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Њумоюн бод истиќлоли тољик!

Яке аз нињодњои асосии љо-
меаи демократї ин инти-
хобот ба њисоб меравад, ки 

тибќи он тамоми мардум махсусан 
шањрвандони кишвар новобаста аз 
љинсият ва ќавмият нафарони аз 18 
сола боло, ки шањрвандии љумњурии 
Тољикистонро доранд дар интихо-
бот ширкат варзида, ба тарафдории 
номзади арзандаи хеш раъй ме-
дињанд. Мардумсолорї, ки решањои 
таърихї дорад, њанўз аз фарњанги 
юнони бостон маншаъ гирифта, дар 
замони нав  яке аз муњимтарин ва 
бењтарин шакли идоракунии сиёсии 
љомеа гардид. 

Дар Љумњурии Тољикистон пас 
аз расидан ба истиќлолият демо-
кратикунонии њаёти љомеа боз њам 
таќвият ёфт ва бо ташаккул ёфтани 
нињоди идоракунии Президентї ва 
љорї шудани он дар кишвар солњои 
90-уми ќарни гузашта аввалин ин-
тихоботњое, ки ба тарзи алтернативї 
номзадњо ба курсии Раисљумњур 
пешнињод шуда буданд, аз тарафи 
мардум пазируфта шуданд. Њамин 
тавр, ба тариќи раъйпурсї ќабул шу-
дани конститутсия, таѓйиру иловањо 
бар он ва интихобот ва раъйпурсии 
парлумонї ба маротиб такрор шуда, 
дар чорчўбаи ќонунгузорї ва ќо-
нунњои байналмилалї баргузор гар-
дидаанд. 

Мусаллам аст, ки њар нињоди 
иљтимої дар љомеа зина ба зина та-
шаккул ёфта, татбиќи  он боз њам 
дар зинањои болотар ба роњ монда 
мешавад ва меъёрњо ва шаффофияти 
он такмил меёбад. Дар Тољикистон 
низ тайи солиёни истиќлолият ин-
тихобот ва раъйпурсї зина ба зина 
такмил ёфта он ба меъёрњои бай-
налмилалї мутобиќ гардонида шуда 
истодааст. Дар њар давраи интихо-
ботї комиссияи марказии интихо-
ботии љумњурї бо назардошти пеш-

нињодњои созмонњои минтаќавию 
љањонї ва меъёрњои ќонунгузории 
кишвар раванди интихоботро муай-
ян месозад.

 Тайи солњои истиќлолият дар 
љумњурї бо назардошти меъёрњои 
давлати демократию дунявї њизбњои 
гуногун, ки њар кадоме дорои бар-
номаву оинномаи хеш аст, вориди 
майдони сиёсї гардида, барои рас-
идан ба њадафњои худ бо роњи му-
солиматомез мубориза мебаранд. 
Имрўз дар Тољикистон плюрализми 
аќидатї љой дошта њизбњои гуногун 
амал менамоянд, ки њар яке барно-
маи хешро дошта, љињати расидан ба 
њокимияти сиёсї аз роњњои мухта-
лиф истифода менамоянд.

Айни њол, кишвар дар пешорўи 
интихоботи Президенти Љумњу-
рии Тољикистон ќарор дорад ва дар 
он њизбњои сиёсии кишвар ва со-
змонњои иљтимої вориди корзори 
интихоботї гардида, намояндагони 
хешро пешнињод намуда истода-

анд. Њоло дар сар то сари љумњурї 
њавзањои интихоботї таъсис ёфта, 
фаъолияти густурдаи хешро ба роњ 
мондаанд. 

Њамчунин бањсњои байни намо-
яндагони њизбњои гуногун сурат ги-
рифта барои њамаи номзадњо шаро-
ити якхела љињати таблиѓи барномаи 
пешазинтихоботи фароњам оварда 
шудааст ва онњо имкон доранд, аз 
рўи меъёри муќаррарнамудаи ќонун 
тавассути расонањо, аз љумла радио-
ву телевизион, рўзномањо, инчунин 
аз тариќи сомонањои интернетї та-
блиѓи барномаи пешазинтихоботии 
хешро ба роњ монанд. Њамчунин 
њамарўза тавассути шабакањои те-
левизионї тартиби баргузории ин-
тихобот, меъёрњои он љињати фањ-
мондадињї ва ба ќонуншиканї роњ 
надодан аз тарафи мутахассисон ва 
њуќуќшиносон доир карда мешавад, 
ки ин имкон медињад, сатњи худ-
шиносии њуќуќии мардуми кишвар 
боло бурда шавад. Онњо дар раван-

дњои сиёсї фаъолона ширкат намо-
янд ва ба љонибдории номзади арза-
ндаи хеш ба мансаби Президенти 
Љумњурии Тољикистон раъй дињанд. 

Њоло дар саросари кишвар њав-
зањо ва участкањои интихоботї таъ-
сис дода шудаанд, ки њамарўза дар 
онњо комиссияи интихоботї амал 
намуда омодагии хешро барои бар-
гузории интихоботи Президенти 
Љумњурии Тољикистон пурра таъ-
мин намуданд. То ба имрўз барои 
њамаи   номзадњо имкониятњои як-
хелаи њуќуќї фароњам оварда шуда, 
њељ гуна табъизи њуќуќию сиёсї љой 
надорад. 

Њамчунин Љумњурии Тољикистон 
дар асоси ќонунњои байналхалќї 
омодааст нозиронро аз кишварњои 
гуногуни љањон љињати назорати 
шаффофияти интихобот пазирої 
намояд. 

Аз њама муњим рўњияи мардуми 
кишвар рўњияи мусбатгароёна аст 
ва онњо дар саросари кишвар ба ин 
раванди муњими сиёсї ки 7 соли ди-
гар кадом номзад дар сари ќудрат 
буданро муайян месозад, бетараф 
нестанд. Онњо хуб медонанд, ки сар-
навишти ояндаи кишвар аз интихо-
би огоњонаи онњо вобастагї дорад. 
Аз ин рў, њама талош меварзанд, то 
дар вохўрии номзадњо ба мансаби 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
ширкат варзида, барномањои онњоро 
мавриди омўзиш ќарор дода, суолњо 
ва мушкилоти хешро ба онњо дар 
миён гузоранд. Ин нишондињандаи 
он аст, ки мардуми кишвар сатњи 
баланди худшиносии њуќуќиву сиё-
сиро доранд ва барои сарнавишти 
ояндаи кишвар бетараф нестанд. 

Исомиддин ШАРИФЗОДА,
мудири кафедраи фанҳои 

гуманитарӣ

Ҷаҳони пурталотуми имрӯза мардуми сайёраро ба мушкилоту тазодҳои зиёди хеле сангин рӯбарӯ намудааст, ки 
хатарноктарини онҳо терроризми байналмилалӣ, радикализму экстремизми динӣ, гардиши ғайриқонунии маво-
ди мухаддир, силоҳ ва паҳн гардидани бемориҳои сироятӣ мебошад.

Дар чунин шароит устодону омӯзгорон, падару модарон, аҳли зиё ва шахсони обрӯманду таҷрибадор вазифа-
доранд, ки наврасону ҷавононро барои омӯхтани илму дониш, азхудкунии касбу ҳунар, самимона дӯст доштани 
Ватан, давлати соҳибистиқлоли худ ва ҳимояи манфиатҳои милливу давлатӣ роҳнамоиву тарбия намоянд. 

Эмомалї Рањмон
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ШУКРОНА БОЯД КАРД

  Омўзгорон ва донишљўёни азиз!
  Аввалан, њамаи Шуморо ба бу-

зургтарин ва муќаддастарин љашн 
– Истиќлолияти давлатии кишва-
ри азизамон, ки баъди чанд рўз дар 
саросари мамлакат ва берун аз он 
таљлил мегардад, самимона шодбош 
мегўям.

  Дар њаќиќат, Истиќлолият неъ-
мати бебањо буда, рушди бемайлони 
тамоми соњањо ва ободию осоишта-
гии кишвар аз он вобастагї дорад. 
Шоир бењуда нагуфтааст:

Њар ѓунчаи гул шукуфаи иќбол аст,
Озодии мулк зи файзи истиќлол аст.
Мардуми шарифу сарбаланди 

тољик дар даврони соњибистиќлолї 
мевањои шањдбори онро чашидааст 
ва имрўз низ бањри гулгулшукуфї 
ва њифзи дастовардњои истиќлолият 
сидќан зањмат кашида, бањри афзун 
гардондани комёбињо кўшиш ба 
харљ дода истодаанд.

Хурсандибахш аст, ки тайи 
солњои соњибистиќлолї соњаи мао-
рифи кишвар низ чун дигар соњањо 
пеш рафт ва дар ин самт натиљањои 
назаррас ба даст омаданд.

Давлату Њукумати мамлакат, алал-
хусус Пешвои муаззами миллат, Пре-
зиденти мањбуби кишварамон муњта-

рам Эмомалї Рањмон, ки маорифро 
самти афзалиятнок эълон намудаанд, 
нисбати соња ва кормандони он пай-
васта ѓамхорї зоњир мекунанд.

  Мањз ба шарофати истиќлоли-
ят дар мамлакат дар баробари дигар 
пешравињо шаклњои нави таълимї 
љорї гардида, пояњои моддиву техни-
кии муассисањои таълимї рўз ба рўз 
пурќувват шуда, технологияњои муо-
сир ба низоми тањсилот пурра ворид 
гардидаанд, ки ин њама ба сатњу си-
фати таълим таъсири мусбат расонда 
истодааст.

  Тавре Пешвои муаззами миллат, 
Президенти кишвар муњтарам Эмо-
малї Рањмон дар суханронияшон дар 
Рўзи дониш иброз доштанд: “Мо дар 
замони Истиќлоли давлатї шаклњои 
нави муассисањои таълимиро љорї 
карда, дар шањру ноњияњои гуногуни 
Тољикистон 9 мактаби президентї бо 
фарогирии ќариб 8 њазор хонанда, 75 
гимназия барои зиёда аз 53 њазор то-
либилм ва 71 литсей барои 36 њазор 
шогирдон таъсис додем. Имрўз шу-
мораи муассисањои тањсилоти миёнаи 
касбї дар мамлакат ба 75 ва шумораи 
шогирдони онњо ќариб ба 90 њазор на-
фар расидааст, ки аз онњо 32 муассиса 
дар замони истиќлол ба фаъолият 

шурўъ кардааст.
  Дар ин давра муассисањои тањ-

силоти олии касбї аз 13 ба 40 раси-
даанд, ки њоло дар онњо беш аз 227 
њазор нафар донишљў ба тањсил фаро 
гирифта шуда, шумораи хатмкунан-
дагони замони истиќлол беш аз 600 
њазор нафарро ташкил мекунад. Ин-
чунин зиёда аз 35 њазор нафар љаво-
нони мо дар муассисањои тањсилоти 
олии кишварњои пешрафтаи дунё 

тањсил карда истодаанд”.
Омўзгорон ва донишљўёни гиромї!
  Ѓамхорињои пайвастаи давла-

ту Њукумати мамлакат, аз љумла аз 
1- уми сентябри соли љорї 15 фоиз 
зиёд намудани музди мењнат, нафаќа 
ва стипендия њар яки моро водор ме-
намояд, ки бањри татбиќи дастуру 
њидоятњои Пешвои муаззами миллат 
муњтарам Эмомалї Рањмон, бахусус 
амалї гардондани њадафи чоруми 
миллї, яъне аз кишвари аграрї – са-
ноатї ба кишвари саноатї – аграрї 
табдил додани Тољикистон ва сухан-
рониашон дар Рўзи дониш дар Му-
ассисаи тањсилоти умумии раќами 
102 – и шањри Душанбе сидќан зањ-
мат кашида, кўшишу ѓайратамонро 
бањри тайёр намудани мутахассисо-
ни воќеан њам раќобатпазири бозо-
ри мењнат равона созем. 

   Мо бояд ба ќадри Истиќлолият 
расем, шукрона кунем ва аз Истиќло-
лияти давлатии хеш чун бахти безаво-
ли миллат ифтихор дошта бошем. 

Бори дигар Шумо њамкасбону до-
нишљўёни азизро бо рўзи Истиќло-
лияти давлатии кишвари бињишто-
соямон табрику тањният гуфта, ба-
роятон хушбахтї ва саодатмандї 
орзу мекунам. 

Тоҷиконро зи чанги нестӣ кардї раҳо,
Чун мукофоти амал шуд номи 

некат Пешво.
Мардуми шарифи Тоҷикистон дар 

арафаи ҷашнгирии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қарор дорад. Аз ин рӯ,  ҳар як фар-
ди худогоҳу худшинос ва  бонангу 
номусро зарур аст, ки  дар баро-
бари  заҳмати самаранок ба хоти-
ри пешрафту тараққиёти кишвар, 
инчунин, ба корҳои созандагиву 
бунёдкорӣ  ҳамроҳ шуда,  беш аз 
пеш дар ободу хуррамгардонии  са-
рзамини аҷдодии хеш саҳмгузор бо-
шанд.

 9- уми сентябри соли 1991 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Истиќлоли-
ят ба даст овард. Аммо мутаасси-

фона, дар кишвар љанги тањмилии 
шањрвандї сар зад. Моҳи майи соли 
1991 задухӯрди байни ду қувваи бо 
ҳам зид оғоз ёфт ва аз рӯзҳои ав-
вали ҷанг ҳазорҳо  манзили зист  
ва бинои корхонаву муассисањо  
валонгор гардиданд. Дар чунин 
шабу рӯз раҳми Парвардигори мо 
омад ва дар мушкилтарин лаҳзаҳои  
зиндагӣ  барои миллати тоҷик, 
абармарде сари ќудрат омад, ки 
миллатро аз парокандашавї ва 
давлатро аз нестшавї наљот дод. 
Ин марди шариф, ки дили бузургу 
бекина дорад, ба савгандаш содиќ 
монда, гурезањои иљбориро ба Ва-
тан баргардонд.

 Шоири мањбуби  тоҷик  Бозор 
Собир аз Амрико бо даъвати Пре-

зиденти кишвар ба Ватан баргашт. 
Адиби кӯҳансол об дар чашм ме-
гуфт: “Аз дасти Президент нишон 
гирифта, дигар аз ҷаҳон  бе ни-
шон  нахоҳам рафт”. Истиқлолияти 
давлатӣ барои мо имкон дод, ки ба 
забон, таърих ва фарҳанги ниёгони 
худ арљ гузорем ва ба он аҳамияти 
аввалиндараҷа диҳем.

Дар даврони истиқлолият ба на-
сли наврас ва ҷавонон аз ҷонибӣ 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
-Пешвои миллат Президенти  мам-
лакат муҳтарам, Эмомалӣ Раҳмон 
таваҷҷуҳи  махсус дода мешавад, 
зеро ҷавонон ояндаи миллат ва 
бақои давлат мебошанд.

Ва мо ҷавонон бояд дар љавоб 
ба ғамхориҳои њамешагии Пешвои  

муаззами миллат ташаббускор  бо-
шем, тамоми кўшишу ғайрат, дони-
шу малака ва қобилияти худро ба 
хотири баланд бардоштани нуфузу 
эътибори Тоҷикистони азизамон ра-
вона намоем. Мо ҷавонон бояд  аз  
истиқлолияту 
о з о д ӣ  в а 
с о ҳ и б в а т а н у 
соҳибдавлатӣ  
шукрона кунем                      

  Назризода 
Собирҷон, 
донишљўи 

курси 2 – юми 
ихтисоси  мо-

лия ва ќарз.

ТАҶЛИЛИ РӮЗИ ДОНИШ 
Дар саросари Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳамасола Рӯзи дониш ҳамчун санаи 
муҳим таҷлил карда мешавад, ки ин 
шаҳодат аз таваҷҷуҳи доимии дав-
лату Ҳукумат ба аҳли илму маориф 
мебошад. 

Соли ҷорї Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, «Рӯзи 
дониш»-ро бо дарси сулњ зимни 
ифтитоҳи Муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии рақами 102-и 
ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душан-
бе гузарониданд.  Аҳли илму мао-
риф, аз ҷумла ҳайати устодону кор-
мандон ва донишҷӯёни Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон суханро-
нии Пешвои муаззами миллатро 
аз тариқи шабакаҳои телевизионӣ 
дастаҷамъона бо риояи қоидаҳои 
беҳдошти саломатӣ, аз ҷумла ри-
ояи фосилаи иҷтимоӣ, доштани 
ниқобҳои тиббӣ ва безараргардонӣ 
бо маҳлули антисептикӣ тамошо на-
муданд.

Пас аз тамошои суханронии Пе-
швои миллат дар саҳни донишгоҳ 
“Рӯзи Дониш” таҷлил гардид.

Дар чорабинии мазкур муовини 
сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Азим Иброҳим иштирок ва суханронӣ 
намуда, соли нави таҳсилро ба кулли 
омўзгорону донишҷӯён муборакбод 
гуфт ва донишҷӯёнро ба омӯхтани 
илму дониш, бахусус, фанҳои дақиқ 
ва ихтироъкориву навоварӣ  даъват 
намуд. Ҳамзамон баланд бардош-
тани сатҳу сифати таълиму тарбия 

ва омода намудани мутахассисони 
ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнатро 
ҳадафи асосии Ҳукумати кишвар 
арзёбӣ намуд.

Ректори донишгоҳ Амонзо-
да Илњои Темур зимни сухан-
ронї меҳмонон ва омўзгорону 
донишҷӯёнро бо оғози соли нави 

таҳсил шодбош гуфта, барояшон ба-
рору комёбї таманно намуданд. 

 Дар фарљоми љамъомад муовини 
сарвазири мамлакат Азим Иброњим 
ба чанде аз омўзгорони донишгоҳ 
нишонњои  “Аълочии маориф ва 
илми Тоҷикистон” ва ифтихор-
номаи Вазорати маориф ва илми 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро супорида, 
ба эшон сињатмандї ва љињати пе-
шбурди муваффаќонаи соњаи таъли-
му тарбия комёбї орзу намуд.

Дар љамъомад донишҷӯёни зи-
наи аввали таҳсил аз номи кулли 
донишҷӯёни курси якум савган-
ди тантанавӣ ёд намуда, иброз до-
штанд, ки баҳри рушди  истеъдоду 
малака, сайқал додани савияи до-
ниш, омӯзиши ихтисос, баландбар-
дории шаъну шарафи донишгоҳ 
ва  эҳтироми ҳайати кормандону 
омӯзгорон љањду талош меварзанд.

Ҷамъомад бо сухани хотимавӣ ва 
таманниёти неки ректори донишгоҳ, 
Амонзода Илњом Темур ба анҷом 
расид. 

М. ШЕРОВ,
мудири шуъбаи кор 

бо ҷавонон ва варзиш
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ИСТИҚЛОЛИЯТ 
АРЗИШМАНДТАРИН НЕЪМАТ АСТ

ФЕСТИВАЛИ ДӮСТИИ 
ҶАВОНОНУ ВАРЗИШГАРОНИ 

ШАҲРИ ДУШАНБЕ ТАҲТИ 
УНВОНИ “ЗЕБОӢ, ДОНОӢ ВА 
ТАВОНОӢ АЗ ВАРЗИШ АСТ”

СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ҶАВОНОН: ҲОЛАТ ВА ДУРНАМО

Истиқлолият яке аз 
дастовардҳои пурарзиштарин 
ва волотарини давлату миллати 
тоҷик аст, ки моҳи сентябри соли 
1991 ба вуқўъ  пайваст ва 9 сен-
тябр расман Рўзи  истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
эълон гардид. Шурӯъ аз ҳамон 
вақт ин санаи таърихӣ баҳри ҳар 
як фарди бедордили мардуми 
кишвар санаи таърихӣ маҳсуб 
меёбад.

Ин неъмати бузург обо-
дию озодӣ, нуру зиё ва оромию 
осоиштагии мардуми шарифи 
тоҷикистонро бештар намуд ва 
обрӯю нуфузи кишварро дар ар-
саи байналмилалӣ баланд бардо-
шт.

Боиси зикр аст, ки дар давро-
ни Истиқлолият давлати ҷавони 
тоҷикон дар байни мамлакатҳои 
аҳолияш мусалмон ва умуман 
ҷомеаи ҷаҳони муосир мавқеъ 
ва манзалати хос пайдо на-
муд. Суханрониҳои Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти мамла-
кат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар ҷамъомадҳои бузурги 
байналхалқии давлатҳои аъзои 
Конфронси исломӣ, тарафдории 

шахсии  раисҷумҳури мо аз поки-
загии дини мубини ислом ва зар-
баи сахт задани ў ба даъвогарони 
ҳамбастагии дини ислом бо терро-
ризму экстремизми байналмилалӣ, 
ҳамкориҳои мутақобилан судманд 
бо мамлакатҳои гуногуни олами 
ислом аз он шаҳодат медиҳанд, ки 
имрўз Тоҷикистони  соҳибистиқлол  
аз  зумраи давлатҳои озоду ободест, 
ки дар он баробари расму оини 
миллию мардумӣ анъанаҳо ва 
маросимҳои динӣ риоя мегар-
данд. 

Истиқлолият дар баробари 
дигар муқаддасоти миллӣ мақом 
ва манзалати хоса дорад. Баъд аз 
пош хўрдани Иттиҳоди Шӯравӣ 
Тоҷикистон соҳибистиқлол эъ-
лон гашта, тавонист бо суръат 
рушду нумӯъ ёбад. Имрӯз 
хушҳолем, ки дар фазои сулҳу 
амонӣ зиндагӣ ва кору фаъоли-
ят карда истодаем. Дар давро-
ни истиқлолият кишвари азизи 
мо тавонист, ки ба пешравиҳои 
зиёд ноил гардад. Дар ин дав-
ра як қатор иншоотҳои муҳиму 
тақдирсоз сохта ба истифо-
да дода шуданд. Аз қабили 
нақбҳои “Истиқлол”, “Хат-
лон”, “Шаҳристон”, шоҳроҳҳои 

Душанбе-Айнӣ-Бӯстон-Чаноқ, 
Кӯлоб-Дарвоз, Хоруғ-Кулма ва 
сохта шудани даҳҳо неругоҳҳои 
барқи обӣ. Дар даврони 
истиқлолият махсусан сиёса-
ти бевоситаи давлат ба ҷавонон 
нигаронида шудааст. Аз ҷониби 
Ҳукумати кишвар нисбат ба 
ҷавонон пайваста ѓамхорї зоњир 
карда мешавад. Сиёсати хориҷии 
ҷумҳурӣ низ дар баробари ди-
гар самтҳо рушд ёфт, ки имрӯз 
бо бисёре аз кишварҳои хориҷа 
муносибатҳои дипломатӣ ба роҳ 
монда шуда, ҳамкориҳо дар ҳама 
самт фаъол мебошад, ки ин ҳама 
маҳз аз файзу баракат ва пайки 
истиқлолият мебошад.

 Умедворем, ки кишвари 
азизамон минбаъд низ дар фа-
зои сулҳу оромӣ ба дастовардҳои 
боз њам  бузургтар ноил гашта, 
миёни давлатҳои пешрафта 
мақоми сазоворро ишғол меку-
над. Мо бояд дар ин давраи басо 
мушкили ҷаҳонишавӣ зиракию 
ҳушёрии сиёсиро аз даст надо-
да, муҳофизи ин неъмати бебаҳо 
бошем. 

Зафарҷони Исломуддин,
донишҷӯи курси 4-уми

ихтисоси 1-25010410А1 

Бо ибтикори Раёсати кор бо ҷавонон ва ва-
рзиши шаҳри Душанбе  27-уми августи соли 
2020 дар толори Кохи Афсарон «Фестивали дў-
стии ҷавонону варзишгарони шаҳри Душанбе”, 
таҳти унвони “Зебоӣ, доноӣ ва тавоноӣ аз ва-
рзиш аст!» баргузор гардид. 

Фестивал бо банамоиш гузоштани 
дастовардҳои соҳаи варзиши пойтахт аз ҳисоби 
машқварзони муассисаҳои варзишӣ, донишгоҳу 
донишкадаҳо, коллеҷу литсейҳо ва муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумӣ оѓоз ёфт. Дар кори фе-
стивал муовини Раиси шаҳри Душанбе Муинӣ 
Мавсума Муинзода, муовини вазири мао-
риф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Латофат 
Назирӣ, муовини якуми раиси Кумитаи кор бо 
ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Назарзода Ризо Шодӣ, сардори Раё-
сати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе 
Шоҳзод Раҳимзода иштирок доштанд. 

Фестивали аз 27-уми август то 15 – уми  сентябр 
дар заминаи тамоми муассисаҳои таҳсилоти миё-
наи умумӣ, олии касбӣ, миёнаи касбӣ, ибтидо-
ии касбӣ, қисмҳои ҳарбию низомӣ ва маҳаллаҳои 
ҳудуди шаҳри Душанбе баргузор карда мешавад.

Фестивал аз чор қисмат иборат буда, қисмати 
аввали онро маросими ифтитоҳӣ, қисмати дуюму 
сеюмро  сексияҳои варзишӣ аз рўйи намудҳои 
футболи хурд байни писарон, волейбол байни дух-
тарон, шоҳмот ва гўштини миллӣ дар ду марҳила, 
марҳилаи интихобии 1-ум дар заминаи ташкилоту 
муассисаҳои таҳсилотӣ ва марҳилаи интихобии 
2-юм дар сатҳи шаҳр, инчунин даври чоруми фе-
стивалро маросими ҷамъбастӣ бо ташкили барно-
маи рангини фарҳангию ҷоизасупории дастаҳои 
ғолиб ташкил медиҳад. Ғолибони мусобиқаҳои 
варзишии марҳилаи 2-юм дар ҷамъбасти Фести-
вал  15 сентябри соли 2020, ки дар толори Филар-
монияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи 
Акашариф Ҷўраев баргузор мегардад, бо сарпа-
растии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 
шаҳри Душанбе ва Президенти Федератсияи фут-
боли Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз 
ҷониби Раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри 
Душанбе бо Диплом, медал ва ҷом сарфароз гар-
донида мешаванд. 

  
Саидзода Бењрўз,
донишљўи курси 4 

ихтисоси 1-25011024

Бо ташаббуси Раёсати кор бо 
ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе 
дар толори Маркази тадқиқоти стра-
тегии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Конференсияи илмӣ – 
амалӣ таҳти унвони «Сиёсати давла-
тии ҷавонон: ҳолат ва дурнамо» доир 
гардид, ки дар он намояндагон аз 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 

ҳудуди шаҳри Душанбе ва олимону 
муҳаққиқони ҷавон, аз љумла ҳайати 
олимону ҷавонони Донишгоҳи тех-
нологии Тоҷикистон иштирок ва 
суханронӣ намуданд.

Дар  қисмати расмии кори конфе-
ренсия муовини якуми раиси Куми-
таи кор бо ҷавонон ва варзиши назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ризо 

Назарзода, сардори Раёсати кор бо 
ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе 
Шоҳзод Раҳимзода ва намояндагони 
сохторҳои дахлдор суханронӣ кар-
данд. 

Дар қисматҳои дигар ҷавонони 
фаъол ва олимону муҳаққиқони 
ҷавон, роҳбарони сохторҳои соҳаи 
кор бо ҷавонон дар муассисаҳои 
олии таълимӣ вобаста ба мавзӯъҳои 
“Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон ва 
нақши он дар сарҷамъиву муттаҳидии 
ҷавонон”, “Нақши занону духтарон 
дар тарѓиби арзишҳои миллӣ”, “Сиё-
сати давлатии ҷавонон дар шароити 
соҳибистиқлолии кишвар”, “Татбиқи 
сиёсати давлатии ҷавонон дар соҳаи 
маорифи пойтахт”, “Дастгирии дав-
латии ҷавонон дар меҳвари сиёсати 
ҷавонпарваронаи Пешвои миллат”,  
«Ҷавонон ва давлатдории миллии 
тоҷикон дар шароити муосир»,  
«Ҷавонон ва саҳми онҳо дар татбиқи 
маданияти шаҳрнишинии сокино-
ни пойтахт»,  «Нақши Президен-

ти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тар-
бияи ятимону маъюбон», «Нақши 
ҷавонон дар раванди ҷаҳонишавӣ» 
ва “Таваҷҷуҳ ба ҷавонон муҳимтарин 
омили пешрафти ҷомеа, баромад 
намуда, андешањояшонро доир ба 
мавзўъњои зикргардида баён кар-
данд.

Х. ТУРОНШОЕВ,
мудири шуъбаи тарѓиботиву 

фарњангї
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ВОХӮРӢ БО ДОНИШЉӮЁНИ ДАР ХОБГОЊ ИСТИЌОМАТКУНАНДА

ЗИ ДОНИШ ЗИНДА МОНЇ ЉОВИДОНЇ

25-уми августи соли ҷорӣ дар до-
ираи Нақша-чорабиниҳои сохтори 
корҳои тарбиявии Донишгоҳи техно-
логии Тоҷикистон дар саҳни хобгоҳи 
донишгоҳ вохӯрӣ бо донишҷӯёни 
дар хобгоҳ истиқоматкунанда баргу-
зор гардид, ки дар он муовини рек-
тор оид ба тарбия Юсупова З.Р., му-
дири шуъбаи ташкилотиву тарбиявӣ 
Ҳусенов Н.Б., мудири шуъбаи кор 
бо ҷавонон ва варзиш Шеров М.Н., 
мудири бахши кор бо занон ва дух-
тарон Комилова Н.Р., мудири шуъ-
баи тарғиботиву фарҳангӣ Турон-
шоев Х., Сардори хадамоти бехата-
рии донишгоҳ Мирзоев А., ҳайати 
кормандони шуъбаҳо ва муовинони 
декан оид ба тарбия ширкат варзи-
данд.

Нахуст, Заррина Юсупова аз  
ғамхориҳои бевоситаи Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон нисбат ба ҷавонон, 
дастгириҳои Ҳукумати мамлакат 
ва Раёсати Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон ёдовар шуда, дар бо-

раи омодагӣ ба маъракаи муҳими 
сиёсӣ – Интихоботи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, рафтору 
кирдори истиқоматкунандагон, пе-

шгирии бемориҳои сироятӣ, бахусус 
пандемияи COVID-19, терроризм 
ва экстремизм ва роҳ надодан ба 
ҳолатҳои коррупсионӣ ибрози анде-
ша намуданд.

Н. Ҳусенов ва М. Шеров оид 
ба одобу рафтор, кирдору ахлоқи 
истиқоматкунандагон, нақши 
ҷавонон дар пешбурди сиёсати 
давлатӣ ва муҳаррики пешбарандаи 
давлату Ҳукумат будан, шомилна-
шавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу 
ҳаракатҳо ва Стратегияи миллии 
мубориза бар зидди экстремизм ва 
терроризм барои солҳои 2016-2020 
суханронӣ намуда, донишҷӯёнро 
ба омӯхтани забонҳои хориҷӣ, му-
толиаи китобҳо, саҳм гузоштан дар 
пешрафту ободии кишвар даъват на-
муданд.

Ёсуман МЎСОЕВА, 
магистранти курси 1-уми 

ихтисоси 1-40010101 

Дар њаќиќат дониш чароѓи аќл, 
ќуввати дил, дороиву сарват ва љав-
шани бузургест, ки касро аз њама гуна 
ранљу азоб кулфату дард ва афсурда-
гиву эњтиёљ дур месозад. Дониш барои 
инсон мояи манбаи фазлу камол буда, 
инсонро бузургдил мегардонад. Шах-
си донишманд дар ягон давру замон 
ба душворињо рў ба рў намешавад, 
зеро дониши бузургаш ўро бо роњи 
росту самарабахш рањнамун месозад. 
Тавассути аќлу заковати бузургу хи-
ради бо роњи дониш бадастовардааш 
метавонад соњибкору соњибмаълу-
мот ва соњибиззат бигардад.

Донишмандон азизу гиромї ва 
хотирнишинанд. Дар ёдњо, базмњо, 
дар њамаи мавридњо дар дилу дидаи 
мардуманд. Ба даст овардани дони-
шу мањорати бузург ба осонї ба даст 
намеояд. Шахсе, ки дар роњи дони-
шомўзї мекўшад, гарчанде душвор 
аст, бо тамоми душворињо, норасоињо 
ва зањматњои зиёд саъй мекунад, ки 
чизе омўзад, то донишманд гардад, 
зеро шахси донишманд соњибобрўст. 
Дониш ганљи бузургест, ки баробари 
дунё арзиш дорад: 

Бењ аз ганљи дониш ба гетї куљост?
Киро ганљи дониш бувад подшост!
  Њељ ганље бузургвортар аз дониш 

нест. Зеро ки он инсонро чун љавша-
ни бузург аз камиву костї, гармиву 
сардї ва афсурдагиву эњтиёљ эмин 

медорад. Пас, бисёр кўшиш мебояд, 
то њар ваќт омўхт. Агар манбаи омў-
зишие пайдо нашуд, аз нодон мета-
вон чизе омўхт ва бо чашми дил ба ў 
нигарист ва бо басорати аќл бар вай 
назар кард. Он низ афзоиши дони-
ши ту хоњад буд. Бо омўхтани алфо-
зи наве, бо омўхтани маънии дига-
ре барои кас љањони дигаре равшан 
мегардад. Як маънии бузург њаёти 
инсониятро таѓйир медињад, бо роњи 
рост њидоят мекунад.

  Инсони асил пайваста дар омўх-
тани илму андўхтани донишу фазл 
мекўшад. Фурсатро ѓанимат шумур-
да, бо гузашти ваќт дониши худро 
сайќал медињад. Аз пайи љамъ овар-
дани молу мулк ва сарвати зиёд на-
мекўшад. Зеро дар зиндагї бояд ња-
меша илму дониш ва хирад дар пояи 
аввал истад. Дар он мебояд кўшид, 
ки њар рўзи њаётро пайи зиёд карда-
ни аќлу заковати бузург сарф кард. 

Афзудани дониш касро пурдону 
пурмаърифат, кордону нуќтафањм 
мегардонад. Мегўянд, ки хираду до-
ниш барои инсони бомаърифат њам-
чу ѓизо неру мебахшад. Шахсе, ки 
дорои хираду дониши бузург нест, ў 
њамчун шахсияти аз ѓизо дурмонда 
мекаловад ва дар байни љомеа чун 
ангуштнамоён ба назари њар фард 
мерасад. Зиёд намудани дониши њар 
як инсон ба њадди омўзиши ў воба-
стагї дорад. Зеро мегўянд, ки:

Илм чандон ки бештар хонї, 
Чун амал дар ту нест нодонї.
  Донишомўзї ва толибилмї ри-

солатњои бузурги инсонианд. Касе, 
ки ин рисолатро ба љо намеорад, дар 
шумори одамиён буда наметавонад 
ва бевосита дар таънаву маломати 
атрофиён мемонад. Вале шахсияти 
донишмандро њама эътироф ва эњти-
ром мекунад. Агар ба марги аблањон 
танњо фарзандонашон бигирянд, ба 
марги алломањо љањон мегиряд, зеро 
бо заковату дониши бузургашон 
дили љањониёнро ба даст овардаанд. 
Барои омўхтани донишу маърифати 
зиёд бисёртар бояд китоб хонд, зеро 
манбаи њамаи омўзишу донишњо аз 
китоб сарчашма мегирад.

Рўй овар бар китобу дониш 
аз он сањл гир, 

То ба дониш гардї машњури 
љањону дилпазир.

Бале, дониш чароѓи аќл аст, ки 
дидагон аз он равшаниву нур ва 
дилњо хушиву сурур мегиранд. Шах-
си донишманд зинатгарои њар анљу-
ман аст. Агар аз хурдї то дами марг 
барои омўхтани илму андўхтани до-
ниш камар бандем, сањве нахоњад 
шуд, зеро асоситарин ва бењтарин 
амал дар зиндагии инсони асил илм 
омўхтан аст. Зеро гуфтаанд:

Зи дониш зинда монї љовидонї,
Зи нодонї наёбї зиндагонї.

МАНБАИ ДОНИШ
Истиқлолияти Тоҷикистон ба-

рои рушду нумуи тамоми соҳаҳои 
ҳаёти ҷомеа шароити мусоид фароҳам 
овард. Ин буд, ки аз ҷониби Ҳукумати 
мамлакат дар радифи самтҳои 
гуногуни илму маърифат ба 
соҳаи китобдорӣ низ таваҷҷуҳи 
хоса зоҳир карда шуд. Аз чум-
ла, сохта ба истифода додани 
китобхонаҳои наву замонавии 
муҷаҳњаз бо технологияи му-
осири иттилоотӣ дар љумњурї 
яке аз дастовардҳои муҳими 
соҳаи китобдорӣ дар давро-
ни соҳибистиқлолии кишвар 
ба шумор меравад. Њамзамон, 
Амри Пешвои миллат доир ба 
баргузории озмуни «Фурўѓи 
субњи доної…» миёни тамоми 

ќишрњои љомеа далели равшани гуф-
тањои болост. 

Тӯли 12 сол мешавад, ки дар ки-
швари азизамон  4-уми сентябр ҳамчун 

«Рӯзи китоб» таҷлил мегардад ва доир 
ба ин рўз аз ҷониби китобхонаи ил-
мии Донишгоњи технологии Тољики-
стон чорабинињо доир карда мешавад. 
Дар њафтаи аввали моњи сентябр рост 
омадани љашнњои «Рўзи китоб», «Рўзи 
Истиќлолият» басо рамзист. Миллати 
тољик дар такя бо китоб илму дониш 

азбар намуда, ба истиќлолияти 
комил расидааст. Мањз ба тавас-
сути осори гаронбањои гузашта-
гонамон, ки дар китобхонањо 
мањфузанд, имрўзиёну наслњои 
оянда љањони маънавии худро 
ѓанї мегардонанд. 

Таљлили Рўзи Истиќлолияти 
давлатии Љумњурии Тољикистон 
ва «Рўзи китоб» - ро бароятон 
муборакбод мегўем!

  Абдумуминзода Ситора,
 мудири китобхонаи илмии 

ДТТ

4 – УМИ СЕНТЯБР – РЎЗИ КИТОБКОРОНАВИРУС 
ВА ЉАЊОНИ ИМРЎЗ
Шурўъ аз соли 1950 њамасола 

дар саросари љањон бо ташаббуси 
Созмони Умумиљањонии Танду-
рустї (СУТ) 7 апрел Рўзи уму-
миљањонии саломатї таљлил карда 
мешавад. Маќсад аз таљлили ин 
рўз тарѓибу ташвиќи тарзи њаёти 
солим, бардам нигоњ доштани худ 
ва ањли љомеа мебошад. Махсусан 
дар шароити имрўзае, ки ањолии 
сайёраро раванди соат ба соати 
гирифторшавї ба вабои аср - ко-
ронавирус сахт нигарон кардааст.

То ин замон дар љањон зиёда аз 40 
намуди коронавирус ошкор ва маври-
ди омўзиши олимон ќарор гирифта-
аст. Фарќияти вируси нави COVID-19 
аз дигар вирусњои њамноми худ он 
аст, ки хусусияти мутатсионї дошта, 
дар давраи њаёти пинњонї дар бада-
ни шахси сироятёфта њамчун манбаи 
сироят ќобилияти сироят намудани 
дигар шахсро дорад. Илми љањонї 
исбот намудааст, ки бештар нафаро-
ни синнашон аз 60 боло зери хатари 
сироятёбї аз COVID-19 қарор гириф-
таанд. Ин ба паст будани иммунитети 
бадани онњо вобаста аст, ки бо њар 
гуна вирус мубориза бурда наметаво-
над. Зеро тибќи бањогузорињои бай-
налмилалї, дар минтаќањои ташакку-
ли пањни вирус шахсони синнашон аз 
60 боло хеле зиёд мебошанд. Одатан 
иммунитети бадани ин гуна одамон 
суст шуда, бемориро сахт паси сар 
мекунанд, ё ба он тоб оварда намета-
вонанд.

Истеъмоли ѓизои солим ва аз лињо-
зи экологї тоза метавонад масунияти 
бадани инсонро баланд бардошта, 
ўро аз гирифторї ба беморињои сиро-
ятї, аз љумла, коронавирус то андо-
зае эмин нигоњ дорад. Бинобар ин, аз 
тановули хўрокњои серравѓан, ширин 
ва хунук бояд парњез намуд ва исти-
роњати муътадилу тарбияи љисмонии 
баданро зиёд иљро кард.

Зимни табобати беморони гириф-
тори коронавирус маълум шудааст, ки 
80 фоизи беморї дар шакли сабук ё 
миёна ва ќисман бе ягон нишонаи 
беморї зоњир мешавад. Танњо дар 20 
фоизи одамон беморї дар шакли ваз-
нин љараён мегирад. Аз ин рў, њаряки 
моро зарур аст, ки ба хотири њифзи 
саломатии худ ва атрофиён ќоидањои 
бењдоштиро ќатъї риоя намоем.
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ТАЊСИЛОТИ ДУХТАРОН ВА РАЌОБАТПАЗИРИИ 
ОНЊО ДАР БОЗОРИ МЕЊНАТ 

Тањсили духтарон, муњимтарин 
пайкор, рисолат, талош барои идомаи 
зиндагї ва бењбуд бахшидан ба њаёти 
љомеа ба њисоб меравад. 

Дар њама даврањою асрњое, ки ба 
зан-модар арљ гузоштаанд занону 
хоњарони донишманд ва њунарманд 
маќому мартабаи волоеро соњиб гар-
дида, машъалафрўзони замони худ бу-
данд.

 Ба таърихи гузашта агар назар на-
моем занону модарони тадрисдошта 
ва огоњ ба фарзандону наберагон ва 
атрофиён саводу дониши худро ме-
омўзонданду аз баракаташон олами 
маънавї ва иќтисодї таѓийр меёфт ва 
зиндагї ранги дигар мегирифт. 

Бояд зикр кард, ки аз худ намуда-
ни илму маърифат, интихоби касби 
дўстдошт барои духтарон хеле муњим, 
њалкунанда ва инъикоскунадаи чехра 
ва маќоми онњо мебошад, чунки дух-
тарон тарбиятгар ва ба вуљудоваран-
даи насли босаводи оянда низ њастанд. 

Аз ин рў, тањсил ва аз бар кардани 
савод ва касбу њунар василаест барои 
расидан ба маќсади нињої ва соњиб шу-
дани маърифати волои инсонї, ки он 
сарчашмаи њамаи комёбињо мебошад 

Мусаллам аст, ки зани босавод, 
хоњари босавод, духтари босавод љо-
меаро босавод намуда, ба ин васила 
рушди онро таъмин менамояд, бино-
барин барои њаматарафа омода кар-
дани хоњарони босавод ва кадрњои 
ихтисосманд аз њисоби духтарон дар 
баробари илмњои гуманитарї, илмњои 
даќиќ, ба хусус, ихтисосњои техникї 
ва технологї феълан зарурати бештаре 
пайдо кардааст, чунки бе надониста-
ни техникаю технологияи нав, дигар 
њолати баъдинаро њатто тассавур карда 
намешавад. 

Бояд ќайд кард, ки дар даврони 
соњибистиќлолии Тољикистон ба 
маќоми зан дар љомеа таваљљуњи бе-
штаре сурат гирифт, ки ин бесабаб 
нест. Зеро 52 %-и ањолии кишварро 
занон ташкил медињанд ва мустањка-
мии минбаъдаи соњибихтиёрї ва руш-
ди љомеа марбут ба ширкати фаъо-
ли онњо дар њаёти сиёсї, иќтисодї ва 
иљтимоию фарњангии љумњурї ба њи-
соб меравад.

Барои баланд бардоштани маќоми 
занону хоњарон тамоми ќонунњо ва са-
надњои њимоявї дар Љумњурии Тољи-
кистон вуљуд доранд.

Конститутсияи Љумњурии Тољики-
стон њуќуќњои баробари мардону за-
нонро кафолат дода, иштироки фаъо-
ли занонро дар њаёти иљтимої-сиёсї, 
ва фарњангии кишвар таъмин мекунад. 

Барои љалб намудани духтарон ба 
ихтисосњои техникї Донишгоњи тех-
нологии Тољикистон имсол аз рўи 
барномаи лоињавии Бонки љањонї ва 
Вазорати маорифи Љумњурии Тољи-
кистон бо номи “Тањсилоти духтарон 
ва раќобатпазирии онњо дар бозори 
мењнат” иќдомеро рўи даст гирифта-
аст, то сафи духтарон дар ихтисосњои 

техникї зиёд гардад. 
Дар бораи лоиња. Њадафи асосии 

лоиња баланд бардоштани сатњи ќа-
були духтарон ба тањсилоти техникї, 
фароњам овардани шароит барои му-
тобиќшавї ва истиќомати онњо дар 
хобгоњ, тавсеаи имкониятњои рушди 
касбї ва инчунин, шуѓли ояндаи онњо 
дар бозори мењнат мебошад.

Дар баробари ин, бояд ќайд кард, 
ки яке аз вазифањои муњими Стратеги-
яи рушди Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон ва Стратегияи рушди тањсило-
ти Љумњурии Тољикистон барои соли 
2020 фароњам овардани њавасмандї 
ва шароит барои идомаи тањсили дух-
тарон ва гирифтани маълумоти олии 
касбї мебошад. Дар асоси ин, ин ло-
иња ба љалби духтарон ба тањсилоти 
олї, хусусан дар ихтисосњои техникї 
ва технологї тавассути зиёд кардани 
њавасмандї ва тавсеаи имконот ва ша-
роити тањсилоти олї ва шуѓли мин-
баъда равона шудааст.

Љузъњои асосии лоиња инњоянд: таъ-
сиси механизмњои љалби духтарон ба 
ДТТ; фароњам овардани шароит барои 
мутобиќгардонии донишљўдухтарон 
ва истиќомати онњо дар хобгоњ; бењтар 
кардани сатњи касбии донишљўдухта-
рон барои тавсеаи имкониятњои корї.

Мушкилоти асосї (далел): Мушки-
лоти асосие, ки лоиња пеш меорад, ин 
сатњи пасти љалби духтарон, бахусус аз 
манотиќи дењот ва кўњистони љумњурї 
ба ихтисосњои техникї ва технологии 
Донишгоњи технологии Тољикистон 
мебошад. Тавре ки тањлили маълумоти 
оморї нишон медињад, њоло дар ДТТ 
5100 нафар донишљў тањсил мекунад, ки 
аз онњо 1410 нафарашон духтарон мебо-
шанд, ки њамагї 24,4% -ро ташкил ме-
дињанд ва шумораи онњо дар ихтисосњои 
техникї ва технологї боз њам камтар 
аст. Сабаби асосии ин вазъ асосан бо 
набудани механизми љалби духтарон 
ба донишгоњ, фаъолияти сусти марке-
тингї ва таблиѓотї, инчунин набудани 
системаи чорањои њавасмандгардонии 
духтарон барои тањсилоти олї ва шуѓли 
онњо вобаста аст.

Компоненти 1. Ташкили механизмњои 
љалби духтарон ба ин љо. Њадафи ин љузъ 
эљоди механизмњои њавасмандгардонии 
љалби духтарон ба донишгоњ аз рўи их-
тисосњои техникї ва технологї тавас-
сути тањлил ва бањодињии њолати ќабул 
ва таълим, тањия ва татбиќи механизми 
љалби духтарон ба донишгоњ ва ташки-
ли ширкатњои иттилоотї чї дар љумњу-
риявї ва чї дар сатњи минтаќавї.

Компоненти 2. Фароњам овардани 
шароити зиндагї, мутобиќшавї ва рушди 
шахсии донишљўён дар хобгоњ. Њадафи 
ин ќисмат фароњам овардани шароити 
мусоиди зиндагї ва ташаккули мала-
каи  иловагї барои бењтар кардани им-
кониятњои шуѓл мебошад. Ин љузъ аз 
тариќи (1) тањия ва муљањњаз сохтани 
ошхонаи љамъиятї, мењмонхона ва (2) 
иттилоот амалї карда мешавад.

Компоненти 3. Баланд бардоштани 

сатњи касбии донишљўдухтарон барои 
тавсеаи имкониятњои шуѓл. 

Маќсади ин ќисмат ташкил ва гу-
зарондани семинарњои омўзишии ња-
маљониба - тренингњо оид ба баланд 
бардоштани сатњи касбии духтарон 
бо маќсади раќобатпазирї ва тавсеаи 
имкониятњои кор дар бозори мењнат 
мебошад. Ин љузъ тавассути (1) таш-
кили курсњои омўзишї оид ба руш-
ди малакањо, (2) омўзиши гендерї ва 
(3) такмили ихтисос барои шуѓл, (4) 
гузаронидани вохўрињо, машваратњо, 
мубоњисањо дар мавзўъњои гуногуни 
иљтимої ва механизми кор бо кор-
фармоён сурат мегирад.

Дар ибтидо аз рўи ин лоиња гуза-
ронидани тањќиќоти сотсиологї ба се 
марњила таќсим карда шуд: тањияи са-
волнома, љамъоварии љавобњо ва тањ-
лили љавобњои респондентњо.

Дар навбати аввал 85-нафар до-
нишљўдухтар аз курсњои 1, 2, 3, 4 аз 
рўи 14 суоли омодакардашуда пурсида 
шуданд ва дар навбати дуюм бо 7- суол 
назари 115-нафар донишљўдухтар ги-
рифта шуд.

Њамчунин, назарњои падару мода-
рон ва мактаббачагон низ оид ба ин 
мавзўъ гирифта шуд.

Маълум гардид, ки мо дар ин 

самтњо бояд кадом мушкилотро барта-
раф намоем.

Мушкилоти асосие, ки дар заминаи 
тањсилоти олї дар Љумњурии Тољики-
стон вуљуд дорад, фарогирии ноки-
фоя ва сатњи пасти ќабули духтарон 
ба ихтисосњои техникї ва технологї 
мебошад. Тањлили ин њолат, яъне љал-
би духтарон ба тањсилоти олї, бахусус 
дар ихтисосњои техникї ва технологї 
нишон медињад, ки фарогирии онњо 
таќрибан 30% -ро ташкил медињад.

 1. Бояд гуфт, ки яке аз сабабњои ба 
ин касбњо кам рў овардани духтарон, 
баъзе оилањои сунатии мо мебошанд, 
ки ба бозую ќуввати духтарон камтар 
боварї доранд. Онњоро дар касбњои 
техникї кам тасаввур менамоянд. 

2. Дар баъзе мактабњои миёнаи 
умумї омўзонидани фанњои даќиќ, 
фанњои ихтисосњои техникї ба таври 
бояду шояд ба роњ монда нашудааст, 
то њавасмандии духтарон пайдо гар-
дида, ба ин касб зиёдтар шавќу раѓбат 
пайдо намоянд.

3. Дар интихоби касб, хусусан дар 
ихтисосњои техникї ва технологї, бо 
баъзе стереотипњо вохўрдан мумкин 
аст. Масалан, зан бояд тамоми умра-
шро барои тарбияи фарзанд ва нигоњ 
доштани муњити хона бахшад. 

4. Бисёр духтарони љавон умуман 
гирифтани маълумоти олиро наме-
хоњанд ва изњор доштанд, ки онњо 
танњо ваќташонро бењуда сарф меку-
нанд, зеро барои нигоњ доштани хонаи 
худ, ба шумо лозим нест, ки дониш-

гоњро хатм кунед.
5. Баъзеи онњо то њол маълумоти 

олиро «барои намоиш» мегиранд. Бо 
сабабњои гуногун аксари духтарон та-
саввур намекунанд, ки корњои маъри-
фатї, касбї ва хонагї метавонанд би-
дуни зарар ба ягон дарсњои мазкур бо-
муваффаќият якљоя карда мешаванд.

6. Стереотипи дигар, ки ба интихо-
би духтарон ба таври назаррас ба ман-
фиатњои илмњои техникї мувофиќат 
намекунад, таќсими касбњои омўзгорї 
ба «зан» ва «мард» аст. Онњо чунин 
таќсимотро дар мактаб ба ёд меоранд, 
аз ин рў, дар сатњи бошуур, кўдакон 
объектњоро ба он чизњое таќсим меку-
нанд, ки тавассути љинс «карда мета-
вонанд» ва онњое, ки «наметавонанд». 

7. Ба саволи «Чаро шумо ихтисоси 
техникиро интихоб накардед?» Бисёр 
духтарон љавоб медињанд, ки он касби 
«бонувон нест». 

8. Њамчунин, эътиборнок набудани 
ихтисосњои техникї дар байни ањолї, 
аз љумла дар байни духтарон;

9. Мављуд набудани механизми ња-
васмандкунии духтарон ва падару мо-
дарони онњо барои гирифтани маълу-
моти олї, бахусус дар ихтисосњои тех-
никї;

10. Мушкилоти таълими касбњои 

техникї дар муќоиса бо соњањои гума-
нитарї ва дигар соњањо;

11. Пайдоиши мушкилот бо хатми 
тањсил дар донишгоњ ва бо кор таъмин 
кардани духтарон пас аз издивољ;

12. Шароити нокифояи зиндагї ва 
таълими техникии духтарон бо акса-
рияти донишгоњњо.

13. Набудани манфиат аз омўзиш
14. Дар айни замон, бисёр духтаро-

ну занони љавони Тољикистон њанго-
ми ба синни балоѓат расидан осебпа-
зир њастанд, дар муќоиса бо писарон 
онњо маълумоти пурра намегиранд ва 
мутобиќан, имкониятњои онњо барои 
дарёфт кардани кори музднок хеле 
мањдуд мебошад.

15. Мувофиќи тадќиќоти мустаќил, 
духтарон назар ба писарон эњтимол 
дорад, ки мактабро тарк кунанд ва тањ-
силоти ибтидоии 9-соларо хатм наку-
нанд. Дар бисёр оилањо тањсил њуќуќи 
истисноии мардон њисобида мешавад 
ва духтарон њамчун хонашин истифо-
да мешаванд ва њатто дар синни хурд-
солї издивољ мекунанд.

(давом дорад) 

Мамлакат ЉАЙЧИЕВА,
 сармутахассиси шуъбаи 

масоили иљтимої 
Фарзона САЛИМОВА, 

омўзгори фанни сотсиологияи 
кафедраи фанњои гуманитарї

Бону АШУРОВА, 
мутахассиси шуъбаи

 масоили иљтимої 
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РОЊИ МУАССИРИ МУБОРИЗА БО ТААССУБУ 
ХУРОФОТ  ОГОЊИВУ ХИРАДВАРЗИСТ

Агар заминаи аслии падидоии 
хурофтро пажӯҳиш намоем, хоҳем 
дарёфт, ки пояи онро нодонӣ ва 
эҳсоси тарсу ноамнӣ дар баро-
бари чизҳои ношинохта ташкил 
медиҳад. Дар тўли таърихи башар 
гоҳе, ки инсонҳо натавониста-
анд аз роҳи ақлу хирад падидаеро 
тавзеҳ диҳанд ва ин сабаби ному-
айяниву маҷҳулї ва шикофе дар 
донистаҳо ё маърифати одамӣ ба 
вуҷуд омадааст. Онҳо ночор ба хо-
тири оромиши хотири хеш аз роҳи 

хиёлу бовар ба ӯ тавзеҳҳои моваро-
иву қудсӣ додаанд ва ин холигии 
маърифатии хешро пур кардаанд. 
Ҳамин аст, ки ҳар қадар ба бар-
барият меравем, ҳамон қадар аф-
кори хурофотӣ зиёдтар аст ва но-
дониву ҷаҳл ҳокимият меварзад. 
Бо пешрафти фарояндҳои илмӣ 
зина ба зина тавонистааст, баша-
рият падидаҳоро аз дидгоҳи илмӣ 
дарёбад ва воқеияти онҳоро ош-
кор созад. Ҳамин аст, ки дидгоҳҳои 
хурофотӣ ва он падидаҳое ки қаблан 
ба тарзи хиёлӣ тафсир мешуданд, 
имрӯз барои онҳо тафсирҳои илмӣ 
ва воқеӣ вуҷуд дорад ва дигар ҳоҷат 
нест, ки онҳоро тафсири хиёливу 
моварої намуд. 

Раванди омӯзишҳои илмии 
инсонӣ идома дорад ва пай дар 
пай муҳити хурофотиро маърифати 
илмӣ медиҳад ва он сурати ҳавлноку 
даҳшатангези падидаҳои зиёдеро, ки 
қаблан инсон дар хиёлоташ офарида 
буд, аз ҳиҷоб берун мекашад. Мут-
маинем, ки дар давраҳои минбаъда 
илм ба аксари суолот ва он чӣ барои 
инсоният маҷҳул ва ношинохтаву 
тавзеҳи хиёлӣ доранд, посухи илмӣ, 
воқеӣ ва қонеъкунандаро хоҳад 
иброз намуд.

Нодонӣ, ҷаҳл, таассуб, хурофот 
шеваҳои аслии бардасозии асри-
миёнагианд, ки башариятро дар 
тўли қарнҳо дар бехабарӣ ва ги-
рифториву вомондагӣ қарор дода-
анд. Махсусан чунин шева ба дасти 
ҳокимони динмеҳвари ќарни вусто 
сахт иртибот дорад. Онон ҳамеша 
барои мардумонро дар зери нуфу-
зи хеш нигоҳдоштан аз нодони-
ву хурофот ва таассуб истифода 
намудаанд. Зеро дониш ва хирад 
ҳамеша барои ҳокимони суистифо-
дакун аз мардумони хурофатзада 
мояи тарс ва нигаронӣ аст. Онон 
фикр мекунанд бо рўшан шудани 
уфуқҳои зиндагии инсонӣ аз нури 
хираду дониш бофтаҳои зеҳниву 
хаёлиашон, ки саробе беш нестанд 

ва василаҳои дар хоби роҳат бу-
дану дигаронро мавриди истифо-
да қарор додан ҳастанд, беарзиш 
хоҳанд шуд. Яъне ба таври дигар, 
дар ҷомеаи инсонӣ мавридҳои зиё-
деанд, ки гурӯҳҳои муайян нодо-
ниву вобастагиро тарғиб намуда, 
худро ҳамадону мовароӣ талаққӣ 
мекунанд ва бо ин роҳ дар ҳалқаи 
нодонон аз хеш шахсият месозанд 
ва ба он хусусиёти хосеро интисоб 
дода ба таври муъҷизаосо пешкаши 
дигарон мекунанд. Ин гуна ҳолат 

хурофотро дар ҷомеа тавсеа дода, 
мардумон мушкил ва масоили пе-
шояндаро на аз назари таҳлилу 
баррасии воқеъбинона, балки 
аз роҳи эҳсос, бовар ва тақлид 
ва амсоли ин мавриди таҳлил 
қарор медиҳанд.Чунин ҳолат бои-
си он мегардад, ки мардумон аз 
хирадандешӣ фарсахҳо ба дур ме-
монанд ва муҷиби костагиҳои зиё-
де дар ҳаёти иҷтимоии ҷомеа гар-
дида, дар маҷмуъ як ҷомеаи вомон-
да таассубзада, гирифтор ва печида 
ба вуҷуд меояд.

Вақте нодониву таассуб сар то 
сари ҷомеаро фаро гирифта, ба як 
ҳолати маъмулӣ табдил меёбад, ин 
ҷомеа дигар наслҳои пасини хешро 
низ дар ҳамин руҳия тарбия меку-
над.Яъне таассубзадагиву хурофот 
ба ҳалқаи пайвастаи байни наслҳо 
табдил хоҳад ёфт, ки ин вазъ ме-
тавонад садсолаҳо ва ҳатто беш-
тар аз он мардумонро дар карахтӣ 
нигоҳ дорад. Ҷомеаи таассубзадаву 
хурофотӣ ва нодон ҳеҷ гоҳ барои 
озодӣ, адолат, зиндагии шоиста 
ва амсоли ин мубориза намеба-
рад. Зеро ин гуна ҷомеа барномаи 
мушаххаси рушди хешро надорад. 
Ҳуккоми ин ҷомеа ҳамеша аз та-
ваккул кор гирифта, сарриштаи 
ҳамаи умурро ба қазову қадар ирти-
бот медиҳанд ва худро аз баргузи-
дагони илоҳӣ медонанд. Равишҳои 
тахрибии ин омилҳои боздоранда 
бо мурури замон рўҳияи мардумро 
дучори костиҳои фоҷиаангезе кар-
даанд.

Масъулиятгурезӣ, қонунситезӣ, 
бебарномагӣ, фурсатталабӣ, дурӯғгӯи,  
зоҳирсозӣ,  истибдодзадагӣ,  мардсоло-
рию занситезӣ бархе аз ин камбудҳои 
ҷомеаи хурофазадаву таассубпеша 
мебошанд. Ҳар яке аз ин костиҳо ба 
танҳоӣ метавонанд боиси табоҳӣ 
ва шикасту нобудии миллатҳо ша-
вад. Бинобар ин, қобили дарк аст 
дар маҷмӯъ нодонӣ, таассубу ху-
рофот фоҷиаофарин, боздоранда 

ва мӯҷиби дармондагии миллат ва 
мардуми мо дар дарозои таърих 
то ба њоланд. Он ҷо ки нодониву 
ҷаҳолат ва таассуб аст, нотавонӣ 
ва фақру гуруснагӣ ва муҳтоҷ бу-
дани мардум ба бурдаи нон кори 
маъмулӣ хоҳад буд. Нодон дар худ 
эҳсоси нотавонӣ ва ноумедӣ дорад. 
Аз ин ки боястӣ ба неруҳои инсо-
нии хеш такя намояд ва мушкил-
ро ҳал намояд, рӯ ба сӯи неруҳои 
фаротабӣ меорад. Ононро  таха-
юлан  ситоишу парастиш намуда, 
мутмаин мегардад, ки мушкил ҳал 
шуданист. Ҷаҳолату нодонї наме-
гузорад, ки роҳҳои ақлонии ҳалли 
мушкил дарёфт гарданд ва табиӣ 
аст дар ин сурат вуҷуди мушкил аз 
будаш зиёд ҷилва мекунад ва мар-
думро вомондаву бадбахт месозад. 
Нотавониву бадбахтӣ ва нодони-
ву дармондагӣ  заминаи хушбова-
риро барои мардуми бенаво омо-
да месозад. Мардумон ҳар қадар 
гирифтори мушкил ва ранҷу азоб 
бошанд, ҳамон қадар таассубияту 
хурофот боло мегирад. Ба ибораи 
дигар, нодонӣ ва нотавонӣ дар ба-
робари воқеият, бистари нармест 
барои тавсеаи таассубу хурофот ва 
динмадории ҷомеа. Бинобар ин, 
рӯҳоният, ки хешро донишмандо-
ни ин навъи ҷомеа меҳисобанд, бо 
дониши таҷрибавиву хирадгароӣ 

ва ислоҳот дар ситезанд ва ин ҳолат 
табиист, ки сабаби кундии рушду 
тавсияи иқтисодиву беҳбуди вазъи 
молии мардум мегарданд. Марду-
мони нодону ноогоҳ ва бехабар аз 
ҳаққу ҳуқуқи хеш дифо карда на-
метавонанд ва ҳамин аст, ки ноба-
робариву ноадолатӣ дар ин навъи 
ҷомеа бедод мекунад. Дар ҷомеаи 
нобаробар ва беадолат мардумо-
наш маҷбуранд барои бароварда 
кардани ниёзҳои аввалаи хеш аз 
роҳҳои дурӯғ гуфтан, чоплусӣ, ри-
шва додан ва амсоли ин истифо-
да намоянд. Мушкилоти зикргар-
дидаи иҷтимоӣ решаҳои иҷтимоӣ 
доранд ва дар тўли солиёни дароз 
шакл гирифта, рушд намуда, то ба 
марҳилаи имрӯзӣ расидаанд.

Роҳи асосии бурунрафт аз ин 
мушкилӣ огоҳӣ ва шинохти дуру-
сти мушкил аст. Аз тарафи дигар 
тавсеаи донишу хирадварзӣ ва ин-
сонгароиву мардумсолорӣ.

Ҳушёрӣ ва эҳсоси дарди ниёзҳои 
мардум ва костиҳои ҷомеа боиси 
бедории инсон ва ташхиси ниёз 
ба огоҳӣ аст. Огоҳӣ шинохтро ба 
вуҷуд меоварад ва ин ду омил бо 
ҳам созандаи нухбагон ва зояндаи 
масъулияту ҳаракат мебошанд. Ин 
раванд барои ҳама афроди ҷомеа 
вуҷуд надорад ва ба худи худ ва 
бевосита низ ба вуҷуд намеояд, 
балки ниёз ба раҳнамоӣ ва ёрӣ до-
рад. Ин роҳнамоиву ёрӣ танҳо аз 
уҳдаи нухбагон бармеояд ва вази-
фаю масъулияти онон ба мардум ва 
ҷомеа мебошанд. Ва ҳаминҳоянд, 
ки зангҳои огоҳонандаи зеҳни ода-
мианд. Зоти худро дар интиқоли 
огоҳӣ, ногузир меёбанд. Таҳаққуқи 
иродаи одамӣ дар гарави огоҳӣ аст 
ва ҳамин огоҳонанд, ки ба интизом 
ва густариш ва огоҳии дигарон ме-
пардозанд ва ин огоҳӣ аз гунаи ши-
нохт ва огоҳии таърихиву табақотӣ 
аст.

Донишу огоҳӣ ва хирадварзӣ 
қудрат мебахшанд. Қудрат ихтиёр  

ва озодӣ медиҳад. Инсон бо дони-
стани масоил ва огоҳӣ аз шароит 
аз ибҳому торикӣ ба шаффофияту 
рушаноӣ мерасад. Аз қудрати беш-
таре бархӯрдор ва соҳиби ихтиёру 
озодӣ мешавад. Ин афроди озоду 
озодаманишанд, ки миллатҳо ва 
кишварҳоро дар дарозои таърих ба 
озодиву истиқлол расонидаанд. 

Ҷомеаи нодон, хурофазада-
ву ҷоҳил дорои озодиву истиқлол 
буда наметавонад, зеро он тавони 
ақлонии ҳалли мушкилотро дар 
ихтиёр надорад. Аз ин рӯ, ночор 
вобастаи фикрӣ, ақидатӣ, равонӣ 
ва фарҳангиву иқтисодиву сиё-
сии дигарон аст. Инсон танҳо дар 
партави шинохту огоҳӣ аз асорати 
ҷабру тақдир ва боварҳои маҳдуди 
хеш раҳо мешавад. Бузургтарин 
пешрафтҳои ахлоқиву маънавӣ 
дар ҷомеаҳои инсонӣ аз огоҳӣ ва 
донишу хирадварзӣ маншаъ ги-
рифтаанд, боиси ба вуҷуд омадани 
иддае аз рўшангарони ақидативу 
сиёсии ҷомеаи инсонӣ шудаанд. 
Онҳо тавонистаанд барои раси-
дани ҷомеаҳои хеш ба инсонсо-
лориву мардумсолорӣ мардумо-
нашонро савқ бидиҳанд.Онҳоро 
ба донишмандиву хирадварзӣ 
роҳнамун созанд ва натиҷатан 
ба озодиву истиқлоли сиёси-
ву фарҳангӣ бирасонанд. Барои 

раҳоӣ аз нобаробарӣ, табъизи 
динӣ, ақидатӣ, нажодӣ, миллӣ ва 
маҳаллӣ мардумони хешро раҳоӣ 
бахшанд ва барқарории як ҷомеаи 
боз, қонунманд пӯё ва масъулият-
пазирро ба вуҷуд оваранд. Онҳо бо 
интиқод аз тарзи идоракунии асри 
миёнагӣ, рад кардани арзишҳои 
суннатие, ки монеи рушданд, таво-
нистаанд арзишҳои навинро барои 
ҷомеаҳои хеш ба миён оваранд, то 
тавонанд барои рушди бемайлони 
кишварҳояшон заминаи асоси-
ро гузоранд. Ин навъ нухбагони 
фарҳангиву сиёсӣ тавонистаанд бо 
аз худ гузаштан ва зиндагиашон-
ро вақфи тарбияти шаҳрвандони 
масъул, хирадгаро ва пӯё наму-
дан, барои барпо кардани ҷомеаи 
муносиб, баробар ва устувор бар 
арзишҳои инсонӣ кору амали 
хешро равона созанд. Ҷомеаҳое, ки 
бошандагони он ба огоҳӣ расида-
анд мушкили иҷтимоиашон кам-
тар аст. Зеро онҳо мутмаинанд, ки 
танҳо аз роҳи илму дониш ва хи-
рад мушкилро метавон ҳал кард. 
Ҳамин аст, ки барои ҳалли ҳар 
мушкилӣ фаннеро ва тахассусеро 
муқаррар кардаанд. Онҳо омилу са-
баби мушкилро дар худу ҷомеаҳои 
худ меҷӯянд на аз моваро. Интизор 
надоранд, ки каси дигаре меояд ва 
барояшон ҳамаро ислоҳ хоҳад кард. 
Интизори ҳеҷ муъҷизае нестанд. 
Муъҷиза танҳо дар амалкардҳои 
огоҳонаву оқилонаашон аст, на 
чизи дигаре. Барои ҷомеаи мо низ 
танҳо аз роҳи огоҳӣ ва хирдварзиву 
мардумсолорӣ, пайваста мушаххас 
кардани мушкилоти иҷтимоӣ, са-
бабу омилҳои он ва роҳҳои воқеӣ-
илмии бурунрафт аз ин навъи муш-
килу гирифторӣ метавонем онро ба 
сатҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ пеш бибарем.

Исомиддин ШАРИФЗОДА,
мудири кафедраи 

фанҳои гуманитарӣ

Гоҳо инсон сахт шигифтзада мешавад, ки мо дар кадомин 
қарн ва кадомин навъи ҷомеа ба сар мебарем, зеро хуро-
фазадагиву таассубандешӣ то ҳаддест, ки ҳеҷ бовар кардан 
намешавад, ки бо мардум ва ҷомеае ба сар мебарӣ, ки онҳо 
дар қарни 21 зиндагӣ доранд ва аз ҳамаи дастовардҳо ва 
фановариҳои илмӣ истифода менамоянд, аммо он қадар 
таассубзадаву хурофотианд, ки ҳатто таҳаммули одитарин 
назари илмиро надоранд. Он қадар таассубзадаву хурофо-
тианд, ки гумон мекунанд, ҷуз боварҳояшон дигар ҳақиқате 
вуҷуд надорад. Ростӣ, чунин вазъ инсонро ба навмедӣ савқ 
медиҳад ва ба ин андеша меоварад, ки бо ин қадар ҷаҳолату 
таассуби фарогир ба куҷо хоҳем расид ва дурнамои ин мил-
лат дар баробари пешрафтҳои чашмгири илмии башарӣ чӣ 
хоҳад шуд?
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ПЕРИСТЕР АВВАЛИН
ОСОРХОНАИ ЗЕРИОБЇ
Дар Юнон дар мавзеи ќадимаи 

киштии ѓарќшуда, назди љазираи хурди 
беодам Перистер, на чандон дуртар аз 
љазираи Алонисос, аввалин осорхонаи 
зериобї ифтитоњ гардид.

Археологњо чунин мењисобанд, ки 
киштии калони тиљоратии Афина, ки аз 
3000 то 4000 кўзаи виноро аз Халкидики 
ќисми шимолии Юнон интиќол медод, 
њангоми тўфон дар назди Перистер тах-
минан соли 425 то эраи мо ѓарќ шудааст. 
Анќариб њамаи кўзањоро, ки дастнозада 
монда буданд, соли 1985 моњигире аз 
Алонисос пайдо намуд.

  Осорхонаи Перистер аз 3 август то 
2 октябри соли равон барои дайверњое, 
ки сертификат доранд, ифтитоњ гардид. 
Барои дигарон саёњат дар мањали ќади-
маи киштии ѓарќшуда дар маркази ит-
тилоотии љазираи Алонисос, иљозат дода 
мешавад.

Тањияи Барноз Рањмоншоева
                       

САРВАТМАНДТАРИН
АДВОКАТЊОИ ЉАЊОН 
Баъзе адвокатњо ба воситаи хизматра-

сонињои њуќуќї ба шахсони сарватманди 
дунё табдил ёфтаанд. Яке аз меъёрњои 
муваффаќияти љањонии адвокат дорої ва 
маъруф будан миёни ањолї мебошад. Мо 
тасмим гирифтем, ки барои хонандаи азиз 
чанд адвокати муваффаќ ва сарватмандро 
муаррифї намоем:

1.Љо Љамели дороиаш 1,5 миллиард 
доллар:

Њуќуќшиноси ливанитабори Техас 
(ИМА) Љо Љамели ќисми зиёди дороии 
худро аз парвандаи Penzoil vc ба даст 
овардааст. Ин бањси шањрвандї дар 
таърихи ИМА бузургтарин мебошад, 
ки суд љубронпулиро дар њаљми 10 мил-
лиард доллар муайян намудааст. Аз ин 
ќазия Љо 335 миллион доллар гонорар 
гирифт.

2.Уилиам Лерак 900 миллион доллар:
Ин адвокат карераи худро аз даъвоњои 

коллективї  ба корпоратсияњои бузург 
оѓоз намудааст. Машњуртарин мурофиаи 
судии ў даъвои сармоягузорон нисбат ба 
ширкати энергетикии “Enron” буд, ки 
бо истифода аз наќшањои ѓайриќонунї 
зарарро рўйпўш мекарданд. Лерак дар 
ин мурофиа ѓолиб баромада, 7,12 мил-
лиард доллар љуброни зарар гирифт.

Тањияи М. Љўраев
              
30 ЊАЗОР ГЎСФАНД 
АРЗИШИ ЯК КИТОБ
Китоби “Апокалипсис”, ки матнаш 

рўи коѓази тунук – пергамент (пўсти њай-
вонот, ки ба таври махсус коркардшуда, 
то пайдоиши коѓаз барои хатнависї 
истифода мешуд) навишта шудааст, яке 
аз нодиртарин ва арзишмандтарин ки-
тоб дар олам эътироф гардидааст. Барои 
истењсоли пергаменти олидараља бо иб-
тикори ношири сарватманд Љозеф Форе 
зиёда аз 30 њазор гўсфанд забњ шуда, 
љињати мураттаб ва сањифабандии китоб 
бошад, 14 рассоми барљастаи фаронсавї 
зањмат кашидаанд. Матни китоб аз 500 
њарфи муќаддимавии тиллої ва 93 њазор 
каллиграфї (хушнавис) омода гардида, 
аз соли 1960 то ин дам дар осорхонаи 
санъати муосири Франсия њамчун да-
стоварди беназир мањфуз аст. Ин китоб 
намунаи барљастаи санъати бадеї буда, 
арзишаш ба чандин миллион франк ба-
робар аст.

Тањияи Гулнисои Саъдоншо
                                             

  БОТКИН 
  Дар Академияи њарбї – тиббии Пе-

тербург яке аз шунавандањо бори сеюм 
њам аз духтури терапевт Сергей Петро-
вич Боткин бањои “2” гирифта баромад. 
Баъди чанд даќиќа як гурўњ донишљўён 
шитобзада назди профессор даромаданд 

ва арз карданд, ки њамдарсашон ин бори 
нангинро бардошта натавониста, бо 
корд худкушї дорад.

  Боткин, ки табиатан ором буд, сар 
аз болои дафтари ќайдњо бардошт ва ба 
шогирдон чунин гуфт:

 - Ташвиш набошед, њамкурси шумо 
то њадде танбал аст, ки њатто, дар куљои 
бадан ќарор доштани дилро намедонад, 
то кордро рост ба он халонаду љонаш аз 
ман халос шавад.

Тањияи Фарањзод Ќурбоналї
                                          

СИНГАПУР 
ќонунњои ѓайриодї
Дар Сингапур харидани саќич коми-

лан манъ аст. Он дар фурўш њам нест. 
Аммо мабодо њангоми истифодааш ба 
дасти полис афтед, шуморо 500 доллар 
љарима ва ё  зиндон интизор аст. Ифлос 
кардани кўчаю паскўчањо ва хўрондани 
паранда низ љавобгарї дорад. Дар кўча 
баъд аз соати 22:00 як љо љамъ омадани 
беш аз 2 нафар мамнўъ аст. Агар ин ќо-
идаро вайрон кунед, худро дар идораи 
полис пайдо менамоед. Мањз бо чунин 
ќонунњои ќатъї ва љазоњои сахт барои 
њуќуќвайронкунињои ба назар ночиз 
Сингапур тавонист дар кўтоњтарин ваќт 
дар љањон машњур гардад.

Тањияи Оњистамоњи Вафобек
                                         
ТОМАС КУК 
Ба ањди 28 сол пеш кардааш содиќ монд
  Томас Кук, сокини шањри Меномо-

ни иёлати Висконсии ИМА, ба ањде, ки 
28 сол ќабл ба рафиќаш баста буд, содиќ 
монд. Онњо ваъда дода буданд, ки агар 
якеашон дар лотерея бурд намояд, онро 
ду таќсим менамоянд. Бо амри таќдир 
Томас дар лотерея љекпотро бо маблаѓи 
22 миллион доллар бурд мекунад ва ањде, 
ки бо дўсташ Љозеф Фини соли 1992 
баста буд ба хотир оварда, зуд ба ра-
фиќаш занг зада, ўро аз бурди калонаш 
хабардор месозад. Дўсташ ба ёд меорад: 
“Ваќте Томас ба ман занг зада хушхабар-
ро расонд, ба ў гуфтам, оё маро масхара 
мекунї? Ў гуфт, ки ин њаќиќат аст ва ме-
тавонї омада њаќќатро бигирї”. Алњол 
дўстон нафаќахўранд. Онњо мегўянд, ки 
ин бурд ба онњо имкон медињад, то ваќти 
зиёдашонро дар њалќаи оила гузаронанд 
ва зиндагии шоистаи онњоро таъмин на-
моянд.

Тањияи Сайфулло Ашуров   
          
СИРРИ “АБАДАН 
ЉАВОН” МОНДАНИ
МАРДИ 53 – СОЛА

Эдсон Брандао аз Нидерланд ба на-
шрияи Unilad гуфтааст, ки чї тавр ў та-
вонистааст дар 53- солагї чанд дањсола 
љавонтар намояд.

“Одамон замоне мефањманд, ки ман 
53 сол дорам, њайратзада мегарданд. Ња-
маи онњо гумон мекунанд, ки ман 25 – 
солаам”- иќрор мешавад Эдсон.

Брандао тасдиќ менамояд, ки њељ 
гоњ барои љарроњии пластикї ба касе рў 
наовардааст. Симои зоњирии ў натиљаи 
тарзи њаёти солим мебошад.

Вай парњези махсусро риоя мекунад: 
хўрокњои бирёну консервшуда, њамчу-
нин, ќандро истеъмол наменамояд.

Мард њамаи инро якљо бо тамринњои 
тавонбахш њамсон медонад. Аз нўшо-
кињо ў нўшидани оби минералиро афзал 
медонад ва њар рўз то 2 литр об менўшад. 
Брандао, инчунин ёдовар мешавад, ки 
њељ гоњ дар њаёташ на сигор кашидаасту 
на машрубот истеъмол намудааст.

Тањияи Раљабалї Исматуллоев

 САРБОЗИ 
“ЊАЛОКШУДА”
Баъди 20 сол ба хона баргашт
  Соли 1975 њангоми љанг дар Камбоља 

як сарбози ветнамї чунон захми вазнин 
бардошт, ки ўро мурда пиндоштанд. Вай 
дар лазарет мехобид, кї буданашро дар 
ёд надошт. Падараш нома гирифт, ки 
фарзанди ў дар љанг ќањрамонона њалок 
шудааст. Вале сарбози “кушташуда”  њељ 
ба мурдан тан намедод. Баъди ба по хе-
стан, саросари Ветнамро ќадам зад. Ор-
зуи ягонааш њамин буд, ки рўзе хотирааш 
барќарор мегардад. Боре ќаландарвор ба 
зодгоњаш ворид гашт, вале дењаро на-
шинохт. Аммо ўро рафиќони бачагиаш 
шинохта, ба назди модараш оварданд. 
Ваќте ки модари 72- сола ба гардани пи-
сараш дастонашро њалќа баст, хотираи 
сарбоз њамон лањза – баъди гузашти 20 
сол барќарор шуд.

Ќурбон Мадаллиев, тарљума аз русї   
                                  
ЛОМБАРД – СТРИТ
Кўчаи аз њама каљ

Кўчаи аз њама каљ бо номи Ломбард 
– стрит дар шањри Сан – Франсискои 
ИМА воќеъ мебошад. Ломбард яке аз 
кўчањои машњуртарини ин шањр аст. 
Дарозии кўча 400 метр ва нишебаш 27 
дарсадро ташкил медињад. Дар Ломбард- 
стрит суръати њаракат то 8 километр дар 
як соат муайян шудааст. Он њаракати як-
тарафа, аз боло ба поён дорад, ки дорои 
8 гардиш мебошад.

Тањияи Матлубаи Абдуќањњор 
             
ПИРОЊАНИ 
ШОЊДУХТАР 
ДИАНА 510 000 ЕВРО
  Дар музоядае, ки сару либоси шоњ-

духтар Диана ба намоиш гузошта шу-
данд, пироњани кабуди балхие, ки мўд-
соз Виктор Эделштейн омода карда буд, 
гаронарзиштарин эътироф гардид. Шоњ-
духтар бо ин курта дар љамъомаде, ки дар 
Ќасри сафед баргузор гардида буд, бо њу-
нарманд Љон Траволта раќсидааст. Мањз 
њамин пироњани иќболовар дар музояда 
ба маблаѓи 510 000 евро ба фурўш рафт.

Тањияи Сафаргул Алимова  
                                        
ГАНДЇ
Ман метавонам бад, хуб, хоин, вафо-

дор, фариштахў ё шайтонсифат бошам. 
Ман метавонам туро дўст дорам ё ба ту 
нафрат дошта бошам. Ман метавонам 
сукут кунам, нодон ё доно бошам, чунки 
як инсонам ва ин сифот низ инсонист ва 
ту њам дар ёд дошта бош, ман набояд он 
чунон бошам, ки ту мехоњї.

Ман худро аз худам сохтаам. Туро 
дигаре бояд бароят бисозад.

Ва ту њам дар ёд дошта бош. Мане, ки 
ман аз худ сохтаам, омоли ман аст. Туе, 
ки ту аз ман месозї орзуњо ё камбудињо-
ят њастанд.

Лаёќати инсонњо кайфияти зиндаги-
ро таъйин мекунад, на орзуњояшон .

Ман уњдадор нестам, ки чизе бошам, 
ки ту мехохї ва ту њам метавонї интихоб 
кунї, ки маро мехоњї ё не.

Вале наметавонї интихоб кунї, ки аз 
ман чї мехоњї.

Метавонї дўстам дошта бошї, њамин 
гуна, ки њастам ва њам метавонї ба ман 
нафрат дошта бошї, бе њељ далеле ва 
ман њам.

Чаро, ки мо њар ду инсонем.
Ин љањон мамлу аз инсонњост.

Тањияи Нигина Рањмон 
                                       
ФАРИШТАИ ШИМОЛ
Ёдгории ѓайриодии олам
  Дар љањон на танњо ёдгорињои бе-

шумори машњуру ќадимї, классикї ва 
замони муосир мављуданд, балки ёдго-
рињои ѓайриодие низ њастанд, ки фаро-

мўш карданашон номумкин аст.  Мўд 
барои њайкалњои аслї аљибу шўхиомез 
дар охири асри XX пайдо шудааст.

Фариштаи шимол 
Соли 1998 дар шањри Гейтсхеди Ан-

глия бо номи “Фариштаи шимол”як 
њайкали ѓайриодї пайдо шуд. Ин ама-
ли рассом Энтони Гормли мебошад, ки 
бо муносибати ѓайримуќаррарї ба кори 
худ, њатто берун аз Бритониё маълум аст. 
Њайкали бистметраи пўлодї фаришта-
ест, ки болњои худро барои парвоз боз 
кардааст. Вазни он таќрибан 208 тонна 
мебошад, аммо ќисми асосї – тањкур-
сии бетонї зери замин пинњон аст . Бо 
назардошти шамолњои сахт дар ин мин-
таќа, тањкурсиаш барои сад сол мављу-
дият доштани муљассама пешбинї шу-
дааст. Болњои кушодаи муљассама ба 54 
метр баробар аст. Аммо вай назар ба 
фаришта каме ба киборг монандтар аст. 

Аз русї тарљумаи Наргис Атоева

КОРОНАВИРУС
хоњаронро ба дидори 
њам расонд
Дар иёлати Небраскаи ИМА бемо-

рии коронавирус сабаб шуду ду хоњари 
њамхун баъд аз 53 соли људої якдигарро 
пайдо намуданд.

Дорис Криппени 73 – соларо дасташ 
мешиканаду ўро ба шифохона мебаранд. 
Баъди ташхис маълум мешавад, ки ба 
бемории коронавирус низ гирифтор аст. 
Дорисро баъд аз сї рўзи муолиља, ба 
маркази мутобиќгардонии шањри Фре-
монт мефиристанд ва мањз дар он љо бо 
хоњараш Бев Бор (як падару модарашон 
дигар) вомехўранд.

  Бев дар марказ кор мекард ва чун 
дар рўйхат насаби Криппенро мебинад, 
дарњол пай мебарад, ки хоњараш аст. Аз-
баски гўшњои Дорис дуруст намешуни-
данд, Бев барои исбот номи падарашон-
ро дар тахта навишт ва Дорис онро хонда 
тасдиќ намуд. Њамин тавр, баъд аз 53 
соли људої хоњарон ба дидори њамдигар 
расиданд.

  “Мењрубонии Парвардигор аст, ки 
ба ин марказ омада, хоњарамро ёфтам. 
Агар бемор намешудаму ин љо намео-
мадам, шояд хоњарамро њељ гоњ намеди-
дам”, -  мегўяд Дорис.

Тањияи Сайфулло Ашуров

ДАСТПЎШАКИ МАЙКЛ
ЉЕКСОН- 350000 
ДОЛЛАРИ ИМА

Овозхони маъруфи амрикої зиндаёд 
Майкл Љексон соли 1983 аввалин бор 
раќси “Шабгард”- ро бо либоси сиёњ ва 
дастпўшаки сафед иљро намуда, оламиён-
ро ба њайрат оварда буд.

Чанде пеш њамин дастпўшак дар му-
зояда гузошта шуд. Чуноне иттилоъ дода 
мешавад, онро яке аз мухлисони ў со-
кини Њонконг Њоффман Ма ба маблаѓи 
350 000 доллари ИМА мехарад.

Тањияи Сафаргул Алимова
               
БАХТИ ГЛОРИЯ 
МАККЕНЗИ ОМАД КАРД
  18 майи соли 2013 бахт ба рўи соки-

ни 84- солаи шањри Зеферњиллси иёла-
ти Флоридаи ИМА Глория Маккензи 
хандид, зеро лотереяи ў 370,8 миллион 
доллар бурд кард.

  Тавре Глория мегўяд, ин амри таќ-
дир аст, чунки њангоми харидани лоте-
рея марди дар пеш истода навбаташро 
ба ў дода буд.

  Глория, таќрибан, 2 миллион дол-
ларро барои таъмири мактаби духтараш, 
ки дар он љо фаъолият дорад, бахшид. 
Инчунин, хонаи хурди худро ба як њав-
лии боњашамат, ки 1,2 миллион доллар 
арзиш дорад, иваз кард.

Аз русї тарљумаи Наргис Атоева



ФАНОВАР № 8-9  (123-124), 7 сентябри соли 20208

Рўзнома дар ЉДММ «Мега принт»-и
 шањри  Душанбе чоп шудааст. Теъдоди нашр 1500 нусха.

САРМУЊАРРИР:

Раљабалї ШАРИФОВ

МУАССИС:
Донишгоњи технологии  Тољикистон

Њайати тањририя:

Нишонии мо:
734061- ш. Душанбе, кўчаи Н.Ќаробоев 63/3

Рўзнома 04 июли соли 2017 тањти раќами 007/рз-97 дар Вазорати
фарњанги Љумњурии Тољикистон ба њисоб гирифта шудааст.

Рўзнома ба хотири риояи озодии афкор маводеро низ ба табъ
мерасонад, ки хилофи назараш аст. Аз ин рў, масъулияти аќидаи
муаллифро ба уњда намегирад.

Амонзода И.Т., Тошматов М.Н., Юсупова З.Р.,
Ѓаффоров А.А., Бобоев Х.Б., Юсупов М.Ч.

Рўзнома бо се забон:
тољикї, русї ва англисї

чоп мешавад.

ЊАМДАРДЇ
Раёсат ва њайати омўзгорону кор-

мандони Донишгоњи технологии 
Тољикистон нисбати вафоти омўз-
гори кафедраи тарбияи љисмонї, 
генерал – майор  

УСМОНОВ ИСЛОМ 
 ДИЛОВАРОВИЧ

 андуњгин буда, ба наздикон ва пай-
вандони марњум аз даргоњи Илоњї 
сабри љамил хоњонанд.

Раёсат, њайати омўзгорону кор-
мандони Донишгоњи технологии 
Тољикистон ва њайати омўзгорону 
хонандагони Литсейи инноватсио-
нии “Душанбе” ба директори литсей 
Одинаева Одинамо Зубайдовна нис-
бати даргузашти 

БАРОДАРАШ
 њамдардї баён карда, ба ў ва назди-
кону пайвандонаш аз Худои мутаол 
сабри љамил хоњонанд.

Раёсат ва њайати омўзгорону кор-
мандони Донишгоњи технологии 
Тољикистон аз марги профессори 
кафедраи љомеашиносї, доктори 
илмњои фалсафа

САМИЕВ АБДУСАМАД
 андуњгин буда, ба наздикон ва пайван-
дони марњум сабри љамил хоњонанд.

ПАНДИ СУДМАНДИ ЊАКИМ
Њакиме дар як коѓази сафед бо ранги сиёњ нуқтаи ка-

лоне гузошт ва ба шогирдонаш нишон дода пурсид:
-Шумо чиро мебинед?
Шогирдонаш гуфтанд:
-Нуқтаи сиёњро.
Њаким гуфт:
-Дидед, ки шумо чашматон дарњол ба нуқтаи сиёњ аф-

тод, аммо сафедии коѓазро надидед...
Мо дар инсон низ дарњол айбу нуқси ўро, ки мисли 

њамин нуқтаи сиёњ аст, мебинем !Аммо, хубиву хислатњои 
неки ўро, ки мисли сафедии коѓаз зиёд аст, мо намеби-
нем ё бинем низ нодида мегирем. Барои њамин, хуб нест, 
ки барои андаке сиёњї, сафедињои ўро фаромўш карда, 
беқадру беэњтиромї созем!

Муш ва харгўш дар як шабонарўз 
то бист маротиба хоб мекунанд. Баъ-
зе навъњои муши паррон дар як сол 
320 рўз  мехобанд. 

***
Нуздањ дарёи Россия дарозии 

зиёда аз 2000 километр ва 26-тоашон 
дарозии зиёда аз 1000 километр до-
ранд. Калонтарини онњо дарёи Амур 
(дарозиаш 4444 км), Лена (4400 км), 
Енисей (4092 км), Об (3650 км), 
Волга (3135 км) ва Днепр (2201 км) 
аст. Дарозии умумии дарёњои Рос-
сия 9 миллиону 648 њазор километр-
ро ташкил медињад. Њаљми умумии 
сарфаи яксолаи об 4350 километри 
мукааб аст, ки ин 11,2 фоизи њаљми 
сарфаи оби дарёњои љањонро ташкил 

медињад.
***

Грим Белл якумин одаме буд, ки 
соли 1876 бо телефон гап зад.

***
Олимон тахмин кардаанд, ки 3 

соли умри одам дар бастани бандњои 
пойафзол мегузарад.

***
Занбўр 2 меъда дорад, яке барои 

асал дигаре барои хўрок.
***

Шаршараи баландтарини љањон 
Анхел (дар Венесуэлаи Америкаи 
Љанубї) буда, 979 метр баландї до-
рад ва дар шохоби дарёи Каррао 
мерезад. Лётчики амрикої Љ.Анхел 
соли 1935 њангоми љустуљўи тиллою 

алмос шаршараи Анхелро кашф 
кард. 

***
Кўли Гусгупдак (дар Љумњурии 

Туркия) аз њама кўли шўртарини 
љањон ба шумор меравад, ки дар як 
литр оби он 368 грамм намак вуљуд 
дорад.

***
Аз њама њайвони овозбаланд кит 

аст, ки аз дурии 800 км овозашро 
шунидан мумкин.

***
Кўли Байкал (чуќурияш 1620 

метр) чуќуртарин кўли љањон мебо-
шад. Дарозии кўл 636 километр, ба-
раш 79 км ва миќдори обаш 23 000 
километри мукааб аст. 

ЗОДРӮЗ 
МУБОРАК!

Шавед садсолаю дарде 
набинед,

Зи умри хушгузар гарде 
набинед.

Зи умри хушгузар, эй гул
 ба домон,

Ба сад соли дигар  дарде
 набинед.

 
Раёсати донишгоҳ ва ҳайати 

омӯзгорони кафедраи забони 
тоҷикӣ омӯзгори пуртаҷриба 
Турсунова  Мақсад  Умаровнаро 
ба муносибати 70- солагиашон 
самимона табрику таҳият наму-
да, барояшон саломатии барда-
вом, хушбахтӣ, сарбаландӣ ва дар 
ҷодаи пурзаҳмати омӯзгорӣ баро-
ру комёбиӣ таманно доранд.

ДАРСИ АДАБ
Рўзе духтарак аз падараш пурсид:
-Падарљон, агар ман нафареро хеле дўст бидорам, 

аммо ў пайваста як кори баде анљом дињад, ман бояд чї 
кор кунам?

Падар љавоб дод:
- Бояд ба ў бигўї, ки ин кори хубе нест, онро накун.
Боз пурсид:
- Агар гуфта натавонам-чї?
Падар гуфт:
- Хуб, дар як порча коѓаз бинавис ва дар љайбаш гузор.
 Субњ, ки мард барои рафтан ба кор омода мешуд, аз 

љайбаш порчаи коѓазе ёфт, ки дар он чунин навиштае 
буд:

«Салом падарљон. Сигор кашидан кори хубе нест, 
лутфан ин корро накунед».

ОЁ МЕДОНЕД?

Марде дар ошхона нишаста буд. 
Пиру кампире њам ворид шуданд. 
Маълум буд, ки шароити хуб надош-
танд. Мард ба пиру кампир таваљљуњ 
мекард. Кампир ба шавњараш гуфт: 
Дилам ош мехоњад, ба андозаи ош 
пул дорї?

Мўйсафед гуфт: Ин маротиб 
танњо шўрбо хўрем, маротиби дигар 
њатман ош хоњем хўрд. Њоло пули 
ошро надорам.

Марде, ки дар наздикии онњо 
нишаста буд ва суханронињои пиру 
кампир ба гўшаш мерасид, хеле ѓам-

гин гашт. Сипас телефонашро аз 
љайбаш баровард ва каме суханронї 
кард. Баъд телефонро ба рўи миз гу-
зошту бо овози баланд гуфт:

- Барои њамаи нишастагон аз њи-
соби ман ош тақсим шавад. Ман фа-
рзанддор шудам.

Ба пиру кампир њам ош оварда 
шуд ва онњо низ нўши љон карданд. 
Дуои хайр доданд. Ин њолатро марди 
дигаре њам назорат мекард.

Аз байн чанд рўз гузашт. Рўзе на-
фари савумин марди оштақсимкунро 
бо ду фарзанди калонсолаш меби-

над. Наздаш меравад ва мегўяд:
-Ту чанд рўз пеш дар ошхона 

барои соњиби фарзанд шуданат ош 
тақсим кардї, аммо мебинам, ки 
фарзандони калон дорї.

Мард гуфт: Ањвол ва суханронии 
пиру кампирро шунидам. Агар танњо 
ба онњо ош мегирифтам, шояд ба 
иззати нафсашон мерасидаму онњо-
ро ѓамгин месохтам. Ба хотири на-
ранљидани онњо барои тамоми ни-
шастагон ош тақсим кардам.

 Дар тақсимоти садақа бояд чунон 
рафтор кард, ки ба иззати нафси 
дигаре нарасид. Садақа барои шод 
кардан аст, на барои ѓамгин сох-
тан.

ЛУТФИ НОЗУК

Илму дониш  нишондиҳандаи  асосии  дараҷаи  инкишо-
фи   ҳар як  давлату миллат буда, ба  раванди рушди нерӯи 
инсонӣ робитаи мустақим дорад. Аз ин ҷост, ки Ҳукумати 
мамлакат, бахусус Роҳбари давлат бо мақсади бунёди оян-
даи дурахшон тамоми сохторҳои илму маориф ва умуман, 
муассисаҳои иҷтимоиро вазифадор намуданд, ки дар баро-
бари илмҳои гуманитарӣ ба таълими илмҳои табииву риёзӣ 
зиёдтар таваҷҷуҳ зоҳир намоянд ва мафкураи техникии на-
сли наврасро қавӣ гардонанд. 

Дар робита ба ин, Раёсати Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ андешида, ба масъалаи омо-
да намудани мутахассисони баландихтисос ва тайёр кардани 
олимони ҷавон диққати зарурӣ медиҳад. 

Дар ҷаласаи Шӯрои олимони донишгоҳ, ки 24-уми ав-
густ баргузор гардид, ба 4 нафар олимони ҷавон – Холиқов 
Музаффар, Раҳимов Музаффар, Бобиев Олимҷон ва Ра-
шидова Дилбархон, ки бомуваффақият рисолаҳои номзадӣ 
ҳимоя карда буданд, шаҳодатномаҳои дараҷаи номзади илм 
ва ба омӯзгорон Сатторов Абдурасул ва Рабиева Таҳмина 
шаҳодатномаҳои унвони дотсентӣ супорида шуд.


