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Таҷлилиҷашни 
Истиқлолиятҳамчунвоқеиятиҳаётдороиаҳамияти 
махсус буда, мо ин санаи бузургро 
беҳудаҷашнимуқаддасимиллӣнагуфтаем. 
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Эмомалї Рањмон 
*** 

Муқаддасубегазанд ва пойдору устувор 
нигоҳдоштани Истиқлолияти 
давлатӣҳамчуннеъматибебаҳоитаърихвазифаиҷонииҳ
арякшаҳрвандиТоҷикистонаст. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Яке аз беҳтарин намунаҳоизаҳматуталошҳои 
мардуми Тоҷикистондардавраи Истиқлолияти 
давлатӣ барқарорнамуданисохтиконститутсионӣ, 
таҳкимидавлатдории миллӣвапойдории 
сулҳуваҳдатмебошад. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Бигузор, аз 
шуълаиҳаётбахшиИстиқлолрӯзгоримардумикишваро
соишубаракатитозапайдонамояд. 

Эмомалї Рањмон 
 
 
 

*** 
Ҷашни Истиқлолимиллатисарбаланди 

тоҷикмуборак бод! 
 

Эмомалї Рањмон 
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Аз суханронии Президенти 
ҶумҳурииТоҷикистон дар маросими оғози 

роҳпаймоӣбаифтихориРӯзиИстиқлолиятидавлатӣ
, 

09.09.2016, шаҳриДушанбе 
 

Истиқлолиятидавлатӣарзишмандтариндастоварди
миллатифарҳангсолор ва куҳанбунёдитоҷик мебошад.  

Эмомалї Рањмон 
*** 

Истиқлолиятмуқаддастаринуазизтариннеъмат, 
рамзисаодатваасолатимиллат, шарафу номуси 
ватандорӣванишонаипойдоривубақоидавлатаст. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Истиқлолиятидавлатӣбароитақвиятугустаришпайд
окарданиваҳдатитамомисокинони кишварамон 
заминаипойдорфароҳамовард. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Истиқлолиятидавлатӣҷашнибузургимиллии 
мардуми мо мебошад. 

Эмомалї Рањмон 

*** 
 

Истиқлолияти давлатӣ барои 
эҳёизабонитоҷикӣвафарҳангимиллӣзаминаиустуворгу
зошт. 
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Эмомалї Рањмон 
*** 

Истиқлолиятидавлатӣбароибаландбардоштанимақ
омизабонидавлатӣ ваэҳёи анъанаҳоифарҳангии 
миллиихалқи тоҷик мусоидат намуд. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

 
Бо шарофати 

Истиқлолиятидавлатӣмодарроҳитаҷдидиназаркардан
итаърих, 
адабиётвафарҳангимиллӣқадамҳоиустуворгузоштем. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

 
Дар даврони 

Истиқлолиятидавлатӣмопояҳоифарҳангимиллиамонр
оустуворнамудемвабеҳтаринарзишҳоифарҳангиихудр
оаз нав эҳёкардем. 

 
Эмомалї Рањмон 

 
Бо шарофати 

Истиқлолиятидавлатӣякеазбузургтаринҷашнҳоиаҷдо
диамон Наврӯз аз нав зинда гардид ва ба 
ҷашниҷаҳонӣтабдилёфт. 

 
Эмомалї Рањмон 

 
*** 
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Бо шарофати Истиқлолиятзабонуфарҳангроҳастии 
миллат эълон 
карда,барушдисуннатҳоифарҳангимиллӣваэҳёиҳунар
ҳоимардумӣтаваҷҷуҳихосзоҳирнамудем. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Дар даврони 
ИстиқлолиятидавлатӣСтратегияисиёсатидавлатииҷав
онондармамлакатқабулгардид, 
китатбиқиоништирокиҷавононро дар 
ҳалливазифаҳоимуҳимирушдикишварамонтаъминмек
унад. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Мо дар 
роҳиҳифзиИстиқлолиятимиллӣвабунёдидавлатимуос
ирупешрафтанақшиҷавононрохелемуҳиммедонем.   

Эмомалї Рањмон 
*** 

ҶавононбоядсабақҳоиИстиқлолиятидавлатироҳама
тарафаомӯзанд, Ватан, миллат, истиқлолият, 
рамзҳоидавлатӣ, 
забонвафарҳангихудроэҳтиромнамоянд. 

Эмомалї Рањмон 
 
 

*** 
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Бо шарофати 
Истиқлолиятидавлатӣмасъалаимақомумартабаизанм
азмунинавкасбнамуда, 
зимниислоҳотбанақшибонувондарҳаётисиёсивуиҷтим
оиимамлакатэътибориҷиддӣдода шуд. 

Эмомалї Рањмон 
*** 
 

ҲаётииҷтимоиикишвардардаврониИстиқлолиятида
влатӣбакуллӣтағйирёфтваҳаллимасъалаҳоиинсоҳаяке
азсамтҳоимуҳимисиёсатидавлатба шумор меравад. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

 
Истиқлолиятидавлатӣдартаърихиилмумаорифитоҷик, 
бешубҳа, гардишикуллӣвамарҳилаисифатаннави 
рушд мебошад. 

Эмомалї Рањмон 
*** 
 

Маориф ва илм дар замони 
ИстиқлолиятидавлатӣбодастгириидавлатваҲукуматб
аякрукнимуҳимииҷтимоӣтабдилёфт.  

Эмомалї Рањмон 
*** 
 

Донишмандон ва тамоми аҳлидонишузиёитоҷик 
солиёни 
зиёддарорзуваталошиистиқлолиятуозодӣбуданд. 

Эмомалї Рањмон 
*** 
 



8 

Дар давраи 
Истиқлолиятидавлатӣдарсохторитандурустиимамлак
атнизҳамчунякеазсамтҳоиафзалиятнокисиёсатииҷтим
оиидавлатдигаргуниҳоикуллӣсуратгирифтанд. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Аз 
рӯзҳоиаввалиэълонкарданиИстиқлолиятидавлатӣҶум
ҳурии 
Тоҷикистонбоҳайсиятимустақилимуносибатҳоибайна
лмилалӣворидиарсаиҷомеаиҷаҳонӣгардид. 

Эмомалї Рањмон 

*** 
Ҳифзи минбаъдаи дастовардҳоидаврони 

Истиқлолияти давлатӣ, ба оламиён 
муаррифӣкарданисимоивоқеииТоҷикистоназҷумлаиҳ
адафҳоистратегиисиёсатихориҷиимоба шумор 
мераванд. 

Эмомалї Рањмон 
*** 
 

Иқдомҳоибузургисозандагивубунёдкорие, 
кидарТоҷикистониазизимодардаврониИстиқлолияти
давлатӣамалӣгардиданд, албатта, 
бошарофатизаҳматисодиқонаимардумитоҷиксуратги
рифтанд. 

 
Эмомалї Рањмон 
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*** 

Бароиҳифзииннеъматибебаҳоитаърихӣ, 
яънеИстиқлолияти давлавтӣ, 
кишартиҳастиюбақоимиллатвакафилифардоидурахш
онионмебошад, бояд аз дилу ҷон  талошу кӯшиш ба 
харҷ диҳем.  

Эмомалї Рањмон 
*** 

Итминони комил дорам, ки 
ИстиқлолиятидавлатӣбароиҳамтақвиятдоданиВаҳдат
имиллӣваазимрӯзабеҳтаршуданирӯзгорихалқиазизам
онмусоидатменамояд. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Ба мардуми шарифи 
Тоҷикистонисоҳибистиқлолтандурустивусаодатирӯзг
орвабакишваримаҳбубамонсулҳу суботи абадӣ, 
ваҳдатиҷовидонаимиллӣвапешрафтутараққиётирӯзаф
зунорзуменамоям. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Ҷашнибузурги Истиқлолияти давлатӣ муборак 
бошад, ҳамватанониазиз! 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Неъмати пурқиматтарин ва дастоварди 
бузургтарини мо Истиқлолиятмебошад. 

Эмомалї Рањмон 
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*** 

Истиқлолиятрамзисоҳибдавлатӣваватандориихалқ
исарбаландумутамаддини мо мебошад. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Дар дунёи пуртазоди муосир 
танҳомиллатесоҳибиномуиззатшудаметавонад, 
киистиқлоливоқеӣвадавлатиозодумустақилихешро 
дошта бошад. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Зиндаву ҷовидбод,  Тоҷикистони  соҳибистиқлол! 
Эмомалї Рањмон 

*** 

Ҷашни  ИстиқлолиятуозодииВатанмуборакбошад! 

Эмомалї Рањмон 
 

Аз  суханронии Президенти ҶумҳурииТоҷикистон 
баифтихори 25 -солагии Истиқлолиятидавлатии 

ҶумҳурииТоҷикистон, 08.09.2016, шаҳриДушанбе 
 

Тољикистон дар даврони Истиќлолияти давлатї ба 
пешрафтњои бузурги иќтисодию иљтимої ва фар-
њангию маънавї ноил гардид. 

 
 Эмомалї Рањмон 
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*** 

Мо ҳар сол 
ҷашнимуборакиИстиќлолиятидавлатииТољикистониа
зизамонрободастовардњоиарзанда истиќболмегирем. 

Эмомалї Рањмон 

*** 
Истиќлолияти давлатї дар назди мо иљрои вазифаи 

бисёр пурмасъулияти таърихї–бунёди давлати навину 
пешрафтаи тољиконро гузоштааст. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Дар даврони Истиќлолияти давлатӣборњо 
марњилањоимушкилу сангинро пасисарнамуда, ба 
пешрафти давлату љомеа муваффаќ гардидем. 

 
Эмомалї Рањмон 

*** 
Дар замониИстиќлолият хатари нестшавии давлат 

ва пароканда гардидани миллатро бартараф намудем. 
 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Истиќлолияти давлатї неъмат ва дастоварди 
беназири таърих аст. 

 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Сиёсати дохилию хориљии Тољикистони соњиб-
истиќлол ба тањкими дастовардњои Истиќлолияти 
давлатї равона карда шудааст. 

Эмомалї Рањмон 
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*** 

Дар даврони соњибистиќлолї аз 
њолатњоибисёрвазнинсарбаландонабаромадем. 

 
Эмомалї Рањмон 

*** 
Њифз ватањкимидастовардњоизамони соњибис-

тиќлолї масъулиятидучандро аз њар як фарди 
ватандўсти кишварамон талаб дорад. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Њарякфардиватандўст ва бонангу номуси 
Тољикистондардаврони Истиќлолияти давлатї бояд 
аз њарваќтабештар масъулиятшинос бошад. 

 
Эмомалї Рањмон 

*** 
Њаряки мо бояд дар ободии љумњурии соњибистиќ-

лол вабењтаргардониданизиндагиимардуми Ватани 
азизамонсодиќонавусофдилона сањм гузорем.  

 
Эмомалї Рањмон 

 

*** 
Истиќлолияти давлатї шараф ва номуси њар як 

миллати озодандеш ва соњибхираду соњибэњтиром 
аст. 

Эмомалї Рањмон 
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*** 

Њаряки мо вазифадорем, ки ба хотири боз 
њамтањкимбахшиданидастовардњоиИстиќлолияти 
давлатии Тољикистон содиќонавусофдилона мењнат 
намоем.  

Эмомалї Рањмон 
*** 

Истиќлолияти давлатӣ рамзисаодатимиллатва 
нишонаи пойдорию баќоионмебошад. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Истиќлолу озодї муќаддастарин ва волотарин 
дастоварди миллат аст.  

Эмомалї Рањмон 
 *** 

Истиқлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон 
барои мо яке аз муќаддастарин арзишњои миллї ба 
шумор меравад. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Истиќлолияти давлатї рамзи гўёи озодии миллати 
тоҷик ваҶумҳурии Тоҷикистон аст. 

Эмомалї Рањмон 

*** 
Ѓояи истиќлол ва озодихоњї чун рукни бунёдии 

озодии инсон дар тамоми давру замонњо љузъи 
таркибии андеша ва њувияти миллии тољикон 
будааст.  
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Эмомалї Рањмон 

*** 
Имрўз Љумњурии Тољикистон дар шоњроњи рушди 

устувор ва тањкими пояњои Истиќлолияти давлатї 
ќарор дорад. 

Эмомалї Рањмон 
 

*** 
Тољикистони соњибистиќлол бо роњи дурусту рост 

равона аст.  

Эмомалї Рањмон 
*** 

Тавоної ва некбахтии 
њарякмиллатбаИстиқлолияти давлатӣвобастааст. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Истиќлолияти давлатӣ ва Вањдатимиллї ду боли як 
иќболвадурукнимењварии 
фарњангидавлатдориюдавлатсозиимомебошанд. 

 
Эмомалї Рањмон 

 
Аз Паёми Президенти Љумњурии Тоҷикистон ба 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 
20 январи соли 2016 

 
Истиќлолияти давлатї натиљаи талошумубориза-

њоифидокоронаихалќиозодихоњутамаддунсозамон 
мебошад. 
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Эмомалї Рањмон 
*** 

Мосоњибидавлатисоњибистиќлоли миллїмебошем, 
кидаронвањдатуягонагї ва сулњусуботпобарљост.  

Эмомалї Рањмон 
*** 

Рукни бисёр муњими Истиќлолияти давлатї ифти-
хор аз таърих, фарњанг, забон ва анъанањои 
љовидонаи миллат аст. 

ЭмомалїРањмон 
*** 

Андешаиистиќлолусоњибихтиёрї дар зењнимил-
латиистиќлолхоњимодар тўли садсолањозинда буд. 

Эмомалї Рањмон 

*** 
Устуворнамуданипояњоидавлатудавлатдориимилл

ї ва  
Истиқлолятидавлатӣбагустаришиэњсосихудшиносию
худогоњї ваифтихориватандорї робатаи зичдорад. 

Эмомалї Рањмон  
*** 

Мардуми Тољикистон Истиќлолияти давлатии 
худро чун гавҳараки чашм ҳифз менамояд.  

Эмомалї Рањмон 
*** 

Ман даррадифиИстиќлолияти давлатїВањдати 
миллиро яке 
азбузургтариндастовардњоитаърихимиллатикуњанбун
ёдихешмедонам. 
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 Эмомалї Рањмон 

*** 

Мо Истиқлолияти давлатирочун неъмати беназир 
ва муқаддас њифзменамоем.  

Эмомалї Рањмон 

***  

Истиқлолиятнеъматибузургаст, ки ба қадри он 
мебояд расид.   

Эмомалї Рањмон 

*** 

Ба мо муяссар гардид, ки дар Тољикистон дар 
даврони Истиқлолияти давлатӣсуботу оромї ва  
вањдату њамбастагии мардуми кишварамонро таъмин 
намоем. 

 Эмомалї Рањмон  

*** 

Истиқлолияти 
давлатӣроњирушдутакомулиминбаъдаиҶумҳурииТољ
икистонроравшансохт.  

  Эмомалї Рањмон 

*** 

Истиқлолу озодӣ барои мардуми шарифи мо 
њамчунарзишњоимуќаддастарин 
ќадруқиматибузургдоранд. 

Эмомалї Рањмон 
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*** 
Мо бояд њамешаИстиќлолиятидавлатї ва 

Вањдатимиллиро њифзнамоем. 
 Эмомалї Рањмон 

*** 
Дар ободонию пешрафти Ватани мањбубамон 

Истиқлолияти давлатӣваВаҳдатимиллӣ наќши бузург 
доранд.  

Эмомалї Рањмон 
 

*** 
Мањз Истиқлолияти давлатӣваВањдати миллї 

асоси рушди устувори кишвари  азизамон гардид.  
 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Сарбаландию хушбахтии мо дар он аст, ки таќдири 
имрўзу фардои Ватанамон дар даврони Истиқлолияти 
давлатӣдар ихтиёри худамон мебошад. 

 
Эмомалї Рањмон  

*** 
Тољикон аз љумлаи миллатњои хушбахтанд, ки бо 

шарафати Истиқлолияттаќдири имрўзу фардои 
давлату кишвари худро дар ихтиёр доранд. 

 ЭмомалїРањмон 
*** 
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Ватанро дўст доштан, ба ќадри Истиќлолияти 
давлатӣ, осудагию вањдат ва озодиву ободӣрасидан 
лозим аст.  

Эмомалї Рањмон 
***  

Мо бояд Истиқлолияти давлатӣваВањдати миллиро 
чун гавњараки чашм њифз намоем ва ба наслњои оянда 
мерос гузорем. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Истиқлолияти  давлатӣ барои мо дастоварди 
нињоят пурарзиш мебошад. 

ЭмомалїРањмон  
***  

Истиқлолияти давлатӣваВаҳдатимиллӣмењвари 
сиёсати давлати Тоҷикистон буда, онро пойдору 
устувор нигоњ медорад. 

ЭмомалїРањмон  
*** 

Давлати соҳибистиқлолиТоҷикистонро ѓайр аз 
худи мо каси дигар обод намесозад.  

Эмомалї Рањмон 
Аз суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон 

ба муносибати 18-солагии Рўзи Вањдати миллї,  
26 июни соли 2015 

Ҳарчанд ки Истиқлолияти давлатии мо ҷавон аст, 
вале решаҳои он ба умқи таърихи пурифтихори 
халқамон мерасанд.  
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Эмомалї Рањмон 
 

*** 
Истиқлолияти мо рамзи гӯёи озодии миллат ва 

мамлакат, соҳибихтиёрии давлат ва нишонаи 
равшани ватандориву меҳандӯстии мо мебошад. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Бо шарофати Истиқлолияти 
давлатӣнуфузуэътибориҶумҳурии 
Тоҷикистондарарсаиҷаҳонпайвастаболомеравад.  

Эмомалї Рањмон 
*** 

Истиқлолияти давлатӣ 
Тоҷикистонробоҷаҳонваҷаҳонробокишвари 
мопайвандиногусастанӣваҳамешагӣбахшидвадарвоза
ҳоичаҳорсамтиоламибекаронробарӯяшбознамуд.  

Эмомалї Рањмон 
*** 
 

Истиқлолияти давлатиро дар 
роҳихудшиносиимилливутаърихӣ, 
эҳёиойинусуннатҳоварушдиилмуадабметавонмарҳила
идурахшонупурифтихорифарҳангутамаддунимиллӣ, 
давронирушдиэҷодкорӣарзёбӣнамуд.  

Эмомалї Рањмон 
*** 

 МаҳзбашарофатиИстиқлолияти давлатӣ сиришти 
маънавии миллати тоҷикрасмиятисиёсӣпайдокард. 
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Эмомалї Рањмон 
*** 

Дар шароити 
ҷаҳонимуосирҳифзиИстиқлолиятидавлатӣвадастовар
дҳоионвазифаиҷонӣ, 
масъулиятивиҷдонӣвақарзиимонииҳарякфардибонанг
уномусимиллатмебошад. 

 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Дар раванди таҳкимидастовардҳои Истиқлолияти 
давлатӣмасъалаиташаккулиинсонисолимудонишманд
, мутахассисисатҳибаланд ва ташаббускору бунёдкор 
аҳамиятихос дорад. 

 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Ифтихор аз таърих, фарҳанг, 
забонваанъанаҳоинаҷибуҷовидонаимиллатякрукниби
сёрмуҳими Истиқлолиятидавлатӣмебошад. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

 
Истиқлолиятифарҳангӣбароимобаробариистиқлолия
тисиёсӣазизаст. 

 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Тоҷиконазҷумлаимиллатҳоихушбахтанд, 
китақдириимрӯзуфардоидавлатуватани 
соҳибистиқлоли  худро дар ихтиёр доранд. 
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Эмомалї Рањмон 

 
*** 

Ба шарофати Истиқлолиятидавлатӣ 
асосҳоиҷомеаидемократиробавуҷуд оварда, дар 
ҷомеаиҷаҳонӣмақомумартабаиарзандапайдонамудае
м. 

 

Эмомалї Рањмон 
 

*** 
ИстиқлолиятидавлатӣваВаҳдатимиллӣдуболитавон

оемебошанд, 
киТоҷикистонробапарвозҳоибаландҳидоятменамоянд
.  

Эмомалї Рањмон 
*** 

 

Соҳибватанбуданхушбахтӣваифтихорибузургаст. 
Ба қадрииннеъмати бебаҳо–Ватан ва 
истиқлолиятионрасидан, масъулияти аз ин 
ҳамбузургтармебошад. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Мардуми мо бояд ба 
рамзҳоидавлатисоҳибистиқлолихудчунбамуқаддасоти
миллатиозодусоҳибистиқлолимопайвастаарҷгузоранд
ваонҳорогиромӣдоранд. 

Эмомалї Рањмон 
*** 
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Пояндаву ҷовидон бод, 
Истиқлолиятимиллатикуҳанбунёд, сулҳдӯст, 
бунёдкорвафарҳангпарваритоҷик! 

Эмомалї Рањмон 
 
 

*** 
Бигузор, нуру зиёи 

ИстиқлолияттоабадроҳиТоҷикистониазизамонробасӯ
йи ояндаи обод равшан созад.  

Эмомалї Рањмон 
 

Аз Паёми телевизионии Президенти 
Ҷумҳуриитоҷикистон ба ифтихори 23-солагии 

РӯзиистиқлолиятидавлатииТоҷикистон 
08.09.2014, шаҳриДушанбе 

 
Њамаимовазифадорем, кишукронаиистиқлолу 

озодӣ, соњибватаниюсоњибдавлатї 
васулњуоромиикишварамонро ба љо оварем.  

Эмомалї Рањмон 
*** 

Мовазифадорем, ки дар даврони Истиқлолияти 
давлатӣбахотирифардоинекуободиВатани азизамон 
њарчибештарзањматкашем.  

Эмомалї Рањмон 
*** 

Дар замони Истиқлолияти давлатӣтаъмини 
ваҳдатуамният, сулњусуботи љомеа, ободиву 
сарсабзии кишварамон масъулиятидучандроталаб 
менамояд. 
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Эмомалї Рањмон 
*** 

Истиқлолияти давлатӣтақозомекунад, кимо бояд 
Ватани мањбубамонробоз њамободузеботаргардонем. 

Эмомалї Рањмон 

*** 
Дар замони Истиқлолияти давлатӣбаробари 

ифтихороти миллї ва ватандўстї мо бояд аз 
пешрафту дастовардњои љањони муосир огоњ бошем. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Халќиватандўстуватанпарварвахудшиносусарбала
ндикишварамон њамешадастгиру пуштибони 
сиёсатидавлати соҳибистиқлоли Тољикистон 
мебошанд. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Дар даврони Истиқлолияти давлатӣбо талошу 
зањматисодиќонавусофдилонаи мардумихудогоњу 
озодидӯст ва  ватандўсту мењанпарвари худ ба 
њамаимаќсадњои некамон мерасем. 

Эмомалї Рањмон 

 
Аз Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон  

ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон,  
20 апрели соли 2011 
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Истиқлолиятволотаринвабоарзиштариндастоварди
миллатитоҷикдар масири даҳасриохирмебошад.  

Эмомалї Рањмон 
 
 

*** 
ТоҷикистонмаҳзбошарофатиИстиқлолияти 

давлатӣҳамчунузвибаробарҳуқуқиҷомеаиҷаҳонӣэътир
офгардидвадархаритаисиёсиидунёбоҳамамахсусиятҳо
идавлатдориимуосирарзиҳастӣнамуд. 

 
Эмомалї Рањмон 

*** 
Истиқлолиятрамзисоҳибдавлатӣваватандории 

миллати сарбаланду мутамаддини тоҷикмебошад, 
киномаитақдирашрободастихешменависад. 

 
Эмомалї Рањмон 

*** 
Истиқлолиятнишонаиҳувиятваозодӣ, 

ифтихорваномус, 
рамзисаодатвашартибақоимиллатисоҳибихтиёрусоҳи
бдавлатитоҷикмебошад. 

 
Эмомалї Рањмон 

*** 
Истиқлолияти 

давлатӣҷашнисарнавиштсозумуқаддасимиллӣ 
мебошад. 

 
Эмомалї Рањмон 
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*** 

Истиқлолиятдартаърихидавлатдорӣвасарнавишти
миллатитоҷикгардишикуллӣваоғозимарҳалаисифатан
навирушдгардид.  

Эмомалї Рањмон 
 

 
*** 

Боядбоифтихориброздошт, 
кипасаздавлатиСомониёнзабонимиллиимотанҳодард
аврониИстиқлолиятдармақомизабонидавлатӣқарордо
дашуд.  

Эмомалї Рањмон 
*** 

Ҳукумати ТоҷикистоназоғозиИстиқлолияти 
давлатӣбароирушдизабонидавлатӣтадбирҳоимуассир 
андешида, 
ҷиҳатитатбиқиинсиёсаттамомиимкониятҳорофароҳам
овардааст. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Таърихсобитнамудааст, 
кибадастоварданиистиқлолияткорибисёрдушворузаҳ
матталабмебошад, 
валеҳимояипирўзиҳовадастовардҳоиистиқлолияткори
азонҳамдушвортараст. 

Эмомалї Рањмон 
*** 
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Дарбаробариин, метавонгуфт, 
киякеаздастовардҳоимуҳимидаврониИстиқлолиятбав
уҷудоварданирўҳиявамуҳитиозоддарҷомеамебошад.  
 

Эмомалї Рањмон 
*** 

 

Яке аз 
музаффариятҳоибузургидаврониИстиқлолияти 
давлатӣноилгаштанбаВаҳдатимиллӣмебошад.  

Эмомалї Рањмон 
 

*** 

Аслан, Истиқлолияти давлатӣваВаҳдати 
миллӣмафҳумҳоимуродифмебошанд. 

Эмомалї Рањмон 
 

*** 
Мардумитоҷикмаҳз бо файзу баракати 

Истиқлолияти давлатӣваВаҳдати 
миллӣбадавлатдориимиллӣваэъмориҷомеаидемократ
ӣрасид. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

ИстиқлолиятваВаҳдатсароғозирушдвашартибақои
давлатдориимиллӣ, эҳёифарҳангутамаддун, 
асосихудшиносӣваандешаимиллӣмебошад. 

Эмомалї Рањмон 
*** 
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ИстиқлолиятбароимоамсолиНаврўзисиёсист, 
зерооназумедуорзубафардоинекиВатанвасарсабзиҳои
ояндаимиллат, 
башукуфоииҷовидониикишварихуршедиамон–
Тоҷикистони азизу соҳиб-истиқлолсаршормебошад. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Истиқлолиятидавлатӣҳамчунҷашнимуборакимиллӣ
багустаришибештарихудогоҳивухудшиносӣ ва 
ваҳдатимиллӣнеруитозамебахшад. 

Эмомалї Рањмон 
 
 

*** 
Бигузор,парчамипурҷилованурафшониИстиқлолия

ти 
давлатӣдардилудидаиҳаряксокиниТоҷикистонмеҳриВ
атанроафзунтарнамоядвабарфарозисарзаминиаҷдоди
амонтоабадпарафшонбошад! 

Эмомалї Рањмон 
*** 

 
Роҳуиқболатдурахшон, 

истиқлолиятатпояндаваумратҷовидонбод, 
Тоҷикистониазизвабаҷонбаробаримо! 

Эмомалї Рањмон 
*** 

 
ҶашниИстиқлолу Озодӣмуборакбод, 

ҳамватанониазиз! 
Эмомалї Рањмон 
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