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БАРОИ ХОНАНДАГОНИ БОЛАЁҚАТ ДАР НОҲИЯИ ФИРДАВСИИ 
ШАҲРИ ДУШАНБЕ ДАР РӮЗИ ДОНИШ

01.09.2021, ШАҲРИ ДУШАНБЕ
Ҳамватанони азиз!

Омӯзгорон ва хонандагони муҳтарам!
Ҳамаи шумо – омӯзгорону хонанда-

гон ва падару модаронро ба ифтихори 
ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии 
Тоҷикистон, Рӯзи дониш, Дарси сулҳ, 
оғози соли таҳсил ва ба муносибати 
ифтитоҳи муассисаи нави таълимӣ, яъне 
гимназия барои хонандагони болаёқат 
самимона табрик мегӯям.

Ба хонандагони ин боргоҳи маъри-
фат хониши хубу аъло, ахлоқу одоби 
ҳамида ва ба устодону омӯзгорон дар 
иҷрои рисолати муҳиммашон, яъне таъ-
лиму тарбияи насли ояндасози Ватан ба-
рору комёбӣ орзу менамоям.

Ҳамасола бо дарси сулҳ оғоз наму-
дани соли нави хониш дар кишвари мо 
ба яке аз анъанаҳои нек табдил ёфтааст.

Бояд гуфт, ки мо – мардуми тоҷик, ба 
қадри сулҳу оромӣ ва зиндагии осоишта 
мерасем, онро неъмати бузург медонем, 
зеро мардуми Тоҷикистон ҳаёти осударо 
бо баҳои ниҳоят гарон ба даст овардаанд.

Маҳз бо сабаби он, ки сулҳу оромӣ 
барои зиндагии инсон аҳаммияти ҳаётӣ 
дорад ва хусусан, дар шароити пуртазод 
ва зудтағйирёбандаи ҷаҳони муосир мо 
бояд ба хотири ҳимояи сулҳу оромӣ, суб-
оти сиёсӣ, ваҳдати миллӣ, инчунин, ба-
рои пешгирӣ кардани таҳдиду хатарҳои 
замони нав, аз қабили терроризму 
ифротгароӣ, қочоқи маводи мухаддир, 
ҷинояткории муташаккили фаромарзӣ 
ва дигар омилҳои хатарзо беш аз ҳар 
вақти дигар саҳмгузор бошем.

Бинобар ин, моро зарур аст, ки 
фарҳанги сулҳу оромӣ, ваҳдати миллӣ ва 
амнияту осоиштагиро ба фарзандони худ 
омӯзонем, онҳоро дар рӯҳияи хештанши-
носиву ватандӯстӣ ва инсонпарварӣ тар-
бия намоем.

Дар ин раванд, фарҳанги сулҳ ва 
сулҳпарварӣ бояд аз синни хурдсолӣ, яъне 
аз зинаи таҳсилоти томактабӣ дар зами-
ри кӯдакон тарбия карда шавад, зеро ин 
марҳала дар инкишофи ақлонии кӯдак 
давраи асосӣ ва муҳим ба ҳисоб меравад.

Бо дарназардошти аҳаммияти ин 
масъала, бахусус, солҳои охир рушди зи-
наи таҳсилоти томактабӣ дар маркази 
таваҷҷуҳи Ҳукумати мамлакат қарор ги-
рифта, то имрӯз дар самти бунёд кардану 
ба истифода додани кӯдакистонҳои наву 
замонавӣ корҳои зиёде ба анҷом расонида 
шудаанд.

Вале таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки 
корҳои амалигардида ҳанӯз ҳам талаботи 
аҳолиро ба чунин муассисаҳо қонеъ гардо-
нида наметавонанд ва мо бояд дар ин самт 
корҳои зиёдеро анҷом диҳем.

Бинобар ин, Вазорати маориф ва илм, 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифадор кар-
да мешаванд, ки ҷиҳати иҷрои талаботи 
Стратегияи рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои давраи то соли 2030, Барномаи дав-
латии рушди таҳсилоти томактабӣ барои 
солҳои 2020 – 2025 ва боз ҳам бештар ба 
таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакони 
синни томактабӣ тадбирҳои иловагӣ ан-
дешанд.

Зинаи асосие, ки барои азхудкунии до-
ниш заминаи бунёдӣ мегузорад, таҳсилоти 
миёнаи умумӣ мебошад.

Бо мақсади фароҳам овардани шаро-

ити муосир барои хонандагони ин зинаи 
таҳсилот танҳо соли ҷорӣ ба ифтихори 
ҷашни 30 – солагии истиқлоли давлатӣ 
ба истифода супоридани 214 бинои нави 
муассисаҳои таълимӣ барои қариб 100 
ҳазор ҷойи нишаст пешбинӣ гардида, то 
имрӯз қисми зиёди онҳо дарҳои худро ба-
рои хонандагон боз кардаанд.

Бо вуҷуди чораҳои доир ба бунёду 
азнавсозии муассисаҳои таълимӣ ама-
лигардида дар самти фароҳам овардани 
шароити мусоиди таълиму тарбия дар ки-
швар то ҳанӯз мушкилоти зиёди ҳалталаб 
вуҷуд доранд.

Илова бар ин, бо дарназардошти аф-
зоиши аҳолӣ ва бунёди деҳаву шаҳракҳои 
нави аҳолинишин зарурати бунёди боз 
садҳо муассисаи нави таълимӣ ба миён 
омадааст.

Ҳукумати Тоҷикистон ҷиҳати боз 
ҳам беҳтар намудани вазъи соҳаи ма-
ориф, таҳкими заминаи моддиву тех-
никии муассисаҳои таълимӣ ва қабули 
барномаҳои давлатӣ барои рушди соҳа 
пайваста чораҷӯӣ карда истодааст.

Дар буҷети давлатии соли 2021 барои 
соҳаи маориф 5 миллиарду 597 милли-
он сомонӣ пешбинӣ гардидааст, ки ин 
нисбат ба соли 2020-ум 11,2 фоиз зиёд 
мебошад.

Маблағи зикршуда қариб 20 фоизи 
буҷети давлатиро ташкил дода, ба 6 фо-
изи маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар 
аст.

Яъне Ҳукумати мамлакат бо дарна-
зардошти нақши ҳалкунандаи соҳаи ма-
ориф дар тарбия кардану ба камол рас-
онидани наслҳои ояндасоз – кадрҳое, 
ки рушди ҳамаи соҳаҳои давлат ва ҷомеа 
аз онҳо вобаста мебошад, аз тамоми 
имкониятҳо истифода карда истодааст.

Аз ин лиҳоз, ҳар як роҳбар ва шахси 
масъули соҳаи маориф ва ҳар як омӯзгор 
вазифадор аст, ки рисолати худро соф-
дилона ва аз рӯйи виҷдон анҷом дода, 
барои таълиму тарбияи насли босаво-
ду соҳибмаърифат ва хештаншиносу 
ватандӯст саҳми фаъол гузорад.

Барои ба воя расонидани на-
сли донишманд, забондон ва дорои 
ҷаҳонбиниву фаҳмиши васеъ бояд, 

пеш аз ҳама, муассисаҳои таълимӣ бо 
омӯзгорони соҳибтахассус, навовару 
эҷодкор ва ба касби худ содиқ таъмин 
карда шаванд.

Имрӯз дар муассисаҳои таҳсилоти 
умумии кишвар дар баробари 98 ҳазору 
400 нафар омӯзгори дорои таҳсилоти олӣ 
ва 30 ҳазору 300 нафар дорои таҳсилоти 
миёнаи касбӣ қариб 1800 нафар 
омӯзгорон бо таҳсилоти миёнаи умумӣ 
фаъолият мекунанд, ки чунин вазъ ба 
сифати таълим бетаъсир буда намета-
вонад.

Бинобар ин, Вазорати маориф ва илм 
ва дигар сохторҳои марбутаро зарур аст, 
ки барои ҳарчи зудтар бо омӯзгорони 
ихтисосманд пурра таъмин намудани 
муассисаҳои таҳсилоти умумии кишвар 
чораҷӯӣ намоянд.

Ҳукумати мамлакат дар раванди 
татбиқи сиёсати иҷтимоӣ ба масъалаи 
ислоҳоти соҳаи маориф ва ба стандар-
ту барномаҳои байналмилалӣ мутобиқ 
гардонидани он таваҷҷуҳи хосса зоҳир 
менамояд.

Яке аз мавзӯъҳои ҳалталаб дар ин 
самт буҷети вақт ва оғозу анҷоми соли 
таҳсил мебошад.

Бо мақсади пешгирӣ кардани 
паҳншавии бемории сироятии КОВИД 
– 19 соли таҳсили 2019 – 2020 мо дар ин 
масъала қарорҳои дахлдор қабул карда 
будем.

Имсол низ бо дарназардошти 
тағйирёбии иқлим, гармшавии ҳаво ва 
паҳншавии мавҷи нави бемории зикр-
шуда тибқи дастури Ҳукумати мамлакат 
анҷоми дарсҳо аз 14-уми июн ба 7-уми 
июн гузаронида шуд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки 
вобаста ба мушкилоту пайомадҳои 
тағйирёбии иқлим, гармшавии ҳаво, 
пайдоиши бемориҳои сироятӣ, 
ҳамчунин, мавқеи географӣ, обу ҳавои 
мамлакат, ҳолати равонии кӯдакон, им-
конияти вақту соатҳои дарсӣ ва барно-
маву стандартҳои таълимӣ мо бояд дар 
доираи ислоҳоти соҳа ба ин масъала 
нигоҳи нав ва воқеӣ дошта бошем.

Аз ин рӯ, пешниҳод мегардад, ки 
соли таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумии кишвар ҳамасола 1-уми 
июн ҷамъбаст карда шавад.

Дар робита ба ин, ба Вазорати мао-
риф ва илм супориш дода мешавад, ки 
пешниҳоду хулосаҳои худро дар ин хусус 
ба Ҳукумати мамлакат манзур намуда, 
ҷиҳати ворид кардани тағйиру иловаҳо 
ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа 
чораҳои зарурӣ андешад.

Ислоҳоти соҳаи маориф, ки ҳоло дар 
мамлакат идома дорад, дар навбати ав-
вал, ба баланд бардоштани сифати таъ-
лим ва ба меъёрҳои ҷаҳони муосир ба-
робар намудани он нигаронида шудааст.

Ин иқдом, пеш аз ҳама, бо роҳи 
баланд бардоштани маҳорати касбии 
омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миё-
наи умумии кишвар амалӣ карда меша-
вад.

Аз ин рӯ, такмили ихтисос ва 
бозомӯзии касбии омӯзгорон, яъне так-
мили донишҳои заминавӣ, ба муҳити 
нави иқтисодиву иҷтимоӣ ва талаботи 
нави истеҳсолоту иҷтимоиёт мутобиқ 
гардонидани маҳорату малакаи онҳо 
кори муҳим ва ҳатмӣ мебошад.

Яке аз масъалаҳои муҳим дар раван-
ди таълим дар баробари ба хонандагон 
омӯзонидани донишҳои назариявӣ дар 
зеҳни онҳо ба вуҷуд овардани дониш ё 
малакаи амалӣ, яъне таҷрибаи ибтидоӣ 
мебошад.

Ҳадафи асосии «Барномаи давла-
тии таъмини муассисаҳои таҳсилоти 
умумии ҷумҳурӣ бо кабинетҳои фаннӣ, 
озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ ба-
рои солҳои 2021 – 2025», ки аз ҷониби 
Ҳукумати мамлакат қабул гардидааст, 
маҳз аз ҳамин иборат аст.

Тибқи таҳлилҳо вазъи иҷрои барно-
маи зикршуда дар аксари шаҳру ноҳияҳо 
қонеъкунанда нест ва роҳбарони 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давла-
тии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро за-
рур аст, ки иҷрои корҳои дар доираи 
он пешбинигардидаро дар муҳлатҳои 
муқарраршуда таъмин намоянд.

Дигар масъалаи муҳим, ки ба татбиқи 
ҳадафи стратегии саноатикунонии мам-
лакат ва ба кишвари саноативу аграрӣ 
табдил додани Тоҷикистон мусоидат ме-
намояд, омода кардани кадрҳои коргарӣ, 
мутахассисони соҳибкасби соҳаҳои 
техникӣ ва ба ин мақсад бо шароити за-
рурии техникиву технологӣ таъмин на-
мудани муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ 
ва миёнаи касбӣ мебошад.

Бо мақсади дастгирӣ ва руш-
ди муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва 
миёнаи касбӣ, таҳкими пояи моддиву 
техникӣ ва баланд бардоштани сатҳу 
сифати омода намудани мутахассисон 
бо Амри Президенти мамлакат аз 30-
юми марти соли 2021 аъзои Ҳукумат, 
вакилони Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олӣ ва дигар шахсони масъул 
ба муассисаҳои таълимии мушаххас ба 
ҳайси сарпараст вобаста гардидаанд.

Дар як соли охир бо дарназардошти 
талаботи рӯз ҷиҳати ба танзим даровар-
дани фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти 
ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ як қатор 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ таҳияву тасдиқ 
ва мавриди иҷро қарор дода шуданд.
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Бо дастгириву ғамхориҳои 
ҳамаҷонибаи Ҳукумати мамлакат доир 
ба таъсиси муассисаҳои таҳсилоти миё-
наи касбии давлативу ғайридавлатӣ ва 
ба ин васила соҳибмаълумот гардони-
дани ҷавононе, ки хоҳиши соҳиб шудан 
ба маълумоти миёнаи касбиро доранд, 
имрӯз шароити мусоид фароҳам оварда 
шудааст.

Аз ҷумла, дар соли таҳсили 2020 – 
2021 дар кишвар 7 муассисаи таҳсилоти 
миёнаи касбии давлатӣ ва ғайридавлатӣ 
ба фаъолият оғоз карда, дар онҳо ҳазорон 
нафар ҷавонон ба таҳсил фаро гирифта 
шудаанд.

Ҳоло дар кишвар 78 муассисаи 
таҳсилоти миёнаи касбӣ фаъолият до-
рад, ки нисбат ба соли 1991-ум 35 муас-
сиса зиёд мебошад.

Барои муқоиса хотирнишон месозам, 
ки дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ 
ва миёнаи касбӣ то соли 1991 аз рӯйи 147 
ихтисос мутахассис омода карда мешуд.

Имрӯз дар ин муассисаҳо тибқи тала-
боти бозори меҳнат аз рӯйи 306 ихтисос 
мутахассис тайёр карда мешавад.

Яке аз ҳадафҳои асосии Ҳукумати 
мамлакат ба касбомӯзӣ ҷалб кардани ка-
лонсолон ва бо ҳамин роҳ барои онҳо 
фароҳам овардани имконияти машғул 
шудан ба ин ё он намуди фаъолият мебо-
шад.

Дар ин раванд, ташкили курсҳои 
кутоҳмуддати семоҳаю шашмоҳа ва 
нуҳмоҳа яке аз василаҳои муассир 
маҳсуб меёбад.

Вазорати маориф ва илм, вазорату 
идораҳое, ки дар сохторашон муасси-
саи таълимӣ доранд ва сарпарастони ин 
муассисаҳо вазифадор карда мешаванд, 
ки ҷиҳати ташкили паркҳои технологӣ 
ва дар ин замина дар истеҳсолот татбиқ 
кардани натиҷаи корҳои илмӣ чораҳои 
судманд андешанд.

Омӯзгорон ва хонандагони азиз!
Ҳанӯз аз нахустин солҳои 

соҳибистиқлолӣ масъалаи баланд бар-
доштани саводнокиву маърифатнокии 
мардум, аз ҷумла наврасону ҷавонон, 
рушди таҳсилоти олии касбӣ, пайваста 
баланд бардоштани сатҳу сифати омо-
дасозии мутахассисон, тавсеаи доираи 
ихтисосҳо ва ҷустуҷӯву дарёфти роҳу 
усулҳои наву пешрафта дар маркази 
таваҷҷуҳи Ҳукумати мамлакат қарор 
дода шуд.

Дар робита ба ин, бори дигар таъкид 
месозам, ки давлатро кадрҳои дониш-
манду соҳибмаърифат ва ватандӯсту ва-
танпарвар обод мекунанд.

Ватан ва давлатро ҳаргиз бо ҷаҳлу 
бесаводӣ пеш бурдану соҳибӣ кардан 
имкон надорад.

Зеро ҷаҳолату бесаводӣ фақат бад-
бахтиву нокомӣ меоварад.

Дар ҷаҳони муосир бе дастрасӣ ба 
илму инноватсияи муосир, техникаву 
технологияҳои пешрафта ва ташакку-
ли ҷаҳонбинии илмиву техникӣ таъмин 
кардани пешрафти кишвар умуман им-
кон надорад.

Бо эълон намудани саноатикунонии 
босуръати кишвар ҳамчун ҳадафи чору-
ми стратегии мамлакат мо мақсад дорем, 
ки истифодаи технологияҳои муосирро 
дар тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ 
густариш дода, тафаккури техникии 
аҳолӣ ва дар навбати аввал, ҷавонону 
наврасонро тавсеа бахшем, барои пе-
шрафти илмҳои бунёдӣ, риёзиву табиӣ 
ва техникиву технологӣ фазои мусоид 
фароҳам оварем.

Ба ҳамин хотир мо солҳои 2020 – 
2040-ро бистсолаи омӯзиш ва рушди 
фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ эълон кар-
дем ва бовар дорем, ки ин иқдом ба руш-
ди тафаккури техникӣ ва ҷаҳонбинии 
илмии ҷомеа такони ҷиддӣ мебахшад.

Ҷиҳати амалисозии ҳадафҳои бист-
сола ва бо мақсади рушди тафаккури 
техникӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинии 
илмӣ, таъмин кардани дастрасӣ ба тех-
никаву технологияҳои замонавӣ, тавсеаи 

ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайванди илм 
бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонанда-
гону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа 
ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, 
дақиқ ва риёзӣ, инчунин, дарёфти 
истеъдодҳои нав дар ин самт ҳамасола 
баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии 
«Илм – фурӯғи маърифат»-ро эълон на-
мудем.

Иштироки фаъоли ҷавонону на-
врасон ва дигар қишрҳои ҷомеа дар 
давраҳои якуму дуюми ин озмун нишон 
медиҳад, ки онҳо ба омӯзиши фанҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таваҷҷуҳи 
зиёде доранд ва баргузории озмуни маз-
кур, махсусан, ба дарёфти ихтироъкоро-
ну навоварон ва донандагони хуби тех-
никаву технологияҳои муосир мусоидат 
менамояд.

Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илм, 
муассисаҳои илмӣ ва таҳсилоти олии 
касбиро зарур аст, ки ҷиҳати дар сатҳи 
баланд ташкил кардану гузаронидани 
озмуни ҷумҳуриявии «Илм – фурӯғи 
маърифат» чораҷӯӣ намоянд ва мин-
баъд бо мақсади ҷалби бештари ҳамаи 
қишрҳои ҷомеа ба ин озмун тадбирҳои 
амалӣ андешанд.

Ҳамчунин, хотирнишон менамоям, 
ки дар амалӣ гардидани иқдомоти зи-
кршуда устодону омӯзгорон бояд нақши 
асосӣ дошта бошанд.

Зеро омӯзгорон гурӯҳи пурнуфу-
зе мебошанд, ки рисолати мафку-
расозии миллат ва ҷомеа, босаводу 
соҳибмаърифат гардонидани наслҳои 
наврас ва барои кишвар ба камол рас-
онидани кадрҳои ояндасоз ба дӯши онҳо 
вогузор шудааст.

Аз ин хотир, мо минбаъд низ барои 
тақвияти мақоми омӯзгорон дар ҷомеа 
чораҷӯӣ мекунем.

Бо мақсади татбиқи сиёсати дав-
лату Ҳукумати мамлакат самти тарби-
яи кадрҳо, амалӣ намудани ҳадафҳои 
имрӯзу ояндаи кишвар ва бо мутахасси-
сони соҳибкасб таъмин кардани тамоми 
соҳаҳо дар замони соҳибистиқлолӣ 28 
муассисаи нави таҳсилоти олии касбӣ ба 
фаъолият оғоз намуд.

Бо ғамхориву таваҷҷуҳи доимии 
Ҳукумати мамлакат ҳоло муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбии кишвар, ки 
қишри сершумор ва неруи созандаи 
ҷомеа – ҷавононро ба таълим фаро ги-
рифтаанд, аз лиҳози шаклу мазмуни 
таҳсилот ва пояи моддиву техникӣ ба та-
лаботи меъёрҳои байналмилалӣ наздик 
шуда, мақому мавқеи худро дар ҷомеа 
тақвият бахшида истодаанд.

Дар муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбӣ соли 1991-ум 1835 нафар 
номзадҳои илм ва 226 докторҳои илм аз 
рӯи 136 ихтисос ба донишҷӯён таълим 
медоданд.

Имрӯз аз шумораи умумии устодо-
ну омӯзгорон 4363 нафар соҳиби унвони 
илмӣ буда, аз онҳо 824 нафар докторҳо 
ва 3539 нафар номзадҳои илм аз рӯи 533 
ихтисос ба донишҷӯён дарс мегӯянд.

Вобаста ба ин, як нуктаро таъкид ме-
созам, ки барои омода намудани мута-
хассисон аз рӯи баъзе ихтисосҳо гоҳо 
муассисаҳои таълимие иқдом мекунанд, 
ки аз нигоҳи неруи кадрӣ ва заминаи 
моддиву техникӣ шароити мусоид на-
доранд.

Гузашта аз ин, то ҳанӯз баъзе 
ихтисосҳое вуҷуд доранд, ки замони 
муосир ба мутахассисони дорои чунин 
ихтисосҳо ниёз надорад.

Аз ин лиҳоз, Вазорати маориф ва 
илм вазифадор карда мешавад, ки 
ҷиҳати таҷдиду бознигарии ихтисосҳо, 
ҷорӣ кардани ихтисосҳои нав, омо-
да кардани мутахассисони ба талабо-
ти бозори меҳнати муосир ҷавобгӯ ва 
таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ 
бо омӯзгорони дорои дараҷа ва унвони 
илмӣ тадбирҳои қатъӣ андешад.

Ба таҳсил фаро гирифта-
ни шаҳрвандони хориҷӣ яке аз 

нишондиҳандаҳои асосии рейтинги му-
ассисаи таҳсилоти олии касбӣ мебошад.

Дар замони соҳибистиқлолӣ дар на-
зди муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 
вазифаи нав, яъне муаррифии илм ва 
таҳсилоти олии Тоҷикистон дар хориҷи 
кишвар ва пешниҳоди хизматрасониҳои 
таҳсилотӣ ба шаҳрвандони хориҷӣ пеш 
омад.

Қобили зикр аст, ки як қатор 
донишгоҳу донишкадаҳои кишвар то 
имрӯз барои ба таҳсил ҷалб кардани 
шаҳрвандони хориҷӣ корҳои назаррасро 
ба анҷом расонидаанд.

Дар натиҷа ҳоло дар 33 муассисаи 
таҳсилоти олии касбӣ аз 21 кишвари 
хориҷӣ 16 500 нафар донишҷӯён таҳсил 
доранд.

Дар робита ба баланд бардошта-
ни сифати таълим, хотирнишон месо-
зам, ки дар ҷараёни таълим самаранок 
истифода кардани технологияҳои муо-
сири иттилоотиву коммуникатсионӣ, 
таҳия ва истифодаи усулҳои фаъоли таъ-
лим ва низоми нави таълими ҷавобгӯ 
ба талаби замон ва мувофиқ ба асо-
лати иҷтимоиву иқтисодии кишвар, 
тақвияти фаъолнокии донишҷӯён ва 
ҳайати омӯзгорон, таҳия ва ҷорӣ наму-
дани барномаҳои муштараки таълимӣ 
дар миёни муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбӣ талаби замон мебошад.

Дар ин раванд, ҳамчунин, зарур 
аст, ки доир ба таҷдиди назар карда-
ни ихтисосҳо вобаста ба талаботи бозо-
ри меҳнат, баланд бардоштани сифати 
таълим, таҳким бахшидани пайванди 
илм бо истеҳсолот ва дар асоси нақшаву 
барномаҳои таълимӣ ба роҳ мондани 
чопи китобҳои дарсӣ ба забони давлатӣ 
бояд мунтазам чораҷӯӣ карда шавад.

Ҳамчунин, таъкид месозам, ки аз 
қабули қарори Ҳукумати мамлакат 
дар бораи ҷудо кардани грантҳои хурд 
ҷиҳати ҷалби донишҷӯён ба таҳияи 
лоиҳаҳои инноватсионӣ ва кашфиёту 
ихтироъкорӣ шаш сол сипарӣ гарди-
дааст, вале аз бетаваҷҷуҳии роҳбарони 
як қатор муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбӣ иҷрои он қонеъкунанда нест ва 
зарур аст, ки корҳо дар ин самт ҷоннок 
карда шаванд.

Дар даврони истиқлол дар зами-
наи ҳамкориҳои байналмилалӣ миёни 
Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ 123 
созишномаи ҳамкории байниҳукуматӣ 
дар соҳаи маориф, илм ва техника ва 
83 созишномаи ҳамкории байниидоравӣ 
ба тасвиб расидааст, ки дар асоси ин 
санадҳо ҳоло дар муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбии 33 кишвари хориҷӣ беш аз 
40 000 ҷавонони соҳибистеъдоди мо аз 
рӯйи ихтисосҳои барои иқтисоди миллӣ 
зарурӣ таҳсил карда истодаанд.

Таъсиси фонди махсуси Президен-
ти Тоҷикистон ҷиҳати тайёр намудани 
мутахассисон дар кишварҳои хориҷӣ аз 
ҷумлаи ғамхориҳои Ҳукумати мамлакат 
доир ба дастгирии ҷавонони лаёқатманд 
мебошад.

Ҳамчунин, аз соли таъсиси Сти-
пендияи байналмилалии Президенти 
Тоҷикистон «Дурахшандагон» (2008) то 
соли таҳсили 2019 – 2020-ум 528 нафар 
шаҳрвандони мо дар зинаҳои гуногуни 
таҳсил (бакалавр, мутахассис, магистра-
тура, аспирантура, ординатура, докто-
рантура ва коромӯзӣ) дар донишгоҳҳои 
бонуфузи давлатҳои хориҷӣ ба таҳсил 
фаро гирифта шудаанд.

Таҳлили маълумоти панҷ соли 
охир нишон медиҳад, ки шумо-
раи донишҷӯёни тибқи бурсияҳо ба 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 
хориҷи кишвар фиристодашуда дар соли 
2019 нисбат ба соли 2015-ум 133 фоиз 
зиёд гардидааст.

Дар доираи фаъолияти судманди Со-
змони Ҳамкории Шанхай, ки ба наздикӣ 
дар пойтахти кишварамон – шаҳри Ду-
шанбе ҷаласаи Шӯрои сарони давлатҳои 
ин созмон баргузор мегардад, фаъолия-
ти Донишгоҳи Созмони ҳамкории Шан-

хай ба роҳ монда шудааст.
Аз Ҷумҳурии Тоҷикистон 10 муас-

сисаи таҳсилоти олии касбӣ ба ҳайати 
донишгоҳи мазкур шомил буда, дар до-
ираи барномаҳои табодули донишҷӯён 
ва омӯзгорон аз муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбии кишвари мо 236 нафар 
донишҷӯён ҳоло дар донишгоҳҳои узви 
Донишгоҳи Созмони ҳамкории Шан-
хай аз рӯйи барномаҳои магистратура ва 
забономӯзӣ таҳсил карда истодаанд.

Ҳамчунин, дар доираи дигар 
созишномаҳои бо кишварҳои узви 
Созмони ҳамкориҳои Шанхай им-
зошуда ҳоло аз Тоҷикистон беш аз 
1700 нафар донишҷӯён бо дарназар-
дошти факултетҳои муштараки дар 
донишгоҳҳои узви созмон амалкунанда 
дар зинаҳои бакалавр, магистратура ва 
забономӯзӣ ба таҳсил фаро гирифта шу-
даанд.

Бо вуҷуди корҳои то имрӯз дар ин 
самт амалигардида, роҳбарони Вазорати 
маориф ва илм ва муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбии кишварро зарур аст, ки 
ҷиҳати бастани созишномаҳои дуҷониба 
ва иҷрои самарабахши онҳо дар самти 
таҳсили донишҷӯён дар хориҷи кишвар, 
табодули омӯзгорон ва донишҷӯён, ин-
чунин, такмили ихтисоси омӯзгорон дар 
муассисаҳои таълимиву илмии хориҷӣ 
тадбирҳои судманд андешад.

Ҳозирини муҳтарам!
Навсозии мазмуну мундариҷаи 

таҳсилот яке аз омилҳои асосии беҳтар 
гардонидани вазъи таълиму тарбия ба шу-
мор меравад, ки тавассути стандартҳои 
давлатӣ, нақшаву барномаҳои таълимӣ 
ва китобҳои дарсӣ роҳандозӣ карда ме-
шавад.

Яъне ба мазмуну мундариҷаи 
таҳсилот – стандарт, барномаву 
нақшаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ 
бояд тағйирот ворид карда шуда, та-
шаккули ҳувияти миллӣ, ватандӯстӣ, 
арҷгузорӣ ба дастовардҳои замони 
истиқлол ва арзишҳои давлатдории 
миллӣ ҳамчун масъалаи муҳимми таъ-
лиму тарбия дар маркази таваҷҷуҳ қарор 
дошта бошад.

Дар ин росто, бояд ба масъалаҳои 
баланд бардоштани сатҳи маърифатно-
киву саводнокии наврасону ҷавонон, 
маҳорати сухандониву суханварӣ, 
тарбия намудани онҳо дар рӯҳияи 
худшиносӣ, ҳисси миллӣ, ватандӯстиву 
ватанпарастӣ ва эҳтироми забон, 
фарҳанг ва таърихи бостонии миллат эъ-
тибори аввалиндараҷа дода шавад.

Инчунин, зарур аст, ки барои ҳалли 
мушкилоти муассисаҳои таълимии 
ақаллиятҳои миллӣ ва ҷоннок намудани 
омӯзиши таъриху фарҳанги халқи тоҷик 
дар ин муассисаҳо тарҷумаи китобҳои 
дарсӣ, пеш аз ҳама, таърихи халқи 
тоҷик, забони давлатӣ ва ҷуғрофияи 
Тоҷикистон ба забони ақаллиятҳои 
миллӣ ҳарчи зудтар ба анҷом расонида 
шавад.

Дар баробари ин, ҷиҳати татбиқи 
низоми босалоҳият дар муассисаҳои 
таълимӣ бояд таваҷҷуҳи хос зоҳир карда 
шавад.

Чунин муносибат на танҳо ба баланд 
гардидани шавқу завқи донишандӯзӣ ва 
дар амал истифода намудани донишҳои 
назариявӣ, балки ба тақвияти қобилияти 
андешаронӣ, ташаккули шахсия-
ти насли наврас мусоидат намуда, за-
минаи воқеии инкишофу истифодаи 
имкониятҳои зеҳниро дар раванди таъ-
лим ва берун аз он таъмин месозад.

Дар доираи татбиқи «Бистсолаи 
омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, 
дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» 
барои боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани 
омӯзиши илмҳои зикршуда, тавсеаи 
тафаккури техникӣ, ҷалби ҷавонон ба 
таҳқиқот доир ба илмҳои табиатшиносӣ, 
дақиқ ва риёзӣ, татбиқи таҷрибаҳои 
инноватсионӣ ва натиҷаи корҳои илмӣ 
дар истеҳсолоти ватанӣ нашри «Дониш-
номаи риёзӣ» ва «Фарҳанги истилоҳоти 
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риёзӣ» кори муҳим ва талаби замон 
мебошад.

Тайёр намудани мутахассисони кас-
бу ҳунарҳои ҷавобгӯ ба талаботи бо-
зори меҳнати дохилӣ ва хориҷӣ имрӯз 
дар сиёсати давлати Тоҷикистон яке 
аз самтҳои афзалиятнок буда, давлату 
Ҳукумати мамлакат барои ноил шудан 
ба ин ҳадаф тавассути афзоиш додани 
маблағгузории ҳамаи зинаҳои таҳсилот 
пайваста чораҷӯӣ менамояд.

Вобаста ба масъалаҳои таълиму тар-
бия мехоҳам хотирнишон созам, ки 
барои ба камол расонидани наслҳои 
соҳибмаърифату боистеъдод китобу 
китобхонӣ нақши бағоят муҳим ва ҳатто 
ҳалкунанда дорад.

Аз ин лиҳоз, мо бо мақсади баланд 
бардоштани сатҳи донишу маърифатно-
кии мардуми кишвар ва махсусан, на-
врасону ҷавонон, ҳарчи бештар ба кито-
бу китобхонӣ ҷалб кардани онҳо, беҳтар 
гардонидани сифати хониш, такмили 
маҳорати суханшиносиву сухангӯӣ, 
рӯ овардан ба осори адибони номвари 
тоҷик ва ҷаҳон, эҳтиром гузоштан ба 
таърих, забон, илму адаб ва фарҳангу 
тамаддуни бостонии миллӣ, яъне дар 
маҷмӯъ, тарбияи маънавии ҷомеа озму-
ни «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст»-ро 
роҳандозӣ кардем.

Таҳлилу мушоҳидаҳо нишон 
медиҳанд, ки ҳанӯз ҳам вазъи ҷалбу 
фарогирии донишҷӯёни муассисаҳои 
таҳсилоти олӣ, миёна ва ибтидоии касбӣ 
ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти 
миёнаи умумӣ ба ин озмун нигаронку-
нанда боқӣ мемонад.

Бинобар ин, сабабу омилҳои 
кам мутолиа кардани китоб аз та-
рафи донишҷӯёну хонандагон бояд 
ҳамаҷониба таҳти омӯзишу таҳқиқи му-
тахассисон ва олимони соҳаи мактабши-
носиву омӯзгорӣ қарор дода шавад.

Дар ин самт, пеш аз ҳама, зарур аст, 
ки худи устодону омӯзгорон ва падару 
модарон китобдӯсту китобхон бошанд 
ва ба наврасону ҷавонон ибрат нишон 

диҳанд.
Аз таҳлилу арзёбиҳо доир ба сифати 

таҳсилот бармеояд, ки яке аз сабабҳои 
асосии паст шудани сифати хониш 
ва ба хондани китобҳои бадеӣ камтар 
таваҷҷуҳ кардани хонандагон, пеш аз 
ҳама, дар он аст, ки солҳои навадуми 
асри гузашта вобаста ба вазъи сиёси-
ву иҷтимоии ҳамон давра фанни забони 
тоҷикӣ ва фанни хониш дар синфҳои 
ибтидоӣ муттаҳид карда, то ба ҳол ин ду 
фан якҷо таълим дода мешавад.

Яъне дарс ё фанни хониш, ки ба-
рои рушди маҳорату малакаи хониш, 
беҳтар гардидани сифати хондани ки-
тоб, таҳлили маънои калимаҳо ва сухан-
вару сухандон шудани хонандагон яке аз 
фанҳои асосӣ буд, аз нақшаҳои таълимӣ 
бардошта шуд.

Чунин иқдом танҳо дар муассисаҳои 
таълимии кишвари мо сурат гирифтааст, 
вале дар тамоми кишварҳои ҳамсоя ва 
аксари мамолики ҷаҳон фанни хониш 
ҳамчун дарси алоҳида таълим дода ме-
шавад.

Бинобар ин, Вазорати маориф ва илм 
вазифадор карда мешавад, ки ҷиҳати дар 
доираи соатҳои барои фанни забони 
тоҷикӣ ҷудошуда (дар ҳаҷми 10 соат дар 
як ҳафта) ба таври алоҳида таълим дода-
ни фанҳои забони тоҷикӣ ва хониш оз-
моиш гузаронида, пас аз он ҷиҳати ҷорӣ 
кардани дарси забони тоҷикӣ ва дарси 
хониш дар синфҳои ибтидоӣ, нашри 
китобҳои ин ду фан ва таҷдиди назар 
кардани нақшаҳои таълимии синфҳои 
ибтидоӣ тадбирҳои зарурӣ андешад.

Ҳозирини гиромӣ!
Шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти 

ватани соҳибистиқлоламон сол ба сол 
рушд карда истодааст.

Дар шаҳр дар баробари бунёди ин-
шооти муҳимми инфрасохтори пой-
тахт ба масъалаи сохтмон ва таъсиси 
муассисаҳои таълимии наву замонавӣ 
ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир 
таваҷҷуҳи махсус зоҳир мегардад.

Бояд гуфт, ки танҳо тайи солҳои 2017 

– 2020 дар шаҳри Душанбе бо харҷи 
зиёда аз 450 миллион сомонӣ 24 муас-
сисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 
31 ҳазор ҷойи нишаст ва 9 муассисаи 
таҳсилоти томактабӣ барои қариб 2000 
кӯдак бунёд гардидааст.

Илова бар ин, дар доираи нақшаи 
чорабиниҳо ба ифтихори 30 – солагии 
истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Душанбе 
бунёди 19 муассисаи таҳсилоти умумӣ 
бо зиёда аз 41 ҳазор ҷойи нишаст ва сох-
тмони 7 муассисаи таҳсилоти томактабӣ 
барои 1900 кӯдак идома дорад.

Сохтмони гимназия барои хонан-
дагони болаёқат дар кӯчаи Соҳилии 
ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе соли 
2019 барои 2500 нафар хонанда оғоз гар-
дида буд.

Муассисаи имрӯз ифтитоҳшуда, ки 
дар миқёси кишвар калонтарин ба ҳисоб 
меравад, аз 6 бинои чорошёна ва 1 бинои 
панҷошёна иборат мебошад.

Муассиса аз 73 синфхона, 
озмоишгоҳҳои фаннӣ, аз ҷумла фи-
зика, химия, биология, синфхонаҳои 
лингофонӣ барои омӯзиши забонҳои 
русӣ, англисӣ, олмонӣ ва чинӣ, ки-
тобхона бо толори хониш, толори ки-
тобхонаи электронӣ, синфхонаҳои 
таълими меҳнат оид ба коркарди фи-
лизот, чӯб, ҳайкалтарошӣ, барои 
омӯзиши либосдӯзӣ, хӯрокпазӣ ва дигар 
кабинетҳои ёрирасони зарурӣ иборат 
аст.

Ҳамчунин, муассиса дорои беҳтарин 
шароити машқу тамрин, ҳуҷраҳои хоб 
барои хонандагони синфҳои поёнӣ, 2 
толори варзиш, ошхонаи хонандагон ба-
рои 340 ҷойи нишаст ва ошхона барои 
омӯзгорон мебошад.

Роҳбарият ва сокинони шаҳри Ду-
шанбе дар баробари дигар шаҳру 
ноҳияҳои кишвар ба истиқболи 
ҷашни мубораку муқаддаси 30 – сола-
гии истиқлоли давлатии Тоҷикистон 
нақшаҳои азими созандаро амалӣ наму-
да, то ба имрӯз беш аз 250 иншооти нави 
иҷтимоиву истеҳсолӣ, аз ҷумла 57 кор-

хонаи муосири саноатиро бунёд карда, 
ба истифода супориданд, ки ифтитоҳи 
муассисаи таълимии имрӯза аз ҷумлаи 
онҳост.

Тавре ки болотар зикр гардид, дар 
давоми як сол, яъне соли ҷорӣ зиёда аз 
200 муассисаи таълимии нав ба истифо-
да дода мешавад.

Падару модарони муҳтарам бояд 
раванди таълиму тарбияи фарзандо-
ни худро ҷиддӣ назорат кунанд ва ба 
масъалаи фароҳам овардани шароит ба-
рои илму донишомӯзии онҳо эътибори 
аввалиндараҷа диҳанд.

Ҳадафи мо аз фароҳам сохтани ша-
роити беҳтарин барои таълиму тар-
бияи шумо – фарзандони азиз, аз он 
иборат аст, ки бо истифода аз чунин 
имкониятҳои мусоид хуб хонед, илму 
дониш омӯзед, касбу ҳунарҳои замона-
виро аз худ намоед ва дар оянда ба халқу 
Ватан ҳамчун кадрҳои ҷавон содиқона 
хизмат кунед.

Шумо – наврасону ҷавонони имрӯза, 
яъне насли хушбахти замони истиқлол 
соҳибони ояндаи Ватан, давлат ва ном-
бардорони фардои миллат ҳастед.

Мо аз ҳар яки шумо умеди зиёд до-
рем.

Бори дигар тамоми хонандагону 
донишҷӯёни азиз, устодону омӯзгорони 
гиромӣ ва падару модарони муҳтарами 
кишварро ба муносибати ҷашни 
муқаддаси 30 – солагии истиқлоли 
давлатӣ, Рӯзи дониш, Дарси сулҳ ва 
ифтитоҳи 214 муассисаи навбунё-
ди таълимӣ, ки дар тамоми қаламрави 
мамлакат дар арафаи ҷашни бузурги 
миллӣ дарҳои худро ба рӯйи фарзандо-
ни мардуми Тоҷикистон боз карданд 
ва ин боргоҳи маърифат самимона та-
брик гуфта, барояшон тансиҳатӣ, умри 
бобаракат, ҳисси баланди милливу 
ватандӯстӣ ва ба шогирдони гимназияи 
муҳташаму зебои имрӯза хониши хубу 
аъло орзумандам.

Ҳамеша саломату хушбахт бошед!

CУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН МУЊТАРАМ 
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ДАСТОВАРДИ МУЊИМТАРИН, БУЗУРГУ БЕБАЊО ВА ТАЪРИХИИ МИЛЛАТ

Омӯзгорон ва донишҷӯёни гиромӣ!
Ҳамаи шуморо ба муносибати оғози 

соли нави таҳсил, ки ҳамасола аз ҷониби 
Пешвои муаззами миллат, Президенти 
маҳбуби кишвар муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бо дарси сулҳ шурӯъ мегардад 
ва бузургтарин дастоварди миллату дав-
лат – Истиқлолияти давлатии кишвари 
азизамон, ки дар арафаи 30-солагии он 
қарор дорем, самимона табрику мубо-
ракбод мегӯям.

Воқеан ҳам мафҳуми Истиқлолият 
барои ҳар як миллат азизу муқаддас 
аст. Чунки омили ҳастии ҳар як мил-
лат андешаи истиқлол ва бунёди дав-
лати мустақили миллӣ мебошад. Аз ин 
лиҳоз, истиқлолият барои мо тоҷикон, 
ки баъди зиёда аз ҳазор сол, боз аз нав 
соҳиби давлати миллӣ гардидем, ҳамчун 
арзишҳои муқаддастарин қадру қимати 
бузург дорад.

Тавре ки Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои муаззами миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон таъкид намудаанд: 
«Истиқлолият дастоварди муҳимтарин, 
бузургу бебаҳо ва таърихии миллати мо, 
ормони чандинасраи фарзандони асилу 
огоҳ ва маҳсули талошҳои садҳо ҳазор 
нафар муборизони роҳи бақои давлати 
тоҷикон мебошад» Аз ин рӯ, ҳар яки 
моро зарур аст, ки Ватани азизамон–
Тоҷикистони биҳиштосоро сидқан дӯст 
дорем, баҳри ободиву шукуфоии он 

кӯшишу ғайрати зиёд ба харҷ диҳем, 
дар боз ҳам мустаҳкамтар гардидани 
ваҳдати миллӣ ва ҳифзи дастовардҳои 
истиқлолият саҳми арзандаи хешро гу-
зорем.

Устодон ва донишҷӯёни азиз! Боиси 
хурсандӣ ва фараҳмандист, ки бо даст-
гирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Вазорати саноат ва технологияҳои нави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати мао-
риф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон за-
минаи моддӣ-техникии донишгоҳ сол 
то сол мустаҳкамтар гардида, шароиту 
имкониятҳои омода намудани мута-
хассисони ба талаботи бозори меҳнат 
рақобатпазир бештар гардида истодаанд.

Дастовардҳои зиёде, ки Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон дар зарфи 30 
соли Истиқлолият соҳиб гардид, сама-
раи Истиқлолият ва фаъолияти пур-
самари Шумо – ҳайати профессорону 
омӯзгорон ва кормандон баҳри амалӣ 
намудани сиёсати оқилонаю хирад-
мандонаи Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки маориф-
ро самти афзалиятнок эълон намудаанд, 
мебошад.

Истиқлолият Тоҷикистонро бо ҷаҳон 
ва ҷаҳонро бо Тоҷикистон наздику 
қарин гардонид. Имрӯз аксар давлатҳои 
дунё бо кишвари азизи мо – Тоҷикистон 
ҳамкорӣ ва муносибатҳои дӯстона до-
шта, равобити сиёсӣ, иқтисодӣ ва 
фарҳангиро дар сатҳи баланд ба роҳ мон-

даанд, ки ин аз сиёсати дурусти пеш-
гирифтаи Ҳукумати мамлакат, бахусус, 
Президенти маҳбуби кишвар, Пешвои 
муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон башорат медиҳад. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, 
ки онро метавон зодаи Истиқлолият 
номид, дар даврони соҳибистиқлолӣ ба 
яке аз мактабҳои олии бонуфузи кишвар 
табдил ёфта, дар тарбия ва тайёр на-
мудани мутахассисони варзидаи дорои 
тахассуси олӣ дар риштаҳои технологӣ, 
иттилоотӣ, иқтисодӣ ва дизайн саҳми 
арзанда дорад. Донишгоҳ ҳамкориҳои 

судмандро бо беш аз 100 таълимгоҳи 
хориҷӣ ба роҳ мондааст. Айни замон 
дар сохтори донишгоҳ Донишкадаи тех-
нология ва менеҷменти инноватсионӣ 
дар шаҳри Кӯлоб, филиали донишгоҳ 
дар шаҳри Исфара, Гимназия дар шаҳри 
Кӯлоб ва Литсейи инноватсионии «Ду-
шанбе» хуб фаъолият доранд, ки ин ҳама 
маҳз ба шарофати соҳибистиқлолии ки-
швари азизамон арзи ҳастӣ кардаанд.

Омӯзгорон ва донишҷӯёни гиромӣ!
Ғамхориҳои ҳамешагии давлату 

Ҳукумати кишвар ҳар яки моро водор 
менамоянд, ки баҳри татбиқи дасту-
ру ҳидоятҳои Президенти маҳбубамон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бахусус 
амалӣ намудани ҳадафи чоруми миллї, 
яъне аз кишвари аграрӣ – саноатӣ ба ки-
швари саноатӣ – аграрӣ табдил додани 
Тоҷикистон ва суханрониашон дар  ма-
росими ифтитоњи Гимназияи №4 ба-
рои хонандагони болаёќат дар ноњияи 
Фирдавсии шањри Душанбе дар  Рӯзи 
дониш, сидқан заҳмат кашида, кӯшишу 
ғайратамонро баҳри тайёр намудани му-
тахассисони воқеан ҳам рақобатпазири 
бозори меҳнат равона созем ва ҷашни дар-
пешистода – 30 солагии Истиқлолияти 
кишвари азизамонро бо дастовардҳои 
арзанда сазовор истиқбол гирем.

Бори дигар соли нави таҳсил ва ҷашни 
30-солагии Истиқлолияти Тоҷикистони 
азизро бароятон муборакбод мегӯям!

ТАМАННИЁТИ РЕКТОРИ ДОНИШГОҲ АМОНЗОДА ИЛҲОМ ТЕМУР БА ИФТИХОРИ СОЛИ 
НАВИ ТАҲСИЛ ВА 30-СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН.
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ДОНИШГОЊИ ТЕХНОЛОГИИ ТОЉИКИСТОН 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

ҳамқадами Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, 30 солагии 
таъсисёбии худро моҳи сентябри соли 2020 
таҷлил намуд.

Донишгоҳ бо Қарори Шӯрои Вазирони 
ҶШС Тоҷикистон аз 20 сентябри соли 1990 
таҳти №207 ҳамчун Коллеҷи олии техно-
логии Тоҷикистон ва соли 1991 бо Қарори 
Девони Вазирони ИҶШС аз 29 июли соли 
1991 таҳти №530 ва Қарори Девони Вази-
рони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 сентя-
бри соли 1991 ба Донишкадаи технологии 
саноати сабук ва хӯрокворӣ ва бо Қарори 
Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таҳти №80 аз 19 феврали соли 1993 ба 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон таб-
дил дода шуд.

Маҳз бо туфайли сиёсати хирадмандо-
на ва маорифпарваронаи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон донишгоҳ марҳила ба 
марҳила дар даврони соҳибистиқлолӣ ба 
яке аз бонуфузтарин муассисаи таҳсилоти 
олии касбии кишвар табдил ёфт.

Аввалин 270 нафар доншҷӯ аз рӯи 17 
ихтисос 1-уми ноябри соли 1990 ба таҳсил 
оғоз намуданд. Барои ташкил ва гузарони-
дани чараёни таълим дар сохтори коллеҷ 
нахуст се кафедра таъсис дода шуда буд. 
Кафедраи забонҳо, кафедраи фанҳои 
умумитаълимӣ ва кафедраи фанҳои 
муҳандисӣ.

Баъд аз эълон гардидани Истиқлолияти 
давлатии кишвар (9 сентябри соли 1991), 
байни Тоҷикистон ва як қатор давлатҳои 
дунё муносибатҳои дипломатӣ ба роҳ 
монда шуда, дар ҷумҳурӣ сафоратҳои 
онҳо кушода шуда, ба фаъолияти мунта-
зам шурӯъ намуданд. Ҳамкориҳои суд-
манд бо ташкилотхои мухталифи бону-
фузи байналмилалӣ дар сиёсати хориҷии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи муҳимро 
ишғол намуданд. Робитаҳои манфиатбахш 
Тоҷикистонро ба ҷаҳониён ошно намуд, 
онҳоро аз сиёсати дохилӣ ва хориҷии 
љумњурї ҳамчун давлати демократию 
ҳуқуқбунёд огоҳ карданд. Ин робитаҳо 
барои дастгирии инкишофи иқтисодиёти 
мамлакат ва соҳаҳои гуногуни он, аз ҷумла 
соҳаи маориф аҳамияти калон доштанд.

Раёсати Донишкадаи технологии 
саноати сабук ва озуқавории шаҳри Ду-
шанбе низ ба робитаҳои хориҷии муасси-
са ҳамчун омили муҳимми пешрафти он 
диққати калон медод. Дар муддати хеле 
кӯтоҳ шартномаҳои ҳамкорӣ байни До-
нишкада ва якчанд донишгоҳҳои хориҷӣ 
баста шуданд. Дар ин радиф ҳамкорӣ бо 
Донишгоҳи Небраскаро метавон махсус 
кайд намуд. Бо дастгирии раёсати ин до-
нишгоњи бонуфузи ИМА моҳи январи соли 
1992 Донишкадаи технологии саноати са-
бук ва озуқавории шаҳри Душанбе аъзои 
Ассотсиатсияи байналхалқии оид ба му-
бодилаи донишҷӯён барои таҷрибаомузии 
техникӣ (IAESTE) гардид ва аввалин син-
фхонаи компютерӣ маҳз соли 1991 ташкил 
гардид, ки бо 12 компютери намуди IBM 
муҷаҳҳаз гардонида шуд ва ин амал дар 
ҳамон давр дар ҷумҳуриамон бесобиқа ба 
ҳисоб мерафт.

Аз оғози соли таҳсили 1991-1992 дар 
Коллеҷи олии технологии Тоҷикистон 3 
факултет: технологияи саноати хӯрокворӣ; 
технологияи саноати сабук; механикӣ-
энергетикӣ таъсис дода шуд, ки раванди 
мунтазами машғулиятҳои аввалинро 31 
нафар олимони ҷавон таъмин менамуданд. 

Барои баланд бардоштани мақоми 
илм дар фаъолияти донишгоҳ соли 1992 
«Маҷаллаи корҳои илмии ДТТ» таъсис 
дода шуд. 

Фаъолияти донишгоҳ дар шароити 
рақобати озод таъсис додани ихтисосҳои 
навро тақозо менамуд. Бинобар ин, дар 
оғози соли таҳсили 1993-1994 қарор қабул 
карда шуд, ки дар қатори технологҳо 
тайёр намудани мутахассисони соҳаи 
иқтисодиёт, аз ҷумла иқтисоди ҷаҳонӣ низ 
ба роҳ монда шавад. Ҳамин тариқ, дар сох-
тори донишгоҳ боз як факултети нав - мар-
кетинг ва менеҷмент арзи вуҷуд намуд. Во-
баста ба талаботи замон дар тӯли 4 сол дар 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон боз 5 
ихтисоси нав кушода шуда, кафедраҳои 
тахассусӣ таъсис дода шуданд. 

Соли 1995 аз он ҷиҳат хотирмон аст, ки 
ин сол нахустин 138 нафар хатмкунандаи 
донишгоҳ соҳиби маълумоти олӣ ва ди-
пломи мутахассис гардиданд. 

Бо ташаббуси раёсати донишгоҳ 
ҳамкории байни Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон ва мактабҳои олии гуногу-
ни ҷаҳон ва пеш аз ҳама, донишгоҳҳои 
ИМА дар авҷ буданд. 25-уми майи соли 
1996 байни Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон ва Донишгоҳи Небраска дар 
ш. Омаха (ИМА) Шартнома таҳти рақами 
282 доир ба татбиқи якҷояи барномаҳои 
таълимӣ дар асоси Коллеҷи байналхалқии 
амрикоӣ ба имзо расид. Ҳамин тариқ, дар 
сохтори донишгох коллеҷи махсус таъсис 
дода шуд, ки донишҷӯёни он 2 соли аввал 
дар ДТТ ва сипас 2 сол дар ИМА таҳсил 
мекарданд.

Аз 1-уми ноябри соли 1996 дар ш. Ду-
шанбе Гимназияи хусусии «Тоҷикистон»-и 
назди Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
таъсис дода шуд ва айни замон бо номи 
Литсеи инноватстонии «Душанбе» фаъо-
лият менамояд, ки дар он беш аз 1100 
нафар хонанда дар равияи табиӣ-риёзӣ ба 
таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. 
Инчунин 24 – уми марти соли 1999 дар 
ш. Кӯлоб фаъолияти филиали Гимназияи 
«Тоҷикистон» шурӯъ шуд.

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
яке аз аввалин донишгоҳҳои ҷумҳурӣ 
буд, ки бо назардошти таъмин намудани 
соҳаҳои гуногуни иқтисоди кишвар бо му-
тахассисони самти технологияҳои иттило-
отию коммуникатсионӣ аз 1-уми сентябри 
соли 1998 тайёр намудани мутахассисонро 
аз рӯи равияи барномасоз оғоз намуд.

Вазифаи муҳиме, ки дар назди 
донишгоҳ меистод, бо компютерҳо таъмин 
намудани раванди таълим, хусусан ҳангоми 
гузаронидани машғулиятҳо аз фанни «Ин-
форматика» буд. Бо назардошти имко-
ноти мавҷуда, чунин корро танҳо тавас-
сути лоиҳаҳои грантӣ ба сомон расондан 
мумкин буд. Лоиҳаи мувофиқ таҳия карда 
шуда, он бомуваффақият тасдиқ гардид ва 
аз 1-уми ноябри соли 1999 дар чорчӯбаи 
лоиҳаи TAJ/98/015 – «Establishment of 
the Technological University of Tajikistan 
Computer Center for informatics Skill 
Development and information services» дар 
назди донишгоҳ Маркази компютерӣ таъ-
сис ёфт. Аз 1-уми ноябри соли 2000-ум дар 
донишгоҳ шабакаи доимии Интернет ба 
воситаи радиомодем ба кор даромад.

Бо мақсади ҷоннок намудани фаъолият 
дар самти тарбияи кадрҳои илмӣ аз 1-уми 
ноябри соли 1999 дар назди донишгоҳ ас-
пирантура кушода шуд.

Ҳамин тариқ, дар 10-солаи аввали ба 
даст овардани Истиқлолияти давлатӣ бо 
дастгирии бевоситаи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба раёсати даври донишгоҳ 
имконият пайдо шуд, ки мактаби нави 
олии муосирро таъсис дода, мақоми 
онро аз коллеҷ то донишкада ва сипас 
то донишгоҳ баланд бардорад. Дар давраи 
солҳои 1991-2000 дар сохтори ДТТ фи-
лиал дар шаҳри Хуҷанд, гимназияи 
«Тоҷикистон» ва шаҳри Кӯлоб, Коллеҷи 
байналхалқии амрикоӣ арзи вуҷуд карданд. 
Дар тӯли ин солҳо даҳҳо нафар донишҷӯён 
барои таҳсил ба хориҷи кишвар сафар на-
муда, беш аз сад нафар таҷрибаомӯзиро 
дар хориҷа гузарониданд.

Марҳилаи дуюми рушди ДТТ дар дав-
рони истоқлолият ба солҳои 2000-2008 
рост меояд.

Бо мақсади расидан ба ҳадафҳои гуно-
гуни таълимию илмӣ, тағйиротҳои назар-
раси кадрӣ, аз ҷумла дар ҳайати ноибони 
ректор гузаронида шуд. Моҳи феврали 
соли 2001 бо мақсади тақвият бахшидан 
ба ҳамкориҳои донишгоҳ бо таълимгоҳҳои 
хориҷи кишвар воҳиди мустақили ноиби 
ректор оид ба равобити хориҷӣ ташкил 
карда шуд. Соли 2004 вазифаи ноиби рек-
тор оид ба таълим ва тарбия ба ду вазифаи 
мустақил таксим карда шуд – ноиби рек-
тор оид ба таълим ва ноиби ректор оид ба 
тарбия ва масоили иҷтимоӣ.

Масъалаи афзоиш додани теъдоди 
донишҷӯён аз он бармеомад, ки миқдори 
муҳассилини донишгоҳ дар соли таҳсили 
1999-2000 ҳамагӣ 673 нафарро таш-
кил медод. Яъне, зарурати зиёд намуда-
ни нишондиҳандаҳои нақшаи қабули 
донишҷӯён возеҳ ба назар мерасид.

Бояд гуфт, ки раёсати донишгоҳ фаъо-
лияти илмиро дар ин марњила ҳамчун 
омили муҳимми маблағгузории фаъолияти 
донишгоҳ меҳисобид. Дар соли 2000-ум 
дар донишгоҳ ҳамагӣ як мавзӯи буҷавии 
кори илмӣ-тадқиқотӣ иҷро карда шуда 
бошад, пас теъдоди чунин корҳо пайва-

ста зиёд гашта, дар соли 2009 миқдори 
онҳо ба дувоздаҳ адад расид. Маблағҳое, 
ки аз буҷаи ҷумҳурӣ барои донишгоҳ бо 
ин мақсад ҷудо карда шудааст, соли 2000 – 
ум ҳамагӣ 800 сомониро ташкил менамуд. 
Баъдан ин нишондод бо суръати баланд 
афзоиш ёфта, соли 2005 ба 33 ҳазор ва соли 
2009 ба 105 ҳазор сомонӣ расид, ки ин на-
зар ба соли 2000-ум 131 маротиба зиёд буд.

Маврид ба зикр аст, ки мудири кафе-
драи «Нассоҷӣ, либос ва дизайн», раиси 
Иттифоқи дизайнерони ҷумҳурӣ, про-
фессор А. Заневский ба ҳайси таҳиягари 
экспозитсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар намоишгоҳи байналхалқии «ЭКС-
ПО-2000» иштирок намуд. Намоишгоҳи 
мазкур дар ш. Ганновери Олмон баргу-
зор гардид ва дар кори он 174 давлати 
дунё дастовардҳои худро барои ҷаҳониён 
муаррифӣ намуданд.

Моҳи октябри соли 2001 бо иштироки 
директори генералии ЮНЕСКО Коичи-
ро Матсуура, ки бо ташрифи расмӣ дар 
Тоҷикистон қарор дошт, шабакаи компю-
терии ДТТ ба хати доимии шабакаи Ин-
тернет пайваст карда шуд. Дар он давра 
хатҳои оптикӣ барои пайваст шудан ба ша-
бакаи Интернет мавҷуд набуд ва донишгоҳ 
бо ширкати дастраскунии Интернет дар 
Тоҷикистон «Телеком технолоҷӣ» тариқи 
радиомодем пайваст карда шуд. Дар ин 
сана инчунин як синфхонаи дорои 10 адад 
компютер ба истифода дода шуд.

Руйдоди дигари муҳим дар 
соҳаи технологияҳои иттилоотию 
коммуникатсионӣ дар соли 2002 кушо-
дашавии академияи маҳаллии Cisco дар 
назди ДТТ буд, ки чунин академия дар 
Тоҷикистон аввалин буд. То ин дам му-
тахассисон барои азхуд намудани техно-
логияи шабакавии Cisco ба шаҳрҳои Киев 
ва ё Боку сафар мекарданд. Бо дастгирии 
Барномаи рушди СММ академияи навтаъ-
сис бо таҷҳизоти муосири зарурӣ таъмин 
карда шуданд.

Бояд қайд намуд, ки дар натиҷаи ама-
лисозии лоиҳаи «Таъсиси маркази компю-
терии ҷумҳуриявӣ дар назди Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон» донишгоњ бо 
таҷҳизоти зарурии компютерӣ пурра 
муҷаҳҳаз гардида, дар байни таълимгоҳҳои 
олии кишвар пешсаф гардид ва ин таъ-
сири мусбии худро ба баланд бардошта-
ни сифати таҳсилоти донишҷӯёни соҳаи 
барномасозӣ расонид.

Тайи солҳои 2002-2003 зиёда аз 50 адад 
компютери фардӣ харидорӣ карда шуда, 
миқдори компютерҳои фардии ДТТ ба 70 
адад расонида шуд.

Аз октябри соли 2001 Донишгоњи 
технологии Точикистон яке аз муас-
сисон ва аъзои TARENA – Ассотсиат-
сияи байналхалқии истифодабаранда-
гони шабакаҳои компютерии илмӣ ва 
таълимотӣ гашт. 1-уми ноябри соли 2001 
бошад, дар назди донишгоҳ Интернет-ка-
фе кушода шуд.

Дар асри XXI хоҷагии халқи 
Тоҷикистони соҳибистиқлол, бидуни 
таъсири зуҳуроти умумиҷаҳонӣ гаштани 
иқтисодиёт ва робитаҳои хоҷагидорӣ ву-
чуд дошта наметавонист. Яъне, ҳаҷми со-
дироту воридоти молҳо ва хизматрасониҳо 
дар кишвар рӯз аз рӯз меафзуд. Дар чунин 
шароит кафолати ҳимояи бозор аз вори-
доти молҳои зарарноку пастсифат ва бо 
ин васила ҳифз намудани ҳаёт ва салома-
тии истеъмолгарон масъалаи муҳим ме-
гардад. Ҳамин ҷиҳатро ба назар гирифта, 
Ҳукумати ҷумҳурӣ дар назди Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон вазифаи тайёр 
намудани мутахассисони соҳаи сифатро 
гузошт. Ҳангоми қабул намудани чунин 
қарор, албатта, собиқаи чандинсолаи дар 
Агентии «Тоҷикстандарт» ба ҳайси сар-
вар фаъолият намудани ректори дониш-
гох, профессор Амир Ҳабибович Катаев ба 
назар гирифта шудааст. Ҳамин тавр, дар 
донишгоҳ аз соли таҳсили 2001-2002 аз рӯи 
ихтисоси 072000 – метрология ва сертифи-
катсия таълим ба роҳ монда шуд.

Соли 2003 дар назди кафедраи нассоҷӣ, 
либос ва тазйин театри муди донишҷӯён 
«Тобон» таъсис дода шуд. Аз оғози соли 
таҳсили 2003-2004 дар сохтори донишгоҳ 
факултети таҳсилоти ғоибона таъсис ёфт 
ва соли аввал ба ин факултет 218 нафар 
донишҷӯ қабул гардид.

Соли 2003 тибқи Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 471 
аз 25 октябр дар шаҳри Кӯлоб филиали 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ку-

шода шуда, аз 1-уми сентябри соли 2004 
ба фаъолият шурӯъ намуд.

Соли 2003 маркази компютерии 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар 
байни макотиби олии кишвар аз ҷиҳати 
таъмин бо компютерҳо ва мутахасси-
сони баландихтисос беҳтарин ба шумор 
мерафт. Дар давоми соли 2004 тавассути 
маблағгузории ЮНЕСКО ва Барномаи 
инкишофи СММ маркази компютерӣ 
соҳиби боз 48 компютери замонавӣ, 4 
принтери лазерӣ, ризограф ва як қатор 
таҷҳизоти ёрирасон гардид. 

22-юми сентябри соли 2004 аз ҷониби 
Вазорати маорифи ҶТ фармони № 698 
интишор гардид, ки мутобиқи он дар 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, 
ҳамчун донишгоҳи таҷрибавӣ, татбиқи 
зина ба зинаи низоми кредитии таҳсилот 
пешбинӣ шуда буд. Бинобар ин, 
донишҷӯёни курсҳои якуми се факултет, 
ки дар заминаи онҳо иқтисодчиён ва бар-
номасозон доир ба иқтисод тайёр карда 
мешуданд, чун таҷриба ба низоми нави 
таҳсилот гузаронида шуданд. Пасон, бо 
назардошти тарафҳои мусбӣ ва бо ислоҳи 
камбудиҳои аёншуда, таҳсил дар ҳамаи 
факултетҳои донишгоҳ ба ин низом гу-
заронида шуд. Дар донишгоҳ Маркази 
баќайдгирӣ ташкил карда шуд.

Донишҷӯёни донишгоҳ дар соли 2004 
дар мусобиқаи умумиҷумҳуриявӣ бахши-
да ба 80-солагии шаҳри Душанбе, инчу-
нин спартакиадаи шаҳрӣ ва ҷумҳуриявии 
донишҷӯён, дар бозиҳои Осиё ширкат ва-
рзида, соҳиби 84 медал гардиданд, ки аз 
ин миќдор понздаҳтояшро медали тилло 
ташкил намуд. 

Дар соли таҳсили 2005-2006 дар 
донишгоҳ Маркази илм, иқтисод ва тех-
нологияи Фаронсаи муосир таъсис дода 
шуд. Акнун донишҷӯён бо истифода аз 
маркази мазкур имкон пайдо намуданд, ки 
забони фаронсавиро пурсамар азхуд наму-
да, бо роҳҳо ва моделҳои ташаккул ёфтану 
устувор гардидани иқтисодиёти Фаронса 
шинос шаванд.

Моҳи январи соли 2006 дар донишгоҳ 
Маркази фарҳангии Ҷумҳурии Исломии 
Эрон ба фаъолият шурӯъ намуд. Бо даст-
гирии молиявии сафоратхонаи Эрон дар 
Тоҷикистон маркази навтаъсис бо мизу 
курсиҳои замонавӣ, 8 компютер, телеви-
зор, дигар таҷҳизоти таълимӣ-техникии 
муосир муҷаҳҳаз гардид.

Моҳи апрели соли 2007 дар донишгоҳ 
бо дастгирии сафорати Олмон, муассисаи 
DAAD ва Пажӯҳишгоҳи ба номи И. Гёте 
(марказаш дар шаҳри Мюнхен) Маркази 
забон ва фарҳанги олмонӣ ба кори худ 
шурӯъ намуд, ки он бо таҷҳизоти муо-
сир ва адабиёти ҳозиразамон ҷиҳозонида 
шуда, дар равнақи минбаъдаи омӯзиши 
забони олмонӣ ва равобити донишгоҳ бо 
кишварҳои олмонизабони Аврупо ниҳоят 
муассир аст. 

Дар чаҳорчӯбаи ҳамкориҳои судманд 
раёсати ҶСК «Ориёнбонк» дар донишгоҳ 
як синфхонаи компютериро таъмир на-
муд ва онро бо 12 адад компютери до-
рои таъминоти барномавии ҳозиразамон 
таҷҳизонид, инчунин, ба як қатор 
донишҷӯён идрорпулиҳо таъйин намуд.

Дар ин давра дар донишгоҳ сохтори 
нав – Департаменти технологияҳои инно-
ватсионию иттилоотӣ таъсис дода шуд, ки 
аз се сохтори таркибӣ иборат буд: маркази 
технологияҳои компютерӣ, маркази ягонаи 
тестӣ ва китобхонаи электронӣ. Маркази 
технологияҳои компютерӣ бо идоракунии 
шабакаи ягонаи компютерии донишгоҳ, 
коркард, таҷдид ва хамроҳӣ кардани 
Web-сайти донишгоҳ, азназаргузаронӣ, 
таъмир ва иҷрои корҳои профилактикӣ 
нисбати техникаи компютерӣ ва дигар 
таҷҳизот, инчунин иҷрои амалҳои гуногу-
ни ба татбиқи технологияҳои иттиллотию 
коммуникатсионӣ алоқаманд, машѓул аст.

Дар ин марҳала як зумра донишҷӯён 
дар озмуну олимпиадаҳо бомуваф-
фаќият иштирок намуда, дар тарғиби 
донишгоҳ саҳмгузор гаштанд. Дар олим-
пиадаи ҷумҳуриявӣ доир ба иқтисодиёт 
донишҷӯёни донишгоҳ 3 маротиба мақоми 
аввал, 2 маротиба мақоми дуюм ва як ма-
ротиба мақоми сеюм, инчунин аз фан-
ни «Информатика» як маротиба мақоми 
дуюм ва ду маротиба мақоми сеюм, аз 
фанни «Фалсафа» ду маротиба мақоми 
дуюм, аз фанни «Забони англисӣ» мақоми 
дуюмро ишғол намуданд. Донишҷӯи кур-
си чоруми ихтисоси 280400 – технологияи 
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матоъҳо Мавҷигул Сангинова дар озмуни 
ҷумҳуриявии донишҷӯдухтарони тибқи 
квотаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таҳсилкунанда, ки бо ташаббуси Кумитаи 
кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати 
ҷумҳурӣ баргузор шуд, сазовори ҷойи 
дуюм гардид.

Дар озмуни ҷумҳуриявии байни 
мактабҳои олӣ «Трейдери арзӣ – 2006», ки 
ҳадафи асосии он муайян намудани мута-
хассисони баландихтисос ва фароҳам овар-
дани заминаҳои ҳуқуқӣ ва иттилооотӣ ба-
рои ташкил намудани бозори ҷумҳуриявии 
молиявӣ ва пулӣ мебошад, донишҷӯёни 
факултети иқтисодӣ иштирок намуда, 
ҳам дар озмуни фардӣ ва ҳам дар озмуни 
даставӣ ҷойи аввалро соҳиб шуданд. Ҳашт 
нафар донишҷӯёни беҳтарини ҳамин фа-
култет дар чорчӯбаи барномаи «Бунёди 
идрорпулиҳои ҳавасмандкунандаи Осиёи 
Марказӣ», ки таҳти сарпарастии USAID, 
ҶСК «Агроинвестбонк» аз рӯи лоиҳаи 
«Маълумоти иқтисодӣ ва бизнес» гуза-
ронида шуд, дар озмун иштирок намуда, 
соҳиби идрорпулиҳо гаштанд.

Бо назардошти ҳуҷҷатҳои баим-
зорасидаи байни Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Украина, ки аз сафарҳои 
расмии Президенти Украина Юшенко А.В. 
ба Тоҷикистон (тайи рӯзҳои 6-ум ва 7-уми 
марти соли 2008) ва Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
Украина (тайи рӯзҳои 5-ум ва 7-уми де-
кабри соли 2008), инчунин мувофиқа бо 
Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва бо фармони Вазири энергетика ва са-
ноати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 
74 аз 26-уми июни соли 2008 дар назди 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон фа-
култети муштараки тоҷикӣ-украинӣ бо 
номи «Идораи кормандон ва технологияи 
муосири пешбаранда» таъсис дода шуд, ки 
он аз 1-уми сентябри соли 2008 ба фаъоли-
ят шурӯъ намуд.

Дар соли таҳсили 2008-2009 аз рӯи 
ихтисосҳои 220200 – худкоргардонӣ ва 
технологияҳои бо компютер интегриро-
нида ва 061100 – менеҷмент – 77 нафар 
довталаб толибилмони ин факултет гар-
диданд.

Донишгоҳ бо пешниҳоди Маркази 
украинии давлатии таҳсилоти байналми-
лалии Украина назди Вазорати маориф ва 
илми Украина таъсиси факултети навро 
дар ҳамкорӣ бо Донишгоҳи давлатии тех-
никии Тернопол ба номи Иван Пулюя му-
фид шуморид, ки пас аз мувофиқаи сам-
ти тайёр намудани мутахассисон онро ба 
таври зайл: «Идораи кормандон ва техно-
логияи муосири пешбаранда» номгузорӣ 
кард. Факултети мазкур 10 сол арзи ҳастӣ 
намуда, бо назардошти вазъи сиёсии Ук-
раина аз 1-уми феврали соли 2019 барҳам 
дода шуд.

Дар ин марҳила ба хотири он ки муасси-
са ба мақоми донишгоҳ воқеан ҷавобгӯ бо-
шад, теъдоди донишҷӯён аз 673 нафар (дар 
соли таҳсили 1999-2000) то 5101 нафар (дар 
соли тањсили 2008-2009) расонида шуд, 
яъне қариб ҳашт маротиба афзоиш ёфт, ки 
ин яке аз дастовардҳои муҳимми донишгоҳ 
дар даврони Истиқлолияти давлатӣ арзёбӣ 
карда мешавад. Барои китобхонаи анъана-
вию китобхонаи электронӣ толорҳои нави 
барҳаво ва замонавӣ сохта ба истифода 
дода шуданд. Хобгоҳи дар солҳои ҷанги 
шаҳрвандӣ харобгашта, ки берун аз саҳни 
донишгоҳ ҷойгир шудааст, аз нав пурра 
таъмир шуд. Дар ин давра донишгоҳ, мах-
сусан дар ҷодаи ба кори илмӣ-тадқиқотӣ 
ҷалб намудани омӯзгорон натиҷаҳои на-
заррасро соҳиб гардид. 

Марҳилаи сеюми рушди ДТТ дар дав-
рони истиқлолияти кишвар ба солҳои 
2009-2016 рост меояд.

Дар оғози соли 2009 бо ташаббуси раёса-
ти донишгоҳ бо мақсади таъмин намудани 
омодагии ҳамаҷониба ба ҷашни 20-солагии 
таъсисёбии донишгоҳ, барномаи дурна-
мо – «Консепсияи рақобатпазиргардонӣ 
ва рушди инноватсионӣ тайи солҳои 
2009-2011» таҳия гардид. Он аз дасту-
ру супоришхои Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
сарчашма гирифта, бо Вазорати маорифи 
ҷумҳурӣ ва Вазорати энергетика ва сано-
ати Тоҷикистон мувофиқа гардонида шуд 
буд. 

Бо ин мақсад дар донишгоҳ барномаи 
батанзимдарории ландшафт ва сохтмони 
бинои чорошёнаи факултети муштараки 

тоҷикӣ-украинӣ оғоз гардид.
Толори маҷлисгоҳи донишгоҳ, ки 

чандин сол бинобар корношоямӣ биду-
ни истифода қарор мегирифт, дар рӯзҳои 
аввали соли 2010 аз таъмири мукаммал ба-
роварда шуд. Акнун дар он барои гузаро-
нидани ҷаласаҳо, машғулиятҳои лексионӣ 
ва чорабиниҳои гуногуни фарҳангию 
фароғатӣ тамоми шароит фароҳам оварда 
шудааст. Ин имкон дод, ки дар донишгоҳ 
дастаҳои бадеӣ-эљодӣ таъсис дода шаванд 
ё фаъолияти дастаҳои мавҷуда аз нав ба 
роҳ монда шавад. Ҳамин тарик, ансамбли 
донишҷӯён бо номи «Нури Роѓун» таъсис 
дода шуд, ки дар муддати хамагӣ як соли 
фаъолияти худ маҳбуби аҳли кормандону 
донишҷӯён гардид.

Дар соли таҳсили 2009-2010 дар 
донишгоҳ, барои омода намудани 
донишҷӯён аз нигоҳи талаботи бозори 
меҳнат  таҷрибаи таҳия ва муаррифӣ наму-
дани лоиҳаҳои инноватсионии тахассусӣ 
барои ҳар як гурӯҳи академӣ ҷорӣ кар-
да шуд, ки ин ташаббус ҳамоҳанги аз 
ҷониби Президента Ҷумҳурии Точикис-
тон «Соли маориф ва фарханги техникӣ» 
эълон шудани соли 2010 буд. Аз 1-уми 
ноябри соли 2009 бо мақсади татбиқи 
пурсамари тарзу усулҳои муосири таъ-
лим ва барои ҳавасманд гардонидани 
омӯзгорон изофапулӣ барои фаъолияти 
инноватсионӣ муқаррар карда шуд.

Дар донишгоҳ маҷаллаи ҷумҳуриявии 
«Донишҷӯ ва навгониҳои илму техника» 
таъсис ёфт. Дар давоми соли таҳсили 2009-
2010 ду нашри ин маҷалла ба чоп расид, 
ки дар саҳифаҳои онҳо беҳтарин лоиҳаҳои 
инноватсионии донишҷӯён муаррифӣ 
мегаштанд. Маҷаллаи мазкур мақоми 
ҷумҳуриявиро соҳиб аст ва муҳассилини 
дигар макотиби олии кишвар низ мета-
вонанд тавассути он маводи мухталифро 
доир ба ихтирооту корҳои илмии худ ба 
чоп расонанд.

Дар замони муосир масъалаи татбиқи 
дастовардҳои илмиву техникӣ ва тех-
нологияи муосир ба яке аз омилҳои 
муҳимми рақобатпазирӣ ва ҳар чӣ муас-
сир кардани нуфузи кишварҳо дар арсаи 
ҷаҳон табдил ёфтааст. Неруи давлатҳо 
имрӯз дар баробари қудрати сиёсию 
ҳарбӣ аз рӯи инкишофи истифодабарии 
илму техника ва технологияҳои муосири 
иттилоотӣ-коммуникатсионӣ арзёбӣ ме-
гардад. Вобаста ба ин, дар соли таҳсили 
2011-2012 Раёсати Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон барои татбиқи технологияҳои 
самараноки таълиму тарбия як қатор 
нақша-чорабиниҳо таҳия намуда ба-
рои иҷрои барномаи асосӣ – Консепси-
яи рақобатпазиргардонӣ ва рушди ин-
новатсионии Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон тайи солҳои 2009-2015 аҳли 
омӯзгорон ва кормандонро сафарбар на-
муд. 

Соли сипаригаштаи таҳсил дар 
донишгоҳ  вобаста ба талаботи замону им-
коноти мавҷуда, самтҳо ва чорабиниҳои  
дар ин соҳаҳо ба нақша гирифташударо 
таҷдиди назар карда, роҳҳои нави исти-
фодаи самараноки дастовардҳои таъли-
му тарбия, илм ва технологияҳои итти-
лоотиро ба роҳ монд, то ки мутахасси-
сони  ҷавонро дар рӯҳияи ватанпарастӣ, 
худшиносиву худогоҳии миллӣ ва эъти-
мод ба неруи ақлонии худ тарбия намуда, 
онҳоро ҳар чӣ бештар ба омӯзиши фанҳои 
дақиқ ва илму техникаи муосир ҷалб на-
муд, зеро ҷавонони дорои қобилияти ба-
ланди ақлонӣ барои татбиқ ва истифодаи 
навгониҳо омодаанд ва дар оянда элитаи 
зеҳнии миллатро ташкил медиҳанд.

Барои коллективи чандҳозорнафараи 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
рӯзи 1-уми сентябри соли 2011 
фаромӯшнашаванда аст. Боиси ифтихори 
тамоми ҳайати профессорон, омӯзгорон, 
кормандон ва донишҷӯёни донишгоҳ ин 
пеш аз ҳама ташриф овардан ва суханро-
нии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба муносибати Рӯзи дониш дар донишгоҳ 
мебошад.

Рӯзи 1-уми сентябри соли 2011 
бо иштироки Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бинои нави таълимии факултети мушта-
раки тоҷикӣ – украинӣ кушода шуд. Би-
нои таълимӣ бо техникаю технологияи 

нави муосир таҷҳизонида шуда, барои 481 
ҷойи нишаст пешбинӣ шудааст ва дорои 
синфхонаҳои махсусгардонидашудаи зе-
рин мебошад: синфхонаҳои компютерии 
дорои 25 компютер – 2 синфхона; синфхо-
наи омӯзиши забонњои хориҷӣ дорои 13 
компютер; синфхона барои магистрон до-
рои 10 компютер; синфхонаҳои лексионии 
дорои техникаи мултимедиавии таълим 
(тахтаи электронӣ, ноотбук, аксдиҳандаи 
мултимедиавӣ) – 5 синфхона. Инчунин 
дар ин рӯзи фаромӯшнашаванда кушо-
дашавии Маркази таҳсилоти фосилавии 
Донишгоҳи миллии техникии Тернопо-
ли Украина дар Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон ва Маркази идораи захираҳои 
обӣ дар чаҳорчӯбаи барномаи байналми-
лалии таълимии ТЕМПУС боиси ифтихор 
аст ва бо дастгирии бевоситаи Пешвои му-
аззами миллат амалӣ гардид. 

Моҳи декабри соли 2013 Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон  аз ҷониби Аген-
тии Интерфакс ягона донишгоҳ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф карда шуд, 
ки ба беҳтарин 200 донишгоҳи кишварҳои 
ИДМ шомил карда шудааст. Дар натиҷаи 
мониторинги Агентии Интерфакс дар 
байни 400 донишгоҳи беҳтарини ИДМ 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ҷои 
151-умро ишғол намуд.

Модели сифати таҳсилот дар 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, 
Консепсияи татбиқи модели сифати 
таҳсилот, рақобатпазиргардонӣ ва рушди 
инноватсионии Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020 ва 
Нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи Бар-
номаи рушди инноватсионии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020 таҳия 
ва тасдиқ шуд ва ба тамоми сохторҳои дах-
лдори донишгоҳ пешниҳод гардид. 

Марҳилаи чоруми рушди ДТТ аз соли 
2016 то имрӯз давом дорад. Дар ин давра 
донишгоҳ ба туфайли сулҳу суботи комил 
ва ваҳдати миллӣ, ки аз сиёсати ҷовидонаи 
Пешвои миллат дарак медиҳад боз ба 
чандин комёбиҳои назаррас дар самтҳои 
фаъолияти таълим, илму татбиқот, корҳои 
тарбиявӣ ва равобити хориҷӣ  ба даст 
овард.

Маҷаллаи илмии “Паёми Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон” аз соли 1995 
инҷониб чун минбари илмии донишгоҳ дар 
расонидани иттилоъ ва маълумоти воқеӣ, 
тарбияи маънавии шогирдон хизмати бориз 
карда меояд. Ҳосили заҳматҳои роҳбарияти 
донишгоҳ ва ҳайати таҳририя буд, ки бо 
қарори Раёсати Комиссияи олии аттеста-
тсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои 
таҳияи маҷаллаҳои (нашрияҳои) илмии 
тақризшавандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
(27 апрели соли 2017, №1/2), маҷаллаи ил-
мии “Паёми ДТТ” ба Феҳристи маҷаллаҳои 
(нашрияҳои) илмии тақризшавандаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шуд.

Ин навгонӣ, бешубҳа, барои такмили 
тафаккури илмӣ, дониш ва маҳорати ас-
пирантон, олимон, хосса пажӯҳишгарони 
ҷавони донишгоҳ таккони бузург хоҳад 
бахшид. 

Барои омода намудани кадрҳои илмӣ 
ва илмӣ-педагогӣ бо қарори Комиссияи 
Олии Аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 январи соли 
2018, №6 дар назди донишгоҳ Шӯрои дис-
сертатсионии 6D.КОА-039 барои дарёфти 
дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) ва 
дараҷаи илмии номзади илм таъсис дода 
шудааст. Дар ин Шӯро аз соли 2018 то ҳол 
12 нафар рисолаҳои номзадӣ ва доктори 
фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисосро 
њимоя намуданд, ки аз онҳо 7 нафарашон 
омӯзгорони донишгоҳ мебошанд.

Агар фаъолияти ДТТ аз нигоҳи баланд 
бардоштани сифати таҳсилот арзёбӣ карда 
шавад, дар ин самт донишгоҳ барои ба-
ланд бардоштани сатҳи сифати таълиму 
тарбия, ҷавобгӯ будани он ба стандартҳои 
байналмилалии таҳсилоти олии касбӣ як-
чанд нақша ва чорабиниҳо тањия намуда, 
онҳоро зина ба зина амалӣ намуда, мавқеи 
худро дар фазои таҳсилоти олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва берун аз он баланд намуда 
истодааст. Агар дар соли 2018 ДТТ дар 
рейтинг байни 40 мактаби таҳсилоти олии 
касбии ҷумҳурӣ ҷойи 12 –умро ишғол на-
муда бошад, пас донишгоҳ дар соли 2020 
мақоми 8-умро ишғол менамояд, ки нис-
бат ба соли 2018 чор зина боло мебошад.

Инчунин Донишгоҳи техноло-

гии Тоҷикистон моҳи марти соли 2019 
панҷумин  маротиба аз аттестатсияи на-
вбатии Хадамоти назорат дар соҳаи мао-
рифи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бомуваффақият гузашта, 
соҳиби Иҷозатнома оид ба пешбурди 
фаъолияти таълимӣ то соли 2024 дар соҳаи 
таҳсилоти олии касбӣ, таҳсилоти олии 
касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ 
ва таҳсилоти иловагӣ гардид. Инчунин, 
моҳи декабри соли 2019 бомуваффақият аз 
аккредитатсияи давлатӣ гузашта, мақоми 
донишгоҳро сарбаландона ҳифз намуд.

Баҳри баланд бардоштани мақоми 
ДТТ дар фазои ҷаҳонии таҳсилот 21-
уми июни соли 2019 ДТТ бо Агентии 
мустақили рейтинг ва аккредитатсияи 
Ҷумҳурии Қазоқистон, ки ба реестри Ав-
рупоии ташкилотҳои аккредитатсионии 
байналмилалӣ шомил мебошад, барои аз 
аккредитатсияи байналмилалӣ гузарони-
дани се барномаи таълимии худ шартнома 
ба имзо расонид.

Барои аз аккредитатсияи байналмилалӣ 
гузаштан зарур аст, ки фаъолияти 
донишгоҳ ба Стандартҳои Аврупо ва 
роҳнамо оид ба таъмини сифати таҳсилоти 
олӣ дар фазои Аврупо ҷавобгӯ бошад. Раё-
сати ДТТ бо назардошти муваффақияти 
ба даст овардаи хатмкунандагон ва саҳми 
онҳо дар рушди иқтисоди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, пояи моддӣ-техникӣ, неруи 
зеҳнии ҳайати омӯзгорону прфессорон ва 
зудҳаракатии (мобильность) донишҷӯёну 
омӯзгорон се барномаи таълимиии худро 
барои аз аккредитатсияи байналмилалӣ 
гузаштан омода намуд. 

Ба қарори Шӯрои аккредитатсионии 
Агентии мустақили рейтинг ва аккредита-
тсияи Ҷумҳурии Қазоқистон аз 28 февра-
ли соли 2020, №49 ду барномаи таълимии 
донишгоҳ  ба муҳлати 5 сол ва як бар-
номаи таълимӣ ба муҳлати 3 сол соҳиби 
Шаҳодатномаи байналмилалии аккреди-
татсияи барномавӣ гардиданд.  

Дар тӯли 30 соли Истиқлолияти дав-
латии ҷумҳурӣ Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон барои соҳаҳои гуногуни 
хоҷагии халқи кишвар зиёда аз 14000 нафар 
мутахассисони баландихтисосро тайёр 
кардааст, ки беш аз 600 нафари онҳо  сазо-
вори дипломи аъло гардидаанд. Инчунин 
дар 5 соли охир донишгоҳро 419 нафар 
магистр хатм намуд, ки аз онҳо 29 нафара-
шон соњиби дипломи аъло гардиданд. 

Тайёр намудани мутахассисони маълу-
моти олидошта дар донишгоҳ дар 8 факул-
тет аз рӯи 41 ихтисоси бакалавр, 36 ихти-
соси магистратура  ва  8 ихтисоси докто-
рантура амалӣ карда мешавад. Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон яке аз аввалин 
донишгоҳҳои љумҳурӣ аст, ки дар тӯли 
фаъолияти худ тадриҷан муқаррароти асо-
сии раванди Болонияро амалӣ менамояд.

Дар айни замон дар донишгоҳ 280 на-
фар омӯзгор, аз ҷумла 22 доктор ва 127 
номзади илм фаъолият доранд. Сатҳи 
дараҷа ва унвони илмидоштаи ҳайати 
омӯзгорони донишгоҳ 54,7%-ро таш-
кил медиҳад. Аз шумораи умумии ҳайати 
омӯзгорон 210 нафар (75%) кормандо-
ни доимӣ мебошанд, ки 120 нафарашон 
(57,1%) дорои дараҷаи илмӣ  номзад ва 
доктори илм мебошанд.

Дар донишгоҳ  ба санаи 1 – уми майи 
соли 2021 5635 нафар донишҷӯ таҳсил 
мекунад, ки аз ин миқдор 4122 нафар 
(73,1%)-ро донишҷӯёни шуъбаи рӯзона, 
1286 нафарро (22,8%) донишҷӯёни  шуъ-
баи  таҳсили ғоибона ва 227 нафар (4,0%) 
- ро магистрантон ташкил медиҳад.

Яке аз самтҳои калидии фаъолияти 
ДТТ таъмин намудани раванди таълим бо 
маводҳои таълимию методӣ мебошад. Дар 
даврони Истиқлолияти давлатӣ ҳайати 
профессорону омӯзгорони донишгоҳ аз 
сиёсати ҳирадмандонаю маорифпарва-
ронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
илҳом гирифта зиёда аз 1205 маводи таъ-
лимию методӣ ва илмиро таҳия намуда, аз 
чоп бароварданд, ки аз онҳо 347 адад кито-
би дарсӣ ва дастури таълимӣ, 110 моногра-
фия ва 735 адад дастури методӣ мебошад.

Дар ин давра фонди китобхонаи илмии 
донишгоҳ аз 120959 адад ба 193711 адад 
расонида шуд, ки ин нисбат ба соли 1991 
1,6 маротиба зиёд мебошад.

c. 6



№ 13-14  (143-144), 3 сентябри соли 20216

Бо шукргузорӣ аз фазои ободу озод, 
бо як ҷаҳон умеду орзу нисбати фар-
дои дурахшони ин Ватан, ки онро ном 
Тоҷикистон аст, бо боварӣ нисбати фар-
дои дурахшони худ, мо ҷавонони дав-
рони Истиқлолияти кишвар шукрона 
менамоем, ки зери сиёсати оқилонаю 
хирадмандона ва ҷавонпарваронаи Пе-
швои муаззами миллат дар Ватани оро-
му осуда ва рӯ ба инкишоф умр ба сар 
мебарем. Хушбахт аз онем, ки дар давро-
ни соҳибистиқлолии кишвари азизамон 
тавлид ёфтаву дар беҳтарин шароитҳо 
таҳсил намуда, бо истифода аз дониши 
андӯхтаи хеш тавонистем то андозае 
дар ҷомеа мавқеи хешро пайдо намоем. 
Кӯшиш дорем, ки бо хурдтарин амали 
хеш тавонем баҳри боз ҳам ободу зебо 
ғардонидан ва шукуфоии Тоҷикистони 
азиз хидмате карда бошем. Зеро шароите, 
ки давлату Њукумат нисбати мо ҷавонон 
муҳайё кардаанд, водорамон месозад, ки 
ба Ватану миллат содиқона хизмат кар-
да, дастовардҳои истиқлолияти кишвар-
ро ҳифз намоем. Президенти маҳбуби 
кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки 
ба ҷавонон такя намуда дар баромаду 
суханрониҳояшон онҳоро созандагони 
имрӯзу фардои ҷомеа меҳисобанд, аз ин 
қишри фаъоли ҷомеа боварӣ ва умеди 
калон доранд.

Барои ҳамин, мо ҷавононро мебо-
яд, ки ватанамонро дӯст дорем ба қадри 
истиқлолияту озодӣ ва сулҳу ваҳдати ки-

швар бирасем, илму дониш аз худ намо-
ем ва обрӯю нуфузи кишварро дар арсаи 
байналмилалӣ бештар гардонем.

Ман ҳамчун ҷавони зодаи давро-
ни соҳибистиқлолии кишвар хуш-
бахт аз онам, ки тавассути имконоти 
фароҳамовардаи давлат тариқи буҷавӣ 
ба Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
дохил шудам. Истифода аз технолоғияи 
замонавӣ, омӯхтану аз худ кардани ихти-
сос аз беҳтарин устодону профессорон, 
шиносоиву ҳамкорӣ ва муносибати хуби 
байни кормандонро маҳз дар ин даргоҳи 
илму маърифат аз худ кардам. Ифтихор 
дорам, ки шурӯъ аз курси 4-ум дар сафи 
кормандони донишгоҳам, ки ин ҳам яке 
аз дастгириҳо ва боварии роҳбарияти 
донишгоҳ нисбат ба кадрҳои ҷавони 
болаёқат аст. Давоми таҳсил дар бисёр 
чорабиниҳо, аз ҷумла маҳфилу озмунҳои 
донишгоҳиву берун аз он ширкат ва-
рзида, ба комёбию муваффақиятҳо даст 
ёфтам, ки ҳамаи ин аз шарофат ва файзу 
баракати истиқлолият ва сулҳу суботи 
кишвар аст.

Бешубҳа, мактаби давлатдории 
тоҷикон имрӯзҳо намуна ва роҳнамоест 
баҳри дигар давлатҳои ҷаҳон. Баромад ва 
ташаббусҳои чандинкаратаи Президен-
ти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
аз минбари Созмони Милали Муттаҳид, 
иштироки фаъоли ҷавонони кишвар дар 
озмуну олимпиадаҳои байналмилалӣ, 
таҳсил дар донишгоҳҳои бонуфузи 
хориҷи кишвар, ба куллӣ тағйир ва обо-

ду зебо гардидани шаҳру навоҳии мам-
лакат, хусусан, Душанбешаҳр ва ҳазорҳо 
пешравиву муваффақиятҳо самараи 
истиқлолияти Тоҷикистони азизамон 
аст.

Мо дар арафаи ҷашни 30-сола-
гии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон қарор дорем. Муддати ин 
се даҳсола Њукумати кишвар бо роҳбарӣ 
ва кӯшишҳои пайвастаи Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба яке 
аз давлатҳои шинохтаю пешрафтаи 
ҷаҳон табдил ёфтааст. Дастовардҳои 
давлату миллати мо тӯли солҳои 
соҳибистиқлолӣ шоҳкитобе гаштаанд, 
ки аз сулҳу ваҳдат, озодии шаҳрвандон, 
пешравӣ ва мутобиқгардии зуди мам-
лакат ба давлатҳои тараққиёфтаву аз 
лиҳози иқтисодӣ пешрафта, кишвари 
демокративу ҳуқуқбунёд ва орому осуда 
сухан меронад.

Бо истифода аз саҳифаи рӯзнома 
тамоми омӯзгорону, кормандон ва 
донишҷӯёни донишгоҳи азизамро 
бо ҷашни бузурги миллӣ – сисолагии 
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муборакбод мегӯям.

Бигзор, дар хонадони тамоми 
тоҷикону тоҷикистониён оромиву 
осудагӣ ва сулҳу истиқлол садсолаҳо 
ҳукмрон бошад!

Аббосзода Зафарҷон Исломиддин,
танзимгари факултети менеҷмент

 ва маркетинги байналмилалӣ

ШУКРОНАИ ИСТИЌЛОЛИЯТМУКОФОТ 
МУБОРАК 
БОШАД!

Бо фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон барои фаъоли-
яти самаранок Амонзода Илњом 
Темур - ректори Донишгоњи тех-
нологии Тољикистон,  Тошматов 
Мањмуд Неъматович – муовини 
якум, муовини ректор оид ба таъ-
лим ва идораи сифати тањсилот, 
Усмонова Туњфа Љумаевна бо ме-
дали Хизмати шоиста ва Иброњи-
мов Холназар Исломович - дека-
ни факултети технология ва ди-
зайн бо Ифтихорномаи Љумњурии 
Тољикистон сарфароз гардонида 
шуданд.

Њайати профессорону омўзго-
рон ва донишљўёни донишгоњ аш-
хоси зикргардидаро барои бо му-
кофотњои давлатї ќадрдонї гар-
диданашон табрику муборакбод 
гуфта, барояшон тансињатї, рўз-
гори хушу босаодат ва дар фаъо-
лияти минбаъдаи илмию омўзго-
риашон комёбињои зиёд таманно 
доранд.    

Департаменти илм ва татбиқот мута-
саддии асосии баланд бардоштани неруи 
зеҳнии донишгоҳ, аз нигоҳи тайёр наму-
дани кадрҳои илмӣ-педагогӣ буда, кафо-
лати муфиднокии фаъолияти магистран-
тњо, докторантњо ва унвонҷӯёни кафедра 
ва факултетҳоро таъмин карда, роҳҳои 
ҳавасмандгардонии дар муҳлатҳои ни-
шондодашуда ҳимоя намудани рисолаҳои 
номзадӣ ва докториро ҷустуҷӯ намуда, онро 
дар амал татбиқ менамояд ва фаъолияти 
докторантураи PhD-ро ҳамоҳанг месозад. 
Консепсияи ташкил намудани паркҳои 
технологӣ, озмоишгоҳҳои фаннӣ ва гуза-
ронидани корҳои илмӣ-тадқиқотиро дар 
раванди омӯзиши фанҳо ва ҷалб карда-
ни донишҷӯёну омӯзгорон ба фикрронии 
инноватсионӣ, навоварию эҷодкорӣ, дар 
сатҳи кафедра ва факултетҳо ташкил наму-
дани маҳфилҳои илмӣ ва эҷодиро таъмин 
менамояд.

Ҳайати профессорону омӯзгорони 
донишгоҳ барои иҷрои бандҳои Страте-
гияи миллии рушди моликияти зеҳнии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020, таш-
кили раванди корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва 
вазифаҳои аввалиндараҷаи талаботи «Бар-
номаи  рушди неру ва моликияти зеҳнии 
инсон дар давраи то соли 2020», «Самтҳои 
афзалиятноки рушди илм, техника ва тех-
нология дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2015-2020», «Барномаи рушди ин-
новатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба-
рои солҳои 2011-2020» ҳамзамон, дасту-
ру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон вобаста ба тақвият бахшидан ба 
фаъолияти илмӣ ва омода кардани мута-
хассисони рақобатпазир ба дастовардҳои 
назаррас соҳиб гаштанд. 

Яке аз омили муҳимми баланд бар-
доштани сатҳи сифати таълим иқтидори 
зеҳнии донишгоҳ буда,  дар ин самт раё-
сати донишгоҳ корҳои илмию-тадқиқотии 
омўзгорон ва кормандонро дуруст ба роҳ 
мондааст. Аз тарафи омӯзгорон дар солҳои 
истиқлолият 11 нафар рисолаи докторӣ, 3 
нафар доктори фалсафа (PhD), доктор аз 
рӯйи ихтисос ва зиёда аз 87 нафар рисолаи 
номзадӣ  дифоъ намуданд.

Дар солҳои истиқлолият миқдори 
мақолаҳои илмӣ, ки аз ҷониби олимону 
омӯзгорони донишгоҳ ба чоп расонида шу-
данд, зиёда аз 4500 ададро ташкил додааст, 
ки аз ин миқдор 9-тоаш дар маҷаллаҳои 
байналмилалии “SCOPUS”, зиёда аз 650-
тоаш дар нашрияҳои аз ҷониби КОА ФР ва 
ҶТ тавсияшуда чоп гардидаанд.

Олимони донишоҳ барои  саҳми 
арзанда  дар соҳаҳои техника ва техно-
логия сазовори ҷоизаҳои давлатӣ гарди-
данд, аз ҷумла дар соҳаҳои илму техникаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон – 3 нафар; ҷоизаҳои 
АМИТ дар соҳаи илм ва техника ба номи 
академик С.Умаров – 2 нафар, ҷоизаи 
давлатӣ байни олимони ҷавон дар соҳаи 
илм ба номи И.Сомонӣ – 5 нафар. Дар ин 
давра барои хизматҳои бенуқсон дар соҳаи 
маориф, саҳми арзанда дар таълиму тарби-
яи насли наврас, тайёр намудани кадрҳои 
болаёқат ва иштироки фаъолона дар ҳаёти 
ҷамъиятӣ чор нафар бо медали “Хизмати 
шоиста”, зиёда аз 36 нафар омӯзгор бо 
нишони Аълочии маорифи Тоҷикистон ва 
27 нафар бо Ифтихорномаҳои Вазорати 
маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Вазорати саноат ва технологияҳои нави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қадр карда шудаанд 

Яке аз дастовардҳои олимон ин 
дастовардҳои зеҳнӣ мебошад. Дар ин самт 
олимони донишоҳ аз соли 2013 соҳиби 
зиёда аз 40 патент гардидаанд, ки 4-тоаш 
Авруосиёгӣ, 8-тоаш патенти Федерат-
сияи Россия мебошад. Онҳо инчунин 
дар озмунҳои гуногуни зеҳнӣ фаъоло-
на иштирок намуда бо медалу диплом ва 
шаҳодатномаҳо сазовор гардиданд.

Яке аз самтҳои стратегии фаъолияти 
Раёсати донишгоҳ  мутобиқ гардонидани 
сифати таҳсилот тавассути ҳамкориҳои 
судманд бо корхонаҳои истеҳсолӣ ва 
ташкилотҳои зерсохтори Вазорати са-
ноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар асоси супоришҳои ва-
зир ва омода кардани мутахассисони 
ҷавобгӯи бозори меҳнат мебошад ва инчу-
нин натиҷаҳои КИТ-и олимони донишгоҳ 
дар корхонаҳои истеҳсолӣ татбиқ меша-
ванд. Аз соли 2011 то ҳол тадқиқотчиёни 
донишгоҳ зиёда аз 30 санади татбиқӣ ба 
даст овардаанд. 

Бо шарофати Истиқлолияти ки-
швар ва дар партави дастуру супоришҳои 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пе-
швои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ва-
зорати саноат ва технологияҳои нави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф 
ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тибқи 
ҳуҷҷатҳои аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон имзогардида, дар бобати руш-
ди ҳамкориҳои судманди соҳаи маориф бо 
муассисаҳои таҳсилоти олии кишварҳои 
узви ИДМ, ЕвроАзЭС, Иттиҳоди Аврупо, 
Созмони Ҳамкории Шанхай ва дигарҳо ба 
як қатор дастовардҳо ноил гардидааст.

То имрӯз Донишгоҳи техноло-
гии Тоҷикистон бо зиёда аз 132 муас-
сисаи таҳсилоти олии касбӣ, созмону 
ширкатҳои хориҷӣ  ҷиҳати ба роҳ мондани 
ҳамкориҳои байналмилалӣ  шартнома ва 
созишномаҳои тарафайн ба имзо расони-
дааст.

Мақсади асосии созишнома ва 

шартномаҳо тайёр намудани мутахассисо-
ни баландихтисоси рақобатпазир, такмили 
ихтисос ва маҳорати касбӣ, тайёр намуда-
ни кормандони илмӣ дар асоси аспиран-
тура ва докторантура, мубодилаи акаде-
мии омӯзгорон ва донишҷуён,  мубодилаи 
афкор оид ба адабиёти таълимӣ мебошад. 

Тибқи созишномаҳои ҳамкорӣ як 
қатор корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, мубодилаи 
донишҷӯён ва устодон баҳри таҷрибаомӯзӣ 
ва иштирок дар симпозиуму конфронсҳои 
муштарак ба сомон расонида шудааст. Аз 
ҷумла, дар заминаи ин созишномаҳо то ба 
имрӯз ба зиёда аз 1287-нафар донишҷӯи 
тоҷик дар муасссисаҳои таҳсилоти 
олии касбии  хориҷи  кишвар  шарои-
ти идомаи таҳсил фароҳам оварда шуд, 
ки дар тайёр кардани мутахассисони 
соҳаҳои техникӣ, технологӣ, кишоварзӣ, 
иқтисодӣ, технологияҳои иттилоотӣ-
коммуникатсионӣ  ва дигарҳо  саҳми на-
заррас гузошта истодаанд.

Самти дигари фаъолияти байнал-
милалии донишгоҳ таҳия ва татбиқи 
лоиҳаҳои байналмилалӣ, таълимӣ-илмӣ 
ва мубодилаи академӣ мебошад. Мав-
рид ба зикр аст, ки аз соли 1991 то 2021 
дар донишгоҳ  26 номгуйи лоиҳаҳои бай-
налмилалии Иттиҳоди Аврупо, Созмони 
ҳамкориҳои Олмон, Созмони Милали 
Муттаҳид, Созмони ҳамкориҳои байнал-
милали Ҷопон, Корея ва дигарҳо,  татбиқ 
гардида, айни ҳол 8 лоиҳаи байналмилалӣ 
амалӣ гардида истодааст. Татбиқи самара-
ноки ин лоиҳаҳо имкон фароҳам овард, ки 
аз ҳисоби маблағҳои онҳо 9-озмоишгоҳи 
илмӣ-таълимӣ, 6-маркази илмӣ-таълимӣ-
инноватсионӣ таъсис дода, зиёда аз 1560 
адад адабиёти соҳавӣ  харидорӣ карда ша-
вад.

Дар заминаи татбиқи ин лоиҳаҳо ба 265 
нафар донишҷӯ, магистр, аспирант ва до-
кторант ҷиҳати таҳсил дар хориҷи кишвар 
бурсияҳои таҳсилӣ (грантҳо) фароҳам 
оварда  шуд.

 Дар давраи Истиқлолият иштироки 
омӯзгорон ва кормандони донишгоҳ дар 
семинар-тренингҳои байналмилалӣ низ бо 
маром рушд намуда, аз соли 1991 то соли 
2021 ба хориҷи кишвар ҷиҳати иштирок 
дар семинр – тренингҳои байналмилалӣ, 
курсҳои бозомӯзии касбӣ, инчунин конфе-
ренсияю симпозиумҳо зиёда аз 393 нафар 
корманди донишгоҳ сафарбар карда шуда-
анд. 

Бо шарофати Истиқлолият имкония-
ти ба таҳсил фаро гирифтани донишҷӯёни 
хориҷӣ низ якчанд маротиба афзоиш 
ёфта, дар ин давра донишгоҳро 43 нафар 
донишҷӯи хориҷӣ  хатм намуд.

Айни ҳол дар донишгоҳ 109 на-
фар донишҷӯи хориҷӣ тариқи рӯзона 
ва фосилавӣ – ғоибона аз давлатҳои 

Қазоқистон, Ӯзбекистон, Ҷумҳурии 
Мардумии Чин, Ҷумҳурии Исломии 
Афғонистон, Ҷумҳурии Туркмани-
стон, Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии 
Қирғизистон таҳсил менамоянд.

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
дар барномаҳо ва лоиҳаҳои байналмилалӣ, 
аз қабили Эразмус Мундус, Эразмус+; 
GIZ; JICA; WTIT; Бонки ҷаҳонӣ; ITS; 
UNDP; Бунёди Оғохон, ЮНЕСКО, 
LOEO, ITEC ва ғайра фаъолона ширкат 
меварзад.

Раёсати ДТТ дар марҳилаи чоруми  
рушд дар обод намудан ва ба талаботи 
стандартҳои байналмилалии меъморӣ  ва 
сохтмонӣ  ҷавобгӯ будани биноҳои маъму-
рию таълимии донишгоҳ  корҳои назар-
расро ба сомон расонид. Чунончи, дар 
бинои таълимию маъмурии №1 аз нав 
тарҳрезии ошёнаи якум ва аз таъмири 
асосӣ баровардани синфхонаҳо ва утоқҳои 
кории ошёнаҳои 2-4 ба анҷом расонида 
шуд. Баъд аз тарҳрезӣ ва дар сатҳи баланд 
аз таъмир баровардани бинои таълимии 
№1 симои он куллан тағйир ёфт ва ба 
талаботи шаҳрсозии пойтахти азизамон 
ҷавобгӯ шуд. Инчунин, дар ин марҳила 
бинои таълимии №8-и донишгоҳ, ки дар 
он факултети технологияҳои иттилоотию 
коммуникатсионӣ ҷойгир шудааст, аз таъ-
мири асосӣ  бароварда шуда, синфхонаҳои 
барои дарсҳои лексионӣ, озмоишӣ ва 
амалӣ  мутобиқи талаботҳои муосир оро-
иш дода шуда, барои таълиму тарбия ша-
роити хуб фароҳам гардид. Бояд қайд кард, 
ки барои зиёд намудани ҷойи нишасти 
донишҷӯён бинои нав таҳти рақами 9, ки 
аз 10 синфхона, 2 утоқи корӣ, 3 маркази 
таълимию тренингӣ барои 300 нафар дар 
як баст иборат аст,  сохта ба истифода дода 
шуд.

Ҳамзамон китобхонаи илмии 
донишгоҳ ва маҷлисгоҳи донишгоҳ хуш-
сифат аз таъмири асосӣ бароварда шуда, 
бо мизу курсиҳои муосир ва таҷҳизоти 
пешқадами иттилоотию коммуникатсионӣ 
ҷиҳозонида шуданд. 

Хуллас, ҳайати профессорону 
омӯзгорон, кормандон ва донишҷӯёни 
донишгоҳ мақсад доранд, ки ҷашни 30-со-
лагии Истиқлолияти давлатии кишвари 
азизамонро, ки дар арафаи он қарор дорем, 
бо дастовезҳои арзанда истиқбол гирифта, 
дар пешрафт ва шукуфоии Тоҷикистони 
биҳиштосо саҳми босазои хешро гузоранд.

Амонзода Илҳом Темур,
 ректори Донишгоҳи технологии 

Тоҷикистон, 
Тошматов Маҳмуд Неъматович, 

муовини якум, муовини ректор оид ба 
таълим ва идораи сифати таҳсилот

ДОНИШГОЊИ ТЕХНОЛОГИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 
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МАФЊУМЕ, КИ БАРОИ ЊАМА АЗИЗУ МУЌАДДАС АСТ
Истиќлолият дар «Фарњан-

ги забони тољикї» ба маънои 
мустаќилї, соњибихтиёрї, озо-
дї ва комилњуќуќии кишвар 
дар идораи сиёсию иќтисодї ва 
фарњангии худ оварда шудааст.

Дар таълимоти мактаби 
давлатдории мутафаккирони 
Шарќ истиќлолият ба маънои 
озодию осоиштагї ва берун аз 
ѓуломї тарѓиб гардидааст. 

Миллати тољик бо фарзандо-
ни далеру шуљоъ ва фарзонаи 
худ кайњо боз истиќлолиятро ба 
даст оварда буд. Тољикон до-
рои фарњангу тамаддуни кўњан 
мебошанд. Таърих шахсиятњо-
еро, ки бањри њифз ва пойдо-
рии забон, сарњад, фарњанг ва 
истиќлолияти миллї љоннисо-
рињо кардаанд, дар ќалби худ 
нигоштааст. Ба ин шахсиятњои 
баору номус пеш аз њама инњо 
мансубанд: Садриддин Айнї, 
Бобољон Ѓафуров, Эмомалї 
Рањмон, Нусратулло Махсум, 
Шириншоњ Шоњтемур, Мирзо 
Турсунзода.

Њар як шахсияти номбур-
да бањри ободї, сулњ, оромї 
ва шинохти миллати тољик 
хизматњои барљаста намуда-
анд. Эњёи истиќлоли тољикро 
имсол 30 сол мешавад. Оид ба 

масъалаи мазкур Асосгузори 
сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти мамла-
кат муњтарам Эмомалї Рањмон 
иброз доштанд, ки: Ваќте су-
хан аз Истиќлолияти давлатї 
меравад, он санаи бори аввал 
соњибдавлат шудани тољикон 
нест, балки санаи эњёи Истиќ-
лолияти давлатии Тољикистон 
мебошад, яъне миллати кўњан-
бунёду соњибдавлати тољик 
бори дигар соњиби давлатдории 
миллии мустаќими худ гардид. 
Ин аст, ки зимни андешаронї 
аз сарнавишти дирўзу имрўзи 
миллату давлати худ мо мањз 
ибораи пурмазмуни «Миллати 
кўњан ва давлати љавон» - ро ба 
кор мебарем.

Дар тўли  30 соли соњиби-
стиќлолї тањти роњбарии хи-
радмандонаи Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољики-
стон муњтарам Эмомалї Рањмон 
мушкилоти вазнини  соњањои 
гуногун њалли пурраи худро ёф-
таанд. Ин шахси бонангу номус 
бо љидду љањд ва ќавлу аќидањои 
ќавї корњое анљом доданд, ки 
дар таърихи миллати тољик як 
умр хотираи мазбутї доранд. 
Тасдиќи ин гуфтањоро њар як 
шахс дар риштањои фаъоли-

яти худ дарк карда истодааст. 
Пойдории сулњу субот, оромї 
ва амният иќдомест, ки сутун 
ва дурнамои рушд дар љомеа 
мегардад. Њаёт ва фаъолияти 
ин шахси ватандўст ва сиёсат-
мадори сатњи љањонї барои њар 
фарди љомеа мактаби фазилат, 
шуљоату матонат ва далерии 
бемислаш ба наслњои њозираву 
оянда хештаншиносї омўхта, 
миллати  соњибтамаддунро аз 
реги дарё ба гавњари ноёб комёб 
месозад. Ин љо мехоњам он ма-
фњумњоеро, ки бароям то кунун 
маълум гардиданд, љамъ наму-
да, ѓайрат ва фазилати ин марди 
далеру шуљоъро рўи коѓаз барои 
хонанда китобат намоям:

-Ташкилотчии мактаби дав-
латдорї;

-Бунёдгузори давлати мил-
лї;

-Идоракунандаи сохторњои 
њаётии вањдати миллї;

-Эњёгари миллии тољикон -  
њамчун воњиди ягонаи сиёсиву 
фарњангї;

-Таъмингар ва муаррифгари 
љойгоњи тољикон дар арсаи бай-
налмилалї:

- Њалкунандаи мушкилоти 
соњаи энергетика ва рушди он 
дар кишвар;

-Роњсозу роњкушо;
-Таъминкунандаи сулњ ва 

оромї;
- Меъмори вањдату якдигар-

фањмї;
- Шифобахши миллат тањти  

шиори «Оилаи солим - љомеаи 
солим»;

-Пешвои муаззами миллат;
- Ќањрамони миллат;
-Тарѓибгари давлати сайёњї;
-Пуштибони  ятимону бепа-

расторон;
-Маърифатпарвар ва мао-

рифпарвар;
-Меъмор ва  манзилсоз;
-Зебопараст ва тамаддунсоз;
-Дастгир ва ѓамхори љаво-

нон;
-Таърихдону таърихсоз;
-Тарроњ, меъмор, созандаи 

сохти нави идоракунї; 
-Њимоятгари Ватан, сарњад, 

забон;  
-Тарѓибгари «Мавќеи зан 

дар љомеа»;
-Таъсискунандаи љойњои 

кории нав дар љумњурї;
-Муаррифгари фарњангу њу-

нари тољикона;
-Таъмингари иќтисодиёти 

сабз дар љањони имрўз, дар ми-
соли бунёди  НБО – и «Роѓун»;

-Созанда, ободкор ва њидоятгар.

Дар ќисмати хулоса такя ба 
суханњои шоир Масъуди Си-
панд менамоям, ки гуфтааст:

«Бињишт он љо, ки озоре 
набошад,

Касеро бар касе коре набошад.

Фикр мекунам ва аминам, 
ки Тољикистон њамин гуна 
бињишт аст. Тољикон бояд дар 
атрофи роњбари давлати хеш 
муттањид бошанд ва истиќло-
лияти кишварро аз њама гуна 
дастдарозї њифозат намоянд». 

Мо љавонони саодатманди 
кишвар, ки фикр мекунам аз 
њама зиёд аз дастгирию ѓамхо-
рињои Пешвои муаззами миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикис-
тон муњтарам Эмомалї Рањмон 
бархўрдор гардидаем, кўшишу 
ѓайрати хешро минбаъд низ ба 
он равона мекунем, ки дар рушду 
тараќќиёт ва ободию шукуфоии 
Ватани азизамон, ки дар арафаи 
љашни 30 – солагиаш ќарор до-
рем, бештар сањмгузор бошем. 

Њукмуддин Самадов, 
унвонљўи кафедраи 

технологияи маснуоти 
нассољии Донишгоњи 

технологии Тољикистон.

ИСТИЌЛОЛИЯТ ВА ЉАВОНОН
Таърих гувоҳ аст, ки ҳукмрониву 

давлатдорӣ ва давлатсозиву роҳбарӣ 
танҳо бо сиёсату хиради неки инсонӣ, 
таҳаммулпазирӣ, эҳтиром ба забон ва урфу 
анъанаҳои гузаштагон метавонад дар тўли 
ҳазорсолаҳои оянда номи он сарзамин-
ро аз нав эҳё созад. Шукри Яздони пок, 
шукри Роњбари давлат ва шукри истиќлол, 
ки дар сарзамини бињиштосо умр ба сар 
мебарем, илм меомӯзем ва кору фаъоли-
ят менамоем, ки дорои ганҷинаи бебаҳо, 
ганҷинае, ки тамоми халќияту миллатҳо 
дар орзуи ба даст овардани он мебошанд, 
ки онро ном Истиқлол аст. 

Гузаштаи миллат гувоҳ аст, ки барои 
ба даст овардани ин неъмати бузург чи 
ҷоннисориҳое фарзандони фарзонаи 
миллат кардаанд, то ки чашми бадби-
нону бадхоҳон, ки дар талоши нобудии 
миллат ва барҳам додани Истиқлолият 
буданд, дур гардад. Маҳз қаҳрамониҳои 
фарзанди фарзонаи миллат, қаҳрамони 
асили таърихии миллати тоҷик, Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки ин 
ганҷина пос нигоҳ дошта шуд ва имрӯз бо 
ифтихормандӣ мардуми таҳаммулпазиру 
қавиирода ва заҳматкашу ободкори тоҷик 
30-соли заҳмату талошҳо баҳри бунёди 
ҷомеаи демократӣ, 30-соли амалисозии 
ҳадафҳои стратегии Ҳукумати мамлакат, 
30-соли эҳёи тамаддуни бузурги таъри-
хии миллати тоҷик, 30-соли рушди та-
моми соҳаҳои ҳаётан муҳимми кишвар, 
яъне 30-солагии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷашн мегирад.

Дар шароити воқеан ҳам мураккаби 
ҷаҳони имрӯза такягоҳу пойдевори неъма-
те, ки аз он ба таври зарурӣ истифода ме-
баранд  (Истиқлол) маҳз қишри ояндасози 
кишвар ҷавонон ба ҳисоб мераванд. Ҳар як 
ҷавони бедордили кишвар бояд шукргузор 
бошад, ки дар даврони Истиқлолият ба 
воя расидааст, илм омӯхтааст ва дар рушди 
соҳае саҳм гузошта истодааст. Зеро дар 
марҳилаи ҷаҳонишавӣ қарор гирифтан 
ва шоҳиди дигаргуниҳои имрӯзаи ҷомеаи 
ҷаҳонї гардидан шаҳодати он аст, ки аз 
Истиқлолу озодї гиромитар чизи дигаре 
нест!. 

Яке аз дастовардҳои бузурги ҷавонони 
даврони Истиқлолият, ки бояд моро иф-
тихорманд созад, пеш аз ҳама, ин такя ба 
неруи созанда ва ояндадор намудани Пе-
швои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон мебошад, ки худ зимоми роҳбариро 
аз рӯзҳои аввали сарварӣ, ки ҳамагӣ 40 сол 
доштанд, ба уҳда гирифта буданд.

Маҳз дар даврони соҳибистиқлолӣ 
бо ташаббусҳои наљибу созандаи Пе-
швои миллат заминаҳои асосии рушди 
ҳамаҷонибаи насли наврас ва ҷавонон 
таъсис дода шуд. Чунон ки роҳбари дав-
лат зимни суханронии хеш қайд наму-

данд «Ибораи истиқлолу озодӣ ба Шумо 
ҷавонон бояд болу пар бахшида, мин-
баъд ҷавонони тамоми гӯшаю канори 
ҷумҳуриамон бояд аз як гиребон сар ба-
роварда, даст ба даст ҳалол меҳнат кунанд, 
дониш омӯзанд ва бинои ояндаи дурах-
шонро бунёд созанд, зеро, ки оянда аз они 
Шумо ҷавонон мебошад». 

Воқеан њам таваҷҷуҳ ба ҷавонон ва пе-
шбарии онҳо ба зинаҳои роҳбарикунанда 
яке аз ҳадафҳои олии Ҳукумати мамлакат 
ва Роҳбари давлат мебошад, ки ҳанӯз дар 
марҳилаи ба даст овардани Истиқлолияти 
давлатӣ инъикос гардида буд. Ҷонибдорӣ 
намудани сиёсати имрӯзаи Ҳукумат ва 
ғамхориҳои доимии Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон яке аз вазифаҳои 
муҳимми сиёсати давлатии ҷавонон 
маҳсуб мегардад.

Имрӯз дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон масъалаи тарбияи насли на-
врас ва ҷавонон ҳамчун ояндаи миллат дар 
мадди аввал меистад.

Пайваста баргузории мулоқоту 
вохӯриҳо бо ҷавонон, эълон гардидани 
соли 2017 ҳамчун “Соли ҷавонон”, таъси-
си марказҳову идораҳои кор бо ҷавонон, 
таъмини шуғли ҷавонон ва ғайра шаҳодати 
дастгирии ҳамешагии Пешвои муаззами 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нис-
бат ба ҷавонон мебошад. Дар баробари ин 
ҳама ғамхориҳо ҷавонони моро зарур аст, 
ки пайваста илм омӯзанд, кору фаъолият 
намоянд ва дар пешбурди соҳаҳои мухта-
лифи кишвар саҳмгузор бошанд. 

Имрӯз зарурати он аст, ки Истиқлолияти 
давлатиро ҳамаҷониба ҳифз намоем, бар 
зидди хоинону бадандешон, ки дар тало-
ши коста гардонидани афкори ҷамъиятии 
ҷавонони мо мебошанд, дар шабакаҳои 
иҷтимоӣ муборизаҳои иттилоотӣ барем ва 
аз мавқеи сиёсии Ҳукумати мамлакат, ки 
ҳадафи асосии он ҳифз намудани дасто-
вардњои Истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати 
миллист, ҷонибдорӣ намоем.

Бигузор 30-соли заҳмату талошҳо баҳри 
бунёди ҷомеаи демократӣ, амалисозии 
ҳадафҳои стратегии Ҳукумати мамлакат, эҳёи 
тамаддуни бузурги таърихии миллати тоҷик, 
ба даст овардани эътимоду боварии мардум, 
рушди тамоми соҳаҳои ҳаётан муҳимми ки-
шварро мо ҷавонон қадр намоем ва ба  30 
соли ихтирооту навоварӣ, амалисозии идея ва 
лоиҳаҳои инноватсионӣ, музаффариятҳои нав 
ба нав роҳандозӣ намоем!

Ҷашни бузургӣ миллӣ - сисола-
гии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муборак бошад!

Маҳмадалӣ ШЕРОВ,
мудири шуъбаи кор бо ҷавонон ва варзиши  

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон

Меҳанам гулафшон  шуд аз 
ҳавои Истиқлол,

Гулфишону рахшон шуд аз
 зиёи Истиқлол.

Халқи мо басе хӯрда зарби хешу
 бегона,

“Санги  сабри мо гул кард” аз
 сабои Истиқлол.

«Истиқлолият ва давлатдории миллӣ 
аз ҷумлаи арзишҳои беназире ба шумор 
мераванд, ки 30 сол муқаддам  миллати   
шарафманди  тоҷик баъд  аз ҳазор соли 
парокандагӣ ба он мушарраф   гардид.  Дар  
оғози Истиқлолияти давлатӣ  бо   дасисаи  
душманони   дохилию   хориҷӣ  вазъият  
дар    мамлакат   тавре   шакл   гирифт,  
ки   ҳар   лаҳза   хатари   аз  даст  додани   
ин  неъмати   олӣ   ва  аз  байн   рафтани   
давлатро   таҳдид   мекард».  Хушбахтона,    
ба   бахти   ин   миллати    ҷафокашидаю    
саодатёр  ва  бофазилату   хиради   комил    
Сарвари   давлат, Пешвои муаззами  мил-
лат, Асосгузори  сулҳу    ваҳдати    миллӣ    
муҳтарам   Эмомалӣ   Раҳмон    вазъи     
ноҷури     мамлакат   бартараф  гардида,    
маҷрои     зиндагию   замон    ранги  ди-
гар  гирифт.  Зеро   сиёсати   оқилонаю   
бунёдкори    Президенти   кишвар   баҳри     
созандагию     пешрафт    ҳадафи     устувор   
гардид.   Истиқлолият    имконияти   фарох   
кушод    то   миллати   тоҷик    худро   дар   
оинаи    таърихи   гузашта    ва   имрӯзаи   худ   
бубинад,   асли  хешро    омӯзад  ва барои   
насли  имрӯзаву   гузашта   ҳимоят     намо-
яд   ва   барои    аз   байн    нарафтани   ин  
бузургию   ин шаҳомот   камари   ҳиммат     
барбандад.  Зимнан   Истиқлолият   барои   
мардуми    тоҷик   бахти   баланду    неъмати    
волоарзиш    аст.   

Дар  қаламрави  дунё дасти  мо
  кунун  болост,

Ҳарфи  мо  ҷаҳон   бишнид  бо 
 садои  Истиқлол.

Шаш ҷиҳат  пур  аз  ишқем, шаш
 ҷиҳат  пур  аз эҳсон,

Мардуми   баномусем  дар  
дифои  Истиқлол.    

Оре, истиќлоли  Тоҷикистони   азиз    
қадамҳои   неку  пурсаодат    дошт  ва   
ояндаи    дурахшонро    ҳадя  кард    ва   
худшиносию  худогоҳиро  дар   замири  ҳар  
ватандори  асил  парвариш   додаю  ҳисси  
баланди   ватандорию   ватанпарастиро  ба   
бор овард.  Ҳамдилию   ҳамдигарфаҳмӣ, 
дӯстию  бародарӣ,  риояи   рисолати  ода-
мият, арҷгузорӣ  ба  хоки   поки  ин  сарза-
мини  биҳиштосо, арљгузорӣ  ба   арзишҳои   
арзишманди  миллӣ,  бузургони  ин  ватан,  
панҷаҳое   гаштанд  устувор  ва  офарида-
анд  як  дасти  қудратманд.   Билохира,  ин   
дасти   устувору  қудратманд   сулҳу  субот   
ва   фазои  тозаю   беғубори    Тоҷикистон    
гашт.  Инак,   тӯли   сї   сол  мешавад,  ки     
хушбахтона    рӯи   зиндагию  замонамон  
нуру  ҷилва   дорад.  Мардумем  хушиқбол, 
миллатем  сарбаланду  сарафроз.  Т ӯ л и  
ин  ҳама  солҳо   дар  фазои   ваҳдату   сулҳу   
оромї    зиндагї    дорем.  Гарчанд    дар  
шароити  кунунии   ҷаҳони   муосир, ки  
таҳдиду   нооромиҳо  ҷангу  ҷидолҳо   ва   
дигар   хатарҳо   дар  дигар   кишварҳо   
бунёди  носуботӣ  коштанд,  истиқлолияти 
мо поянда буд,  фазои  кишвар орому  осу-
да. Тоҷикистон    дар   қатори  кишварҳои   
орому   осуда   карор  дошт   ва дорад.    
Инак, истиқбол    дорем  аз  сї  соли   
Истиқлолият.  Дар  ин   ҳошия   ҳар  со-
кини   кишварро   зарур   меояд, ки  дар  
рӯҳияи  баланди  ватанпарастӣ,  ватандорӣ   
ифтихор   аз  ин  ватани   маҳбуб   намуда,   
баҳри  таҳкими  ин   истиқлолияти    бах-
тофар,  ин сулҳу  субот,  ваҳдату  ягонагӣ  
бо  ҷонибдорӣ  аз  сиёсати  оқилонаи  
роҳбарияти  кишвар   барои   имрӯзу   фар-
дои  миллат, устувории ин  истиқлолият   
саҳм   гузоранд. 

Поянда   бод,   истиқлолият    ва   мубо-
рак   бод,   ин    пояндагӣ! 

   
Тағойгули САЪДУЛЛО, 

корманди Китобхонаи 
илмии донишгоҳ

ҲАРФИ  МО  ҶАҲОН   БИШНИД  
БО  САДОИ  ИСТИҚЛОЛ
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Рўзнома дар ЉДММ «Мега принт»-и
 шањри  Душанбе чоп шудааст.  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.

Адади

Рўзнома 25 октябри соли 2020 тањти № 224/рз-97 
дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ба њисоб гирифта шудааст.

Амонзода И.Т., Тошматов М.Н., Ѓаффоров А.А., 
Бобоев Х.Б., Ѓаффоров Ф.М., Абдумуминзода С.

ҲАМДАРДӢ 
Раёсат, ҳайати профес-

сорону омӯзгорон, кор-
мандон ва донишҷӯёни 
Донишгоҳи техноло-
гии Тоҷикистон аз фав-
ти профессори кафедраи 
барномасозӣ ва муҳандисии 
компютерӣ Исмоилов Мизроб 
Ахмедович андуҳгин буда, 
ба аҳли оила, пайвандон ва 
наздикони марњум изњори 
ҳамдардӣ ва тасаллият ме-
намоянд.

***
Раёсат, ҳайати профес-

сорону омӯзгорон, кор-
мандон ва донишҷӯёни 
Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон аз даргузашти 
профессори кафедраи ки-
миё Исмоилова Мақсуда 
Ахмедовна андуҳгин буда, 
ба аҳли оила, пайван-
дон ва наздикони марњум 
ҳамдардӣ баён намуда, ба-
рояшон аз даргоњи Яздони 
пок сабри љамил мехоњанд.

1-уми сентябри соли 2021 
баъд аз суханронии  Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
маросими ифтитоҳи    Гимна-
зияи  № 4 барои хонандагони 
болаёқат дар  ноҳияи Фирдав-
сии шаҳри Душанбе   вазири 
саноат ва технологияҳои нави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  Шералӣ 
Кабир ба Донишгоҳи техноло-
гии Тоҷикистон ташриф овар-
да, аз толори маҷлисгоҳ, де-
партаменти таълим ва идораи 
сифати таҳсилот ва китобхонаи 
илмии донишгоҳ, ки аз таъми-
ри  хушсифати  ба талаботи за-
мони муосир ҷавобгӯ бароварда 
шуда буданд,  дидан намуданд.

Китобхона, ки  бо 
стандартҳои байналмилалӣ сох-
та ба истифода дода шуда, бо 
таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз 
гардонида  шудааст,   аз толори 

хониш, шуъбаи хизматрасонӣ 
ба хонандагон, шуъбаи коркар-
ди адабиёт ва феҳристнигорӣ, 
толори мутолиаи электронӣ, 

толори конференсияҳои онлайнӣ, 
шуъбаи адабиёти бадеӣ ва мат-
буоти даврӣ ва озмоишгоҳи 
иқтисодӣ оид ба рушди 

соҳибкории саноатӣ иборат 
мебошад.

Шералӣ  Кабир аз корҳои  
анҷомдодаи сохтмончиён 

ва омодагии ҳамаҷонибаи 
донишгоҳ ба соли нави таҳсили 
2021 -2022 изҳори қаноатмандӣ 
намуда, ҳайати профессорону 
омӯзгорони донишгоҳро ба-
рои боз ҳам беҳтар гардонида-
ни сифати таълиму тарбия ва 
тайёр кардани мутахассисони 
рақобатпазири ба талаботи бо-
зори меҳнат ҷавобгӯ ҳидоят на-
муд.

Баъдан  дар толори 
конференсияҳои онлайнии 
донишгоҳ онлайн-конферен-
сия миёни намояндагони Вазо-
рати саноат ва технологияҳои 
нави Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва намояндагони коллеҷу 
донишгоҳҳо ва ассотсиатсияи 
муҳандисони Ҷумҳурии Корея 
сурат гирифт.

М. ШЕРОВ,
 мудири шуъбаи кор бо 

ҷавонон ва варзиш

ОМОДАГИИ ХУБИ ДОНИШГОҲ 
БА СОЛИ НАВИ ТАҲСИЛ

БА ИФТИХОРИ  РӮЗИ ДОНИШ
Ҳамасола 1-уми сентябр дар 

саросари  кишвари азизамон- 
Тоҷикистони соҳбистиқлол  Рӯзи 
дониш   таҷлил карда мешавад, ки 
ин шаҳодат аз таваҷҷуҳи доимии 
давлату Ҳукумат ба аҳли илму мао-
риф мебошад.

1-уми сентябри соли 2021 дар 
толори маҷлисгоҳи Донишгоҳи  тех-
нологии Тоҷикистон бахшида ба 
“Рӯзи дониш” маҷлиси тантанавӣ 
ва чорабинии фарҳангӣ баргузор 
гардид.

Ҷамъомадро   муовини ректор 
оид ба тарбия Абдумуминзода Си-
тора ҳусни оғоз бахшида, меҳмонон 
ва донишҷӯёнро ба донишгоҳ 
хайрмақдам  гуфт. Сипас, сухани 
табрикотии ректори донишгоҳ аз 
ҷониби  муовини якум, муовини  
ректор оид ба таълим ва идораи си-
фати таҳсилот Тошматов М.Н. ироа 
гардид.  

Муовини сардори Раёсати руш-
ди инфрасохтори Дастгоҳи иҷроияи 
Президенти Тоҷикистон Амирзода 
Маҳмуд Ҳомид   ҳозиринро бо фаро 
расидани соли нави таҳсил муборак-
бод намуда, иброз доштанд,  ки руш-
ди соҳаи маориф яке аз вазифаҳои 
асосии Ҳукумати мамлакат маҳсуб 
ёфта,   тамоми тадбирҳо ҷиҳати 
рушди ин соҳаи афзаллиятнок  ан-
дешида шуда истодаанд.  Амирзо-
да М. Њ. аз  донишҷӯён, бахусус 
муњассилини соли аввали таҳсил 

даъват ба амал оварданд, ки дар 
роҳи интихобкардаи хеш устувор 
бошанд, илм омӯзанд ва дар рушду 
нумӯи Ватани маҳбубамон - Тољи-
кистони соњибистиќлол саҳмгузор 
бошанд.

Гулзамина Бобокалонова, 
донишҷӯи курси чоруми донишгоҳ 
тамоми донишҷӯёни соли аввали 
таҳсилро табрику муборакбод на-
муда, дар роҳи интихобкардаашон 
барору комёбиҳо таманно намуд. 
Инчунин донишҷӯёни зинаи аввали 
таҳсил аз номи кулли донишҷӯёни 
курси якум савганди тантанавӣ ёд 
намуда, иброз доштанд, ки баҳри 
рушд додани истеъдоду мала-
ка, сайқал додани савияи дониш, 
омӯзиши ихтисос, баландбардории 
шаъну шарафи донишгоҳ ва ҳамеша 
эҳтиром доштан ба ҳайати корман-
дону омӯзгорон  кӯшиш ба харҷ 
медиҳанд.

Дар фарҷоми љамъомад аз љо-
ниби дастаи ҳунарии “Зуҳал”-и 
донишгоҳ  барномаи рангини 
консертӣ,  ки аз суруду мусиқӣ ва 
рақсҳои ҷолиб иборат буданд, ман-
зури меҳмонон ва     омӯзгорону 
донишҷуён  гардонида шуд.  Мав-
рид ба зикр аст, ки   барномаи 
фарҳангӣ-фароғатӣ дар сатҳи ба-
ланди ташкилӣ гузаронида шуда, 
писанди ҳамагон гардид. 

Х. ТУРОНШОЕВ, 
Р. МАСЪУД

ҲУМОЮН БОД, ИСТИҚЛОЛИ  ТОҶИК! 
Дар таърихи навини 

Тоҷикистон 9-уми сентябр рас-
ман Рӯзи Истиқлолияти давла-
тии  Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул 
гардида, ин сана барои миллати 
тоҷик ҷашни муқаддас маҳсуб 
мешавад.

Дар дарозои замонҳо мил-
лати мо аз шебу фарози таърих 
ва озмоишҳои сахту сангин гу-
зашта бошад ҳам, дастовардҳои 
фарҳанги асил, ҳувияти миллӣ, 
забони  модарӣ, илму адабиёти 
оламгирашро нигоҳ доштааст. Ба 
ҳамагон маълум, ки ниёкони мо 
бо талқини афкори пурарзиши 
“Пиндори нек, гуфтори нек ва 
рафтори нек” беҳтарин ва рав-
шантарин орзуву омоли  инсони-
ят ва рукнҳои ахлоқи ҳамидаро 
басо орифона ифода намуда-
анд, ки ин камоли пурҳикмат 
дар тӯли асрҳо барои ташаккули  
арзишҳои солими башардӯстона 
хидмат кардааст.

Даврони истиқлолият барои 
мо имкони воқеӣ фароҳам овард, 
ки роҳи имрӯзу ояндаи миллат 
ва пешрафти минбаъдаи  кишва-
ри азизамонро ба сӯи ҷомеаи 
демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ  
интихоб намоем. Истиқлолият 
барои мо рамзи олии Ватану 
ватандорӣ, бузургтарин неъ-
мати давлатсозию давлатдории 
мустақил, кору пайкорҳои пайги-
ронаи созандагӣ, азму талошҳои 

фидокоронаи расидан ба 
истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва 
фарҳангиро омӯзонда, меъёрҳои 
ҷомеаи шаҳрвандиро таҳким бах-
шид ва дар як вақт ҳаёти озодо-
наи ҳар фард ва олитарин дараҷаи 
бахту саодати воқеии миллатро 
таъмин намуд.                             

Истиқлолият барои мо ни-
шони барҷастаи пойдории дав-
лат, бақои симои миллат, рам-
зи асолату ҳувият, мазҳари  
ормонҳои таърихӣ, шиносномаи 
байналмилалӣ ва шарафу эътибо-
ри ба ҷаҳони  мутамаддин пайва-
стани кишвари соҳибистиқлоли 
Тоҷикистон мебошад. Тавре 
ки Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон таъкид ме-
намояд: “Яке аз муҳимтарин 
дастовардҳои мо дар даврони 
истиқлолият давлатсозӣ, давлат-
дории  муосири миллӣ мебошад, 
ки моҳиятан шакли ҳуқуқбунёд, 
иҷтимоӣ ва дунявиро дорад”. 

Хушбахтона, халқи тоҷик бо 
неруи хирад ва заковати фитрӣ 
тамоми мушкилоти пешомада-
ро бартараф намуда, дар сам-
ти ободкориву созандагӣ ба 
дастовардҳои зиёд ноил гардид. 
Бунёди нақбҳо ва роҳҳои оҳану 
автомобилгард, ки алҳол тамоми 
минтақаҳои гуногуни кишвар-
ро бо ҳам пайваста, муҳаббат 
ва ҳамгироии мардумро меа-
фзояд, сохтмони нерӯгоҳҳои 

барқии обии хурду калон, ки 
минбаъд Тоҷикистонро нуро-
фарину чароғон месозад, бунё-
ди муассисаҳои зиёди таълими-
ву фарҳангӣ ва дармонгоҳҳои 
ҷавобгӯ ба замони муосир, ки 
нишони пуштибонӣ ва дастги-
рии ҳукумат аз соҳаи маориф, 
тандурустӣ, фарҳангу мадани-
яти кишвар мебошад, таъми-
ни амнияти озуқаворӣ, бунёди 
корхонаҳои хурду калон  дар 
мамлакат, ки ба иҷрои ҳадафи 
чоруми стратегии кишвар, яъне 
саноатикунонии мамалакат 
оварда мерасонад  ва ғайра аз 
дастовардҳои замони истиқлол 
буда, рамзи ваҳдату ягонагӣ ва 
иттиҳоди мардуми  хушиқболи 
Тоҷикистон  мебошад.                                                                                              

Имрӯзҳо бо шарофати 
истиқлолият Тоҷикистон бо 
тамоми кишварҳои        олам 
муносибатҳои дӯстона ва 
ҳамкориҳои судманд до-
шта, ба маркази   баргузории 
чорабиниҳои гуногуни сатҳи 
байналмилалӣ табдил ёфтааст. 
Ҳамзамон, ташаббусҳои наҷибу 
пешниҳодҳои мушаххаси  ки-
швари мо бо роҳбарии Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалї Рањ-
мон боиси афзудани эътибори 
ҷаҳонии он гардид. 

Пешрафти иқтисодиёт ва таъ-
мини амнияти шаҳрвандон боис 
гашт, ки ҳамасола ба Тоҷикистон 

ҳазорон нафар сайёҳони хориҷӣ 
ташриф оранд.  Ҳамин аст, ки 
рӯзномаи бонуфузи байналмила-
лии “Financial Times” Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро ба рӯйхати 8 ки-
шваре ворид намуд, ки ба хонан-
дагони сершумори худ боздид 
аз кишвари мо тавсия медиҳад. 
Тибқи раддабандии   Ташки-
лоти байналмилалии  “British 
Backpacker Society” аз рӯи 
имкониятҳои саёҳати саргузаштӣ 
ва пиёдагардӣ Тоҷикистонро 
ба даҳгонаи аввали кишварҳои 
беҳтарини ҷаҳон шомил намуда,  
Департаменти давлатии ИМА 
ва Агентии таҳлилии “Турстат”-
и Россия ҷумҳурии моро яке аз 
мамлакатҳои барои саёҳат амну 
бехатар арзёбӣ намудааст. 

Албатта, ин ҳама аз шарофати 
истиқлол аст. Аз ин рӯ, таманно 
дорем, ки  арзишҳои олии мар-
думи тоҷик поянда ва саодати он 
ҷовидона бимонад ва Тоҷикистон  
дар ҷодаи пешрафту тараққиёт 
муваффақу комгор бошад. 

Муборак субҳи истиқлоли тоҷик!
Шаҳодатномаи иқболи тоҷик.               
Чу истиқлол истиқбол гирад, 
Ҳумоюн субҳи истиқлоли тоҷик!

Зебуннисо Ҳамроқулова, 
омӯзгори кафедраи 

забони тоҷикии   ДТТ


