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ГАРАВИШ БА ГУРЎЊЊОИ
ИФРОТГАРОЇ ВА ХАТАРИ ОН
Дар адабиёти илмї таърифи мухталифи мафҳумҳои экстремизм ва терроризм мављуд
аст. Доир ба ин мафњумњо дар
таҷрибаи ҳуқуқи байналмилалӣ
низ таърифи ягона дида намешавад. Ифротгароӣ ё худ экстремизм падидаи манфиест барои ба
даст овардани маќсадњоисиёсӣ,
миллӣ, мазҳабӣ ва иќтисодї.
Терроризм ё худ ваҳшатафканӣ
ифротгароиест, ки ба њадди
ниҳоии худ расидааст. Ҳар ду
низ боиси аз байн рафтани суботу оромиш ва ҳусни тафоҳум
миёни гурӯҳҳои мухталифи
қавмӣ, иҷтимоӣ ва мазҳабӣ
дар сатҳи миллӣ, минтақаӣ
ва байналмилалӣ мешаванд.
Ифротгароӣ ва терроризм аз
ҷиддитарин тањдид ва хатарњои
суботу амнияти љомеа аст.
Баъзе
аз
давлатњои
абарќудрати дунё кўшиш ба
харљ дода истодаанд, ки экстремизм, терроризм ва падидањои
дигари манфии љомеаро либоси
исломї
пушонанд.
Аз ин лињоз мардуми
минтаќа, аз љумла мардуми
љумњурии моро мебояд дорои љањонбинии хуби фалсафию илмї бошанд. Барои
ин бояд тарбияи худшиносї
ва
њимояи
манфиатњои
миллию
фарњангиямон
аз муњити оила оѓоз ёбад.
Дар заминаи шинохти манофеи
миллиамон бо таваҷҷуҳ ба шароити феълии байналмилалӣбояд
корҳо дар сатҳи сохторҳои
давлатӣ, донишгоҳҳо, расонаҳо
ва ниҳодҳои рӯзноманигорӣба
сурати барномаӣ пайгирӣшаванд.
Мањз ба воситаи донишандузии амиќи замонавї, иљрои амали он дар истењсолот ва баланд
бардоштани сатњи тањќиќотњои
илмї, таъмини озмоишгоњњои
ба шароити имрўза мувофиќ
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Дар масъалаи ифротгарої ва
терроризм низ тайи даҳсолаҳои
ахир шоҳиди ба кор гирифта шудани стандартҳои дугона ҳастем.
Қудратҳо аз падидаи ифротгароӣ
ва терроризм ба манзури фишор ба рақибони геополитикиашон истифода мекунанд.
Дар Сурия ва Ироқ давлатњои
абарќудрат љангљўёнро бо
лавозимотњои љангї ва техникаю яроќњо таъмин намуда аз тарафи дигар ягон
– ягон ба онњотањдид низ
мекунанд ва чунин бархурди дугона боиси он мегардад, ки масъалаи «мубориза
бо терроризм» камањамияту
ностувор ба назар мерасад.
Љавонон дар дохили кишвар ва берун аз он оилавї
бо тарзу усулњои гуногун ба
гурўњои террористии «Давлати исломї» ёрии моддию маънавї мерасонданд:
1)Бо
роњи
таблиѓот
ќувва
љамъ
мекарданд;
2)Ќуввањоро
бо
маблаѓ
таъмин
менамуд;
3)Ќуввањоро то ба љои
лозимї
гусел
мекарданд.
Аслан ширкати занон дар
иқдомоти террористӣ таљрибаи
таърихї дораду асосан ба
кишварҳои
ғайримусалмон
иртибот пайдо мекунад. Аммо
дар кишварҳои шарқӣ, аз
љумла Осиёи Марказӣҷалби
занон ба ифротгароӣ падидаи нав буда, ин тасаввурро,
ки террорист фақат симои
мардона дошта метавонад,
батадриҷ тағйир медиҳад. Бар
асоси иттилоиниҳодҳои амниятии кишварҳои минтақа
бахше аз ҷангҷӯёни Осиёи
Марказиро дар Сурия ва Ироқ
занон
ташкил
медиҳанд.
Аз ин назар, Қазоқистон,
Кирѓизистон ва Тољикистон
ЊАЙАТИ МУШОВАРА:
Назарзода Хайрулло
Кибриё Мирзоева
Зарина Шарифова

вазъияти нисбатан нигаронкунандае дорад. Албатта, раванди гароиши занон ба ҷараёнҳои
тундраву ифротӣ ва мушаххас
намудани омилҳои таърихӣ,
сиёсӣ,
иҷтимоӣ,
иқтисодӣ,
фарҳангӣ ва равонии он ниёз ба
омӯзиши ҷиддии коршиносиро дорад, ки бояд ҳатман ба он
таваҷҷуҳ шавад. Теъдоди занони тољик дар ҳайати гурӯҳҳои
террористии Шому Ироќ камтар аз садто ба назар мерасад.
Дар канори вуҷуди омилу
ангезаҳои дохилии љалби занони кишварҳои минтақа ба гурӯҳу
ҷараёнҳои ифротиву террористӣ,
ин воқеиятро ҳам набояд нодида гирифт, ки дар ин масъала
манфиатҳои калони геополитикии
бархе аз қудратҳо ва муттаҳидони
онҳо дар Ховари Миёнаву Наздик низ дар миён аст. Аз ин ҷост,
ки тайи ду-се соли охир шоҳиди
арзёбиҳои зидду нақиз ва мухолифи ҳам аз сӯи иддае аз қудратҳои
ҷаҳониву минтақаӣ дар робита ба
гурӯҳҳои даргири Сурия ҳастем.
Ба ин далел аст, ки як гурӯҳ
аз тарафи бархе «террористӣ» ва
аз ҷониби дигар „неруҳои озодибахш“ номида мешавад. Ниҳодҳои
иттилоотии чунин кишварҳо дар
ростои ҷалбу ҷазби афроди тозанафас ба гурӯҳҳои террористӣ ва
ифротӣ ҷудо аз шеваҳои маъмулии худ, инчунин аз расонаҳои
гурӯҳӣ ва фазои маҷозӣ ва бахусус шабакаҳои иҷтимоӣ ба
таври васеъ баҳрабардорӣ ба
амал меоранд. Бинобар ин, барои муқобила бо падидаи гароиши ҷавонон ва аз ҷумла занон ба
гурӯҳҳои ифротӣбояд дар сатҳи
миллӣ маҷмӯе аз тадбирҳои
сиёсӣ, иқтисодӣ, иљтимоӣ ва
фарҳангӣ-динӣ андешида шавад.

Ба хотири гуногунандешї матолибе низ нашр
мешаванд, ки рўзнома зимнан метавонад бо муаллифон њамаќида набошад ва
масъулияти онро ба дўш
нагирад.

Умаров Њилолї, омўзгори кафедраи
Фанњои гуманитарї

Рўзнома моње як маротиба дар Маркази
инноватсионнї ва парки технологии Донишкадаи энергетикии Тољикистон нашр мешавад.
Нишонии мо: валояти Хатлон ноњияи Бохтар

Љањон бо нур мебояд гирифтан
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Замоне, ки фарзанди номвар ва номбардори халќ
Эмомалї Рањмон бори аввал
роњбари давлат интихоб шуд,
Тољикистони
тозаистиќлол
рўзњои дањшатборро ба сар мебурд. Љангу низоъњои хунини
миёни тољикон боиси хисороти
зиёди моливу љонї гардида, ба
якпорчагии мамлакат ва њастии
миллати тољик тањдид мекард.
Эмомалї Рањмон бо тадбирњои
хирадмандона ва матонату
љасорати фавќулодда кишварро аз вартаи фалокат ва
њалокат берун овард, мардуми
парешонро сарљамъ намуд ва
садњо њазор ѓурбатзадагонро

ба
ватан
баргардонд.
Бо иродаи Сардори
давлат
дар як муддати
кўтоњ
харобањо
ба
ободї
табдил ёфта,
иншооти
азим ба вуљуд
омаданд, барои ба њам
пайвастани
т а м о м и
гўшаву
ка
нори мамлакат шоњроњи
в а њ д а т
ва
барои
мустаќиман
баромадан
ба уќёнус ва
робита ёфтан
ба кишварњои
дуру наздики
хориљї
роњњои
бузурги
мошингард
с о х т а ш у д а н д .
Муњимтарин
комёбиву
дастовардњои кишвар натиљаи
мењнати фидокоронаи халќи
Тољикистон ва иќдомњои
ќањрамононаи
Эмомалї
Рањмон ва њаммаслакони
содиќаш мебошад. Подоши ин
њама корнамоињо мањбубият
ва маъруфиятест, ки Эмомалї
Рањмон дар миёни халќи
мамлакат ва њазорон њазор
њамватанони бурунмарзї пайдо кардааст. Мукофоти ин
њама зањматњо њамчунин њусни
таваљљўњ ва эњтироми бузурги љомеаи љањон мебошад, ки

мунтазам нисбат ба Сардори
донову тавонои Тољикистон,
сиёсатмадори
варзида
ва
ифодагари марому ормонњои
умумибашарї иброз мегардад.
Бузургтарин дастоварди
Эмомалї Рањмон, бешубња,
барќарор кардани сулњи комил ва вањдати миллї дар
Тољикистон аст. Таљрибаи
талхи љангњои дохилї дар
љањон шањодат медињад, ки
ягон давлат раќиби сиёсї ва
њарифони ќудратталабашро
аз сангарњои љанг берун
оварда, бо силоњи љангию
лавозимоти њарбї ва сарбозони љангозмудааш дар сари
дастгоњи давлатию сохторњои
идоракунї
ва
маќомоти
низомї
на
шинондааст.
Сардори давлат Эмомалї
Рањмон
тавассути таъмини сулњ ва вањдати миллї,
њамчунин барои гузаштан
ба марњилаи барќарорсозии
иќтисодиёт ва оѓози корњои
созандагию бунёдкорї заминаи боэътимод гузошт.
Истиќлолияти
давлатии
Љумњурии Тољикистонро беш
аз 150 кишвари љањон ба расмият шинохтааст. Љумњурии
Тољикистон бо эътироф кардани Ойинномаи Созмони
Милали Муттањид, Санади хотимавии Хелсинки, Баёнияи
Париж ва дигар созишномањои
байналхалќї сиёсати дохилї
ва хориљии худро амалї сохта, њифзи њуќуќи инсонро,
сарфи назар аз мансубияти
миллї, мањаллї ва мазњабиву
нажодї, муроот менамояд.
Њамзамон, дар баланд
бардоштани
нуфузу
эътибори
байналмилалии
Тољикистон ва њаллу фасли
масъалањои глобалї талошњои
Эмомалї
Рањмон
нињоят
бузург
ва
сариваќтианд.
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Ў борњо аз минбари баланди Созмони Милали Муттањид
баромад карда, дар баробари мушкилоти Тољикистон
таваљљўњи љомеаи љањониро
ба
ќазияи
Афѓонистон,
масъалањои мубориза бо терроризму экстремизм, ќочоќи
маводи мухаддир, рушди нобаробари давлатњои љањон,
масъалаи
таъминоти
оби
тоза ва ѓайрањо љалб мекунад.
Нињоят, љомеаи љањонї ба
њалли ќазияи Афѓонистон, ки
ба пойгоњи терроризму экстремизм табдил ёфта буд, рў овард.
Президенти Тољикистон
Эмомалї
Рањмон
ба
масъалањои муњимтарини ояндаи инсоният низ муносибати
дурбинона ва љиддї дорад. Бо
пешнињоди Эмомалї Рањмон
Созмони Милали Муттањид
соли 2003-юмро Соли байналмилалии оби тоза, солњои 20052015-умро Дањсолаи байналмилалии амалиёти «Об барои
њаёт» эълон кард. Айни њол
аксари чорабинињои љањонию
минтаќавии вобаста ба об дар
чањорчўби њамин дањсола гузаронда мешаванд, ки боиси
ифтихору сарфарозии њар як
шањрванди Тољикистон аз ин
иќдоми Сардори давлат аст.
Дар тўли истиќлолият кишвари мо тањти сарварии Эмомалї
Рањмон дар роњи бунёди
љомеаи мустаќили демократї
ќадамњои устувор гузошт.
Дар ин муддат Тољикистон
соњиби Парчам, Нишон ва Суруди миллї гардид. Пояњо ва
рукнњои асосии давлатдории
худ - артиши миллї, ќуввањои
сарњадиро ба вуљуд овард ва
устувор гардонд. Тољикистон
ба узвияти созмонњои бонуфузи байналхалќї пазируфта
шуд ва бо аксари мамлакатњои
пешрафтаи дунё робитањои
сиёсї,иќтисодї ва фарњангї
барќарор намуд. Асосњои
сохтори конститутсионї ва
идоракунии давлат танзим
гардида, пули миллї ба муомилот баромад, шиносномаи миллї эътироф гардид.
Њамин
тавр,
хизмати
таърихии
Эмомалї
Рањмон аз он иборат аст,
ки мањз ў ихтиёри давлатдори-

ро ба даст оварда, пеши роњи
хатари нобудии онро гирифт,
оташи љанги дохилиро хомўш
намуд, сохтори фалаљгардидаи
њокимият, хусусан маќомоти
њифзи њуќуќро, барќарор сохта, артиши миллї ва нерўњои
посбони сарњадро таъсис дод.
Барои тањкими њокимият ва
давлат шароит муњайё намуд,
заминаи сулњи миллиро матрањ
кард, гурезањо ва муњољирони
иљбориро ба Ватан донид, заминаи устувори эъмори љомеаи
навини Тољикистонро гузошт.
Ислоњоти конститутсиониро
дар мамлакат амалї гардонид,
Конститутсияи (Сарќонуни)
нави Тољикистонро эљод кард.
Љињати 27 июни соли 1997 ба
имзо расидани Созишномаи
умумии истиќрори сулњ ва
ризоияти миллї заминањои
њуќуќиву сиёсиро фароњам
сохт,
сулњи
тољиконро
ба даст овард, ки барои
љањониён таљрибаи беназир
аст. Заминањои эњёи миллиро
фароњам сохт, ба корњои азими созандагї ифтитоњ бахшид,
ањволи иљтимої ва иќтисодии
мардумро ба куллї бењтар карда, хатари гуруснагиро аз байн
бурд, эътибори сиёсии давлатро
дар арсаи байналмилалї афзуд.
Эмомалї Рањмон ба ивази сањми хеле арзишманди худ
дар таъмини сулњи Тољикистон
ва тањкими амнияти минтаќа
ва дигар хидматњои шарофатмандонааш дар вусъати муносибатњои дўстона ва
њамкории байни мардумон
бо унвону нишонњои олии
давлатњо ва созмонњои гуногуни љањон сарфароз гардидааст.
Хизматњои Эмомалї Рањмон
њам дар дохили кишвар ва њам
берун аз он эътироф гардидаанд. Барои сањми бебањо дар густариши љомеаи умумибашарї
ў ба гирифтани Ситораи тиллоии Алберт Швейтсер ва
унвони фахрии Профессори
Академияи умумиљањонии тиб
дар соњаи илмњои гуманитарї
сазовор дониста шудааст.
Ў дар љањон аввалин сиёсатмадорест, ки ин мукофоти олиро соњиб гардидааст.
Президенти
Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон
дар солњои гуногун њамчунин

20-ноябри соли 2017
бо ордени алмосдори «Звезда
мецената» (Ситораи сарпараст)
– љоизаи олии љамъиятии Бунёди
байналмилалии хайрияи «Меценаты столетия» (Сарпарастони
аср), ордени «Ќањрамони миллии Афѓонистон – Ањмадшоњи
Масъуд», љоизаи Бунёди байналмилалии нависандагон ва
рўзноманигорони
Љумњурии
Туркия, ситораи ёќутии «Миротворец» (Сулњовар), Медали
тиллоии Маљлиси халќи (Парлумони) Љумњурии Мисри Араб,
Нишони фахрии Иттињоди
Давлатњои Мустаќил, ордени
Шўрои олимпии Осиё, Медали
тиллоии арљгузорї ба Мавлоно Љалолиддини Балхї (Румї)
–и ЮНЕСКО, Ордени тиллоии
Эњёи Роњи Абрешим, Медали
тиллоии ба номи Николай Блохин –мукофоти олии Академияи илмњои тиббии Федератсияи Россия, Ордени «3 Ситора
дараљаи 1» бо занљираи тиллоии
Љумњурии Латвия, ордени Княз
Ярослави Њаким дараљаи 1-и
Украина, Нишони Покистон –
олитарин9 мукофоти давлатии
Љумњурии Исломии Покистон
ва дигар мукофоту љоизањо
сарфароз гардонда шудааст.
Дар марњилаи нави бунёди
давлати љавони Тољикистон
таќдири баланди миллати
куњандиёри тољик дар симои
шахсияти беназири таърихї
Президенти
Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон
олитарин сифатњои адолати
инсонї, бузургдилию шуљоат,
рањму шафќат ва ќобилияти
нотакрори вањдатофариро ато
кард ва мањз њамин њамоњангї
љомеаро ба сатњи баланди хештаншиносї расонид.
Мањз бо зањмату талошњои
пайгиронаи
Эмомалї
Рањмон
Тољикистон
дар интињои асри ХХ аз
фољиаи миллї рањої ёфта,
истиќлолияти давлатии худро тањким бахшид ва миллати тољик баъд аз њазор сол
дар роњи эњёи давлатдории
миллї ба дастовардњои бузурги таърихї ноил гардид
ва имрўз ба сўи ояндаи нек
устуворона ќадам мегузорад.
Муродов Сирољиддин устоди кафедраи Фанњои гуманитарї
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њуќуќие, ки ба Конститутсия муфовиќ нест ё ба он
хилофат мекунад ќувва ва ё
эътибори њуќуќї надорад.
Бо
назардошти
чунин
муќаддасоту
муњимият
гурўњи корї лоињаи нави
Конститутсияро омода намуд ва он ба муњокимаи
умумихалќї гузошта шуд.
Ин санади муќаддас ифодагари
иродаи
халќи
Тољикистон аст, зеро халќ дар
муњокимаи он фаъолона ширкат варзид ва таклифу
дархостњои
муфид низ пешнињод намуд.
Бо назардошти таклифу
дархости мардум ва фикру
мулоњизоти мутахассисону донишмандон, пеш аз
њама дастуру
тавсияњои
пурарзиши Сарвари давлат лоињаи нави Конститутсияи
кишвар6-ноябри
соли1994 барои ќабул ба
раъйпурсии
умумихалќї
пешнињод карда шуд. Ва ин
санади таќдирсозу њаётан
муњим бори аввал дар њаёти
мардуми тољик бо тариќи
демократї, яъне бо роњи раъйпурсии умумихалќї дар
ин рўз аз тарафи мардум
ќабул гардид. Њар сол 6 - ноябр њамчу рўзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
бо шукўњу шањомати хосса љашн гирифта мешавад.
Ќайд намудан бамаврид
аст, ки омилњои асосие, ки
барои ќабули ин санади асосии кишвар боис гаштанд,
дар боби аввали он љой дода
шуданд. Аз љумла тибќи
моддаи якуми он Љумњурии
Тољикистон
давлати
соњибихтиёр,
демократї,
њуќуќбунёд, дунявї ва ягона
эълон гардид. Ва мувофиќи
моддаи шашуми он халќ
баёнгари њокимияти ягона
дар љумњурї эътироф шуд.
Яке аз нуќтањои асосии
Конститутсия ин эътирофи
гуногунандешии сиёсї ва
бо ин роњ таъмини иштироки васеи ќишрњои гуногуни
љомеа дар идора намудани
корњои давлатї мебошад, ки
дар моддаи њаштуми Конститутсия дарљ гардидааст.
Чи тавре, ки дар боло
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зикр гардид, дар мавриди
он ки дар замони Шўравї
ќувва ё ядрои пешбарандаи
љомеа ин њизби коммунистї
буд ва он танњо амал менамуд, арзи вуљуд намудани
њизбњои дигарро Конститутсияи Иттињоди Шўравї
ва
конститутсияњои
љумњурињои он манъ менамуд. Њаёти сиёсии даврони
истиќлол мањз њаминро талаб менамуд, ки яккањизбї
аз байн бурда шавад ва
дар кишвар гуногунњизбї,
ки хоси љомеаи демократист, арзи вуљуд намояд.
Дар Конститутсияи
љумњурї мавќеи асосиро
њуќуќу озодињои инсону
шањрванд ташкил медињад.
Ќайд
кардан
бамаврид
аст, ки 34 моддаи он ва ё
аз се як њиссаи Конститутсия ба ин мавзўъ бахшида шудааст. Махсусан
пас аз таѓиру иловањо тариќи
раъйпурсии умумихалќї ба
Конститутсия онро такмил
дод ва пурратар сохт.
Ва
дарвоќеъ
меъёрњои мутазаккира ифодагари мазмуну
моњияти
љомеаи
шањрвандї ва мењвари асосии Конститутсияи
кишвар ба шумор мераванд.
Дар он солњое, ки
Тољикистон
дар
њолати
бўњрони сахти
сиёсию
иќтисодї ва иљтимої ќарор
дошт ќабули чунин як санади
асосї бо тарзу усул ва мазмуну моњияти љавобгўи талаботи љањони муосир барои
аз
вартаи нобасомонињо
берун кашидани кишвар
дар баробари дигар омилњо
наќши њалкунанда бозид. Ба
хусус ќабули Конститутсияи
љумњурї тариќи раъйпурсуии
мумихалќї, дар он љой додани принсипњои демократї,
арзишњои умумибашарї, аз
љумла арзшњои олї эътироф
намудани инсон ва њуќуку
озодињои ў, сарчашмаи ягонаи њокимияти давлатї эътироф
гардидани
халќ,
принсипњои гуногунандешї,
таљзияи
њокимият
ба
шохањо, эътирофи гуногуншаклии моликият, рў овардан ба иќтисоди бозаргонї
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ва ѓайра меъёрњои љавобгўи
талаботи замони муосир барои аз тарафи мамолики
мутараќќию љомеаи мутамаддин, ташкилотњои бонуфузи байналмилалї эътироф гардидани Тољикистон,
барќарор
кардани равобити сиёсию
ќтисодї бо
онњо наќши муњим бозид.
Бояд ќайд намуд, ки бо
эњтирому эътиќод ба иќдоми
мутазаккира љомеаи мутамаддин барои аз вазъияти
баамломада бурун кашидани Тољикистон љиддан саъй
кардан ва яке аз сабабњои ба
зуди аз байн бурдани бўњрон
ва истиќрори сулњ дар кишвар дар пайи азму талошњои
Љаноби
Олї,
мўњтарам
Эмомалї
Рањмон
мањз
њамин дастгири давлатњои
пешрафт ва ташкилотњои
байналмилалї
буд.
Њамчунин меъёрњои он ба
дили мардум, як шўълаи
умеду бовариро ба фардои
рушди устувори
кишвар
афрўхт, зеро мардуми аз
љангу љидол хасташуда дигар
ба риояи ќонунњо ва њатто
Конститутсияи боварї надоштанд. Чунки дар пеши назари мардум дар Парламенти
њамонваќта борњо ба Конститутсияи кишвар таѓйиру
иловањо дохил намуда, сарварони њамонваќтаи кишварро
аз вазифа барканор намуданд.
Аз ин рў, ин санад барои
мардуми мосанади таќдирсоз
аст. Њар як тољику тољикистонї
онро
азизу
муќаддас
мењисобад. Ва умед аст, ки
он бардавому поянда барои
Тољикистону тољикистониён
хидмат мекунад ва дар
навбати худ халќи шарифи Тољикистон љињати
амалї гаштани ин орзуи нек
сањиму саъйгар хоњанд буд.
Иимсол аз ќабули Конститутсия 23-сол пур шуд.
Љињати таљлили ин санаи фархунда аз тарафи Њукумати
Тољикистон
чорабинињои
сиёсї
ва
фарњангию
фароѓатї пешбинї шудааст.
Воњидов Зеваршо,
њуќуќшиноси Донишкада
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ЌОНУНИ АСОСИРО ЭЊТИРОМ
БОЯД КАРД
Зери таъсири «Бозсозї» ва
рўи кор омадани падидањои
љомеаи
шањрвандї,
нишонањои
демократия,
муносибатњои
иќтисоди
бозоргонї вазъи сиёсиву
иќтисодї ва иљтимоию
фарњангии Тољикистон дигаргун шуд. Бо назардошти вазъи баамаломада зарурияти дигаргун кардан ва
ба талаботи замон мутобиќ
сохтани
ќонунгузории
љории кишвар, аз љумла
Конститутсияи он ба миён
омад. Зеро Конститутсияи онваќтаи кишвар ва
дигар санадњои меъёрии
њуќуќї бо назардошти сиёсати замони Шўравї, аз
љумла сиёсати яккањизбиву
банаќшагирии самтњои мухталифи њаёти иќтисодиву
иљтимоии онваќта тањияву
ќабул шуда буданд ва акнун
бо дигаргунињои солњои
даврони истиќлол созгор
буда
наметавонистанд.
Барои
њамќадаму
њамрадиф
ва њамдўшу
њамнафас будани љумњурї
бо мамолики мутараќќї
ва љомеаи мутамаддин, бо
маќсади дар љомеа рушду равнаќ бахшидан ба
равандњои
демократї,
ба мисли њуќуќбунёдиву
дунявї, ба халќ тааллуќ
доштани њокимият ва ба
шохањо таљзия гаштани
он, гуногунадешии сиёсї,
арзишњои олї эътироф намудани инсон ва њуќуќу
озодињои ў, инчунин гуногуншаклии
моликият,
аз љумла рушди иќтисоди
бозаргонї ва соњибкорї, эътироф намудан ва ба таври
озод амал намудани моликияти хусусї бояд иќдомњои
амиќу
босамар
анљом
дода шаванд. Њамчунин
як
нуќтаи
муњимро
мехоњам ёдовар шавам.
Њанўз дар баромади
аввалини худ ба сифати
Сарвари давлат аз мин-

бар дар Иљлосияи16-ми
Шўрои Олии дар шањри
Хуљанд мўњтарам Эмомалї
Рањмон, дар баробари бисёр
масоили мубрами онваќта,
дар иртибот ба се масъалаи
асосї ибрози назар карданд:
Аввал- њамаи гурезагон
бояд ба Ватан баргардонида шаванд. Дуюм- оташи

тибот доранд, номумкин буд.
Бо дарки ин масъулияти бузург љињати омода намудани лоињаи нави Конститутсияи кишвар бо роњбарии
сарвари давлат, Президенти феълии Љумњурии
Тољикистон, Љаноби Олї
Эмомалї Рањмон Комиссияи конститутсионї
ва

љанг хомўш ва сулњу салоњ
дар љумњурї барќарор карда шавад. Сеюм– ояндаи
Тољикистонро ман њамчу
давлати соњибихтиёр, демократию њуќуќбунёд, дунявї
ва ягона дидан мехоњам.
Барои ноил гаштан ба
чунин ањдоф ва маќсаду
мароми олї зарурияти
таѓйир додани асноди танзимкунандаи муносибатњои
љамъиятї,
аз
љумла
Конститутсияи кишвар ба
миён омад, зеро бидуни
дигар намудани санадњои
меёрии њуќуќии онваќта,
аз љумла бо роњи такмили ќонунњои нави дархўри
манофеи онваќтаи љомеа,
њамроњ шудан ва эътироф намудани санадњои
њуќуќии
байналмиллалї,
пеш аз њама он санадњое ки
ба арзишњои эътирофгаштаи умумибашарї сахт ир-

њамчунин тањти сарпарастии ин комиссия аз
љумлаи мутахасисони эътирофгардидаи соњањои гуногуни њаёти љомеа, хоса
аз љумлаи њуќуќшиносони
варзида гурўњи корї таъсис
дода шуд. Ва дар назди ин
гурўњи корї бо назардошти
вазъи онрўзаи њаёти сиёсиву иќтисодї ва иљтимоию
фарњангии кишвар омода
намудани лоињаи Конститутсияи нави Љумњурии
Тољикистон
вазифа
гузошта
шуд.
Конститутсия санади
асосї ва муайянкунандаи
шоњроњи њаёти њар давлату
кишвар ва љомеаи мутамаддину мамолики мутараќќї
ба њисоб меравад. Ва дигар њама санадњо дар асос
ва доираи раводиди он
тањияву ќабул карда мешаванд. Зеро санади меъёрии
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ИҶЛОСИЯИ ҚИСМАТ ВА
АҲАМИЯТИ ТАЪРИХИИ ОН

қадри ин неъмати бебаҳо расиданд, шукри Истиқлол намуда, бо рӯҳу илҳоми нав ба
ободу хуррам сохтани ватани
аҷдодии хеш камар бастанд.
Баъди ба даст овардани
Истиқлолият дере нагузашта, интихоби Раиси ҷумҳур
баргузор гардид, ки дар он
қувваҳои гуногуни сиёсӣ иштирок намудаанд. Раҳмон Набиев Раиси ҷумҳур интихоб
гардид.(24 ноябри соли 1991)
Вале афсӯс, ки интихоби Президент ба ваҳдати
миллии тоҷикон боис нашуд,
баръакс
ибтидои
нохушиҳо дар кишвар гардид.
Ҳукумати ҷадиди
Тоҷикистон ба саҳву хатогиҳо
роҳ дод. Президент мебоист
зина ба зина сохтори давлатиро аз нав мехост, ки ба давлати соҳибистиқлол хос бошад,
вазъияти ба амал омадаро
хуб дарк мекард ва қарору
хулосаҳои оқилона қабул мекард. Ё ин ки аз ҳама муҳимаш
артиши миллии худро ҳамчун
гарави соҳибистихтиёр созмон медод: пули миллие, ки
Аз он рӯзе, ки Иҷлосияи лату халқиятҳои ба ору номус, яке аз рукнҳои истиқлолияти
тахрихии 16 -њуми Шурои худшиносу худтақдирсоз ме- миллӣ аст, ҷорӣ мекард,
Олї ба кори худ хотима бах- тавонанд аз ин падидаи худо- вале ин корҳоро накард.
Ҳамин тариқ, дар он
шида буд, расо 25 сол сипарӣ дод барои рушду нумӯи хеш
рӯзҳо
хатари ҳамчун давлагардид. Ҳар чӣ қадар солҳо ва дар арсаи ҷаҳонии тамадти
мустақил
аз байн рафтани
гузаранд, аҳамияти бузур- дуну тараққиёт пеш рафтан
Тоҷикистон
ба
воқеият табги ин Иҷлосияи тақдирсоз, истифода намоянд. Таърих
дил
меёфт.
Барои
пеши роҳи
ҳамон қадар аёнтар ва ҳазорҳо мисолро медонад, ки
ин
селоби
фалокат
борро гибоҳашамату
бошукӯҳтар халқҳои ҷаҳон чӣ тавр барои
рифтан
ва
наҷот
додани
милҷилвагар
мешавад. ба даст овардани Истиқлолият
лат
аз
парокандагӣ,
афроди
Тавре ки ба ҳамагон ва пойдории он ҷонбозиҳо
маълум аст, баъди пош намудаанд. Миллатҳое, ки аз солим фикр ва фарзандони
хўрдани давлати абарқудрати шаҳди мубориза комрон на- ватандӯст муттаҳид шуданд,
Иттиҳоди
Шуравӣ, собиқ шудаанд, ноаён аз саҳифаҳои зеро вазъият андешидани
ғайб
заданд. чораҳои қатътӣ, фаврӣ ва таъҷумҳуриҳои бародар, аз ҷумла таърих
Инак саволе ба миён мео- рихнопазирро тақозо мекард.
Тоҷикистон соҳибистиқлолу
Аз ин хотир, дар шароиозод
гардиданд. яд, ки мо ва дигар халқҳои
те,
ки Тоҷикистони азизро
Истиқлолиятро
Воқеан ҳам Истиқлолият шӯравӣ
ҷанги
хонумонсӯзу бародава озодӣ барои ҳар як миллат чӣ тавр қабул кардем?
куш,
фалаҷ
шудани дастгоҳи
Ҷумҳуриҳои собиқ
бузургтарин падидаи маънавӣ
далатӣ
ва
бӯҳрони
шадиди
ва сиёсист. Аз ин лиҳоз, мил- Иттиҳоди Шӯравӣ, ки ба
иҷтимоиву иқтисодӣ фаро
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Инчунин, дар Иҷлосияи савганд ёд кард ва иброз
гирифта буд, Иҷлосияи
16 уми Шурои Олӣ даъ- мазкур ба хотири зудтар қатъ дошт, ки ҳимояи ҳавасу манват карда шуд, ки ин яго- гардонидани хунрезии бай- фиати мардуми заҳматкаш
на иқдоми оқилона буд.
Инак, Иҷлосияи таърихи
фавқулодаи 16 њуми Шурои
Олї дар қасри маданияти
хеле бошукӯҳу боҳашамат,
колхози овозадори ба номи
ду карат Қаҳрамони Меҳнати
Сотсиалистӣ, деҳқони номвар
Саидхӯҷа Ӯрунхӯҷаеви назди шаҳри Хуҷанди бостонӣ
(Қасри Арбоб) баргузор гардид ва он аз 16 ноябр то 2 декабри соли 1992 давом кард.
Дар кори Иҷлосия бидуни вакилони халқ боз намояндагони ҷумҳуриҳҳои Ӯзбекистон,
Қазоқистон, Қирғизистон, Русия меҳмони фахрии Иҷлосия
намояндаи Созмони Милали Муттаҳид Сомерейнс ва
дигарон ширкат варзиданд.
Сабаби ғайри оддӣ тӯл
кашидани кори Иҷлосия
ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли
мушкилоти
муҳимтарини
рӯз, яъне гирифтани пеши
роҳи ҷанги оташгирифта
ва ба роҳи сулҳу салоҳ, созандагиву бунёдкорӣ ворид
намудани Тоҷикистон буд.
Дар Иҷлосия масъалаи
асосӣ, масъалаи ҳокимият
буд ва он ҳаллу фасл гардид.
Иҷлосия
ҳукумати нави
Тоҷикистонро
созмон
дод ва Раёсати нави Олии
Ҷумҳуриро интихоб намуд,
яъне Низоми Конститутсиониро барқоро намуд. Дар
қатори дигар масъалаҳо,
Иҷлосия масъалаи истеъфои Ҳукумати Мусолиҳаи
миллиро баррасӣ кард ва
қабул намуд. Дар Иҷлосияи
16-ҳум вакилони халқ баъди
муҳокимаи тӯлонӣ ба хулоса
омаданд, ки ҷомеаи мо ба тарзи идоракунии президентӣ
тайёр нест. Ба ин хотир, аз
ин шакли идоракунӣ даст
кашида, барқарор кардани
парламенти коллегиалиро ба
мақсад мувофиқ донистанд.
Минбаъд раиси Шурои Олӣ
сарвари давлат ҳисоб мешуд.

ни бародарон ва истиқлоли
сулҳу салоҳ дар кишвар, як
силсилаи қарору қонунҳои
муҳими тақдирсоз қабул карда шуданд. Сазовор ба ёдоварист, ки дар ҳамин Иҷлосияи
таърихӣ чунин муқадасотҳо,
ба монанди Парчам ва Нишони Ҷумҳурии Тоҷикистон
қабул
карда
шуданд.
19 ноябри ҳамон сол
воқеаи фаромӯшнопазир рух
дод. Иҷлосия Акбаршо Искандаровро аз мансаби раиси
Шурои Олї озод намуд ва бо
роҳи овоздиҳии пинҳонӣ ба
ин мартабаи баланд ва масъулиятнок раиси Комиҷроияи
ҳамон вақтаи вилояти Кӯлоб
Эмомалї Раҳмонро интихоб
намуд. Аз 197 депутатҳои
халқӣ 186 нафарашон ба
Эмомалї Раҳмон овоз доданд.
Ҳамин тавр, Эмомалї
Раҳмон
сарвари
органи
Олии қонунбарори
љумҳурӣ, яъне сарвари
давлати
соҳибистиқлоли
Тоҷикистон
гардид.
Интихоби Эмомалї Раҳмон
ба ин вазифаи аз ҳама баланди давлатӣ, қонунӣ ва дуруст буд. Зеро, ки депутатҳо
фарди интихобкардаи худро
хуб медонистанд. Дар рӯзи
19-њуми ноябр Эмомалї
Раҳмон бо сухани кӯтоҳ,
вале пурмӯтавои барномавӣ
баромад карда, чунин изҳор
намуд: “Ман кори худро аз
сулҳ сар хоҳам кард. Мо бояд
ҳама ёру бародар бошем, то
ки вазъро ором намоем. Ҳар
чӣ аз дастам меояд дар ин
лоҳ талош хоҳам кард. Ман
ҷонамро барои осоиши кишвар фидо мекунам. То охирин гурезаро ба Ватан барнагардонам, ором намешавам”.
Хулоса, “Ё ман дар
Тоҷикистон сулҳро бақарор
мекунам ё дар ин роҳ
ҷони
худро
медиҳам”.
Сарвари нави Тоҷикистон
дар назди вакилони халқ

ва муқаддасоти Конститутсияи
Ҷумҳуриро
вазифаи аввалиндараҷа
ва
муҳимтарини хеш меҳисобам.
Яке аз қадамҳои аввалини
Эмомалї Раҳмон ҳамчун раиси Шурои Олї баҳри ба эътидол овардани иқлими сиёсии
љумҳурӣ ин буд, муроҷиати
ӯ ба роҳбарони гурӯҳҳои
яроқ ба даст оиди сулҳ.
Дар муроҷиати Эмомалї
Раҳмон омадааст: “ Ба ҳурмати
наҷот додани Тоҷикистон ва
хотима бахшидан ба ҷанги бародаркуш, ба хотири ба даст
даровардани сулҳу салоҳ ва
ҳамдигарфаҳмӣ, ба мақсади
ягонагӣ ва муттаҳидии тамоми халқҳое, ки сокини
ҷумҳуриамон
мебошанд,
даъват менамоям, ки дар
Иҷлосия иштирок намоед”.
Эмомалӣ Раҳмон бори
дигар хотирнишон намуд,
ки омили асосии ба эътидол овардани аъзои сиёсии
Тоҷикистон ва осоиштагии
мардуми он сулҳи устувор
ва оштишавии тоҷикон аст.
Инак,
Иҷлосияи
фаромӯшнашавандаи 16 Шурои Олї ба солномаи халқи
тоҷик абадӣ дохил шуда ва
он дар ҳақиқат Иҷлосияи
таърихӣ буд, чунки дар
ҳамин Иҷлосия тақдири
халқи тоҷик ва давлати
соҳибихтиёри Тоҷикистон
ҳал шуд. Маҳз дар ин Иҷлосия
баҳри ба эътодил овардани
вазъи ҷумҳурӣ ва гирифтани
пеши роҳи хунрезиҳо чораву тадбирҳои ҷиддӣ ва судманд андешида мешаванд.
Ин Иҷлосия дар ҳақиқат дар
таърихи Тоҷикисвтони навин марҳилаи наверо боз намуд, зеро ки маҳз дар ҳамин
Иҷлосия пайёми ваҳдат ва
ягонагии мимллати тоҷик

ба таври қатъӣ садо дод.

Акбаршоев А, донишљўи курси
аввали гурўњи 530105
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БО ДУРАХШИ ПАРЧАМИ
ОЗОДАГОН
Бо њидояту дастуроти Раиси Шўрои Олї, ки
бунёди асосњои давлати
соњибистиќлоли тољиконро
бар
пояи
манфиатњои
миллї њадафи олї эълом дошта буд, љавњари
ѓоявии ислоњоти низоми
ќонунгузорї муайян карда
шуд. Савганд ва суханронии
Эмомалї Рањмон дар маснади Раиси Шўрои Олї, пайваста бо фаъолияти роњбарї
ва изњороту суханронињои
ў назариёт ва фалсафаи
давлатдориашро ба вуљуд
оварда, заминаи консептуалии таљаддуди низоми
ќонунгузориро
фароњам
сохт. Ќатъият, пофишорї
ва суботи Роњбари мамлакат дар таъйиди
сохти давлатдорї: давлати
демократї, њуќуќбунёд ва
дунявї бо њифзу иршоди њувияти миллї њадафе
буд, ки пайванди таъриху замон ва Тољикистону
љањонро аз назари низоми
ќонунгузорї
имконпазир
мегардонид. Њамин назариёт ва дастурот буд, ки
Сарќонуни
Тољикистон
дар нињоди худ имконоти
истиќболи вижагињои таърихиву замониву љањонї,
замина
ва
дурнамоњои
рушди
Тољикистонро
дарёфт
намуд.
Парчам ва парчамдорї
яке аз суннатњои ќадимаи
давлатдорї ва рамзи ватандорию
ватандўстист.
Парчам таърихи беш аз
сеюминњазорсола
дошта,
аввалин бор дар Эрон,Чин
ва Мисри ќадим ба вуљуд
омадааст. Албатта парчами
њар як давлат таърихи худро
дорад ва он бо сањифањои
гуногуни он халќу миллат
алоќадор аст. Биёед назар меафканем, ба таърихи парчами пуршарафи

миллатамон, ки таърихи
тўлонї ва обрўву нуфузи
зиёд ба худ касб кардааст.
Калимаи «Парчам» вожаи суѓдї буда, ба маънии
«зулфу кокул» ва њамчунин
«пўпаки абрешимии мўйро
мегуфтанд ки бар сари дирафш ё найза мебастанд».
Ин вожа аз забони суѓдї
ба забони туркї ва аз он
ба забони форсї роњ ёфта,
бо гузашти замон, бо амри
таќдир дирафш низ номи
парчамро кашф
кард.
Дар Иљлосияи шонздањуми
Шўрои
Олї
Ќонунњои
Љумњурии
Тољикистон
«Дар бораи парчами давлатии Тољикистон», «Дар
хусуси тасдиќи Низомномаи Нишони давлатии
Љумњурии
Тољикистон»
ќабул гардиданд ва фаъолияти Эмомалї Рањмон ба
њайси рањбари маќоми олии
ќонунгузории кишвар ва
Раёсати олии мамлакат бо
тасдиќи ду рукни муќаддаси
давлати навини тољикон
ва бо табрикоти гарму
ифтихорангези
Эмомалї
Рањмон оѓоз ёфт, ки рамзе амиќу пурмаъно дошт.
Бо гузашти солњо
дар
таќвими
давла-
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ти
соњибистиќлоли
Тољикистон љашни њумоюне
бо номи «Рўзи Парчам»
пайдо шуд, ки њар соле дар

саросари кишвар бо шукўњи
хоса таљлил мегардад. Президенти мамлакат бо ёдоварї аз
он рўзгори таърихї дар паёми
табрикии худ изњор дошт, ки
«Дар суханронии худ ба ифтихори љашни 15-солагии ќабули
Конститутсияи Тољикистон,
ки дар он Парчам, Нишон ва
Суруди миллї њамчун рамзњои
асосии давлат ва нишонањои
соњибихтиёрии
давлату миллат эълон шудаанд,
изњор карда будам, ки бо истифода аз њуќуќи ташаббуси ќонунгузории Президент
доир ба муќаррар намудани Рўзи Парчами Љумњурии
Тољикистон лоињаи ќонуни
дахлдорро ба парламенти
мамлакат пешнињод намудам.
Боиси ќаноатмандист, ки мо
имкон пайдо кардем, ки минбаъд њар сол Рўзи Парчами
давлатиро, ки 24-уми ноябри
соли 1992 аз љониби Шўрои
Олии Љумњурии Тољикистон
тасдиќ гардида буд, бо ифтихору сарбаландї аз давлату
давлатдории миллати тамаддунсози худ таљлил намоем».
Гулмирзоев С. омўзгори кафедраи Фанњои гуманитарї

