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Тамоми талошу пайкори мо дар ҷодаи бунёди 
давлатдории миллӣ ва таҳкими пояҳои Истиқлолият 
асос ёфтааст. 

Эмомалї Рањмон 

*** 

Дурустии мавқеъгирии устувори моро гузашти айём 
ба хубӣ собит намуд. 

Эмомалї Рањмон 

*** 

Роҳи бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ 
ва ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон  
мароми сиёсии  мо мебошад. 

Эмомалї Рањмон 

*** 

Мардуми соҳибмаърифату сулҳҷӯи мо таҳти парчами 
ваҳдату ягонагии миллат ба ҳам омаданд.  

Эмомалї Рањмон 

*** 
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Танҳо дар фазои сулҳу ваҳдати миллӣ метавон 
давлати тозаистиқлоли хешро ба мамлакати ободу 
пешрафта мубаддал гардонид. 

Эмомалї Рањмон 

*** 

Мо бояд барои наслҳои оянда як кишвари воқеан 
мутараққӣ ва мутамаддинро ба мерос гузорем. 

Эмомалї Рањмон 

*** 

Ваҳдати миллӣ ва таҷрибаи сулҳофаринии тоҷикон 
дар сатҳи ҷаҳонӣ мавриди қабулу омӯзиш қарор 
гирифтааст. 

Эмомалї Рањмон 

Ваҳдати миллӣ дар таърихи навини давлатдории 
миллати тоҷик бозёфти арзишмандтарин мебошад. 

Эмомалї Рањмон 

Ваҳдати миллӣ барои амалӣ гардидани ормонҳои 
халқамон,  заминаи воқеӣ гузошт. 

Эмомалї Рањмон 

*** 



5 

Ваҳдати миллиро, бешубҳа, метавон ҳамчун самараи 
талошҳои хурд бузурги Ватани азизамон маънидод 
кард. 

Эмомалї Рањмон 

*** 

Ҳар яки мо вазифадорем, ки Ваҳдати миллиро мисли 
гавҳараки чашм ҳифзу нигоҳдорӣ намоем. 

Эмомалї Рањмон 

 

Ғояи ваҳдати миллӣ омили нерӯманди иттиҳоди 
ҷомеаи мо мебошад.  

Эмомалї Рањмон 

*** 

Ваҳдати миллӣ ба сифати унсури меҳварии 
худшиносӣ ва тафаккури миллӣ ҳамаҷониба таҳқиқ ва 
тарғиб карда шавад. 

Эмомалї Рањмон 

*** 
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Мо бояд дар шуури наслҳои имрӯзу оянда ғояҳои 
сулҳу ваҳдатро тавассути барномаҳои фарогир 
пайваста вусъат бахшем. 

Эмомалї Рањмон 

** 

Тақозои замон чунин аст, ки консепсияи ваҳдати 
миллӣ чун қисми таркибию тавонбахши тафаккури 
миллӣ эътироф гардад! 

Эмомалї Рањмон 

*** 

Ҳар як шаҳрванди кишвар бояд ба қадри Ваҳдати 
миллӣ – ин неъмати муттаҳидсози ҷомеа расад ва 
онро гиромӣ дорад! 

Эмомалї Рањмон 

*** 

Мафҳуми сулҳу ваҳдат бояд ба унвони ҷузъи 
таркибии тафаккури миллӣ ба кор гирифта шавад. 

Эмомалї Рањмон 

*** 
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Мақоми меҳварӣ пайдо кардани сулҳу субот ва 
ваҳдату ягонагӣ дар таркиби тафаккури миллӣ роҳи 
васеътарро боз менамояд. 

Эмомалї Рањмон 

 

*** 

Таҳкими аркони давлат, рушди фарҳанг ва вусъати 
худогоҳии шахс ва ҷомеа бо тафаккури миллӣ 
иртиботи мустақим доранд.  

Эмомалї Рањмон 

Моро зарур аст, ки дастовардҳои даврони 
истиқлолиятамонро дурусту ҳамаҷониба таҳлил 
намоем.   

Эмомалї Рањмон 

*** 

Мо шукрона аз даврони истиқлолият менамоем, ки он 
ба халқи шарафманди тоҷик нерӯву тавон ва ҳиммати 
ҷавонмардона ато кардааст. 

Эмомалї Рањмон 

*** 
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Мардуми мо дар лаҳзаҳои душвору мураккаб боз ҳам 
муттаҳидтар шуда, софдилонаву аҳлона заҳмат ме-
кашанд. 

Эмомалї Рањмон 

*** 

Ман бо бузургию тавоноӣ ва ҳиммати халқи азизам 
дар бобати сулњу вањдат  ифтихор дорам. 

Эмомалї Рањмон 

*** 

Имрӯз аз файзу баракати истиқлолияту соҳибихтиёрӣ 
ва ваҳдати миллӣ мардуми мо дар шоҳроҳи рушди 
устувор қадам мезанад. 

Эмомалї Рањмон 

*** 

Сатҳи зиндагӣ, маърифату ҷаҳонбинӣ ва худшиноси-
ву ғурури миллии мо пайваста такомул меёбад. 

Эмомалї Рањмон 

Назария ва амалияи давлатдории Тоҷикистони озоду 
демократӣ дар ҷаҳони муосир эътироф шудааст. 

Эмомалї Рањмон 
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*** 

Ҷавонони мо фарзандони даврони Истиқлолиятанд, 
зеро онҳо ҳамроҳ бо озодию соҳибихтиёрии 
ватанамон ба камол расидаанд. 

Эмомалї Рањмон 

*** 

Эътимоди комил дорам, ки бо дастгирии мардуми 
шарифи кишварамон мо ҳама гуна мушкилоти 
рӯзгорамонро бартараф мекунем. 

Эмомалї Рањмон 

*** 

Мо ниятҳои неки оғозкардаамонро амалӣ мегардонем 
ва барои сокинони мамлакат зиндагии боз ҳам 
беҳтару шоистаро таъмин менамоем. 

Эмомалї Рањмон 

*** 

Бовар дорам, ки муттаҳидиву ягонагӣ ҳамчун сар-
чашмаи бахту иқболи миллати тоҷик ҳамеша пойдору 
устувор мемонанд. 

Эмомалї Рањмон 
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Аз суханрониии Президенти ЉТ 
 дар ҷашни Ваҳдати миллӣ,  ш.Хоруғ, соли 2016: 

 
 
Вањдати миллї ва Истиќлолияти давлатї барои 

мо яке аз муќаддастарин арзишњои миллї ба шумор 
мераванд. 

 Эмомалї Рањмон  
*** 

Вањдати миллї ва Истиќлолияти давлатї рамзи 
озодии миллати тољик ва кишвари Тољикистон 
мебошанд.     

 Эмомалї Рањмон 
*** 

Ѓояи Вањдати миллї ва истиќлолхоњї дар тамоми 
давру замонњо љузъи таркибии андеша ва њувияти 
миллии тољикон буд.  

Эмомалї Рањмон 
*** 

Имрўз Љумњурии Тољикистон дар шоњроњи рушди 
устувор ва тањкими пояњои  Вањдати миллї ва 
Истиќлолияти давлатї  ќарор дорад.  

Эмомалї Рањмон  
*** 

Вањдати миллї ва Истиќлолияти давлатї ду рукни 
мењварии фарњанги давлатдорию давлатсозии мо 
мебошанд.  

Эмомалї Рањмон 
 

Зиракии сиёсї омили Вањдати миллї, амнияту 
осудагї ва волоияти ќонун мебошад. 
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Эмомалї Рањмон 
 

*** 
Тавоної ва некбахтии њар як миллат ба иттињоду 

вањдати афроди он вобаста аст. 
 Эмомалї Рањмон 

 
Аз Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 
20 январи соли 2016 

 
Вањдати миллї ва Истиќлолияти давлатї натиљаи 

талошу муборизањои фидокоронаи халќи озодихоњу 
тамаддунсозамон мебошад. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Мо соњиби давлати соњибистиќлоли миллї мебо-
шем, ки дар он Вањдати миллї ва сулњу субот побар-
љост.  

Эмомалї Рањмон 
*** 

Рукни бисёр муњими Истиќлолияти давлатї ифти-
хору сарфарозї аз Вањдату иттињоди миллї мебошад. 

 
Эмомалї Рањмон  

*** 
Андешаи Вањдати миллї, якпорчагию иттињод,    

истиќлолу соњибихтиёрї дар зењни миллати мо дар 
тўли садсолањо зинда буд. 

 Эмомалї Рањмон  
*** 
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Устувор намудани пояњои давлату давлатдории 
миллї ба густариши эњсоси Вањдати миллї, робитаи 
мустаќим дорад. 

 Эмомалї Рањмон  
*** 

Мардуми Тољикистони соњибистиќлол Вањдати 
љовидонаи худро бори дигар ба ањли башар нишон 
дод.  

Эмомалї Рањмон  
*** 

Мо дар радифи Истиќлолияти давлатї Вањдати 
миллиро яке аз бузургтарин дастовардњои таърихи 
медонем. 

 Эмомалї Рањмон  
*** 

Мо фарњанги сулњ ва Вањдати миллиро ќадр ва 
њифз менамоем.  

Эмомалї Рањмон  
***  

Сулњу оромї ва вањдату њамбастагї  дар њаќиќат 
неъмати бузург аст.  

Эмомалї Рањмон  
 

*** 
Ба мо муяссар гардид, ки дар Тољикистон суботу 

оромї, вањдату њамбастагии мардумро таъмин 
намоем. 

 Эмомалї Рањмон 
*** 
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Созишномаи сулњ ва оштии миллї роњи рушду 
такомули минбаъдаи Тољикистонро равшан сохт.  

   

 Эмомалї Рањмон  
*** 

Сулњу субот ва Вањдати миллї барои мо њамчун 
арзишњои муќаддастарин ќадру ќимати бузург 
доранд. 

 Эмомалї Рањмон  
*** 

Мо бояд Вањдати миллї ва Истиќлолияти 
давлатиро чун дигар  муќаддасоти њалќамон  њифз 
намоем. 

 Эмомалї Рањмон 
*** 

Дар љодаи ободонию пешрафти Тољикистони азиз 
Вањдати миллї ва сулњу оштї наќши бузург дорад.  

 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Мањз сулњи пойдор ва Вањдати миллї асоси 
рушди устувори кишвари соњибистиќлоли мо гардид.  

 

Эмомалї Рањмон  
*** 

Ватанро дўст доштан ва ба ќадри  Вањдати миллї 
ва Истиќлолияти давлатї  расидан лозим аст. 

 

 Эмомалї Рањмон 
***  
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Мо бояд Вањдати миллї ва сулњу сафоро чун 
гавњараки чашм муњофизат кунем ва ба наслњои 
оянда мерос гузорем. 

 Эмомалї Рањмон  
*** 

Вањдати миллї ва сулњу субот барои мо 
дастоварди нињоят пурарзиш мебошад. 

 

 Эмомалї Рањмон 
***  

Вањдати миллї мењвари сиёсати дохилии давлати 
мо буда, онро пойдору устувор нигоњ медорад. 

 

 Эмомалї Рањмон 
*** 

Рўзи  Вањдати миллї дар байни љашнњои миллии 
мо маќому манзалати хосса дорад.  

Эмомалї Рањмон 
*** 

Таъмини сулњу субот ва тањкими Вањдати миллї, 
пеш аз њама, хидмати халќи шарифи Тољикистон аст.  

 
Эмомалї Рањмон 

*** 
 Пойдории миллати тољик мањз дар тафаккури 

сулхоњї ва хислати тањаммулпазирии он аст. 
 Эмомалї Рањмон 

 
*** 

 Сулњу Вањдати миллии тољикон  сарвати 
бебањост.  

Эмомалї Рањмон 
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*** 
Ваҳдати миллӣ таҳкурсии боэътимоди пешрафту 

ободии Ватани маҳбубамон мебошад. 
 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Ваҳдати миллӣ ҳамчун рамзи пирӯзию хушбахтӣ 
ба мардуми тоҷик неруву тавони нав бахшид. 

 
Эмомалї Рањмон   

*** 
Ѓояи Ваҳдати миллӣ дар як марҳалаи муҳими 

таърихӣ  омили муттаҳидкунандаи ҷомеаи мо шуд.  
Эмомалї Рањмон 

***  
Бо мақсади таҳкими минбаъдаи Ваҳдати миллӣ 

дарки дурусти мафҳуми ватандорӣ бисёр муҳим ме-
бошад. 

 
Эмомалї Рањмон 

      
Аз суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон  

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

 
Ваҳдати миллӣ сутуне мебошад, ки давлат ва мил-

лати моро пойдору устувор нигоҳ медорад. 
 

Эмомалї Рањмон 
*** 
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Андешаи Ваҳдати миллӣ ҳамчун ҳадафи асосии 
сиёсати давлат ва шиори зиндагӣ барои мо, тоҷикон, 
аст.  

Эмомалї Рањмон 
*** 

Ғояи сиёсию мафкуравии мо Ваҳдати миллї, яго-
нагӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ мебошад. 

 
Эмомалї Рањмон 

*** 
Аз баракати сулҳу ваҳдат мо имкон пайдо наму-

дем, ки барои рушди ҳамаҷонибаи ҷомеа шароити за-
рурӣ муҳайё созем. 

Эмомалї Рањмон 
 

Аз Паёми табрикии Президенти Љумњурии Тољики-
стон бахшида ба Рӯзи  Ваҳдати миллӣ,  

26 июли соли 2014   

Бигузор, хуршеди сулҳу ваҳдат ва муҳаббату ба-
родарӣ бар фарози Тоҷикистони озоду соҳибистиқлол 
то абад тобанда бошад! 

Эмомалї Рањмон 
 

*** 
Барои халқи Тоҷикистон Рӯзи Ваҳдати миллӣ 

санаи таърихӣ ва тақдирсоз мебошад. 
Эмомалї Рањмон 

     



17 

Аз табрикоти телевизионии Президенти Љумњурии 
Тољикистон  ба муносибати Рӯзи Ваҳдати миллӣ, 26 

июли соли 2013, Душанбе  
 

Њамаи мо вазифадорем, ки шукронаи соњиб-
ватанию  Вањдати миллї ва  сулњу оромии кишварро 
ба љо орем.  

Эмомалї Рањмон 
*** 

Мо вазифадорем, ки ба хотири фардои неку ободи 
Ватанамон ва тањкими Вањдати миллї њарчи бештар 
зањмат кашем.  

Эмомалї Рањмон 
*** 

Таъмини Вањдати миллї ва  сулњу суботи љомеа 
масъулияти бузургро аз њар яки мо  талаб дорад. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Мо бояд Ватани мањбубамонро боз њам ободу 
зебо гардонда ба ќадри Вањдати миллї ва 
Истиќлолияти давлатї бирасем.  

Эмомалї Рањмон 
 

 
*** 

Дар баробари тањкими Вањдати миллї ва 
Истиќлолияти давлатї  мо бояд аз дастовардњои 
љањони муосир огоњ бошем. 

 

Эмомалї Рањмон 
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*** 
Халќи  ватандўсти кишварамон дар  тањкими 

Вањдати миллї ва Истиќлолияти давлатї сањми 
шоиста мегузорад. 

 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Бо талошу зањмати содиќонаву софдилонаи 
мардуми   сулњпарвари худ ба њамаи маќсадњои 
некамон мерасем. 

 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Таҷрибаи сулҳофаринї ва Вањдати миллии 
тоҷикон дар сатњи љањонї падидаи нодир аст.  

 

Эмомалї Рањмон 
 

Аз Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба 
Маљлиси Олиии Љумњурии Тољикистон,  

 20 апрели соли 2011 
 

Ба шарофати пойдории Ваҳдати миллӣ ва фазои 
сулҳу субот дар мамлакатамон марҳалаи созандагӣ  
фаро расидааст. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Маҳз ба шарофати Ваҳдати миллӣ ва сулҳу субот 
ба мо муяссар шуд, ки давлати соҳибистиқлоли хешро 
аз хатари нестшавӣ  нигоҳ дорем. 
 

Эмомалї Рањмон 
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Аз суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон 
дар мулоқот бо мардуми ноҳияи Ванҷ,  23 июни соли 

2010 
  

Маҳз Ваҳдати миллӣ решаҳои Истиқлолияти 
давлатии моро мустаҳкам кард.  

Эмомалї Рањмон 
 

Аз суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон 
 дар мулоқот бо мардуми ноҳияи Шуѓнон,   

23 июни соли 2010 
 
       Ваҳдат рамзи воқеӣ ва ҷавҳари фалсафаи 
сулҳофарӣ ва иттиҳоду  ҳамбастагии  тамоми 
мардуми  Тоҷикистон мебошад. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Мо дар фазои сулҳу субот ва ваҳдату ҳамрайъӣ 
нақшаҳои бузурги умумимиллиро тарҳрезӣ намудем. 

 

Эмомалї Рањмон  
*** 

Мо бояд кӯшиш намоем, ки ҳар як соли сулҳу су-
бот ва Ваҳдати миллӣ барои мардуми мо соли 
пешрафту комёбињо бошад. 

Эмомалї Рањмон 
*** 

Мо, мардуми Тоҷикистон,  заминаҳои мусоиди 
иҷтимоии бунёд ва нигоҳдории Ваҳдати миллиро до-
рем. 
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Эмомалї Рањмон 
*** 

Мо бояд шукрона кунем, ки ба чунин рӯзгори 
орому осуда ва сулҳу ваҳдати комил расидаем. 

 
Эмомалї Рањмон 

*** 
Бигузор Ваҳдати миллӣ ва сулҳу амният дар 

сарзамини аҷдодї ва бостонии мо ҳамеша пойдор 
бошад! 

Эмомалї Рањмон 
 

Аз суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон  
дар маросими  ҷашни  13–умин солгарди Рӯзи Ваҳда-

ти миллӣ, 27 июни соли 2010,  шањри Хоруғ 
  

Имрўз мо шукрона  мекунем, ки тавонистем та-
моми душворињоро дар роњи эљоди сулњу Вањдаи 
миллї бартараф созем.  

Эмомалї Рањмон 
*** 

Истиќлолияти давлатї ва Вањдати миллї бо њам 
тавъам мебошанд.  

Эмомалї Рањмон 
 

Худогоњии миллї ва ифтихор аз Ватану ватан-
дорї омилњои тањкимбахши Вањдати миллї ва ит-
тињоди мардуми Тољикистон аст. 

  
Эмомалї Рањмон 
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Аз суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон 
ба муносибати Рўзи Вањдати миллї, 27 июни соли 

2009, шањри Хуљанд   
 

Мо бояд Вањдати миллї ва сулњу њамбастагии 
мардуми  кишварамонро  њамеша њифз намоем.  

    Эмомалї Рањмон 
 

Аз Мурољиатномаи Президенти Љумњурии 
Тољикистон ба муносибати имзо гардидани 

Созишномаи умумиии истиќрори сулњ ва ризояти 
миллї, 27 июни соли 1997    
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