизион ва радио, мақомоти иҷроияи маҳаллии
ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва дигарон.
Инчунин, дастгирии бевоситаи кишварҳои ба мо дӯсти ИДМ ва пеш аз
ҳама Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон, ӯзбекистон, кишварҳои хориҷи дур ба монанди ИМА, Шветсия,
Олмон, Эрон, Япония, Ҳолландия, Дания, Франсия, Покистон, созмону ташкилотҳои байналхалқӣ дар симои Раѐсати Комиссари Олии Созмони Милали
Муттаҳид оид ба гурезаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Созмони Байналмилалӣ оид ба Муҳоҷират, Созмони Байналмилалии Меҳнат, Барно-маи
рушди Созмони Милали Муттаҳид, Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх
ва дигар ташкилоту идораҳоро бояд қайд кард.
Дар он давра Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади фароҳам
овардани шароит барои бозгашти гурезаҳо ва муҳоҷирони иҷборӣ, қонуну
қарорҳои аввалини худро қабул кард, аз он ҷумла:
 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи гурезаҳо», аз соли 1992;
 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 августи соли 1995
№542 «Дар бораи тадбирҳои иловагӣ оиди бозгардонидани гурезаҳо –
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муҳоҷирони иҷборӣ ба ҷойҳои зисти
муқимии худ ва ҳифзи иҷтимоию ҳуқуқии онҳо»;
 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 июли соли 1996 №32
«Дар бораи баъзе тадбирҳо оиди ҳифзи иҷтимоии гурезаҳо ва муҳоҷирони
иҷборӣ»;
 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 майи соли 1997 №224
«Дар бораи тадбирҳо оиди иҷрои Протокол аз 13 январи соли 1997 дар
Теҳрон дар бораи масъалаҳои гурезаҳо, ки байни ҳайати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иттиҳоди мухолифини тоҷикон ба имзо расидааст» ва
дигарҳо.
Барои барқарорсозии хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон, иншооти иҷтимоии кишвар ва бо мақсади паст кардани сатҳи камбизоатӣ, бо дастгирии
сохторҳои мухталифи иҷтимоӣ, мақомоти давлатӣ дар якҷоягӣ бо Раѐсати
Комиссари Олии Созмони Милали Муттаҳид оид ба гурезаҳо, Созмони
Байналмилалии Меҳнат ва Барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид
зиѐда аз 160 лоиҳаро барои гурезаҳои бозгашта ва низомиѐн бо аъзои оилаашон амалӣ намуданд.
Таҷрибаи Тоҷикистон оиди бартараф кардани низоъ дар ҷамъият,
ташкил ва ҷо ба ҷо намудани гурезаҳо дар ҷойҳои муқимии худ ва баргардонидани онҳо ба ҳаѐти осоишта, тибқи баҳодиҳии иттиҳоди ҷаҳонӣ метавонад
ҳамчун намуна барои дигар кишварҳои ҷаҳон арзебӣ карда шавад.
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Ҳозирини гиромӣ,
Баъд аз анҷом додани раванди бозгашти муҳоҷирон ба ватан ва чо ба чо
кардани онҳо дар ҷои зисти доимӣ, маълум гардид, ки на ҳамаи шаҳрвандон
имконият доранд дар кишварашон кори доимиро бо музди меҳнати арзанда
пайдо кунанд ва чунин вазъият онҳоро маҷбур сохт такроран ба хориҷи
кишвар сафар намоянд. Сафари минбаъдаи шаҳрвандони бекори кишварамон ба хориҷа самти муҳоҷирати меҳнатиро пурзӯр гардонид ва ин раванд
мутобиқи баҳодиҳии коршиносони соҳа метавонад даҳсолаҳоро дар бар
гирад, зеро Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нигоҳи вазъияти вазнини иқтисодӣ,
имконият надорад дар солҳои наздиктарин ҳамаи муҳоҷирони меҳнатиро бо
кори доимӣ ва маоши арзанда дар дохили мамлакат таъмин намояд.
Бо дарназардошти афзоиш ѐфтани равандҳои муҳоҷирати меҳнатӣ дар
ҷомеа ва бо мақсади ба танзим овардани фаъолият дар ин самт, Фармони
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2011, №1014 оид ба
таъсис додани Хадамоти муҳоҷирати назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба тасвиб расид ва ба идораи нави муҳоҷират иҷрои 5 вазифаи асосӣ
вогузор карда шуданд, ки онҳо чунин мебошанд:
 танзими муҳоҷирати меҳнатии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба хориҷа,
 таълими касбии муҳоҷирони меҳнатӣ,
 бокортаъминкунии шаҳрвандон дар хориҷи кишвар,
 робита бо ҳамватанони бурунмарзӣ,
 муҳоҷирати меҳнатии шаҳрвандони хориҷӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон.
Ҷиҳати иҷрои вазифаҳои дар боло қайдгардида, Хадамоти муҳоҷират
фаъолияти худро тибқи Низомномаи идора ва нақшаҳои корӣ ба роҳ монда,
ҳалли бисери масъалаҳоро анҷом дод, ки баъзеи онҳоро мухтасар қайд
кардан ба маврид аст, аз ҷумла:
1. Бо дастгирии бевоситаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар
ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои дахлдори мамлакат, ташкилоту созмонҳои
байналмилалӣ ва ғайридавлатӣ ду лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи муҳоҷирати меҳнатӣ” ва “Дар бораи агентиҳои шуғл” таҳия
гардиданд ва ҳоло дар марҳилаи мувофиқа қарор доранд. Такмил додани
қонунгузории миллӣ ва дигар санадҳои меъѐрии ҳуқуқии соҳавӣ имконият
медиҳанд, ки механизмҳои ҳамоҳангсозӣ ва ҳамкориҳои байниидоравӣ
дуруст ба роҳ монда шуда, масъалаҳои ҳифзи иҷтимоию ҳуқуқии муҳоҷирони меҳнатӣ ва расонидани хизматрасонӣ ба онҳо дар амал татбиқ карда
шаванд.
Хадамоти муҳоҷират соли 2011 таҳияи лоиҳаи «Стратегияи миллии
муҳоҷирати меҳнатии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷа барои
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солҳои 2011-2015»-ро анҷом дод ва он бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 4 октябри соли 2011, № 460 тасдиқ карда шуд. Барои иҷрои
талаботҳои Стратегияи мазкур мақомоти дахлдори давлатӣ, ташкилотҳои
байналмилалию ғайридавлатӣ ҷалб карда шудаанд ва масъалаҳои бартараф
намудани камбудиҳои ҷойдошта дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ, таъмини
ҳифзи иҷтимоӣ ва манфиатҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар
хориҷа кор мекунанд, омодагии касбии босифати муҳоҷирони меҳнатӣ ва бо
кори муносибу самарабахш дар хориҷи кишвар таъмин намудани онҳо,
мавриди иҷро ва назорати доимӣ қарор дода мешаванд.
28 октябри соли 2011 Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Беларус дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ ба имзо
расонида шуд ва баъдан лоиҳаи Созишномаҳо бо давлатҳои Кореяи Ҷанубӣ,
Қатар ва Украина таҳия гардида, барои мувофиқа унвонии тарафҳо ирсол
карда шуд.
Дар давоми 20 соли охир зиѐда аз 90%-и муҳоҷирон – шаҳрвандони
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳарсола ба Федератсияи Россия равона мегарданд ва
аз ин хотир, ба роҳ мондани ҳамкориҳо бо дигар давлатҳои хориҷи дуру
наздик имконият медиҳад, ки самти муҳоҷирати меҳнатӣ ба дигар кишварҳо
низ нигаронида шавад. Ҳамзамон, ҳамаи мову шумо ва пеш аз ҳама аз
ҷониби вазорату идораҳои дахлдори ҷумҳурӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатӣ дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо бояд ҷиҳати дар дохили мамлакат
таъсис додани ҷойҳои нави кории арзанда тадбирҳои ҷиддӣ андешида
шаванд ва раванди муҳоҷирати аҳолӣ ба хориҷа паст карда шавад.
Ҳозирини гиромӣ.
Дар ҳақиқат равандҳои муҳоҷирати аҳолӣ дар миқеси ҷаҳон афзоиш
ефта, ба яке аз масъалаҳои глобалӣ мубаддал гаштааст ва он бе сабаб нест.
Зеро, мутобиқи маълумоти Созмони Милали Муттаҳид, агар дар солҳои 60уми асри гузашта шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ дар ҷаҳон 65 миллион
нафарро ташкил намуда бошад, пас ин рақам дар соли 2010 ба 214 миллион
расид. Ҳамчунин, дар асоси пешбиниҳои коршиносони СММ, то соли 2050
шумораи муҳоҷирон дар ҷаҳон ба 405 миллион нафар мерасад, яъне
равандҳои муҳоҷирати аҳолӣ сол то сол зиед гардида, ҳудуди давлатҳои
хориҷи дуру наздикро дар бар мегирад. Аз ин хотир, воридшавӣ ба бозори
меҳнати ҷаҳонӣ мушкил ва рақобат пуршиддат мегардад.
Равандҳои муҳоҷират дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ сол ба сол афзоиш
меѐбад ва нисбати танзими он бояд диққати ҷиддӣ дод. Соли 2002 ҳамагӣ
262000 нафар муҳоҷирони меҳнатии кишварамон ба хориҷа сафар карданд,
соли 2011 бошад ин рақам то 750 391 нафар зиѐд гардид ва чунин ҳолат
боиси нигаронист, зеро масъалаи дар амал идоракунии равандҳои муҳоҷират
имрӯз афзалияти хосса дорад.
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Аз ин хотир, барои ба танзим овардани масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ
ва таъмин намудани ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои муҳоҷирони меҳнатӣ ва
аъзои оилаи онҳо, таъсис додани Шӯрои машваратӣ таҳти роҳбарии
Сарвазир дар ҳайати вазирон ва раисони вазорату идораҳои калидӣ лозим
аст. Дар Парлумони мамлакат ташкил кардани Кумитаи алоҳида оид ба
баррасии масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ зарур мебошад. Инчунин, барои
ҳалли фаврии масъалаҳо ва татбиқи механизми ҳамкориҳои вазорату
идораҳои ҷумҳуриявӣ, таъсис додани вазифаи Мушовири давлатии
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба сиѐсати муҳоҷират ба мақсад
мувофиқ аст.
Ба ғайр аз он, ҷиҳати мусоидат ва ерии моддӣ ба муҳоҷирони меҳнатӣ
ва аъзои оилаи онҳо, мисли таҷрибаи пешқадами давлати Филиппин, ташкил
кардани Хазинаи ҷамъиятию давлатии иҷтимоӣ, Марказҳои иттилоотию
ҳуқуқӣ, репатриатсия, реабилитатсия ва реинтегратсия лозим мебошад.
2. Қайд кардан ба маврид аст, ки барои бо кори доимӣ ва маоши арзанда
таъмин намудани муҳоҷирони меҳнатии Тоҷикистон дар бозори меҳнати
хориҷи кишвар, сатҳи касбомӯзӣ, тахассус ва донистани забони хориҷӣ,
бояд ба талаботи давлати қабулкунанда ҷавобгӯй бошад.
Новобаста аз он, ки дар муассисаҳои соҳаи таълими касбӣ солҳои
охир ба касбомӯзии шаҳрвандон диққати зиѐд дода мешавад, мутаассифона дараҷаи ихтисос ва забондонии муҳоҷирони меҳнатӣ, ки ба хориҷи
кишвар равона мегарданд, нокифоя мебошад.
Ҳар сол аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷа зиѐда аз 600-700 ҳазор
нафар муҳоҷирони меҳнатӣ сафар менамоянд. Илова бар он, ҳарсола ба
бозори меҳнати дохили мамлакат дар доираи 150-180 ҳазор нафар қувваи
нави қобили меҳнат ворид мегардад, ки онҳо низ талабгори ҷойҳои кории
доимӣ бо маоши арзанда мебошанд. Соли 2011Вазорати маориф ва Вазорати
меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамагӣ 64 ҳазор
нафарро барои касбомӯзӣ фаро гирифтанд, ки чунин миқдор ба талаботи
ҷомеа ҷавобгӯй нест.
Мутобиқи тадқиқотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикисон, ки соли 2010 гузаронида шуданд, сатҳи маълумоти касбӣкоргарии муҳоҷирони меҳнатии кишварамон соли 2004 21,9%-ро ташкил
медод ва ин нишондиҳанда соли 2009 то 11,8% коҳиш ѐфтааст. Солҳои
минбаъда низ вазъият беҳтар нагардид ва чунин ҳолат шаҳодат медиҳад, ки
соҳаи касбомӯзӣ бояд таҷдид дода шавад.
Аз ин лиҳоз, Хадамоти муҳоҷират зарур мешуморад, ки дар асоси
таҷрибаи байналмилалӣ, дар Тоҷикистон шарикии давлатию хусусӣ дар
соҳаи касбомӯзии муҳоҷирони меҳнатӣ ва шахсони бекор ба роҳ монда
шавад, то ин ки бозори меҳнати дохили мамлакат аз коргарони баландихтисос пурра гардад.
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Инчунин, ҷиҳати дар қаламрави давлати қабулкунандаи муҳоҷирони
меҳнатӣ ба касбомӯзӣ ҷалб кардани шаҳрвандони кишварамон ва кор карда
баромадани стандартҳои ягонаи тахассусӣ бо ин давлатҳо, бояд аз ҷониби
вазоратҳои номбурда корҳои назаррас ба анҷом расонида шаванд.
Ташкил намудани дарсҳои касбомӯзӣ аз рӯи ихтисосҳои замонавӣ дар
синфҳои болоии мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, мактабҳои махсус ва хона –
интернатҳо, зиѐд намудани соатҳои дарсӣ дар барномаҳои омӯзишии донишгоҳҳои олӣ ва мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ бо мақсади азхуд намудани
забонҳои хориҷӣ (русӣ, англисӣ, немисӣ, арабӣ ва ғайраҳо) низ ба мақсад
мувофиқ аст.
Мутобиқи нақшаи чорабиниҳои Стратегияи дар боло дарҷгардида ва бо
дарназардош-ти он, ки таълими касбии муҳоҷирони меҳнатӣ яке аз вазифаҳои Хадамоти муҳоҷират ба ҳисоб меравад, дар сохтори идора таъсис
додани Марказҳои минтақавии касбомӯзӣ ва омодагии муҳоҷирони меҳнатӣ
ба хориҷа зарур аст. Мутаассифона, ҳалли масъалаи мазкур аз ҷониби
Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии худро пайдо накардааст
ва чунин вазъият будубоши муҳоҷиронро дар хориҷа боз ҳам вазнинтар
мегардонад, зеро онҳо асосан худсарона ва бе тайѐрии пеш аз сафар равона
мегарданд.
Ба ҳамаи камбудиҳои иқтисодии мамлакат нигоҳ накарда, масъалаи
касбомӯзии муҳоҷирони меҳнатӣ ва шаҳрвандони бекор бояд дар мадди
аввали ҷомеа қарор дода шавад. Дар ҳолати зоҳир намудани беаҳамиятӣ ба
ҳалли масъалаи мазкур, шаҳрвандони Тоҷикистон ба рақобати бозори
меҳнати дохил ва хориҷи кишвар тоб оварда наметавонанд ва вазъияти
иҷтимоию иқтисодии кишвар аз ҳолати имрӯза душвортар мегардад.
3.Қайд кардан лозим аст, ки масъалаи бокортаъминкунии шаҳрвандони
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар асосан аз ҷониби худи онҳо амалӣ
карда мешавад, зеро субъектҳои хоҷагидор, ки дорои иҷозатномаи Хадамоти
муҳоҷират ҷиҳати интиқоли муҳоҷирон ба хориҷа мебошанд, хеле камфаъоланд ва шумораи ин субъектҳо сол аз сол коҳиш меѐбад.
Дар нуҳ моҳи соли 2012 аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон 613657
нафар муҳоҷирони меҳнатӣ ба хориҷа сафар карданд, ки аз инҳо 555933
нафар мардҳо ва 57724 нафар занҳо мебошанд. Айни замон дар ҷумҳурӣ 31
субъекти хоҷагидор дорои иҷозатномаи Хадамоти муҳоҷират мебошад ва
танҳо 11-тои он фаъолият дорад. Аз ин хотир, дар ин давра тавассути онҳо
танҳо 2643 нафар муҳоҷирони меҳнатӣ ба хориҷа муташаккилона сафарбар
карда шуданду халос.
Баҳри ҷалби нерӯи бахши хусусӣ ба соҳаи муҳоҷирати меҳнатӣ, аз он
ҷумла барои ташкил кардани марказҳои таълимдиҳӣ, баландбардории тахассуси муҳоҷирони меҳнатӣ, омода намудани муҳоҷирони меҳнатӣ пеш аз
сафар, фаъол кардани кори агентиҳои хусусии бокортаъминкунӣ зарур
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мебошад. Чи тавре, ки дар боло қайд гардид, ҳоло лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи агентиҳои хусусии шуғл» таҳия ва дар мувофиқа
қарор дорад. Қабули ин Қонун имконият медиҳад, ки фаъолияти кории
агентиҳо муайян гардида, муносибатҳои онҳо бо корҷуѐн, мақомотҳои
дахлдори давлатӣ, аз ҷумла ҳифзи ҳуқуқ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ғайридавлатӣ ва дигарҳо тибқи муқаррарот ба роҳ монда шавад.
Хадамоти муҳоҷират дар навбати худ бояд бо субъектҳои хоҷагидор
корҳоро ҷоннок намуда, семинару машварат ва назорати фаъолияти онҳоро
тибқи талаботи қонунгузории миллӣ ва Конвенсияҳои байналмилалӣ ба роҳ
монад.
4. Дар соли 2012 Хадамоти муҳоҷират бо мақсади татбиқи Консепсия
дар бораи ҷалби ҳамватанони бурунмарзӣ ҳамчун шарикони рушди кишвар
ва нақшаи чорабинии он фаъолияти кориро идома дод.
Доир ба мавзӯи зикршуда Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон чандин маротиба дастуру супоришҳо дода буданд ва
Хадамоти муҳоҷират дар ҳамкорӣ бо дигар вазорату идораҳои дахлдори
ҷумҳурӣ тадбирҳои лозима андешида истодааст.
Барои ҳалли масъалаи мазкур, таҳти ҳамоҳангсозии Хадамоти муҳоҷират ва дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои ҷумҳуриявӣ таъсис додани
Маркази мусоидат ба ҳамватанони бурунмарзӣ бо ҳайати Шӯрои роҳбарикунанда иборат аз роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор ва шахсони мӯътабари ҷомеа зарур мебошад. Ниҳоди номбурда дар мисоли давлати Ҳиндустон
метавонад фаъолияти худро бо ҷалби инвеститсияҳо ва маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ ҷиҳати татбиқ намудани лоиҳаҳои замонавӣ ба тарзи
шаффофият ва бар нафъи шаҳрвандони Тоҷикистон ба роҳ монад.
Инчунин, бо мақсади ҷалби маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ барои
рушди мустаҳками иқтисодиѐт ва ҳавасманд намудани онҳо дар ташкили
корхонаҳои хурду миѐна ва бо ин роҳ таъсис додани ҷойҳои нави корӣ дар
дохили мамлакат, мумкин аст таҷрибаи давлати Молдоваро истифода бурд.
Дар ин кишвар системаи маблағгузории 1+1 ҷорӣ шудааст ва дар асоси он
барои ташкили фаъолияти соҳибкорӣ, бонкҳои давлатӣ миқдори умумии
маблағҳои истифодашудаи муҳоҷирони меҳнатиро ба назар гирифта,
иловатан боз ҳамин миқдор маблағҳоро барои муҳоҷирон ҳамчун қарзҳои
имтиѐзнок пардохт менамоянд. Яъне, мақомоти давлатӣ низ ҳавасмандии
худро дар рушди соҳибкории хурду миѐна исбот менамояд ва ин гуна
дастгирии давлатӣ муҳоҷирони меҳнатиро дар иштирок ва сармоягузорӣ
ҷиҳати пешбурди иқтисодиѐти мамлакат дилпур мегардонад.
Ба ғайр аз он, чорабиниҳои дигари диққатҷалбкунанда низ ҳастанд, ки
метавонанд робитаи ҳамватанони бурунмарзиро бо сарзамини аҷдодиашон
хеле беҳтар ба роҳ монанд.
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5. Робитаҳои байналмилалӣ байни корхонаҳо, ташкилотҳо ва муассисаҳои ҷумҳуриявӣ бо ширкатҳои хориҷи дуру наздик сол аз сол вусъат
меѐбанд. Шумораи шаҳрвандони хориҷӣ, ки дар қаламрави ҷумҳурӣ
фаъолият менамоянд зиѐд мегардад.
Аз ин лиҳоз, Хадамоти муҳоҷират фаъолиятро тибқи Фармони
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели соли 2001 таҳти №544 “Дар
бораи пурзур намудани мубориза муқобили муҳоҷирати ғайриқонунӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15
майи 1999 таҳти № 218 “Дар бораи қоидаҳои истиқомати шаҳрвандони
хориҷӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон” дар ҳамкорӣ бо сохторҳои
дахлдори ҷумҳурӣ, ба роҳ мондааст.
Барои соли 2012 квотаи муҳоҷирати хориҷӣ ва ҷалби қувваи кории
хориҷӣ ба миқдори 4800 нафар тасдиқ карда шудааст ва дар асоси он, дар
нуҳ моҳи соли 2012 тибқи дархости кордиҳандагон ба 3999 нафар
шаҳрвандони хориҷӣ иҷозат барои кор дода шудааст, аз ҷумла: дар ВМКБ –
23 нафар, вилояти Хатлон – 145 нафар, вилояти Суғд – 544 нафар, шаҳри
Душанбе ва НТҶ – 3287 нафар. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳоҷирони
меҳнатӣ зиеда аз 40 давлати хориҷи дуру наздикро ташкил медиҳанд ва онҳо
дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ мисли саноат, сохтмон, савдо ва хӯроки
умумӣ, нақлиет, тандурустӣ, варзиш, маориф, хоҷагии қишлоқ, геология,
алоқа ва ғайраҳо фаъолияти корӣ доранд.
Ҳамзамон, бояд қайд кард, ки дар баробари фаъолияти муҳоҷирони
меҳнатии хориҷӣ, кордиҳандагон зиѐда аз 12000 шаҳрвандони Тоҷикистонро
бо кор таъмин кардаанд ва ин нишондиҳанда мувофиқи талаботи Хадамоти
муҳоҷират бояд ба маротиб зиѐд карда шавад.
Зикр ба маврид аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2001 аъзои
Конвенсияи байналмилалӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ ва
аъзои оилаи онҳо мебошад ва тибқи талаботи Конвенсияи номбурда,
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои муҳоҷирони
меҳнатии кишварамон, инчунин ӯҳдадор аст нисбати будубоши мӯътадили
муҳоҷирони меҳнатии хориҷӣ низ корҳои муайянро ба анҷом расонад, аз
ҷумла: бехатарӣ ва шароити меҳнат, назорати рӯзҳои корӣ ва истироҳати
муҳоҷирон, ҳифзи ҳуқуқ ва иҷтимоиѐт, ҳолати тансиҳатӣ, ҳифзи судӣ ва
муроҷиати онҳо ба мақомотҳои давлатӣ, ташкили марказҳои миллию
фарҳангӣ ва ба роҳ мондани ҳамкориҳо, инчунин ҳалли дигар масъалаҳо, ки
бояд доимо мавриди назар қарор дода шаванд ва таҳти ҳамоҳангсозии
мақомоти ваколатдори муҳоҷират амалӣ гарданд.
Хадамоти муҳоҷират новобаста аз душвориҳои ҷойдошта, бо мақсади
танзими раванди муҳоҷират, беҳтар намудани шароити буду боши муҳоҷирони меҳнатӣ дар хориҷи кишвар ва бахусус дар Федератсияи Россия, ҳифзи
ҳуқуқу манфиатҳои онҳо, ҷустуҷӯи бозори иловагии меҳнат, баланд
бардоштани сатҳи касбомузии муҳоҷирони меҳнатӣ, вусъати равобит бо
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ҳамватанони бурунмарзӣ ва ҷалби онҳо ба рушди иқтисодиѐти мамлакат,
назорати риояи қонунгузории амалкунанда аз ҷониби муҳоҷирони меҳнатии
хориҷӣ, имкониятҳои мавҷудбударо истифода бурда фаъолияти худро
ҷиҳати тадбиқи сиѐсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти
муҳоҷирати меҳнатӣ дар асоси қонунгузории миллӣ ва санадҳои меъѐрию
ҳуқуқии байналмилалӣ, ки онро Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф кардааст,
амалӣ менамояд.
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ИҶЛОСИЯИ XVI ВА БУНЁДИ ДАВЛАТДОРИИ
МИЛЛӢ ДАР ТОҶИКИСТОН
САФОЛОВ М.Қ.,
мудири бахши технологияҳои иттилоотию
коммуникатсионии Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ
Мӯҳтарам Раис, ҳозирини гиромӣ!
Қабл аз хама мехоҳам аз баргузоркунандагони ин конфронси ҷумҳуриявии илмию амалӣ, ки ба яке аз муҳимтаринтарин ва пурифтихортарин
руйдоди таърихи кишварамон Иҷлосияи XVI сарнавиштсози Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон (даъвати дувоздахум) бахшида шудааст, ба хотири
даъват ва иштирок дар ин маҳфил изҳори сипосгузорӣ намоям.
Дар асл маҳз Иҷлосияи XVI поягузори давлатдории миллӣ дар
Тоҷикистон ба шумор меравад. Ва ин мавзӯъ аз усулитарин ва муҳимтарин
масоили таърихи гузашта ва муосири Ватанамон маҳсуб меѐбад.
Табиист, ки бидуни давлати миллии мустақил ҳама гуна орзую омоли
таърихи миллат ва тамоми аҳдофи насли имрӯзу фардои он маънои худро аз
даст медод.
Ба ин хотир аст, ки танхо заминагузорӣ ба чунин вазифаи бузурги
таърихӣ боис гашт, ки давлатдории миллии мо тоҷикон аз вартаи нобудӣ
начот ѐбад.
Ҷиҳати расидан ба ин ҳадаф ва амалӣ намудани он дар он вазъияти
буҳроние, ки тамоми соҳаҳоро дар мамлакат фаро гирифта буд, шахсияте
зарур буд, ки роҳи нави бурунрафтро аз он хатарот ба таври фарогир
пайгирӣ намояд ва раҳбари идомаи сулҳу субот ва такомули ҷомеаи мо
бошад.
Хушбахтона, бо интихоби шахсияти барозандаи кишвар, мӯҳтарам
Эмомалӣ Шарифович Раҳмонов, ба ҳайси Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон масъалаҳои мубрами рӯз, ки Иҷлосия онҳоро муайян намуда
буд, ба таври муназзам роҳҳои ҳаллу фасли худро ѐфтанд.
Ба бунѐди давлатдории миллӣ дар Тоҷикистон масълаҳои зерин асос
гузоштанд, ки ҳар кадоми онҳо ифтихороти алоҳидаро ба худ касб
намудааст.
Маҳз ба туфайли ин Иҷлосия аркони давлатдории миллӣ ва ниҳодҳои
асосии давлатдории мо эҳѐ ва барқарор гардиданд.
Дар он муддати замонӣ на танҳо мақомоти марказии ҳокимияти
давлатӣ, балки дар аксарияти минтақаҳои кишвар мақомоти маҳаллии
ҳокимият пурра фалаҷ гашта буданд ва барқарории онҳо низ кори осон
набуд.
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Maвзӯи дигар, ки дар барқарории аркону аломатҳои давлатдории миллӣ
дар Иҷлосия ҳал гардид, қабул гаштани Нишони давлатӣ ва Парчами
миллиии Тоҷикистон мебошад.
Нахустин бор дар ин Иҷлосия ба ҷои Парчами Тоҷикистони Шӯравӣ
парчами Тоҷикистони соҳибистиқлол қабул ва барафрошта шуд.
Идеяи сулх, оштии миллӣ ва авфу ҳамдигарфаҳмӣ аз чумлаи масоили
мубрами рӯзи кишварамон буданд, ки дар ин Иҷлосия садо доданд. Ва ба
ҳамин мақсад Иҷлосия қонунҳои худро «Дар бораи афви умумӣ» ва «Дар
бораи гурезахо» қабул намуд. Дар ин ҷо бояд ба ѐд биѐрем, Рахбари
мамлакат, Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ
Раҳмонов дар пешгоҳи халқи шарифи Тоҷикистон савганд ѐд намуда
буданд, агар лозим шавад, бар ивази ҷони худ сулҳу ваҳдатро ба Тоҷикистон
меоранд ва то он даме, ки як гурезаи тоҷик дар хориҷ умр ба cap мебарад,
ором зиндагӣ нахоҳанд кард.
Ба ин муносибат пешниҳод гардид, ки рузи 26 ноябри соли 1992 Рӯзи
сулҳ ва ризоияти миллии мардуми Тоҷикистон эълон карда шавад ва чунин
қарор низ қабул гардид.
Ба хотири расидан ба сулҳи фарогир ва ризоияти миллӣ вақт зарур буд,
ҳарчанд мардуми Тоҷикистон ташнаи сулҳу оштӣ буданд, аммо дар он айѐм,
ҳанӯз ҳам тарроҳон аз берун ва аз дохил ба раванди расидагӣ бар сулҳу
ваҳдати саросарии тоҷикистониѐн мухолифат менамуданд.
Ин раванд тақозо менамуд, то ҳудуди як миллион нафар гурезаҳо ба
манзилҳои зисташон баргардонида шаванд, даҳҳо ҳазор хонаҳо ва инфраструктураҳои иҷтимоӣ барқарор карда шаванд.
Набояд ин нукта низ фаромӯш шавад, ки хисороти инсонии ин ҷанги
таҳмилӣ бар сари мардуми Тоҷикистон боиси ҳалокати беш аз 150000 нафар
ҳамватанони мо гашта, зарари моддии он ба 10 миллиард доллари амрикоӣ
баробар мегардад.
Ва он рузи саид ба туфайли талош ва кӯшишҳои ҳастанопазири Сарвари
давлат, Ҷаноби Олӣ, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 27 июни соли 1997 фаро
расид. Модели тоҷикии расидан ба сулх ва ризоияти миллӣ бе назир аст.
Ҷомеаи ҷахонии муосир бо он ҳама мушкилоте, ки дар робита ба овардани
сулҳу субот дар манотиқи доғи кураи арз дорад, аз ин таҷриба истифода
хоҳад кард.
Иҷлосия иқдомҳои муҳими давлатиро ба анҷом расонид, ба мисли:
- роҳбарии нави сиѐсии мамлакат таҳти сарварии мӯҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон ба ҳайси Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб намуд;
- сохтори конститутсионӣ, ҳокимияти иҷроия ва судиро дар мамлакат
барқарор кард;
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- хатари пош хурдани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва пароканда шудани
миллатро ҷилавгирӣ намуд;
- тадбирҳои мукаммали аз бӯҳрони сиѐсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва маънавӣ баровардани кишварро ба миѐн гузошт;
- самтҳои асосии сиѐсати дохилии мамлакатро таъин карда, барои ба
эътидол овардани неруҳои солими ҷомеа, ҳизбҳои сиѐсӣ, ҳаракатҳои мардумӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, созмонҳои ғайриҳукуматӣ ва ташкилотҳои
динӣ заминаи мусоид ба вуҷуд овард;
- мавқеи сиѐсии байналмилалӣ ва сиѐсати хориҷии Тоҷикистонро
муайян намуда, барои ҳамкориҳои муфид бо кишварҳои ҷаҳон ва созмонҳои
бонуфузи байналмилалӣ роҳро боз намуд:
Ҳамзамон ин айѐмро метавон оғози сиѐсати бисѐрсамтаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон номид, ки бунѐди онро Ичлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон гузоштааст.
Ва то ба имрӯз кишвари мо бо бештар аз 124 давлати ҷаҳон муносиботи
дипломатӣ дошта, ҷиҳати таҳкими равобити мутақобилан судманд бо ин
мамолик созишномаҳо ба имзо расидааст.
Ба шарофати роҳи муайян намудаи Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон халки кишвари мо ба хайси кисми чудонашавандаи
ҷомеаи ҷаҳон таъмини озодӣ, ҳифзи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд, эъмори
ҷомеаи навин, бунѐди давлати соҳибихтиѐр, демократӣ, ҳуқуқбунѐд, дунявӣ,
иҷтимоӣ ва ягонаро ҳадафи асосии худ қарор дод.
Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тавлиди сохтори
навини давлат, истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ, таъмини амнияти
кишвар, гуногунандешӣ, бисѐрҳизбӣ, ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳѐи
Тоҷикистон ибтидо гузошт.
Дар ин робита метавон қабули нахустин Конститутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистонро мисол овард, ки он баъд аз омузиши амиқ ва ҳамаҷонибаи
Қонуни асосии кишварҳои мутараққии ҷаҳон лоиҳаи он омода гардида, ба
раъйпурсии умумихалқӣ гузошта шуд ва бо ҷонибдории аксарияти ҷомеаи
мамлакатамон қабул гардид.
Тибқи Конститутсияи нав барои таҷзияи рукнҳои давлат, ташаккули
давлати соҳибихтиѐр, демократӣ, ҳуқуқбунѐд, дунявӣ, иҷтимоӣ ва ягона,
ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ ва волоияти қонун шароит фароҳам оварда шуд.
Интихоботи мақомоти давлатӣ аз поѐн то ба боло дар асоси Конститутсияи нав ва қонунҳои нави интихобот ба тариқи алтернативӣ сурат
гирифтанд.
Бо дар назардошти зарурияти ҷомеаи Тоҷикистон тавассути раъйпурсии
умумихалқӣ тағйирот ва иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар солҳои 1999 ва 2003 ворид карда шуданд, ки онҳо худ ҷавобгӯи ниѐз-
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мандиҳои кишвари озоди демократӣ, ҳуқуқбунѐд, дунявӣ ва иҷтимоӣ ба
шумор мераванд.
Ҳамчунин дар Иҷлосия дар мавриди дигар ҷанбаҳои муҳими ҳаѐти
мамлакат тадбирҳое андешида шуданд, ки барои Тоҷикистони азизи мо
тақдирсоз буданд. Мехоҳам сӯҳбатро бо суханони Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба итмом расонам, ки
ба муносибати таҷлили 15-мин солгарди Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон баѐн гардида буданд: «Ҳамватанони азизро бо рӯзи
саиди 15-солагии Иҷлосияи сарнавиштсоз табрик гуфта, орзу менамоям, ки
дар сарзамини аҷдодиамон Тоҷикистони азиз офтоби сулҳу сафо ҳамеша
дурахшон ва аз нуру зиѐи он замири ҳар як фарди Ватан ҷойгохи
ҳамешабаҳори ваҳдати миллӣ, ободиву осудагӣ ва хушбахтии ҷовидонӣ
бошад».
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МАСЪАЛАИ ҲИФЗ ВА ТАЪМИНИ РУШДИ
ДАВЛАТДОРИИ МИЛЛӢ ДАР ТОҶИКИСТОН
КАБИРОВ Ш.,
иштироккунандаи Иҷлосияи XVI
Шӯрои Олӣ, собиқ вазири кишоварзӣ
Ҳозирини мӯҳтарам!
Аввалан баргузории ин конфронси аз нигоҳи мазмун ва мундариҷа барои
шароити феълии Точикистон ниҳоят муҳимро барои ҳама ширкаткунандагон
табрик мегуям ва махсусан ба баргузоркунандагони ин конфронс, раѐсати
Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ба андешаи ман тамоми ҷузъиѐти Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз ибтидо то интиҳо аз зеҳни мардуми тоҷик мисли як маромномаи
зинда мондан ва ѐ аз саҳнаи таърих руфта шудани миллати мо, давлати мо,
тақдир ва сарнавишти мардуми дар тули таърих заҷру азияткашидаи мо дур
намешавад ва ҳеҷ гоҳ аз хотири шоҳидони насли кунунии ин сарзамин
намеравад.
Ман ҳам бо вуҷуди намояндаи мардумӣ набудан ба далели дар умури
ҳукумати вилояти онвақтаи Қӯрғонтеппа дар ҳайати роҳбарият кор карданам ва
аз мушкилоти сиѐсию иқтисодӣ ва иҷтимоии ноҳияҳои водии Вахш хуб огаҳӣ
доштанам ба сифати шахси даъватшуда дар ин иҷлосия дар шаҳри Хуҷанд, дар
ҳамон бинои таърихии Қасри Арбоб иштирок доштам ва суханронӣ кардам.
Воқеан, маркази ҳама шуру қиѐмхо дар он шабу рӯзи тирамоҳи соли 1992
дар қисмати ҷанубии водии Вахш идома доштанд. Мардуми бегуноҳ ва аксаран
ба ҳеҷ тарафи даргир алоқа надошта бар асари берабтихои силоҳдорони
тарафайн, ҳам гурӯҳҳои мусаллаҳи мухолифин ва ҳам фронти халқӣ дар байни
обу оташ монда буданд.
Агар дар хотири ҳозирини мӯҳтарам монда бошад, суханронии чанд
дақиқаи ман маҳз дар бораи тақдири марг ва зиндагии онҳо буд, ки пиру ҷавон,
занону тифлон дар сармои биѐбонӣ ва фазои кушод бе маводи кифояи гизоӣ аз
сарнавишти минбаъдаи худ маъюсу ғамолуда интизори натиҷаҳои ин иҷлосия
буданд.
Ва сарнавишти онҳо муайянкунандаи тақдири минбаъдаи миллат ва
давлати точикон буд. Зеро мулк, кишвар ва давлат бо мардум зиндааст ва
сармояи асосии давлат, ҷавҳари хастии миллат мардум ҳастанд.
Аслан ман, мутахассиси улуми табиӣ ва соҳаи кишоварзӣ ҳастам, муаррих
ва ҷомеъашинос нестам, вале умре бо мардум паҳлӯ ба паҳлӯ дар кору бори
хоҷагии қишлоқ кор карда, аз мушкилоти мардум, ниѐзҳои онҳо, дардҳои онҳо
хуб огаҳ ҳастам ва дар он рӯзҳои пурдаҳшат наметавонистам садои онҳоро ба
гӯши намояндагони мардумӣ, ки кафили зиндагӣ ва марги онҳо буданд,
нарасонам. Ба ҳамин сабаб суханҳои ман аз дифоъи тарафе ѐ гурӯҳе намерафт,
шарҳи таърихӣ ва фалсафии рухдодҳои он рӯзҳо набуд, баѐни ҳол, вазъ ва
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тақдири дар фазо муаллақмондаи мардуми фирорӣ, саргум ва бесарнавишти аз
ҷанг безор ва гурезон буд.
Ва акнун, ки аз он ҳодисаҳои пурдард бист сол мегузарад ва сухан дар
бораи ҳифз ва рушди давлати миллӣ дар Тоҷикистон меравад ва ман ҳам дигар
дар ҳайати ҳеҷ кадом мақоми раҳбарӣ нестам ва бознишаста мебошам, аз
канори мардум дур нарафтаам ва ба дарду ранҷи онҳо, ба ғаму шодии онҳо
шарик ҳастам.
Вақте ки ба гузашти ин бист сол аз баргузории Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон менигарам, бо вуҷуди ҳамаи он мушкилоти дар тули ин
бист сол ба миѐн омада, ба шаҳодат расидани ҳазорҳо ҳазор намояндагони ин
миллат дар рафти низоъҳо, фирорӣ шудани садҳо ҳазор мардум аз макони зисти
худ ба минтақаҳои дигар, ба кишварҳои дигар, харобу валангор шудани макони
зисти мардум, ҷойҳои дар идомаи солҳои зиѐд ободкардаи онҳо, бо назари
хусумат ба якдигар нигоҳ кардани мардуми минтақаҳои мухталифи Тоҷикистон, ба рӯзи нек расидем.
Ва ин расидани мо, мардуми мо, миллати мо, давлати миллии мо ба ин рӯзи
нек аз ҳадафҳои дар назди ҳайати роҳбарикунандаи дар Иҷлосияи XVI Шӯрои
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шудаи хусусан роҳбари давлат, фарзанди
фарзонаи миллат Эмомалӣ Раҳмон шурӯъ шуда буд. Аммо ба татбиқи он
ҳадафҳои нек дар давоми ин бист сол зарур буд, мардуми мо, миллати мо,
давлати миллии мо, марҳилаҳои мушкил ва зиѐдеро аз cap гузаронад.
Қабл аз ҳама дарки ҳифз ва пойдории давлати миллии мо ва ба дӯш
гирифтани масъулияти рушди минбаъдаи он дар якпорчагии марзӣ ва ваҳдати
миллӣ аз тарафи ҳукумати қонунӣ ва мухолифини сиѐсӣ лозим буд. Мебоист
дар ин нуктаи муҳим ҳусни тафоҳ ум ба миѐн оварда шавад.
Бархурд ва аз як дидгоҳ қабул карда тавонистани дарки ҳифз ва рушди
давлати миллӣ аз тарафи ҳам ҳукумати қонунӣ ва хам мухолифин ва сулҳу
истиқрори миллии байни тоҷикон оғоз шуд. Ва аз 5 апрели соли 1994 то 27
июни соли 1997 намояндагони тарафайн дар шаҳрҳо ва кишварҳои мухталифи
тарафдори сулҳи тоҷикон мулоқот ва музокираҳо сурат гирифтанд, ки банда
ҳам дар марҳилаҳои алоҳидаи он яке аз ширкаткунандагони ин музокирот
будам.
Ин музокирот дар Кобул, Ашқобод, Исломобод, Машҳад, Теҳрон, Бишкек,
Хостдеҳ ва Маскав баргузор шуданд. Саҳми муҳимро дар раванди расидан ба
сулҳ ва истиқрори миллӣ дар Тоҷикистон, ки муҳимтарин омили ҳифз ва рушди
минбаъдаи давлати миллии тоҷикон буд, Созмони Милали Муттаҳид ба дӯш
дошт. Дар баробари Созмони Милали Муттаҳид 8 кишвари кафили сулҳи
тоҷикон. аз ҷумла, Русия, Афғонистон, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Қазоқистон, Қирғизистон, Покистон, Туркманистон дар раванди таҳкими якпорчагӣ
ва ҳифзи давлати миллии мо ва ба амал омадани фазои фарҳанги сулҳу
осоиш барои мардуми кишаварамон мусоидат карданд.
Ва ниҳояти мулоқот ва музокироти беш аз сесола ба имзои Созишномаи
сулҳ ва ризоияти миллии тоҷикон дар 27 июни соли 1997 дар шаҳри Маскав
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сабаб гардид, қадами нахустин ба сӯи ин дастоварди бузурги таърихӣ аз
ҳамон Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд
гузошта шуда буд.
Ба имзо расидани Созишномаи сулҳ ва ризоияти миллии тоҷикон роҳи
васеъ ва кафолати комили амниятро барои баргаштани фирориѐни тоҷик аз
кишвархои мухталиф аз қабили Афгонистон, Русия, Туркманистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Покистон таъмин кард, кафолат
дод ва ба анҷом расонид. Ин дар таърихи муҳоҷиратҳои иҷбории мардуми
сарзамини мо бар асари ҷангу ҷидолҳо бори аввалин буд, ки мардуми тоҷик
бо сарбаландӣ ва даъвати расмии давлати миллии худ тавонистанд ба
макони аслии зисти худ баргарданд.
Акнун беш аз понздаҳ сол аст, дар доираи ҳамдигарфаҳмӣ, ваҳдати
миллӣ ва фазои нисбати дигар кишварҳои минтақаи Осиѐи Марказӣ озоди
демократӣ, дар навбати худ эҳтиромгузорӣ бар ҳама гуна ақида ва андешаи
сиѐсии холӣ аз таассуб, ифротгароӣ ва фарҳанги зӯроварӣ зиндагӣ мекунем.
Вале қабул карда тавонистани дарки ҳифз ва рушди давлати миллӣ ва
дар як марҳилаи муайян аз он посдорӣ кардан далели таъмини таърихии ин
дастовард нест. Онро чун гавҳараки чашм мебояд муҳофизат кард.
Берун рафтан аз аҳду паймони дар Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумхурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд барпо гардида, нуктаҳои аслии Созишномаи 27 июни соли 1997 дар Маскав ба имзо расидаи сулҳ ва ризоияти
миллии тоҷикон хатаре ба ҳифз ва рушди давлати миллӣ дар кишвари мо
буда метавонад. Барои халалдор кардани ин паймонҳо ҳанӯз унсурҳои
иғвобарангез бо дастгирии марокизи хориҷии манфиатчӯ дар дунболи
амалиѐтҳои ғайричашмдошт ҳастанд. Мо инро дар ду- се соли охир дар
ҷисму ҷони кишварамон эҳсос кардем.
Табиист, ки ҳеҷ унсури дохилӣ ва хориҷӣ бидуни дарѐфти норасоиҳо
дар умури зиндагии мардуми кишвари мо низоъ барангехта наметавонад.
Бинобар ин ман хулосаи андешаамро дар бораи ҳифзи ҳуввияти миллӣ,
таҳким ва рушди давлатдории миллии мо, ки бо он ҳама мушкилоти
зикршуда ба даст оварда шудааст, баѐн карданӣ ҳастам.
Қабл аз ҳама имкони пайдоиши ҳар гуна низоъи дохилӣ метавонад бар
пояҳои ихтилофоти мазҳабӣ ва ақидатӣ бошад, ки ҷавонони мо дар ин гуна
ҳолат осебпазир буда метавонанд. Барои ҳамин низоми таълиму тарбияро
дар системаи маориф ва мактабҳои олӣ хеле баланд мебояд бардошт. Дар
робита ба ин мубориза ба муқобили фасоди молӣ махсусан коррупсия дар
низоми омӯзиши таҳсилоти олиро ба таври ҷиддӣ таҳти назорат мебояд
гирифт.
Ғайр аз ин ҷавононро аз ҳар гуна тақлидҳои ноогаҳона бар пояи
равияҳои мазҳабӣ ва сиѐсии ифротгаро ва фитнаангез барҳазар бояд дошт.
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Барномаи кам кардани сатҳи камбизоатиро воқеъбинона пеш бурдан
зарур аст.
Ҳамчунин тарғиби бунѐди корхонаҳои хурди коркарди маҳсулоти
кишоварзиро дар минтақаҳои кӯҳистон дар байни сармоядорони маҳаллӣ
тавассути васоити ахбори умум ва махсусан радио ва телевизион бештар
кардан даркор аст. Дар сурати зарурат аз тарафи ҳукумат дар марҳилахои
муайян ба ин гуна корхонаҳо имтиѐзҳо додан ва онҳоро аз расмиятбозиҳои
зиѐди бюрократии ҳанӯз ҳам баъзан ба назар расанда дифоъ кардан
метавонад дар татбиқи амалии Барномаи кам кардани сатҳи камбизоатии
аҳолии минтақаҳои кӯҳистон кишвари мо раҳкушой хохад буд.
Ва табиист, ки тадбирҳои зиѐди дигареро ҳам ба роҳ андохт, то ки
эътимоди мардум ба сиѐсати давлат бештар гардида, раванди ҳифз ва
таҳкими давлатдории моро ҳеҷ гуна тавтиа халалдор накунад.
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АҲАМИЯТИ БАЙНАЛХАЛҚИИ ИҶЛОСИЯИ XVI
ШӮРОИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
САФАРОВ С.,
муовини Раиси Маркази тадқиқоти
стратегии назди Президенти ҶТ
Мавзӯи аҳамияти байналхалқии иҷлосияи Шӯрои Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба назари баъзеҳо шояд шубҳаомез бошад, зеро ҷаласаи парлумони як кишвар, ки одатан ба ҳалли масоили қабули қонунҳои ин кишвар
машғул аст наметавонад аҳамияти байналхалқӣ дошта бошад, вале чун ба
вазъияти он рӯзаи Тоҷикистон назар меандозем эҳсос мекунем, ки ҷанги
ҳамватании он рӯзҳо ҳамаро харобкунанда на танҳо барои ватани мо, балки
барои минтақа як балою офати рафънашаванда ба назар мерасид. Коршиносон аз «афғонизатсия»-и минтақа, тақсимшавии Тоҷикистон, ба вуҷудоии
давлатҳои нав дар минтақа ва ба Ӯзбекистон, Русия, Афғонистон пайвастани
қисмҳои Тоҷикистон ҳадc мезаданд. Гарчанде, хеле пеш аз даъвати ин
иҷлосия он ҳамчун омили беҳтаршавии вазъияти иҷтимоию сиѐсӣ дар
кишвари пурихтилофи мо баҳо дода мешуд, вале чӣ дар рӯзҳои гузаронидани иҷлосия ва чӣ баъди он қувваҳое буданд, ки аслан тарафдори сулҳу салоҳ
набуданд ѐ натиҷаҳои иҷлосияро фақат ба фоидаи худ дидан мехостанд.
Албатта гардонандагони кори иҷлосия як қатор чораҳоро пешбинӣ карда
буданд, ки вохӯрии қумандонҳои саҳроӣ ва сулҳи байни онҳо яке аз
далелҳои хушбинӣ барои дар амал татбиқ шудани қарорҳои иҷлосия буд.
Ҳафтаномаи «Коммерсант»-и ш. Масква рӯзи 11 декабри соли 1992 навишта
буд, ки пешгӯиҳои хушбинона нисбат ба натиҷаҳои сессия пешазвақтӣ
баромаданд. Иҷлосия дар маҷмӯъ умедҳои мардумро дар бораи ором
гардонидани вазъият барбод дод. Ба чунин андешаҳо қувваҳои мухолифи
дохилӣ низ қувват мебахшиданд. Дар ҳамон шумораи «Коммерсант»
омадааст, ки намояндагони армияи «халқӣ демократии»и Тоҷикистон, ки
Душанберо зери назорат доранд бо радиои ҷумҳуриявӣ эълон доштанд, ки
роҳбарияти нави мамлакат «аҳдшикан ва манфури камунистӣ» (коммунистически одиозным») буда ба саъю кӯшиши он ба сӯи сулҳ бовар надоранд
ва ин ҳукуматро, ки дар ш. Хуҷанд аст ба шаҳри Душанбе роҳ намедиҳанд.2
Аниқ аст, ки қарорҳои иҷлосияи Шӯрои Олӣ ба сулҳи деринтизор
наоварданд. Баъди ба Душанбе даромадани Ҳукумати нав ҳам овозаҳо дар
атрофии муваққатӣ будани Ҳукумат паҳн карда мешуданд. Баъзе аз ин
қувваҳо ҳоло ҳам дар ҳар мавриди мувофиқ ин Ҳукуматро неш мезананд.
Вале новобаста аз чунин андешаҳо дар радио, телевизион ва рӯзномаву
ҳафтаномаҳои дохиливу хориҷӣ натиҷаҳои иҷлосия ба раванди таҳкими
сулҳу субот дар ҷомеаи мо таъсири мусбат доштанд. Иҷлосияи 16 Шӯрои
2
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Олӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз 16 ноябр то 2 декабри соли 1992 дар ш.
Хуҷанд ҳоло ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар Қасри Арбоб давом кард барои
кишвари мо омили сулҳу суббот гашт.
Иҷлосияи шонздаҳуми Шӯрои Олии Тоҷикистон бо дарназардошти
ҳадафҳои олии давлати соҳибистиқлоламон дар давраи басо душвори сиѐсии
ҷомеа бо мақсади таъмини ҳарчи зудтари сулҳу ваҳдати миллии тоҷикон,
наҷот додани миллат аз вартаи бӯҳрони сиѐсиву иқтисодӣ, иҷтимоиву
фарҳангӣ, ҳифзи якпорчагии давлати мустақили тоҷикон, муҳайѐ намудани
шароит ва заминаи мусоид барои барқарор намудани иқтисодиѐти бар асари
ҷанги шаҳрвандӣ харобгашта ва рушди минбаъдаи Тоҷикистон баргузор
гардида буд.
Аз ин лиҳоз, ин санаи фархунда барои мо ҳам мояи ифтихор ва ҳам
масъулияти бузург ба хотири ояндаи нек мебошад.
Ин иҷлосия нишон дод, ки дар ҳолатҳои вазнини иҷтимоиву сиѐсӣ
вакилони халқ метавонанд фаъол бошанд, масъулиятро ба дасти хеш
бигиранд режими сиѐсиро дигар кунанд ба манфиати мардум кор кунанд ва
қувваҳои сиѐсии мухолифро ба ҳам биѐранд.
Маҳз дар ҳамин иҷлосия истеъфои расмии Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон Раҳмон Набиев қабул карда шуд, иҷрокунандаи вазифаи
Президент А. Искандаров аз вазифа бозхонда шуд ва раиси нави парламент
– Сардори давлат Эмомалӣ Шарифович Раҳмонов интихоб ва Ҳукумати нав
ташкил шуд. Иқдоми Иҷлосияи XVI ва Раиси Шӯрои Олӣ Эмомалӣ
Шарифович Раҳмонов дар бораи бунѐд кардани давлати демократӣ, ҳуқуқбунѐд ва дунявӣ дар Тоҷикистон диққати тамоми сиѐсатмадорони дунѐро ба
худ ҷалб намуд.
Барқияи зерини СММ ба унвони Иҷлосияи XVI гувоҳи ин аст:
«Мамолики аъзои СММ бо диққат ба кори шумо назорат мекунанд. Дар
доираҳои асосӣ чунин мешуморанд, ки маҳз шумо масъулияти
таърихиатонро дарк намуда ба вайроншавии Тоҷикистон, ҳамчун узви
комилҳуқуқи СММ, роҳ намедиҳед ва минбаъд ба Ойинномаи СММ ба
ғояҳои озодӣ, сулҳ ва адолат содиқ хоҳед монд… Муншии умумии СММ
ва аъзои Шӯрои Амнияти он тайѐранд ба Тоҷикистон кумак расонанд
ва дастгирӣ намоянд.»3
Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳкими истиқлолияти комили Ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаи тақдирсоз ба ҳисоб
меравад. Ҳалли масъалаҳои дар Иҷлосия баррасишуда мавқеи Тоҷикистонро
дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мустаҳкам намуд, онро ба дастоварҳои нави сиѐсӣ ноил
ва боиси таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ гардонид.
3
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Дар соли 1993-ум дувоздаҳ созмони байналмилалии байниҳукуматӣ аз
қабили Хазинаи асъори байналмилалӣ, Корпоратсияи молиявии байналмилалӣ, Бонки умумиҷаҳонии рушд ва тараққиѐт, Асосиатсияи тараққиѐти
байналмилалӣ, дар соли 1994-ум ҳашт ташкилоти байналмилаӣ, дар солҳои
1994-95 4 ташкилоти байналмилалӣ намояндагиҳои худро дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон таъсис дода, ба фаъолият шурӯъ намуданд. Тоҷикистон новобаста аз вазъи мураккаби сиѐсии худ самтҳои асосии манфиатҳои миллии худ
ва сиѐсати хориҷиашро дуруст муайян намуд. Ин имконият дод, ки
Тоҷикистон мавқеи худро дар ҷаҳони муосир дарѐбад, онро мустаҳкам созад
ва имкониятҳои ғании байналмилалиро барои ҳалли масъалаҳои шаҳрвандӣ
равона намояд. Ҳамон тавре, ки Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон
таъқид намудааст «…. ҳар гуна сиѐсати давлат дар ниҳояти кор дифоъ аз
манофеи миллист, ҳунари сиѐсатмадорӣ дар арсаи ҷаҳон дарѐфтани
баланси оқилона ва одилонаи манофеи мухталифи давлатҳо мебошад.»4
Аввалин санаде, ки Иҷлосия дар қатори дигар қарорҳои муҳими худ
қабул кард, қонуни авфи умум буд. Қабули ин ҳуҷҷат дар таҳким бахшидани
пояи давлати навистиқлол, вале заифу фалаҷҷгашта аҳамияти фавқулодда
бузург дошта, амалан санади ибтидоии оштии тарафҳои даргир ва ваҳдати
миллӣ гардид.
Комѐбии асосии Иҷлосияи ХVI ба роҳи сулҳу субот ворид сохтани
ҷомеаи пурихтилофи мо ва истиқрори сулҳ дар Тоҷикистон асос гузоштани
он буд, ки пас аз талошҳои зиѐд ва пайгиронаи роҳбарияти кишвар 27 июни
соли 1997 ба даст омад. Ин маънои онро дорад, ки Сарвари давлат бар
хилофи дурӯғпароканиҳои қувваҳои бадхоҳи кишвар ба ваъдаи дар
Иҷлосияи ХVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон додаи худ вафо карда,
ба мардуми ташнаи озодӣ ва сулҳу субот, аз ҷанги бемаънӣ азияткашида,
сулҳ овард.
Ҷомеаи ҷаҳонӣ натиҷаҳои ин Иҷлосияро хеле дуруст баҳогузорӣ намуда,
роҳи интихобкардаи мардуми Тоҷикистонро ҳаматарафа дастгирӣ намуд.
Чунин як баҳои ҳаққонӣ ва ҳаматарафаро мо дар мусбӣ қабул шудани
таҷрибаи сулҳсозии тоҷикон дар конфронсу семинарҳои байналмилалӣ, дар
қарорҳои сатҳи олии СММ ва САҲА нисбат ба раванди сулҳ дар Тоҷикистон, тадқиқоти густурдаи Пажӯҳишгоҳҳо ва олимони алоҳидаи сатҳи
ҷаҳонӣ мебинем.
Барои мисол ман ба қарори шӯрои Ассамблеяи байнипарлумонии
давлатҳои иштирокчиѐни иттиҳоди давлатҳои мустақил аз 6 декабри соли
2002 рақами 47 «Оид ба натиҷаҳои гузаронидани симпозиуми байналмилалӣ
дар мавзӯи Аҳамияти байналқалқии Иҷлосияи XVI Шӯрои Олӣ (даъвати
дувоздаҳум) ва нақши он дар такмили назария ва амалияи давлатдорӣ дар
4
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Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки 6 декабри соли 2002 дар шаҳри Санкт-Петербург
шуда гузашта буд ишора мекунам.. Дар он омадааст, ки иштирокчиѐни
коференсия маърӯзаҳо ва суханрониҳои иштирокчиѐни конференсияро
шунида ва муҳокима карда таъқид мекунанд, ки Иҷлосияи XVI Шӯрои Олӣ
барои халқи Тоҷикистон тақдирсоз буд, зеро барҳамхӯрии мамлакатро
пешгирӣ карда, асоси давлати навини тоҷикистониҳоро гузошт ва нақши
мусбие барои минтақаи Осиѐи Марказӣ ва умуман ҷаҳон бозид.
Иштирокчиѐни симпозиуми байналмилалӣ дар он ҳамақидаанд, ки маҳз
сессияи XVI нақши ҳалкунандаю ваҳдатсоз дар ҷомеа бозида принсипҳои
стратегӣ ва асосҳои ба даст овардани сулҳ ва ризоияти миллиро муайян
намуд…»5
Дар ин иҷлосия санадҳои ҳуқуқӣ дар бораи рамзҳои давлатӣ, ҳифзи
иҷтимоии аҳолӣ, бозгардонидани гурезаҳо, ором кардани вазъи иҷтимоиву
сиѐсӣ қабул карда шуда, роҳи тамоман нави рушди иқтисодии Тоҷикистонро
муайян намуд, ки дар асоси он созмонҳои калони иқтисодӣ ва молиявии
байналхалқӣ дар гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ ҷумҳуриро дастгирӣ
намуда, қонунҳое қабул намуд, ки бо қонунҳои байналхалқии иқтисоди
бозориро танзимкунанда мутобиқ буданд.
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар
маҷлиси ботантана бахшида ба 15 солагии Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон 16 ноябри соли 2007 дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров
чунин таъкид намуданд, ки баҳои аслӣ ба натиҷаҳои ин Иҷлосия мебошанд:
«Воқеан, агар мо аз дидгоҳи имрӯз ба руйдоду ҳодисоти рӯзҳои аввали
истиқлолияти Ватанамон назар афканем, мебинем, ки маҳз Иҷлосияи
таърихии XVI сароғози таърихи навини мо ба шумор меравад. Чунки он ба
марҳалаи таҳкими истиқлолияти миллӣ ва барқарор намудани сохти
конститутсионӣ, пояҳои давлату давлатдорӣ, ҳамдигарфаҳмиву ҳамдигарбахшӣ ва оштиву сарҷамъии миллат заминаи мустаҳкам гузошт.»6
Дар ҷараѐни кори иҷлосия ба ҳамаи давлатҳои ҷаҳон, созмонҳои
бонуфузи байналмилалӣ эълон шуд, ки Тоҷикистон ҷонибдори ба роҳ
мондани муносибатҳои судманди тарафайн дар асоси меъѐрҳои ҳуқуқи
байналмилалӣ, тарафдори таъмини ҳаѐти осудаҳолона ва шоистаи ҳар як
сокини Тоҷикистон мебошад.
Президенти кишвар ин масъаларо ба ҳисоб гирифта дар ҷашни 20
солагии ин Иҷлосияи таърихӣ дар шаҳри Душанбе таъқид намуданд, ки
«Ҷомеаи ҷаҳон зимни таваҷҷӯҳ ба кори Иҷлосияи XVI-уми Шӯрои Олии
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Тоҷикистон ҳамфикриву ҷонибдориашро аз санадҳои қабулшуда ва азму
иродаи роҳбарияти нави давлати Тоҷикистон дар хусуси барқарор намудани
сохти конститутсионӣ ва эъмори давлати демократӣ, хуқуқбунѐд ва дунявӣ
баѐн намуд».7
Аз ин хотир, Иҷлосияи XVI-уми Шӯрои Олии Тоҷикистон аҳамияти
байналмилалӣ низ дорад. Санадҳое, ки дар он қабул шуданд, ҳам барои
халқи тоҷик ва ҳам барои таъмини амнияти минтақа аҳамияти таърихӣ доштанд.
Имрӯз баъди 20 соли баргузории ин иҷлосияи таърихӣ ва аҳамияти
байналхалқӣ дошта Тоҷикистони азизи мо дар арсаи байналқалқӣ мавқеъ ва
нуфузи хоси худро пайдо карда, ба яке аз давлатҳои калидии минтақа табдил
ѐфтааст. Ва аҳамияти таърихии Иҷлосияи ХV1 Шӯрои олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон имрӯз аз ҳар вақта бештар равшантару муайянтар мегардад. Дар
таърих чунин ҷаласаҳои вакилони халқ, ки тавониста бошанд халқи худро аз
бунбасти таърихӣ, бӯҳрони ҳамагонӣ ва вартаи нестшавӣ наҷот дошта
бошанд хеле каманд. Мардуми Тоҷикистон маҳз ин ҷиҳати муҳими ин
Иҷлосияи таърихиро ба ҳисоб гирифта, нисбати он эҳтироми хоси худро
изҳор доштааст ва медорад.

7

Суханронӣ дар маҷлиси ботантана бахшида ба 20-умин солгарди Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 16.11.2012, шаҳри Душанбе
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XVI СЕССИЯ – ОСНОВА НОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
ТАДЖИКИСТАНА
МУСАЕВА Р.,
депутат ВС РТ, участник 16 сессии ВС РТ
(Выступление на торжественном собрании, посвященном 20-летию
XVI-й сессии Верховного Совета во Дворце Арбоб)
Уважаемый господин Президент, коллеги, участники торжественного заседания!
Cегодня, как и 20 лет назад, мы вновь собрались в этом историческом
зале, чтобы отметить юбилей 16 сессии ВС РТ.
На шестнадцатой сессии Верховного Совета был заложен фундамент
новой системы государственности таджиков, то есть основы демократического, правового и светского государства, в дальнейшем закрепленной в
Конституции страны.
На этой Конституционной основе и, благодаря принятым на 16 сессии
решениям, мы смогли возродить авторитет и силу государства как такового,
заново создать органы государственной власти и обеспечить эффективное
их функционирование, приступить к восстановлению единого правового
поля и реального единства страны.
Мы сумели выстроить новую постсоветскую национальную государственность. И сегодня можно однозначно сказать, что период восстановления
нами уже пройден и уже созданы все предпосылки для движения вперед – на
новой базе и в новом качестве.
В связи с этим, Вы, уважаемый господин Президент, на торжественном
собрании, посвященном 20 летию 16 сессии ВС РТ, определили шесть
новых направлений развития нашей государственности, которые нам всем
вместе предстоит решать. Это защита государственности, всестороннее
повышение политической и правовой культуры, национального самопознания и самосознания, сплочение народа страны вокруг идеи «Независимый
Таджикистан – наша единая Родина», развитие и совершенствование культуры мира и национального единства, политика «Обращения к молодежи», и
последнее, шестое направление – защита национального менталитета в условиях глобализации.
На мой взгляд, все эти направления можно реализовать, при условии,
что каждый, кто живет в нашей стране, должен, прежде всего, быть и ощущать себя гражданином Таджикистана и гордиться этим высоким званием.
И в этом контексте, как абсолютно правильно было подчеркнуто Вами,
уважаемый Эмомали Шарифович, что ни на одной другой сессии народные
депутаты не были так активны и сплоченны, как на шестнадцатой сессии
ВС РТ.
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Я думаю, это стало возможным благодаря тому, что мы депутаты, как и
все присутствующие на той сессии, наконец, по истечения двух лет политического противостояния, поняли, что только позиция, основанная на гражданском патриотизме, способна сохранить наше государство и позволит
вступить на путь мира и согласия.
Мы, депутаты, да и само общество, за это критическое для страны
время, прошли трудный процесс взросления. Все уже понимали, что
митинговая демократия, давление площадей на принимаемые нами решения,
усиление идеологических противоречий, все глубже затягивают страну в
водоворот гражданского противостояния и трясину войны.
Мы уже стояли у критической черты. Это был настоящий шок деградации, огромных социальных потрясений, издержек и потерь. Тотальное
ослабление государственности на таком фоне – было просто неизбежно.
Необходимо было огромное напряжение сил, мобилизация всех ресурсов – чтобы выбраться из ямы. Остановить гражданскую войну. Собрать
страну. Восстановить элементарную управляемость власти. Реанимировать
государство. Восстановить народный суверенитет – основу подлинной демократии.
И в этот самый переломный и судьбоносный момент истории нашего
молодого независимого государства депутаты ВС РТ на 16 сессии сделали
исключительно правильный и осознанный шаг, избрав главой государства,
Председателем ВС РТ, Вас, Эмомали Рахмон, ровно 20 лет назад 19 ноября
1992 года
В день своего избрания Главой государства, выступая перед нами
депутатами, Вы сказали, что сделает все, чтобы принести многострадальному народу своей страны мир и спокойствие. Вы обещал вернуть всех
таджикских беженцев на родную землю, остановить братоубийственную
войну, восстановить согласие и национальное единство. Этих слов в те
трудные дни ждал каждый таджикистанец. И эти обещания Глава
государства выполнил.
Уважаемый Эмомали Шарипович, 20 лет назад, во главе с Вами, мы,
депутаты, все таджикистанцы, избрали новый путь, реальный путь независимости таджикского государства. Жизнь доказала верность избранного на 16
сессии ВС РТ пути – дороги мира, созидания, стабильности и национального согласия. Но всем нам необходимо помнить, сколь трудна была эта
задача, каких неимоверных усилий потребовало еѐ решение. Перед
юбилеем, мы, депутаты, участники 16 сессии, провели десятки встреч, с
населением Таджикистна. Было много встреч и с молодежью, которая
родилась уже после 16 сессии. Я думаю, надо такие встречи продолжить, а
может быть и ввести специальный урок в школах, вузах по нашей
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исторической сессии. Это необходимо молодежи, чтобы уберечь ее от
различных манипуляций во имя сохранения мира и согласия в стране.
А впереди у нас долгий и непростой путь продвижения вперед, нам
вместе еще очень и очень многое нам надо сделать.
Сегодня, здесь, присутствует абсолютное большинство депутатов,
участников исторической 16 сессии. И хотелось бы отметить, что как и в те
дни, все мы, Ваши единомышленники, оставаясь членами Вашей команды,
готовы к этому пути.
Мы верим Вам, потому что мир, согласие и единство, которые стали
политической реальностью наших дней, были достигнуты, во многом,
благодаря, Вашей политической воле и личному вкладу в процессы
миростроительства в стране. Потому, что, будучи главой государства в
непростые, порой полные трагизма, опасностей и тяжелых испытаний годы,
Вы ни на шаг не отступили от важнейших принципов, необходимых
руководителя государства.
Это трудолюбие, полная самоотдача и преданность избранному делу,
упорство и сила воли, смелость, мужество и бесстрашие, сострадание. Это
неповторимая способность объединять людей, мотивировать и вдохновлять
на достижение самых высоких результатов.
За эти качества Вы были нами избраны на 16 сессии ВС РТ главой
государства. Эти, не утраченные, а приумноженные с годами качества
лидера, позволяют мне утверждать, что сегодня и впредь, в любые сложные,
возможно переломные периоды развития нашего государства, мы, во главе с
Вами, сможем сплотиться, достигнуть общих целей, консолидироваться
ради будущего нашего любимого Таджикистана.
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АЗ ТАҚДИРИ ХЕШ МЕБОЛАМ
САВРИДДИНОВА Г.,
вакили Шӯрои Олии ҶТ,
иштирокчии Иҷлосияи XVI-и Шӯрои Олии ҶТ
(Суханронӣ дар ҷамъомади тантанавии бахшида ба 20-солагии
Иҷлосияи XVI-и Шӯрои Олии ҶТ дар Қасри Арбоб)
Муҳтарам Ҷаноби Олӣ,
Меҳмонони азизи ҷашн,
Ман ҳамаи Шуморо самимона ба муносибати рӯзи 20-солагии Иҷлосияи
16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон табрик менамоям.
Бовар кунед, ин барои ман ва ман барин вакилони ҳамон Иҷлосия на
фақат ҷашн, балки иди ҳақиқӣ аст, зеро шарофати ҳамон Иҷлосия буд, ки
рузи сиѐҳи халқи тоҷик, яъне кашмакашу талошҳои сиѐсӣ, ҷангу ҷидоли
бародаркушӣ ба охир расид ва тамоми халқи тоҷик, яъне ҳамаи мардуми
Тоҷикистон ҳис кард, ки рӯзи равшане моро нигарон аст ва акнун, шукри
худо, бадбахтиву ранҷ дар оқиб монд. Ҳар қароре, ки Иҷлосия кабул кард,
ҳамааш ба манфиати мардуми кишварамон буд. Ман чандтои ин қарору
қонунҳоро номбар кардан мехоҳам: интихоб шудани мӯҳтарам Эмомалӣ
Шарифович Рахмонов ба вазифаи Раиси Шӯрои Олӣ ва Сардори давлати
Тоҷикистон, интихоб шудани ҳукумати нави Тоҷикистон, ки бояд кишварро
аз бӯҳрони сиѐсӣ наҷот медод, қабул шудани қонуни авф, ки гуноҳи ҳамаи
иштирокчиѐни муқовимати сиѐсӣ ва ҷанги шаҳрвандиро бахшид, қабул
шудани қонун дар бораи гурезаҳо, ки меъѐрҳои байналхалқиро дар ин соҳа
эҳтиром мекард, қабул шудани қонун дар бораи Парчам ва Нишони нави
давлати Тоҷикистон аз ҷумлаи онҳо буданд. Ҳар кадоми ин қарор ва
қонунҳо хусусияти созандагӣ доштанд, яъне пешомади неки Тоҷикистонро
гувоҳӣ медоданд, барои ҳамин ҳам мо он Иҷлосия ва ҳуҷҷатҳои онро
сарнавиштсоз мегӯем.
Ба толор нигоҳ карда, чеҳраи Шумо азизонро ба чеҳраи худамон, ки 20
сол пеш дар ҳамин ҷо нишаста будем, муқоиса мекунам. Фарқ аз замин то
осмон. Аз чеҳраи ҳозираҳо нур меборад, маълум, ки ҳама бо боварӣ, бо дили
пур, бо умед ва шодиву сурур ба ин ҷо омаданд, аз имрӯзашон розианд, аз
пагоҳашон дилпуранд. Бист сол пеш ин хел набуд. На ҳамаи вакилон ба
Иҷлосия омаданд, на ҳамаи омадагон аз оқибати ин вохурӣ дилпур буданд
ва умеди нек доштанд. Зеро мамлакатамон ноором буд. Аслан ман намедонам, ҳамонрӯза мамлакатамонро мамлакат гуфтан мумкин аст ѐ не, ҳеҷ
кадом вилоят ба ҳукумати марказии Тоҷикистон тобеъ набуд, ҳукумати
марказӣ ҳам ҳеҷ ҷоеро идора намекард, гапаш хам ба ҳеҷ куҷо намегузашт.
Одаму номуси вай як сари мӯй қадр надошт. Як воқеаи ба сари худам
омадаро гуфтан мехоҳам, шояд аз ин сахттар ва бадтарашро дигарон аз сар
гузаронида бошанд. Моҳҳои апрел-майи соли 1992 вақте, ки иҷлосияҳо зери
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валвалаҳо ва фишорҳои майдонҳо мегузаштанд, вақте майдонҳо муайянкунандаи ҷараѐни иҷлосия буданд, мо баъди анҷоми Иҷлосия баромадем, ва
бо сабаби сахтии роҳ, қатъ будани алоқаи телефонӣ, номуайянии фазо, ман
бо хонадонам дар Исфара 2 рӯз дар алоқа набудам, раҳматии падарам ҳамон
давра бемор буданд, вакте ки сиҳат саломат, бе осеб омаданамро диданд ба
дарди сахт нигоҳ накарда, нимтабассуме карданду, шукри Худо карданду
гуфтанд:
- Ман аз мурданат намеандешам, чун ки Худо ба ҳар касе, ки ҷон додаст
онро мегирад, ман аз беномусии замона тарсидам, чунки ҷангу ҷангҷӯ ҷонро
не имону номусро мегирад.
Ҳамватанони азиз, имрӯз кӣ дар ин бора фикр мекунад ѐ тарс дорад?
Ҳеҷ кас, чунки имрӯз бо шарофати ҳукумат ва давлате, ки бо роҳбарии
Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон таъсис додаем, Тоҷикистони азиз на танҳо
обод шудааст, балки биҳиштосо, орому дилпуркунанда гардидааст. Ҳар
куҷои Тоҷикистонро, ки гардем фақат некӣ мебинем, фақат чеҳраи дӯстона
мебинем, фақат меҳри дӯстонаро эҳсос мекунем. Ман гумон мекунам, ки ин
неъмати беҳтарине ҳаст, ки ба шарофати Иҷлосияи Хуҷанд мо ба он ноил
гардидем.
Биѐед мо як воқеаи ҷиддии хуби дигарро ѐд кунем. Тақрибан бист рӯз
пеш нақби Шаҳристон ба кор даромад, ин нуқтаи хатм дар шоҳроҳи
Душанбе – Мастчоҳ аст. Бояд иқрор шавем, ки сохтмони ин шоҳроҳ
ташаббуси бевоситаи Ҷаноби Олӣ аст. Ана акнун дастро рӯи сина монда
иқрор кунем, пештар барои аз шаҳри Хуҷанд ба воситаи самолѐт ба
Душанбе рафтан 4-5 соат вақт сарф мешуд, аз Хуҷанд то фурудгоҳ,
бақайдгириву нигароншавии вақти парвоз ва баъд, аз фурудгоҳ то маркази
Душанбе расидан, имрӯз ҳамин мӯҳлат кифоя аст, ки аз Душанбе то Хуҷанд
бо мошин расем ва боз дар ҳар вақти шабу рӯз, магар ин далели ҳамон
осоишу оромие нест, ки аз Иҷлосияи 16-уми Шурои Олӣ шурӯъ шуд.
Дӯстони азиз, он чи ки мо дар ин 20 сол ба даст овардем бо як ду мисол
гуфта намешавад, ҳар чизи неке, ки дар Тоҷикистон мебинем ин масъул ва
идомаи ҳамон ҳимматҳое аст, ки аз Иҷлосияи 16-ум шурӯъ шудаанд.
Бинобар ин ҳамчун иштирокчӣ ва шоҳиди ҳамаи ин комѐбиҳо ҳамин қадар
гуфтан мехоҳам:
- Меболам аз он тақдире, ки дар Иҷлосияи 16-ум барои миллати мо
Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмонро ҳамчун роҳбар ва пешво тақдим кард, Худо
кунад, ки солҳои дуру дароз саробони ин миллат ва давлат бошанд.
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включая текст, таблицы, список литературы (не более 15 источников),
рисунки, число которых не должно превышать 6.
4. Рисунки, диаграммы и фотографии прилагаются отдельно в
формате той программы, в которой они выполнены. Диаграммы в формате
Excel, рисунки и фотографии в формате JPEG.
Оформление статьи:
1. Титульная страница статьи должна содержать: УДК, Ф.И.О.
автора(ов) (полностью), ученая степень и (или) звание, должность, название
учреждения(ий), в котором выполнена представленная статья, адреса
(почтовый и электронный), номера телефонов, полное название
специальности.
2. Сокращение слов, имен, названий не допускается, за исключением
общепринятых сокращений мер, физических, химических и математических
величин, терминов и т.д.
3. Ссылки на цитируемую литературу даются в тексте статьи в
квадратных скобках, например: ҳ1], ҳ1,3-5]. Список литературы приводится
общим списком (под заголовком «Литература») в порядке упоминания в
тексте и оформляется следующим образом:
Для книг: фамилия и инициалы автора, полное название книги, том или
выпуск, место издания, издательство, год издания, номер страницы или
общее количество страниц. Для периодических изданий: фамилия и
инициалы автора, название статьи, название издания, год и номер издания,
номер страницы или первая и последняя страницы статьи.
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Например:
1. Махмадов А.Н., Асадуллаев И.К. Наӣиональный интерес Таджикистана.
(Методическое руководство). – Душанбе: Авесто, 2009. –С. 8.
2. Френсис Фукуяма. Неясность национального интереса// Независимая
газета.-1992.- 16 октября. – С.3-5.
К статье прилагается резюме на русском, английском и таджикском
языках (не менее 5 строк) и ключевые слова (3-10).
Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и
редакционные
изменения
рукописей,
рекомендовать
статьи
к
депонированию. Рукописи, не отвечающие настоящим правилам,
редколлегией не принимаются.
Текст присылаемой рукописи является окончательным, должен быть
тщательно подготовлен, выверен, без исправлений и подписан автором(ами).
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