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Бинобар аҳаммияти бузурги соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи мамлакат, ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва 
таъмин намудани иҷрои ҳадафҳои стратегии миллӣ, аз ҷумла раванди саноатикунонии босуръати кишвар пешниҳод ме-
намоям, ки солҳои 2022–2026, яъне то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон «Солҳои рушди саноат» 
эълон карда шаванд.

Аз Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олӣ “Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ”

СОЛИ 2022-РО БА СОЛИ ДАСТОВАРДЊОИ АРЗАНДАИ СОЛИ 2022-РО БА СОЛИ ДАСТОВАРДЊОИ АРЗАНДАИ 
ТАЪЛИМӢ ВА ИЛМИЮ ТАЊЌИЌОТӢ ТАБДИЛ МЕДИЊЕМТАЪЛИМӢ ВА ИЛМИЮ ТАЊЌИЌОТӢ ТАБДИЛ МЕДИЊЕМ

Дар маҷлиси тантанавие, ки 
30-юми декабри соли 2021 дар 
толори асосии ДТТ бо иштиро-
ки профессорон ва омӯзгорону 
кормандони донишгоҳ доир 
гардид, ҳисоботи ректори 
донишгоҳ Амонзода Илҳом Те-
мур дар соли 2021 ва вазифаҳо 
барои соли 2022 шунида шуд.

Аз ҳисобот маълум гар-
дид, ки ҳайати профессоро-
ну омӯзгорон ва кормандону 
донишҷӯёни донишгоҳ кору 
фаъолияташонро дар асоси 
дастуру ҳидоятҳои Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат, Президенти 
кишвар муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон, дастурҳои Вазора-
ти маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Вазорати саноат ва 
технологияҳои нави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба роҳ монда, ба 
дастовардҳои назаррас ноил 
гардиданд.

Ќайд гардид, ки дар сохто-
ри донишгоҳ 8 факултет, 19 ка-
федра, 2 марказ, Донишкадаи 
технология ва менеҷменти 
инноватсионӣ дар шаҳри 
Кӯлоб, филиали донишгоҳ дар 
шаҳри Исфара, Гимназия дар 
шаҳри Кӯлоб ва Литсейи инно-
ватсионии «Душанбе» фаъоли-
ят доранд. 

Донишгоҳ аз рӯи 49 ихтисос 
дар зинаи бакалавр, аз рӯи 36 
ихтисос дар зинаи магистрату-
ра, аз рӯи 9 самти илмӣ аспи-
рантура ва аз рӯи 8 самти илмӣ 
докторантура аз рӯи ихтисос 
PhD мутахассис тайёр мекунад.

Имрӯз дар донишгоҳ раван-
ди мунтазами таълимро 257 на-
фар устодону профессорон таъ-
мин намуда истодаанд, ки 142 
нафарашон дорои дараҷа ва ун-
вони илмӣ (55,2 %) мебошанд.

Хурсандибахш аст, ки соли 
2021 аз ҷониби Комиссияи 
Олии Аттестатсионӣ (КОА) ба 
10 нафар унвони илмии дот-
сент дода шуд. 45,7%-и теъ-
доди омӯзгорони донишгоњро 
ҷавонон ташкил медиҳанд, ки 
аз онҳо 11 нафар дорои дараҷаи 
номзади илм ва 5 нафар доктор 
аз рӯи ихтисос (PhD) мебошанд.

Дар Донишгоҳ дар 294 
гурӯҳи академӣ 5140 на-
фар донишҷӯ тибқи низоми 
кредитӣ таълим гирифта исто-
даанд. Аз ин шумора 3986 на-
фар (77,5 %) донишҷӯи шуъбаи 
рӯзонаи зинаи бакалавриат, 116 
нафар (2,2 %) донишҷӯи зи-
наи магистратура ва 1038 нафар 
(20,1 %) донишҷӯёни факултети 

таҳсилоти фосилавӣ-ғоибона 
мебошанд. 

Бо мақсади таҳким 
баҳшидани пояи моддиву 
техникӣ дар донишгоҳ 24 син-
фхонаи компютерӣ, 29 синфхо-
наи махсусгардонидашуда, 64 
адад тахтаи электронӣ, 4 адад 
минбари электронӣ, 108 адад 
проектор ва дигар таҷҳизоти 
мултимедиявию аккустикӣ мав-
риди истифода қарор дошта, 
айни замон дар ҷараёни таъ-
лим 898 адад компютер (нисбат 
ба соли 2020-ум 73 адад зиёд) 
истифода бурда мешаванд. 

Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон барои баланд бар-
доштани сатҳу сифати таъ-
лиму тарбия, ҷавобгӯ будани 
он ба стандартҳои байналми-
лалии таҳсилоти олии касбӣ 
тадбирҳои зиёд андешида, 
онҳоро зина ба зина амалӣ гар-
донида, ба ин васила мавқеи ху-
дро дар фазои таҳсилоти олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун 
аз он бењтар намуда истодааст. 
Чунончи, соли 2018 ДТТ дар 
рейтинг байни 40 муассисаи 
таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ 
ҷойи 12-умро ишғол наму-
да буд. Дар соли 2021 бошад, 

мақоми 8-умро ишғол намуд, 
ки ин аз беҳтар шудани сифа-
ти таълим ва баланд гардидани 
обрӯву нуфузи  донишгоҳ башо-
рат медиҳад.

Дар айни замон се барномаи 
таълимии донишгоҳ: 1- 250104 
- молия ва қарз, 1-250103 - 
иқтисоди ҷаҳон ва 1-49010202 – 
технологияи шир ва маҳсулоти 
ширӣ аз аккредитатсияи 
байналмилалӣ гузашта соҳиби 

Шаҳодатномаи байналмилалӣ 
гардидааст ва дипломҳои хат-
мкардагони ин барномаҳои 
таълимӣ дар кишварҳои Аврупо 
пазируфта мешаванд.

Инчунин бо дар назардо-
шти таъмини рушди инноват-
сионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
раёсати донишгоҳ барои таъ-
сис додани ихтисосҳои рави-
яи 1-4003-системаҳои зеҳнии 
компютерӣ ҳуҷҷатҳои заруриро 
тайёр намуда, барои гирифтани 
иҷозатнома ба Агентии давла-
тии назорат дар соҳаи маорифи 
назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешниҳод намуда-
аст. 

Дар соли 2021 Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистонро аз 
рӯи 39 ихтисос дар умум 1384 
нафар  донишҷӯ хатм намуд, 
ки аз онњо 888 нафар (64,0%)-
ро зинаи бакалаври шуъбаи 
рӯзона, 411 нафар (29,6 %) 
зинаи бакалаври факултети 
таҳсилоти фосилавӣ-ғоибона 
ва 85 нафар (6,1%) зинаи маги-
стратура ташкил медињад. 

Инчунин, 82,0 %-и хатмкар-
дагони зинаи бакалавр корҳои 
тахассусии хатмро бо баҳои 
“аъло” ва “хуб” ҳимоя наму-

данд.
Дар соли 2021-ум 18 нафар 

донишҷӯи зинаи бакалавр ва 7 
нафар донишҷӯи зинаи маги-
стратура донишгоҳро бо дипло-
ми аъло хатм карданд.

Донишгоҳ дар тӯли фаъо-
лияташ беш аз 14901 нафар 
мутахассисони баландихтисо-
си соҳаҳои гуногуни иқтисоди 
кишварро тайёр намудааст, ки 
621 нафари онҳо донишгоҳро 

бо дипломи аъло хатм кардаанд.
Маврид ба зикр аст, ки 

таҳия ва чопи китобҳои дарсӣ, 
дастурҳои таълимӣ, асарҳои 
илмӣ ва дастурҳои методӣ таҳти 
назорати мунтазами раёсати 
донишгоҳ қарор дода шудааст. 
Дар соли таҳсили 2020-2021 аз 
ҷониби омӯзгорон ва профес-
сорони донишгоҳ 18 китоби 
дарсӣ, 24 дастури таълимӣ, 14 
асари илмӣ ва 66 дастури методӣ 
аз чоп бароварда шудааст. 

Раёсати донишгоҳ бо 
мақсади боз ҳам беҳтар ба 
роҳ мондани кор дар сам-
ти тарбияи миллӣ, хештан-
шиносию худогоҳии миллӣ, 
ватанпарастӣ,  тарбияи ахлоқию 
маънавӣ, тарбияи ҳуқуқӣ ва 
гуманистӣ, зебоипарастӣ ва 
ҷисмонӣ, тарбияи меҳнатӣ ва 
касбинтихобкунӣ, экологӣ ва 
тарзи ҳаёти солим, тарбияи 
таҳаммул ва тоқатпазирӣ дар 
робитаи зич бо мақомотҳо, 
сохторҳо, вазоратҳо ва 
муассисаҳои дигари таълимӣ 
фаъолият намудааст.

Бо усули факултет ба фа-
култет дар давраи ҳисоботӣ 
12 вохӯрӣ оид ба пешгирии 
шомилшавии ҷавонон ба 
гурўњњои террористї ва экстре-
мистї, ҳамзамон, бо иштиро-
ки намояндагони ҳифзи ҳуқуқ 
сохторҳои дахлдор 4 ҷаласа 
доир ба мавзӯъҳои терроризм ва 
экстремизм доир карда шуд.

Бо мақсади иҷрои Амри Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 18.03.2020, №АП-1365, иҷрои 
супориши Сарвазири Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 8.09.2020, 
№2К/74 – 75 ва дастурҳои Си-
тоди ҷумҳуриявӣ, аз ҷониби 
раёсати донишгоҳ дар сам-
ти пурзӯр намудани чораҳои 
зиддиэпидемикӣ барои пеш-
гирии интиқол ва паҳншавии 
сирояти нави коронавирус - 
COVID-19 мунтазам чораҳои 
мушаххас андешида шуданд. 

Аз ҷумла зиёда аз 30 аксияву 
чорабиниҳои зиддиэпидемиологӣ 
доир карда шуданд. 

Баҳри сазовор пе-
швоз гирифтани 30-сола-
гии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар 
доираи дастуру супоришҳои Ра-
иси шаҳри Душанбе муҳтарам 
Рустами Эмомалӣ, ҷиҳати ба 
“шаҳри сабз” табдил додани 
пойтахти кишвар, бо ҷалби кор-
мандону донишҷӯён 29 мароти-
ба шанбегию ҳашарҳо ташкил 
карда шуда, дар ҳудуди ноҳияи 
Фирдавсии шаҳри Душанбе 
зиёда аз 100 бех ниҳоли гуногун 
ва гулҳои ороишӣ шинонида 
шуд. 

Дар ҷашни 30 – сола-
гии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бар-
номаи театрикунонидашудаи 
“30 ахтари дурахшон” 500 на-
фар донишҷӯ, дар роҳпаймоии 
осоишта 1000 нафар донишҷӯю 
корманди донишгоҳ фаъолона 
ширкат намуданд. 
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ОМЎЗИШ ВА ШАРЊУ ТАВЗЕЊИ ПАЁМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

 «ОИНАИ РАШТ»  АЗ НИГОЊИ «ЉУМЊУРИЯТ»

Бояд ќайд намуд, ки раёсати дониш-
гоњ барои таъмини иќтидори зењнии 
омўзгорону кормандон фазои солим 
барќарор намуда, њавасмандгардонии 
омўзгорони љавон ва унвонљўёнро барои 
дифои рисолањои илмӣ яке аз самтњои 
афзалиятноки фаъолияти худ ќарор до-
дааст. Ин иќдом имкон фароњам овард, 
ки танҳо дар соли таҳсили 2020-2021-ум 
12 нафар омӯзгор ва корманди донишгоҳ 
бомуваффақият рисолаҳои докторӣ, до-
ктори PhD, доктор аз рӯйи ихтисос ва 
номзадиашонро дар шӯроҳои диссерта-
тсионии Комиссияи Олии Аттестатсио-
нии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федерат-
сияи Россия дифоъ намоянд.

Инчунин, дар соли таҳсили 2020-
2021 ҳайати омӯзгорон соҳиби 3 патент 
оид ба ихтирооти Ҷумњурии Тољикистон 
ва 4 натиҷаи мусбат оид ба гирифта-
ни патент гардиданд. Қайд кардан ҷоиз 
аст, ки ҳоло барои дарёфти 3 патент ба 
ММПИ дархост ирсол шудааст, ки аз 
онҳо 2–тоаш барои гирифтани патенти 
Авруосиёгӣ мебошад. 

Корҳои илмӣ-тадқиқотии олимони 
донишгоҳ дар 7 корхона татбиқ гардида, 
бо санадҳои татбиқӣ тасдиқ шудаанд. 

Дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби олимону 
омӯзгорони донишгоҳ 15 монография ва 319 
мақолаи илмӣ (аз ин миқдор 65-тоаш дар 
нашрияҳои аз ҷониби КОА Федератсияи 
Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшу-
да нашр гардидаанд) аз чоп бароварда шуд. 

Дар олимпиадаи фаннӣ барои 
дарёфти ҷоизаи “Ҷоми Академияи 
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон” байни 
донишҷӯёни макотиби олии ҷумҳурӣ 
толибилмони донишгоҳ дониши му-
каммал нишон дода, аз фанни физи-
ка ҷойи 2-юм ва аз фанни химия ҷойи 
3-юмро сазовор гардида, соҳиби дипло-
му ифтихорномаҳо шуданд.

Донишҷӯёни донишгоҳ дар даври 
дуюми озмуни ҷумҳуриявии “Илм - 
фурӯғи маърифат” дар байни донишҷӯён 
дар номинатсияҳои физика ва мате-
матика  ҷои якум, дар номинатсияи 
технологияҳои иттилоотӣ ҷойи дуюм, дар 
номинатсияи навоварӣ ва ихтироъкорӣ 
ҷойҳои якум ва дуюмро ишғол наму-

данд. Дар байни омӯзгорон дар номи-
натсияи навоварӣ ва ихтироъкорӣ ду 
нафар омӯзгори донишгоҳ ҷойҳои дуюм 
ва сеюмро ишғол намуда, ба даври сеюм 
пешниҳод гардиданд.

Дар соли таҳсили 2020-2021 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
бо 23 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, 
созмону ширкатҳои хориҷӣ ҷиҳати ба 
роҳ мондани ҳамкориҳои байналмилалӣ 
шартнома ва созишномаҳои тарафайн ба 
имзо расонидааст. 

Мавриди зикр аст, ки дар соли таҳсили 
2020-2021 донишгоҳ дар амалӣ гардида-
ни 8 лоиҳаи Барномаи ЭРАСМУС+ 
Иттиҳоди Аврупо, фаъолона иштирок 
намудааст, ки амалишавии бештари онҳо 
дар солҳои оянда низ идома доранд.

Дар натиҷаи ҳамкорӣ бо ташкило-
ти Кореягии WTIT (Интиқоли ҷаҳонии 
технологияҳои иттилоотӣ) донишгоҳ до-
ираи фаъолияти худро васеъ гардонида, 

як синфхонаи компютерии замонавӣ бо 
теъдоди 25 адад ноутбуки нав, як син-
фхона барои тарҳрезии лоиҳаҳои сам-
ти ТИК ва озмоишгоҳи махсус оид ба 
Роботсозӣ таъсис дод.

Ба ғайр аз ин,  ташкилоти мазкур 
дар ҳамкорӣ бо шарикони кореягии 
худ, махсусан ташкилоти кореягии 
GoodNeighbors (Ҳамсояҳои хуб) лоиҳаи 
нави “Таълимоти барвақтии барномасозӣ 
барои наврасон”-ро роҳандозӣ намуд, 
ки бо иҷозати расмии Вазорати ма-
ориф ва илми Тоҷикистон дар 6 мак-
таби таҳсилоти умумӣ ва литсейҳо 
курсҳои пилотӣ дар заминаи барномаи 
SCRATCH гузаронида шуда истодаанд.

Амонзода Илњом Темур зимни су-
ханронї иброз дошт, ки алҳол дар 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
109 нафар донишҷӯи хориҷӣ, ки 
шаҳрвандони ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, 
Қирғизистон, Туркманистон, Қазоқистон, 

Ҷумҳурии Мардумии Чин ва Ҷумҳурии 
Исломии Афғонистон мебошанд, таҳсил 
менамоянд. 

Бояд зикр намуд, ки дар соли таҳсили 
2020-2021 тибқи қарори Шӯрои олимон 
ба 54 нафар донишҷӯ вобаста ба вазъи 
мушкилоти молиявии оилавӣ ва фавти 
падару модар кӯмакпулии якдафъаи-
наи молиявӣ дода, аз пардохти маблағи 
таҳсил озод карда шуданд.

Инчунин, дар арафаи ҷашни Наврӯз 
ва Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба 23 нафар донишҷӯи ятиму маъюб аз 
ҷониби раёсати донишгоҳ ёрдампулӣ 
дар ҳаҷми 17 ҳазору 300 сомонӣ расони-
да шудааст. 

Ректори донишгоҳ ба ҳайати профессо-
рон ва омӯзгорону кормандон барои меҳнати 
софдилонаашон баҳри рушди донишгоҳ 
изҳори сипос намуда, онҳоро бо Соли нави 
мелодӣ самимона табрику муборакбод гуф-
та, таъкид намуд, ки камбудиҳои ҷойдоштаи 
соли сипаришаванда ва вазифаҳои барои 
соли 2022 гузошташуда ҳар яки моро во-
дор месозанд, ки кору фаъолиятамонро дар 
сатҳи боз ҳам баландтар ба роҳ монда, обрӯю 
нуфузи донишгоҳро дар сатҳи натанҳо 
мактабҳои олии пешрафтаи кишвар, бал-
ки берун аз он баланд бардорем. Бо такя 
ба шароитҳои мавҷудаи имрӯза, иқтидори 
кадрии донишгоҳ ва корҳои навоварию их-
тироъкории устодону донишҷӯён, – гуфт 
Амонзода Илҳом Темур,- итминони комил 
дорам, ки мову шумо дар амалӣ гардонида-
ни сиёсати маорифпарваронаи Президен-
ти маҳбуби кишварамон, Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бахусус, Паёми 
навбатиашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (21.12.2021), инчунин дар 
татбиқи дастуру супоришҳои Вазорати 
маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Вазорати саноат ва технологияҳои нави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзанда гу-
зошта, соли 2022-ро ба соли дастовардҳои 
нави таълимӣ ва илмию таҳқиқотӣ табдил 
медиҳем. 

М. ТОШМАТОВ,
 муовини аввали ректор, 

академики Академияи
 муњандисии Љумњурии Тољикистон,

Р. МАСЪУД

СОЛИ 2022-РО БА СОЛИ СОЛИ 2022-РО БА СОЛИ 
ДАСТОВАРДЊОИ АРЗАНДАИ ДАСТОВАРДЊОИ АРЗАНДАИ 

ТАЪЛИМӢ ВА ИЛМИЮ ТАЊЌИЌОТӢ ТАЪЛИМӢ ВА ИЛМИЮ ТАЊЌИЌОТӢ 
ТАБДИЛ МЕДИЊЕМТАБДИЛ МЕДИЊЕМ

ПАЁМ-ТАЊКИМБАХШИ ТАМОМИ СОЊАЊО
Паёми Президенти кишвар, Пе-

швои муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ 
роҳнамоест, ки самтҳои асосии мин-
баъдаи сиёсати дохилию хориҷии ки-
шварамонро муайян менамояд. Боиси 
хурсандист, ки пас аз ироа гардидани 
ҳар як Паём ба Маҷлиси Олӣ дар мам-
лакат дигаргуниҳои куллӣ ба амал ме-
оянд ва рушду такони ҷиддие дар ҳама 
самтҳою соҳаҳо эҳсос карда мешавад. 
Аз ин рӯ, бо боварӣ гуфта метавонем, 
ки Паёми навбатии Пешвои миллат, 
ки 21-уми декабри соли 2021 ироа гар-
дид, боз як такони бузурге барои пе-
шрафт, боло рафтани сатҳи зиндагии 
мардум, баланд бардоштани обрӯю эъ-
тибори Тоҷикистони соҳибистиқлол 
дар арсаи байналмилалӣ нақши худро 
хоҳад гузошт. Инро аз ҷонибдорӣ ва 
дастгириҳои тамоми қишрҳои ҷомеа 
ва ҷаҳду талоши онҳо баҳри амалигар-
донии Паёми Пешвои миллат баръало 
мушоҳида кардан мумкин аст. 

Дар оғоз Пешвои муаззами мил-
лат қайд намуданд, ки имсол яке 
аз ҷашнҳои таърихӣ, 30-сола-
гии истиқлолияту озодии Ватани 
маҳбубамон буд, ки онро бо шукӯҳу 
шаҳомати хоса таҷлил намудем. Ин-
чунин, иброз намуданд, ки даврони 
соҳибистиқлолӣ барои мардуми сар-
баланди мо давраи саъю кӯшишҳои 
ватандӯстона ва заҳмату талошҳои со-
занда ба хотири ҳифзи истиқлолияту 
озодии Тоҷикистон, пешрафти давлат 
ва ободии Ватан ба ҳисоб меравад.

Аз назари мазмун ва муҳтавои умумӣ 
маҳаки асосии Паёми навбатии Пе-
швои миллатро таҳлили ҳаматарафаи 
вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва 
фарҳангии кишвар ва рушди бони-
зоми он метавон арёбӣ намуд. Зеро 
дар он асосан ба иқтисодиёт аҳамияти 
ҷиддӣ дода шудааст.

Функсияи муҳим ва асосии иқтисод 
ин офаридани чунин неъматҳое 
мебошад, ки барои фаъолияти ҳаёти 
инсон зарур аст ва бидуни онҳо 
ҷамъият инкишоф ёфта наметавонад. 
Иқтисодиёти ҷомеа ин организми му-
раккаб ва фарогиранда буда, фаъоли-
яти ҳаёти ҳар як инсон ва ҷамъиятро 
таъмин менамояд. 

Аз ин рӯ, Паёми худро Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
аз дастовардҳои Тоҷикистон дар 
соли сипаргардида оғоз намуда, 
махсусан қайд карданд, ки татбиқи 
силсилачорабиниҳо ва стратегияҳои 
миллӣ баҳри баланд бардоштани сатҳу 
сифати зиндагии мардуми шарифи 
кишварамон мусоидат намуданд.

Тавре Пешвои муаззами миллат дар 
паёмашон иброз доштанд: “Ҳадафи 
олии давлат ва Ҳукумати мамлакат 
беҳтар кардани шароити зист ва ба-
ланд бардоштани сатҳу сифати зинда-
гии мардуми азизамон мебошад. Мо 
талош дорем, ки барои ҳар як соки-
ни мамлакат шароити зиндагии шои-
старо муҳайё созем ва ҳамаи нақшаву 
барномаҳоямон маҳз ба хотири амалӣ 
гардонидани ҳамин ҳадафи олии дав-
лат қабул ва амалӣ карда мешаванд”. 

Пешниҳоди Президенти кишвар 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ху-
суси “аз 1-уми июли соли 2022 му-
зди меҳнати кормандони мақомоти 
ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, 
муассисаҳои маориф, фарҳанг, ва-
рзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи 
ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар ташкилоту 
муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва 
дигар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ, 
инчунин, стипендияи донишҷӯён ва 
дигар намудҳои стипендия 20 фоиз 
зиёд карда шавад”, ғамхории навбатии 
Пешвои муаззами миллат дар ҳаққи 
мардуми шарифи Тоҷикистон ва дале-

ли боз ҳам беҳтар гардонидани сатҳи 
зиндагии сокинони мамлакат мебо-
шад.

Яке аз самтҳои муҳиме, ки дар 
Паём мавриди таваҷҷуҳи хоси Пе-
швои миллат қарор гирифт, масъалаи 
ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии аҳолии 
кишвар барои  соли 2022 ва дурна-
мои он мебошад. Масъалаи аввалине, 
ки дар самти иқтисодӣ баррасӣ гар-
дид, таҳлили суръати воқеии маҷмӯи 
маҳсулоти дохилӣ дар соли 2021 мебо-
шад. Қайд гардид, ки дар бист соли 
охир рушди миёнасолонаи иқтисодиёт 
дар сатҳи 7,5 фоиз таъмин гардида, 
маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат 
аз 1,8 миллиард сомонии соли 2000-
ум то 95 миллиард сомонӣ дар соли 
2021 ва даромади буҷети давлатӣ аз 
252 миллион сомонӣ ба 28 миллиард 
сомонӣ расонида шуд. Яъне маҷмӯи 
маҳсулоти дохилӣ қариб 53 баробар ва 
буҷети давлатӣ 111 баробар зиёд гар-
дида, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 
ба ҳар нафар аҳолӣ беш аз 30 баробар 
афзоиш ёфт.

Инчунин, Пешвои миллат қайд 
карданд, ки дар ин давра дар кишвар 
зиёда аз 2000 корхонаи истеҳсолӣ 
бунёд гардида, ҳаҷми истеҳсоли 
маҳсулоти саноатӣ нисбат ба солҳои 
аввали соҳибистиқлолӣ қариб 
чор баробар афзоиш пайдо кард. 
Ҳамзамон, дар замони истиқлолият 
аз ҷониби давлату Ҳукумат ба рушди 
соҳибкориву сармоягузорӣ таваҷҷуҳи 
махсус зоҳир гардида, то имрӯз ба 
соҳибкорону сармоягузорон зиёда 
аз 110 имтиёз ва сабукиҳои андозиву 
гумрукӣ пешниҳод карда шуданд ва 
шумораи сохторҳои бақайдгирии дав-
латии фаъолияти соҳибкорӣ аз 4 ба 
1, муҳлати бақайдгирӣ аз 49 то 3–5 
рӯз кам карда, ба таври ройгон ба роҳ 
монда шуд. 

Ин тадбир, бешубҳа, ба рушди 
соҳибкорӣ ва ҷалби бештари сармо-
ягузорон мусоидат намуда, имкон 
фароҳам меорад, ки ҳадафи чоруми 
стратегии мамлакат-саноатикунонии 
босуръат вусъати тоза ёфта, ба ин ва-
сила ҷойҳои нави корӣ муҳайё ва сатҳи 
зиндагии мардум боз ҳам беҳтару хуб-
тар гардад.   

Дар баробари ин, соҳаи маориф, ки 
соҳаи афзалиятнок эълон гардидааст, 
дар меҳвари асосии Паёми имсолаи 
Пешвои миллат қарор дошта, таъки-
ду пешниҳодҳои судманде баҳри боло 
бурдани савияи дониши толибилмон 
ва боз ҳам беҳтар кардани вазъ дар ин 
соҳа баён гардидаанд. 

Хуллас, Паёми навбатии Прези-
денти маҳбуби кишварамон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун дастури 
роҳнамо ва таҳкимбахши тамоми 
соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат, дар 
навбати худ мо омӯзоронро низ водор 
месозад, ки сатҳу сифати таълиму тар-
бияро боз ҳам баланд бардошта, мута-
хассисони рақобатпазиреро тайёр на-
моем, ки ба талаботи бозори меҳнати 
дохиливу хориҷӣ ҷавобгӯ бошанд.

Музаффар Раҳимов, декани 
факултети менеҷмент ва

 маркетинги байналмилалӣ
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БАҲРИ АМАЛИГАРДОНИИ НАҚШАВУ МАРОМҲО КӮШИШ НАМОЕМБАҲРИ АМАЛИГАРДОНИИ НАҚШАВУ МАРОМҲО КӮШИШ НАМОЕМ

Ҳар як кишвари соҳибистиқлол 
дар сиёсати миллӣ дорои хусусиятҳои 
хоси худ буда, мазмуни асосии он дар 
баргузории чорабиниҳои гуногуни 
фарҳангию сиёсӣ, рамзу анъанаҳои 
миллӣ таҷассум ва заминаи муҳим ба-
рои дарки худшиносӣ, комёб гардидан 
ба пешрафту дастовардҳои кишвар 
ба ҳисоб меравад. Барои пешбурди 
сиёсати дохиливу хориҷӣ, пойдории 
сулҳу салоҳ, баҳри таъмини оромии 
кишвари азизамон ҷасурӣ, мардонагӣ, 

ватандӯстию нотарсӣ, масъулиятши-
нос будани ҳар як шаҳрванд, хусусан, 
занону омӯзгорон зарур ба назар мера-
сад. Ҳамзамон, дарси масъулиятнокӣ 
ва амали худташаккулдиҳии шахс 
дар шароити пуртазоди ҷаҳонишавӣ 
ва иродаи қавӣ доштан миллатро аз 
гумроҳӣ нигоҳ медорад.

Аз ин рӯ, барои арҷгузорӣ ва иф-
тихор доштан аз Тоҷикистони азиз, 
Истиқлолияти пойдор ва қадршиносӣ 
заҳматҳои Президенти  кишвар, Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бе-
назир аст.

Дар ин ҷода, сараввал масъалаи 
тарбияро аз оила сар карда, баъдан 
дар мактабҳои миёна ва донишкада-
ву донишгоҳҳо ҷавононро ба ҳурмату 
эҳтироми волидайн, муаллимон ва 
калонсолон, дӯст доштани Ватан, 
худшиносию худогоҳии миллӣ, ҳифз 
намудани забони модарӣ, ҳидоят 
кардан, вазифаи аввалиндараҷаи ҳар 
як шаҳрванд, бахусус, падару модар 
мебошад.

Тарбияи фарзанд воқеан ҳам осон 
нест. Роҳи маъмулии тарбияи фарзанд 
барои мо - тоҷикон панду насиҳат аст, 
вале ҳоло ин усули тарбия тамоман 
нокифоя мебошад. Падару модарон-
ро зарур аст, ки тавассути бо садои 
баланд афсона гуфтан, китоб хондан, 

шавқу завқи фарзандонро аз кӯдакӣ 
ба образҳои бадеӣ, саҳнаҳои ҷолиби 
тахайюлбарангез ҷалб намуда, баъди 
гузаштан ба муассисаҳои томактабӣ ва 
синни хурди мактабӣ низ ин равандро 
ҷиддан идома додан муҳим ба назар 
мерасад. Ин навъи тарбия, албатта, 
шахсан ба дӯши модар меафтад. Аб-
дуррауфи Фитрат дар китоби “Оила ва 
вазоифи хонадорӣ” гуфтааст: “Муш-
килтарин вазифаи хонадорӣ, ки баъд 
аз тавлиди кӯдак ба гардани зану 
шавҳар меафтад, тарбияи фарзанд аст. 
Тарбияи фарзанд воқеан иборат аз 
ҳамин ду калима ҳосил шудааст. Би-
нобар ин, дар назари шумо хурд мена-
мояд. Лекин соҳибназарон воқифанд, 
ки аслу маншаи тамоми инқилоботи 
сиёсӣ, динӣ, адабӣ ва иҷтимоии бани 
одам дар зимни ҳамин як ибораи кӯтоҳ 
(тарбияи фарзанд) мавҷуд аст”. 

Чи тавре ки дар Паёми навбатӣ ба 
Маҷлиси Олии ҷумҳурӣ Президенти 
маҳбуби кишварамон, Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд 
карданд “Нақши бонувону занон дар 
эъмори ҷомеаи демократӣ ва дунявӣ 
хеле бузург аст. Имрӯз дар кишвар 
соҳае нест, ки занону бонувони тоҷик 
дар он фаъолияти пурсамар надошта 
бошанд. Ҳоло қариб 68 фоизи кор-
мандони соҳаи тандурустӣ, беш аз 73 
фоизи кормандони илм ва зиёда аз 23 

фоизи онҳое, ки дар соҳаи кишоварзӣ 
фаъолият доранд, занону бонувон 
мебошанд”. 

Дар ин маврид қайд кардан мехо-
стем, ки илова бар ин дар баробари 
фаъолият дар соҳаҳои иҷтимоӣ, аз 
ҷумла, илму маориф, хизмати давлатӣ 
ва ғайра боз оиладорӣ, фарзандон,  
кадбонуи хона хуллас, бори гаро-
ни зиндагӣ бар дӯши занон-бонувон 
мебошад.   

Ҳамаи он кӯшишҳое, ки дар парта-
ви ҳидоятҳои ғамхоронаи Президенти 
кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон то 
ҳоло анҷом дода шудаанд, танҳо ба хо-
тири таҳкими пояҳои рушди иқтисоди 
миллии Тоҷикистон, фароҳам овар-
дани шароити мусоиди зиндагӣ ва 
фаъолият барои шаҳрвандон, хусусан, 
занону бонувон, мустаҳкам намудани 
ваҳдату истиқлоли миллии кулли со-
кинони кишвар равона гардидаанд. 

Аз ҷумла, дар Паёми навбатӣ Пре-
зиденти кишвар муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар баромадашон қайд наму-
данд, ки “маҳз ба ҳамин хотир, ба-
ланд бардоштани мақоми иҷтимоии 
занон, аз ҷумла, дар мақомоти 
роҳбарикунанда ҳамеша дар мадди на-
зари Ҳукумати мамлакат қарор дорад.

Паёми Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон “Дар бо-
раи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ 
ва хориҷии ҷумҳурӣ”, ки марду-
ми шарифи Тоҷикистон, аз ҷумла 
ҳайати профессорону омӯзгорон, 
кормандон ва донишҷӯёни 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
онро аз тариқи шабакаҳои 
телевизионӣ бо мароқи том тамо-
шо карда, аз рӯзномаю маҷаллаҳои 
кишвар мутолиа намуданд, дилгар-
мии мардумро ба ояндаи дурахшо-
ни кишвари азизамон-Тоҷикистони 
соҳибистиқлол, зиндагии шоиста, 
ватандӯстию ватандорӣ, худшино-
сиву худогоҳии миллӣ ва ҳифзи ин 
сарзамини муқаддас боз ҳам бештар 
намуд.

Ба андешаи мо паёми имсолаи 
Сарвари давлат бо баъзе хусусиятҳояш 
аз паёмҳои солҳои қаблӣ тафовут до-
рад. Пешвои миллат ба таври муфас-
сал аз хусуси 30 соли соҳибистиқлолӣ, 
ки дар маҷмӯъ барои мардуми 
Тоҷикистон давраи саъю кӯшишҳои 
ватандӯстона ва заҳмату талошҳои со-
занда ба хотири ҳифзи истиқлолияту 
озодии Тоҷикистон, пешрафти давлат 
ва ободии Ватан ба ҳисоб меравад, 
инчунин дар бораи даҳ соли авввали 
истиқлолият, ки барои мардуми ки-
шварамон  марҳилаи озмоиши бисёр 
сахту сангини таърихӣ буд, ҳарф зада, 
иброз доштанд, ки ин рӯзҳои орому 
осуда ба мардуми мо ба осонӣ му-
яссар нашудаанд. Барои расидан 
ба бузургтарин дастоварди замони 
истиқлолият – сулҳу оромӣ, суботи 
сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ, ноил шу-
дан ба зиндагии босаодати имрӯза ва 
бунёди Тоҷикистони навин, ки ҳоло 
аҳли башар онро мешиносад ва эъти-
роф мекунад, мардуми шарафманди 
тоҷик содиқона заҳмат кашиданд, 
мушкилоту маҳрумиятҳои ниҳоят ваз-
нинро аз сар гузарониданд, фидоко-
риву ҷоннисориҳо нишон доданд ва 
қаҳрамониҳо карданд. 

Яъне, паём ҳар як шаҳрванд, ба-
хусус, насли ҷавони имрӯзу оян-
даи миллатро водор месозад, ки ба 
қадри сулҳу субот, зиндагии ободу 
осоишта ва дастовардҳои даврони 
соҳибистиқлолӣ расида, дар пешрафт, 
ободию шукуфоӣ ва ҳифзи марзу буми 
ин сарзамини муқаддас, ки онро ном 
Тоҷикистон аст, бирасанд ва шукрона 
аз Ватани азизу муқаддаси хеш намо-

янд.
Ёдовар шудани Пешвои муаз-

зами миллат аз Иҷлосияи 16-уми 
Шӯрои Олии Тоҷикистон, ки соли 
1992 дар шаҳри бостонии Хуҷанд 
баргузор гардид ва нахустин қарорҳо 
ҷиҳати қатлу хунрезӣ, таъмин наму-
дани суботу оромӣ, сарҷамъ сохта-
ни миллати тоҷик ва барқарорсозии 
сохти конститутсионӣ қабул карда 
шуданд, инчунин қабул гардидани 
яке аз муҳимтарин рамзҳои давлати 
соҳибистиқлоламон Парчами миллӣ 
дар ҳамин иҷлосия, ба Ватан баргар-
донидани беш аз як миллион нафар 
гуреза, ки бо мақсади аз парокандагӣ 
наҷот додани миллати тоҷик дар як 
муддати кӯтоҳ амалӣ гардид, зарура-
ти қабули Конститутсияи нав, дар за-
минаи Конститутсия минбаъд ҳамчун 
рамзҳои давлатдорӣ тасдиқ гардида-
ни Нишони давлатӣ ва Суруди миллӣ 
далели равшани гуфтаҳои боло буда, 
аз ҷаҳду талошҳои зиёд, заҳматҳои 
шабонарӯзӣ ва хидматҳои беназири 
Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон башорат медиҳанд.

Дар паёми Пешвои миллат омада-
аст, ки тибқи сиёсати башардӯстона 
бо фармони Президенти мамлакат 
“Дар бораи боздоштани татбиқи ҷазои 
қатл” аз 30-юми апрели соли 2004, ки 
дар заминаи он қонуни дахлдор қабул 
карда шуд, ба ҷазои қатл ва иҷрои он 
дар кишвар мораторий эълон гардид. 
Дар давраи истиқлолият 17 маротиба 
қонун дар бораи авф қабул ва нисбат 
ба 170 ҳазор нафар татбиқ гардида, 
онҳо аз адои ҷазо озод карда шуданд.

Тавре Пешвои муаззами миллат 
иброз доштанд, дар натиҷаи ҷидду 
ҷаҳд ва заҳмати аҳлонаи мардуми 
шарифи кишвар дар бист соли охир 
рушди миёнасолонаи иқтисодиёт 
дар сатҳи 7,5 фоиз таъмин гардида, 
маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат 
аз 1,8 миллиард сомонии соли 2000-
ум то 95 миллиард сомонӣ дар соли 
2021 ва даромади буҷети давлатӣ аз 
252 миллион сомонӣ ба 28 миллиард 
сомонӣ расонида шуд. 

Дар мамлакат ба соҳаи саноат 
таваҷҷуҳи бештар дода шуда, ҳадафи 
чоруми стратегии мамлакат, яъне аз 
кишвари аграрию саноатӣ ба кишва-
ри саноатию аграрӣ табдил додани 
Тоҷикистон қабул гардид. Дар роби-
та ба ин, Пешвои миллат дар Паё-
ми навбатиашон солҳои 2022-2026-ро 
“Солҳои рушди саноат” эълон наму-
данд.

Маврид ба зикр аст, соҳаи мао-
риф, ки ҳамчун соҳаи афзалиятнок 
эълон гардидааст, таваҷҷуҳ ва ғамхорӣ 
ба ин соҳаи муҳим аз ҷониби Сар-
вари оқилу хирадманди кишвар 
ҳамасола ба мушоҳида мерасад. Тав-
ре дар паёми навбатиашон Пешвои 
миллат иброз доштанд: “Дар даврони 
соҳибистиқлолӣ мо бунёди маорифи 
миллӣ ва ворид гардидан ба фазои 
таҳсилоти байналмилалиро ҳадафи 
муҳимтарин ва самти афзалиятноки 
сиёсати иҷтимоии давлат ва Ҳукумати 
мамлакат қарор додем. Бо вуҷуди он 
ки раванди таҳсил дар муассисаҳои 
таълимӣ ба низоми муайян даромада-
аст, зарур аст, ки барои боз ҳам баланд 
бардоштани сатҳу сифати таҳсилот, 
омода кардани кадрҳои баландихти-
сос, омӯхтани забони давлатӣ, таъриху 
фарҳанги бостонии халқи тоҷик, боло 
бурдани завқу рағбати хонандагон ба 
омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ, табиӣ, 
технологияҳои иттилоотӣ ва аз худ 
кардани забонҳои хориҷӣ, махсусан, 
забонҳои русиву англисӣ таваҷҷуҳи 
аввалиндараҷа зоҳир карда шавад”.

Пешвои муаззами миллат дар ҳар 
як суҳбату вохӯриҳояшон аз иқдому 
ташаббусҳои созандаи ҷавонони мам-
лакат ёдовар шуда, саҳми онҳоро  дар 
пешрафт ва ободию шукуфоии Вата-
ни мањбубамон бесобиқа медонанд. 
Дар паёми навбатиашон низ Прези-
денти мамлакат ба ҷавонон боварию 
эътиқоди зиёд доштани худро ба таври 
зайл баён намуданд: “Ҷавонон оян-
даи давлату миллат, қувваи пешбаран-
даи ҷомеа ва захираи стратегии дав-
лату Ҳукумати мамлакат мебошанд. 
Ҷавонони мо дорои ҳисси баланди 
миллӣ ва эҳсоси гарми ватандӯстиву 
ватанпарварӣ буда, дар мубориза бо 
ҳама гуна хавфу хатарҳое, ки зидди 
давлату миллатанд, омода мебошанд 
ва манфиатҳои миллиро аз ҳар ман-
фиати дигар боло медонанд. Мо бо 
ҷавонони бонангу номуси худ ифтихор 

мекунем ва барои ҳалли масъалаҳои 
онҳо минбаъд низ тамоми тадбирҳоро 
амалӣ мегардонем”.

Пешвои миллат дар паёмашон 
таъкид намуданд, ки хурофот ҷаҳолат 
аст ва ҷаҳолат ба инсон танҳо бадбахтӣ 
меоварад ва боиси ақибмонии ҷомеа 
ва давлат мегардад. Бинобар ин, пада-
ру модарон бояд шароит муҳайё соза-
нд, ки наврасону ҷавонон, чи духтару 
чи писар бояд хонанд, илму дониш 
ва касбу ҳунар омӯзанд ва таъкид ме-
намоянд, ки мо сабақҳои талхи му-
холифату нооромиҳо ва беназмиву 
беқонунии солҳои 1991 – 1997-ро 
ҳаргиз набояд фаромӯш кунем. Мо 
бояд ҳамеша босабру таҳаммул бошем, 
ҳамдигарро ҳамеша дастгирӣ кунем, 
ба ятимону маъюбон ва оилаҳои кам-
бизоат ғамхорӣ намоем, Ватанамонро 
сидқан дӯст дорем, фарзандонамонро 
дар ҳамин рӯҳия тарбия кунем, ба Ва-
тан, миллат ва давлати худ ҳаргиз хиё-
нат накунем, зеро хиёнатро на Худо 
мебахшад ва на бандаҳои Худо.

Чунин нуктаҳои муҳимми Паём 
ҳар яки моро водор месозанд, ки баҳри 
пешрафт ва ободию шукуфоии Ватани 
маҳбубамон-Тоҷикистони биҳиштосо, 
ки озодию соҳибистиқлолии он ба 
осонӣ ба даст наомадааст, содиқона 
заҳмат кашида, ҳушёриву зиракии сиё-
сиро аз даст надиҳем, бо кору пайкор ва 
иқдому ташаббусҳои наҷиб ватандӯсти 
ҳақиқӣ буданамонро собит созем.  

Хуллас, ҳайати профессорону 
омӯзгорон, кормандон ва донишҷӯёни 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
Паёми Президенти маҳбуби кишва-
рамон, Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кору 
фаъолияти хеш қарор дода, татбиқи 
амалии онро асоси пешрафт, ободию 
шукуфоӣ ва дар арсаи байналмилалӣ 
боз ҳам баланд гардидани обрӯю нуфу-
зи Ватани маҳбубамон – Тоҷикистони 
соҳибистиқлол медонанд.

Р.МАСЪУД
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ИЛМУ ДОНИШ- САРЧАШМАИ ДАСТОВАРДЊОИ  АРЗАНДА
Баланд бардоштани сатњи  до-

ниш  ва мањорату  малакаи насли  
наврас талабу  таќозои  замон 
аст, зеро  танњо  бо ин васила мо  
метавонем дар  пешравии  њаёти  
сиёсию иљтимої ва   иќтисодию  
фарњангии  кишварамон  сањмгу-
зор  бошем.

Фарогирии   бомуваффаќияти  
донишњо бе  шавќу завќи  кўдакон  
ба  љараёни  таълим   номумкин 
аст. Њамагон  медонем, ки шакли 
асосии таълим дар муассиса дарс 
ба ҳисоб меравад. Гарчанде хонан-
дагон дар љараёни дарсњо бо дони-
ши  амиќу мукаммал фаро гирифта 
мешаванд, лекин ин њам сатњи та-
лаботи  онњоро  ќонеъ  нагардони-
да, мехоњанд, ки аз аќлу заковати 
хеш  истифода намуда, донишњои 
нав ба  навро  аз  худ  намоянд. Ин 
раванд омўзгоронро  водор  месо-
зад, ки ба корњои  берун  аз  синфї 
аз  нуќтаи назари  педагогї љид-
дї  назар  намуда, бањри фаъоли-
яти эљодӣ ва баланд  бардоштани  
сатҳу  сифати дониши  шогирдон 
аз роњу усулњои нав ба нави таълим 
истифода бурда, дар ин самт корро  
ҷоннок  намоянд.

Яке  аз шаклњои  корњои  беру-
назсинфї  гузаронидани  озмунњои 
гуногун   ба  шумор  мераванд. 
Онњо дар тарбия  ва  инкишофи  
шавќу завќи  хонандагон  наќши  
муњим  мебозанд. Гузаронидани 
ин қабил озмунҳо ба омӯзгорон  
имконият фароҳам  меоваранд, то 
хонандагони болаёқатро  дар тамо-
ми  бахшҳо  муайян  намуда, баҳри  
дар оянда рушду инкишоф додани 
маҳорату малакаи ҳар як нафар му-
соидат  намоянд. Ногуфта  намо-
над,  ки  баҳри  амалӣ гардидани  
гуфтаҳои   боло  пеш  аз  ҳама бояд   
худи  хонандагон  майл ва  шавқу  
завқи иштирок  дар  ин  озмунҳоро  
дошта  бошанд.                                                                                                

Ҳамасола иштироки  навра-
сон дар   озмунҳои фаннӣ яке аз 
воситаҳои фаъолгардонии хонан-
дагон баҳри рушду инкишофи  
илму дониш  ба ҳисоб меравад. 
Зери сарварии  ҷонишини авва-
ли  директор  оид ба корҳои таъ-
лим ва тарбия  Аҷиҷимил Гулно-
ра Ҷамиловна омӯзгорони фаннӣ  
бо  хонандагон дар давоми соли 
хониш кор мебаранд  ва  онҳоро 
баҳри иштироки  фаъолона  омода  
месозанд.  Дар соли тањсили  2021-
2022  низ  хонандагон аз  рўйи до-
нишу малака ва ќобилияти худ дар  
даври якуми  озмунњои дохилилит-
сейї иштирок намуда, бењтаринњо 
ба даври дуюм  роњхат  гирифтанд.

Дар даври дуюми озмун (ноњи-
явї) 65 нафар хонанда сазовори 
љойњои  намоён  гардиданд. Аз  ин  
шумора 19 нафар љойи якум, 21 на-
фар љойи  дуюм ва  25 нафар љойи 
сеюмро  ишѓол  карданд.                                                                                                

Њамагон  бархӯрдор аз онем, 
ки  бо  ташаббуси  бевоситаи  
Асосгузори  сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии  Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ  Раҳмон  “Солҳои 2020- 

2040 бистсолаи омӯзиш  ва  рушди  
фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ  ва  
риёзӣ  дар соҳаи илму маориф” 
эълон  карда  шудааст.                   

Бо мақсади амалисозии  ин 
иқдом  омӯзгорони фанҳои дақиқ  
дар ин самт корро  ҷоннок намуда, 
ба он  муваффақ шуданд, ки 31 
нафар  хонанда дар  олимпиадаи 
мактаббачагон  сазовори ҷойҳои  
намоён  гарданд.

Дар литсей  баҳри дар амал  
татбиқ  намудани амри Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 
ба ташкил ва баргузории озму-
ни ҷумҳуриявии “Илм – фуруғи 
маърифат” бахшида ба сазовор 
пешвоз гирифтани ҷашни 30-со-
лагии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи 
чорабиниҳо таҳия ва тасдиқ кар-
да шуда, тибќи он  омӯзгорони 
фаннӣ  бо хонандагон кор бурда, 
ба муваффақиятҳо  ноил гарди-
данд. Аз љумла,  Бахтиёри Хайрид-
дин хонандаи синфи 8 «е» ғолиби 
даври дуюм дар номинатсияи би-
ология, Валиева Лайлї хонандаи 
синфи 8 «в» ғолиби даври дуюм 
дар номинатсияи география, Ри-
зоев Маҳмудҷон хонандаи синфи 
9 «а» ғолиби даври дуюм дар но-
минатсияи «Ихтироъкорї  ва на-
воварї»  аз ҷониби  Раиси шаҳри 
Душанбе муҳтарам Рустами Эмо-
малї  бо  мукофотпулї сарфароз 
гардонида шуданд.

Ризоев Маҳмудҷон хонандаи 
синфи 9 “а”, ки  ғолиби  даври 
сеюми озмуни «Илм - фурўғи 
маърифат» дар  номинатси-
яи  “Ихтироъкорӣ ва навоварӣ”  
гардид,  аз  ҷониби Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бо Дипломи да-
раљаи сеюм ва  мукофотпулӣ сар-
фароз гардонида шуд.

Ҳамчунин Валиева Лайлї хо-
нандаи синфи 8 «в»  аз фанни  ге-
ография соҳиби  Сертификат ва  
Нарзуллоева М. хонандаи синфи 
8 «г» аз  фанни забони англисӣ 
соҳиби Дипломи  дараҷаи 2-юм  
дар олимпиадаи байналмилалии 
“Тобистон-2021” гардиданд.

Боиси хурсандист, ки  се  на-

фар хонандаи литсей:  Сатторов 
Амирҷон синфи  9 “а”, Валиева  
Лайлӣ  синфи  8 “в”, Давлатова  
Сафина синфи  10 “а”ғолибони 
озмуни гирандаи “Стипендияи  
Президентӣ” дар соли таҳсили 
2021-2022  гардиданд.        

Дар  соли  хониши  2021- 2022 
хонандагони литсей дар “Ҳафтаи 
илм, технология  ва ихтироъко-
рии наврасону ҷавонони  шаҳри  
Душанбе”, ки дар Маркази руш-
ди истеъдодњои назди Сарраёсати 
маорифи шањри Душанбе шуда 
гузашт,  фаъолона  иштирок на-
муда, хонандаи  синфи 11 “а” 
Дулев М; (дар бахши  физика), 
хонандаи  синфи 11 “б” Эгамо-
ва М;  (дар бахши биология), хо-
нандаи  синфи 9 “б” Гулбарги К; 
(дар бахши рӯзноманигорӣ) сазо-
вори  “Шоҳҷоиза” гардиданд. Бо 
Дипломи дараҷаи I , II ва  III  дар 
бахши рӯзноманигорӣ 1 нафар, 
адабиёт 2 нафар, забони тоҷикӣ 
1 нафар, забони давлатӣ 2 нафар, 
асосҳои давлат ва ҳуқуқ 2 нафар, 
биология 1 нафар, геометрия 2 
нафар, физика 1 нафар қадрдонӣ 
карда шуданд.

Дар озмуни “Фурӯғи субҳи 
доноӣ китоб аст” хонандагони 
литсей С. Домуллоҷонова дар но-
минтсияи “Адабиёти  ҷаҳон” са-
зовори ҷойи 1, Гулбарги К, дар 
номинатсияи “Адабиёти  муосир” 
сазовори ҷойи 1, Шарипова Ф. дар  
номинатсияи “Адабиёти бачаго-
на” сазовори ҷойи 1-ум гардида, 
барои иштирок дар даври шаҳрӣ  
роҳхат  гирифтанд. Дар даври дую-
ми озмун С. Домуллоҷонова ҷойи 
1- ум, Гулбарги К. ва Шарипова 
Ф. барои иштироки фаъолона  бо 
Ифтихорнома сарфароз  гардони-
да шуданд. С. Домуллољонова дар  
даври сеюми озмун бо Дипломи 
дараљаи  2-юм  ва мукофотпулӣ  
қадрдонӣ карда шуд.

Ташкил ва  баргузории  ин  
қабил  чорабиниҳо  байни  на-
врасону  ҷавонон бори  дигар аз  
ғамхориҳои  бевоситаи  Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон   муњтарам Эмомалӣ   
Раҳмон  шаҳодат медиҳанд. 

Дар озмуни “Истеъдодҳо”, ки 
аз 29 – уми ноябр то 4 – уми де-
кабри соли 2021  аз  рӯйи 7  бахш  
гузаронида шуд, хонандагон  аз  
ашъори адибони  классику  му-
осири  тоҷик  ва  рус  пораҳои 
шеърӣ  қироат намуда, ѓолибон ба 
таври зайл муайян карда шуданд: 
Шарипова  Фархунда  хонандаи 
синфи 7 “в” ҷойи I , Ғуломов Би-
лол  хонандаи синфи 7 “б” ҷойи 
I, Абдуалимова Омина  хонандаи   
синфи 5 “в” ҷойи I, Сафарзода  
Шукрона  хонандаи синфи 5 “а”  
ҷойи II, Ёрова  Паймона  хонандаи  
синфи 7“в”  ҷойи II, Тагозода Рам-
зес хонандаи  синфи 5 “а”  ҷойи 
II, Қурбонзода  Парвин  хонандаи 
синфи 5 “а”  ҷойи III,  Файзенова  
Мадина  хонандаи синфи  5 “а”  
ҷойи III,  Гурезова  Марям  хонан-
даи синфи 7 “б” ҷойи III, Амонов  
Тимур  хонандаи синфи 5 “в” ҷойи 
III.

Ѓолибони  бахши  “Ровии   
ҷавон” Шералиева  Шукрона   хо-
нандаи синфи 9 “б”  ҷойи I, Гул-
барги Камолиддин  хонандаи син-
фи  9 “б”  ҷойи I, дар бахши  “Шо-
ири ҷавон” Шеров  Ёқуб  хонандаи 
синфи  5 “в” ҷойи II,  бахши  “Рас-
соми ҷавон”   Суфишоев Суфи-
шо хонандаи синфи 8 “е” ҷойи  I, 
Бобоева  Ариана  хонандаи синфи 
6 “г” ҷойи I, Шеров  Ёқуб  хонан-
даи синфи 5 “в” ҷойи II, Мали-
ков  Билол  хонандаи синфи 9 “д” 
ҷойи II, Рабиева  Хосият хонандаи 
синфи 6 “г” ҷойи II,  Абдуллоева  
Асила  хонандаи синфи 7 “е” ҷойи 
II,  Соҳибназаров  Муҳаммадҷон  
хонандаи синфи 6 “а” ҷойи III, 
Саидов  Абдулазиз  хонандаи син-
фи 7 “а” ҷойи III, Кавракова  Иро-
да  хонандаи синфи 7 “д” ҷойи  
III,  бахши  “Овози тиллоӣ”  Ка-
римова  Умеда  хонандаи синфи  
7 “а”  ҷойи I, Ҳайдаров Абдулло  
хонандаи синфи 10 “а”  ҷойи I, 
Беромова  Аслимо  хонандаи син-
фи 5 “д”  ҷойи II, Хољаева  Оми-
на  хонандаи синфи 8 “д”  ҷойи 
II, Розиқзода  Фариза  хонандаи 
синфи  7 “д”  ҷойи III, Норинбо-
боева  Робия  хонандаи  синфи 7 
“г”  ҷойи III., дар  бахши  “Рақси 

беҳтарин” Абдуқаюмзода  Мусли-
ма  хонандаи синфи  1 “г”  ҷойи I,  
Абдуқаюмзода  Сумая  хонандаи 
синфи  2 “б”  ҷойи I,  Шарифова  
Сумая   хонандаи синфи  7 “а”  
ҷойи II, дар бахши   “Мусиқӣ”  
Юсупова  Ҳанифа  хонандаи син-
фи  6 “а”  ҷойи I,  Аҳроров  Амир  
хонандаи синфи  10  “г”  ҷойи 
II, Иброҳимзода  Ориён хонандаи 
синфи  10 “а”  ҷойи III дониста 
шуданд. 

Дар литсей гузаронидани  
ҳафтаи  “Кирдори накў”    ба  ҳусни 
анъана  даромадааст. Ин иқдом аз  
13 – ум то  23 – юми декабри 
соли 2021 идома ёфт.  Тӯли  њафта 
дар  љамъомадњои пагоњирўзї  бо 
роҳбарии  омўзгорон  хонандагон  
дар мавзуъҳои «Њар ки хандонад 
ятими хастаро…», «Гар дасти фито-
дае бигирӣ,…»  баромадњои  ҷолиб  
намуданд.  Дар долону даромад-
гоњи литсей овезањо  бахшида ба 
ин  мавзўъњо  ба     намоиш гузо-
шта шуда буданд. Давоми њафта аз 
тарафи омўзгорон ва хонандагони 
литсей  амалиёти хайрия бањри 
тарбиятгирандагони мактаб – ин-
тернати ҷумҳуриявии кӯдакони 
ятими ноҳияи Сангвор эълон гар-
дид. Дар ин амал  хоњишмандон 
иштирок намуда, кумаки беѓара-
зонаи худро расониданд. Гузаро-
нидани ин қабил  ҳафтаҳо  аз он 
шаҳодат медиҳанд, ки   инсон  бояд  
ҳар як лаҳзаи  умрро  ғанимат  до-
ниста, онро  сарфи  корҳои нек  
кунад. 

Яке  аз  омилҳои  сиҳатии  
бадан   ин  машғул   шудан ба  
варзиш  аст. Дар литсей  таҳти  
роҳбарии  ҷонишини  дирек-
тор  оид  ба  корҳои тарбиявӣ  
Ғоибова  Дилором  Мелибоев-
на   маҳфили  “Шоҳмотбозони  
ҷавон” ва Маҳфили варзиш 
(яккаҳарбаи  шарқӣ – Aikido)  
амал   мекунанд, ки дар онњо  хо-
нандагони  литсей фаъолона 
ширкат варзида, љойњои намоён-
ро ишѓол менамоянд. Чунончи,                                                                                 
29.12.21 дар Маркази рушди 
истеъдодҳои назди Сарраёсати ма-
орифи шаҳри Душанбе  Олимпи-
ада  оид ба  шоҳмот шуда гузашт, 
ки дар  он хонандаи синфи 10 “г” 
Раҳими Ромин ҷойи  2– юмро  ба 
даст овард. Яке  аз   варзишгарони 
љавонтарини литсей, ки шуњрати 
љањонї пайдо кардааст,  ин  хо-
нандаи синфи   8“г” чемпиони  
панҷкаратаи  ҷаҳон  дар  намуди  
варзиши “Djiu-djitsu” дар  байни  
наврасон  Мансур Сабуров  мебо-
шад. Мансур аз  рӯйи  ин  намуди  
варзиш  дар  як  қатор  мусобиқаҳо  
иштирок  варзида, ҷойҳои  на-
моёнро  ишғол  намудааст.

ХАЙЛОЕВА Р. А., 
омўзгори  литсейи 

инноватсионии  “Душанбе”

8-уми январи соли 2022 
дар Донишгоҳи техноло-
гии Тоҷикистон Мушовараи 
сайёри Вазорати саноат ва 
технологияҳои нави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба ҷамъбасти 
фаъолияти вазорат дар соли 2021 
ва вазифаҳо барои соли 2022 бар-
гузор гардид. 

Қабл аз оғози мушовара вази-
ри саноат ва технологияҳои нави 
ҷумҳурӣ Шералӣ Кабир аз намоиши 
дастовардҳои донишгоҳ, аз ҷумла их-
тирооти донишҷӯён, корҳои илмӣ-
тадқиқотии устодон, инчунин, раф-
ти имтиҳонҳои ниҳоӣ ва семинари 
онлайнӣ шинос шуда, дар ҷараёни 
таълим васеъ истифода бурдани 
имкониятҳои технологияҳои иттило-

отию коммуникатсиониро барои боз 
ҳам беҳтар гардидани сифати таълиму 
тарбия муфид арзёбӣ намуданд.

Шералӣ Кабир инчунин аз лит-
сейи инноватсионии “Душанбе”, 
татбиқи лоиҳаи рушди таҳсилоти олӣ 

таҳти унвони “Таҳсилоти духтарон 
ва рақобатпазирии онҳо дар бозори 
меҳнат” дар донишгоҳ, ки аз ҷониби 
Бонки ҷаҳонӣ маблағгузорӣ карда ме-
шавад ва Маркази “Технолог” барои 
духтарони дар хобгоҳ истиқоматдошта 
ва ятимону маъюбон, ки бо таҷҳизоти 
муосир муҷаҳҳаз гардонида шудааст, 
дидан намуд. Дар Маркази “Тех-
нолог”, ки дарси ройгони забони 
англисӣ барои духтарони зикргардида 
ҷараён дошт, суҳбати вазир бо онҳо бо 
забони англисӣ сурат гирифт.  

Шералӣ Кабир аз фаъолия-
ти донишгоҳ ва литсейи он изҳори 
қаноатмандӣ намуда, ба раёсати 
донишгоҳ љињати боз ҳам хубтару 
беҳтар гардонидани сифати таълим 
ва омода намудани мутахассисони ба-
ландихтисоси рақобатпазир дастуру 
тавсияҳои мушаххас доданд.

Ш. РАҶАБАЛӢ
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ВОХӮРӢ БО КОРФАРМОЁН

Татбиқи амалии лоиҳаи “MIETС”-и барномаи Эрасмус+ Иттиҳоди АврупоТатбиқи амалии лоиҳаи “MIETС”-и барномаи Эрасмус+ Иттиҳоди Аврупо

ОМӮЗИШИ АДАБИЁТИ НИЁГОН ДАР ДАРСЊОИ ТАРБИЯВӢ ОМӮЗИШИ АДАБИЁТИ НИЁГОН ДАР ДАРСЊОИ ТАРБИЯВӢ 

ЉАВОНОН – СОЗАНДАГОНИ ЉАВОНОН – СОЗАНДАГОНИ 
ИМРӮЗУ ФАРДОИ КИШВАРИМРӮЗУ ФАРДОИ КИШВАР

Дар таърихи адабиёти ҷаҳонӣ шо-
ирон ва мутафаккирони забардасте 
ҳастанд, ки бо осори арзишноки худ на 
танҳо ганҷинаи маданияти маънавии 
миллӣ, балки хазинаи ақлу заковати 
дигар халқҳоро низ ғанӣ гардонидаанд. 
Ин гуна фарзонаҳои миллат ва фитра-
ту хирад фақат ба халқи худ не, балки 
ба тамоми инсоният тааллуқ доранд. 
Мӯъҷизаи худои бахшоянда ва меҳрубон 
аст, ки аз ҷумла тоҷикон ба олами тамад-
дун бисёр шоирон ва донишмандони бу-
зургро рӯйи кор овардаанд. Шоҳасарҳое, 
ки классикони назми форс-тоҷик офа-
ридаанд, шуҳрати ҷаҳонӣ касб карда, 
бо ғояҳои маҳкамасоси умумибашарӣ, 
бузургдошти инсони шариф, ситоиши 
ақлу хирад, ахлоқи ҳамидаю одоби пи-
сандида, тафаккури рангин ва забони 
ширин, ашъору достонҳои шоирони 
шаҳири форсу тоҷикро мақбули хосу ом 
гардонидаанд. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат, Президенти муҳтарами 
кишварамон Эмомалӣ Раҳмон зимни 
суханрониҳои  давлатӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ 
ва фарҳангиву мадании хеш таъкид ба 
таъкид моро ҳушдор месозанд, ки барои 
зиндагии шоистаи кунунӣ, аз таҷрибаҳои 
деринаи фарҳангӣ ва мероси илмию ада-
бии волои гузаштаамон огоҳонаву зира-
кона ва эҳтиёткорона бархӯрдор бошем.     

Бинобар ин, зарур аст, ки омӯзиши та-
маддуни бисёрҳазорсолаи ҷаҳонтасхири 
гузаштагонро на ба хотири такрори 
сатҳӣ, балки ба хотири бузургдошти 

асолати таърихию миллӣ, муқаддасоти 
зиндагиномаи гузаштагон, ба мақсади 
мутаасирии самарабахши  таълиму тар-
бияи насли имрӯз корбандӣ намоем.То 
ба ояндагони хеш як ватани ободу осуда, 
илму фарҳанги мутамаддини кунуниро  
ба сифати боз ҳам тобноктару файзбах-
штар ба мерос гузошта бошем.

Шукргузор аз он ҳастем, ки Худо-
ванди бузург ба мо илму фарҳанги воло, 
тамаддуни бисёрҳазорсола ва чеҳраҳои 
шуҳратёри зиндаёди мутамаддинро 
арзонӣ доштааст, ки то худ мо бозто-
би нақши мондагории миллиамонро бо 
ҷавҳари ақлу дониш фозилона бишно-
сем. Ба назари мо ҳадафи умдаи тарғиби 
ахлоқи ҳамидаю ирфонӣ аз тарафи шоири 
сухангӯй ва нобиғаи давру замон Фари-
диддун Абӯҳомид Муҳаммади Аттор, ки 
зери мафҳуми маънавиёти ҷавонмардӣ ва 
инсонгароӣ таҷассум гардидааст, имрӯз 
барои тарбияи маънавию ахлоқии насли 
навраси мо аз аҳамият холӣ нестанд. Аз 
ин рӯ, мо назари шоирро на аз ҷиҳати 
тасаввуфию динӣ, балки бештар аз ҷиҳати 
ахлоқӣ, иҷтимоию маънавиётписандӣ, 
ойини ҷавонмардӣ, яъне консепсияи 
башардӯстонаи тарғибкардаи ӯ мавриди 
баҳс қарор медиҳем.

Бешак, Абӯҳомид Муҳаммад Атто-
ри Нишопурӣ яке аз намоёнтарин шо-
ири соҳибзавқи адабиётамон аст, ки 
бо ашъори сеҳрангезаш ва андешаҳои 
мӯшикофонааш дар олами назму насри 
классикии тоҷик нақши муассире гузо-
штааст. Ин адиби шуҳратёри суханвар 

ва шайхи некфарҷом тамоми умри боба-
ракаташро барои пешбурд ва ташаккулу 
такомули фарҳангу адаби мутамаддини 
форсинажодон, адабиёти маънавиёт-
густари тасаввуфиву ирфонӣ ба харҷ 
дода, бо навпардозию зебобаёнӣ ҳикмату 
ирфонро дар осори манзуму мансури 
худ ворид намуд ва шеърро аз таъри-
фу тавсифҳои безамина вораста сохт. Бо 
сеҳри қалам осорашро барои ифшо на-
мудани олами ботинии инсонҳо, ҳолу 
аҳволи онҳо ва дар ниҳоди онҳо парвари-
дани маърифату ҳақиқат, донишу маъна-
виёт, футуввату ҷавонмардӣ, ахлоқу одо-
би ҳамидаи инсонӣ равона карда, қалбу 
диди инсонҳоро ба шоҳроҳи азими худ-
шиносиву худошиносӣ, шариату тариқат 
ва маърифату ҳақиқат футуваткешона 
роҳнамун сохт. Адиб зимни консепси-
яи башардӯстонаи худ дар партави аф-
кори тасаввуфӣ-ирфонӣ, муҳимтарин 
роҳҳои парвариши ҳамаҷонибаи Инсо-
ни комилро, ки аз тамоми олудагиҳои 
нафсонӣ ва унсурҳои нолоиқ беолои-
шу пок аст, инъикос карда, ақидаҳои 
пешқадами замонашро бо гуманизми 
абадзиндаи мардуми эронинажод зинда 
нигоҳ доштааст, ки ин афкор дар тамо-
ми асарҳояш равшан таҷассум ёфтаанд.
Чуноне ки худи ӯ мегӯяд:

То абад мамдӯҳи ман ҳикмат басаст,
Дар сари ҷони ман ин ҳиммат басаст.
Аттор таъкид медорад, ки кас бояд аз 

ҳамсуҳбатии панҷ кас бигрезад: якум, аз 
дурӯғгӯй, ки ҳамеша бар вай дар ғурур 
бошӣ; дуюм, аҳмақ, ки он вақт, ки суди 

ту хоҳад, зиёни ту бувад ва надонад; 
сеюм, бахил, ки беҳтарин вақт аз ту ба-
рад; чорум, баддил, ки дар вақти ҳоҷат 
туро зоеъ гузорад; панҷум, фосиқ, ки 
туро ба як луқма бифурӯшад. 

 Адиб дар асари «Футувватномаи ман-
зум» (ҷавонмардӣ, сахо, карам), ки дорои 
82 байт мебошад, ба инсонҳо муроҷиат 
намуда, онҳоро ба роҳи ҷавонмардӣ ва 
инсонпарастӣ даъват карда, мефармояд:                                 

Худ футувват нест дар ҳарду ҷаҳон,
Бартар аз инсоф додан дар ниҳон.
Шоир тарафдори он аст, ки ода-

мон дар баробари илмомӯзӣ дар ама-
лиёти ҳаррўзаашон низ донову тавоно 
ва бурдбору хирадманд бошанд, шарафи 
ҷавонмардӣ дошта бошанд: 

Чу дониш дориву ҳастӣ хирадманд,
Биёмӯз аз футувват нуктае чанд.
Ки то дар раҳи мардон раҳ диҳандат,
Кулоҳи сарварӣ бар сар ниҳандат.
Шоир дар муроҷиати худ шартҳои 

ойини ҷавонмардиро аз 72 шарт ме-
донад. Яке аз шартҳои аввалини гузо-
штаи футувватномаи Аттор ин масъалаи 
тарғиби ростӣ, ки дар Авесто ва афкори 
Афлотун сароғози ҳамаи чизҳои хуб шу-
мурида мешавад, аст. Ҳамин хел таъкид 
шудааст, ки ростӣ яке аз мушаххасоти 
асосӣ ва пояи пуриқтидори ахлоқии 
инсонҳо ба ҳисоб меравад. Инсон бояд 
дилу нияти пок дошта, ростгӯй, ростко-
ру рострав, ростқавлу ростманиш бошад. 

М. Шамсиддинов, куратори 
курси 1-уми гурӯҳи 125010707  

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, ки узви 
фаъоли лоиҳаи “MIETC – Таҳияи барномаи 
магистрӣ оид ба идоракунии соҳибкории саноатӣ 
барои кишварҳои дар давраи гузариш” мебошад, 
ҳамкориҳои судмандро бо шарикони лоиҳа аз 
кишварҳои Аврупо – Донишгоҳи Сантяго Де Ком-
постелаи Испания ва як қатор шарикон аз Осиёи 
Марказӣ, аз ҷумла Донишгоҳи давлатии техникии 
шимоли Қазоқистон, Академияи илмҳои Тур-
кманистон, Донишкадаи давлатии иқтисодиёт ва 
менеҷменти Туркманистон, Донишкадаи давлатии 
молиявии Туркманистон, Донишгоҳи иқтисодии 
Казпотребсоюзи шаҳри Қарағандаи Қазоқистон, 
Парки технологии – CTAST-и Туркманистон, 
Маркази таълимии тиҷоратӣ (Educational Centre 
Business) – Pro (ECBP)-и Қазоқистон дар сатҳи 
зарурӣ ба роҳ мондааст. 

Дар доираи ин ҳамкориҳо сиюми ноябри 
соли сипаригардида бо мақсади тақвият додани 
тавонмандии илмии мактабҳои олӣ дар самти 
соҳибкории саноатӣ барои кишварҳои Осиёи 
Марказӣ тавассути таҳия ва амалигардонии бар-
номаи магистрии байнисоҳавӣ ва ба роҳ мон-

дани ҳамкориҳои устувор байни донишгоҳҳои 
ҳамшарик як гурӯҳ намояндагони муассисаҳои 
таҳсилоти олии дар боло зикршуда ба ДТТ та-
шриф оварданд. Сараввал, меҳмононро рек-
тори донишгоҳ д.и.т., Амонзода Илҳом Темур 
хайрамақдам гуфта, барояшон доир ба фаъо-
лият ва дастовардҳои донишгоҳ маълумоти му-
фассал манзур намуд. Ҳамчунин, барои рушди 
ҳамкориҳои муштарак бо донишгоҳҳои маз-
кур дар самти таълим, илм ва мубодилаи ака-
демии донишҷӯён, корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва 
таҷрибаомӯзии муштараки донишҷӯёну корман-
дон созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида 
шуд. Маврид ба зикр аст, ки бо мақсади татбиқи 
алоқамандии илм бо истеҳсолот, инчунин омо-
да намудани мутахассисони замони муосир бо 
дарназардошти талаботи корфармоён дар доираи 
лоиҳаи мазкур ба донишгоҳ як гурӯҳ соҳибкорони 
муваффақ ва намояндагони корхонаҳои соҳаҳои 
саноатии кишвар даъват гардида, дар музоки-
рањо оид ба таҳияи барномаи муштараки таълимӣ 
иштироки фаъолона намуданд.

А. Сатторов, декани факултети иқтисодиёт 

Боиси ифтихору сарфа-
розист, ки аз солҳои аввали 
давлатдории навини тоҷикон 
Президенти мањбуби ки-
швар, Пешвои муаззами 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба ҷавонон, ки со-
зандагони имрўзу фардои 
љомеа мањсуб мешаванд, 
таваҷҷуҳи хосса зоҳир кар-
да, дастгирию ѓамхорињои 
зиёд менамоянд.

Мо ҷавонон шукргузо-
рем, ки дар фазои ободу 
ором ва осудаи кишвар умр 
ба сар бурда, дар беҳтарин 
шароитҳо таҳсил намуда 
истодаем. Сарвари мамлакат 
дар ҳама баромадҳояшон мо 
– ҷавононро ояндаи миллат 
гуфта, таъкид менамоянд, 
ки мо бояд вақти қимати 
хешро бефоида нагузаронем. 
Ҳамеша аз пайи омӯхтану аз 
худ кардани илму дониш бо-
шем, то тавонем фардо баҳри 
ободию шукуфоии ин диёр, 
ки онро ном Тољикистон аст, 
хидмати босазое анљом дода 
бошем.

Ҳамин тариқ, дар зарфи 30 
соли соҳибистиқлолии мамла-
кат дар самти баланд бардош-
тани нақши ҷавонон дар ҳаёти 
ҷомеа, муҳайё сохтани шарои-
ти мусоид барои таълиму тар-
бияи онҳо, илму касбомӯзӣ, аз 
худ кардани забонҳои хориҷӣ 
ва технологияҳои муосири ит-
тилоотию коммуникатсионӣ 
тамоми шароити зарурӣ 
муҳайё карда шудааст.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
баҳри фароҳам овардани 
беҳтарин шароиту имконият 
ба насли ҷавону ояндасози 
миллат дар самти кору таҳсил 
дастуру супоришҳои қатъӣ 

дода, аз ташаббусу ибтикоро-
ти онҳо ҳамеша истиқбол ме-
намоянд. Аз љумла, Пешвои 
муаззами миллат дар яке аз 
паёмҳои худ ба Маҷлиси Олӣ 
бо таваҷҷуҳ ба масъалаҳои 
ҷавонон изҳор доштанд, ки: 
“Насли ҷавони кишвари мо 
бо дарки масъулияти баланд, 
иродаи мустаҳкам, садоқату 
муҳаббати ватандорӣ, эътиқод 
ба арзишу муқаддасоти миллӣ 
ва ақлу заковати худ исбот на-
муд, ки роҳи интихобкардаи 
мо дар масири ватансозиву 
ватандорӣ дуруст мебошад».

Ман ҳамчун ҷавони давро-
ни соҳибистиқлолии кишвар 
дар љавоб ба дастгирию ѓамхо-
рињои њамешагии Пешвои му-
аззами миллат тамоми кўши-
шу ѓайрати худро ба он равона 
карда истодаам, ки бо бањои 
хубу аъло таҳсил намуда, дар 
оянда њамчун мутахассиси ба 
талаботи бозори мењнати дохи-
ливу хориљї раќобатпазир дар 
рушди иќтисоди кишвар, обо-
дию шукуфої ва муаррифии 
бештари Ватани мањбубамон  
дар арсаи байналмилалї сањми 
арзандаи хешро гузорам.

РУСТАМОВА Шукрона 
Раҳимовна донишҷӯи курси 

2-юми ихтисоси 1-25010301С 
– факултети менеҷмент

ва маркетинги 
байналмилалӣ 
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МУЊАББАТЕ БО МУЊАББАТИ ЗИЁД

УСТОДИ ИЛМУ МАЪРИФАТУСТОДИ ИЛМУ МАЪРИФАТ
ЁДНОМАЁДНОМА

 Мо бояд як нуктаи муҳимро ҳамеша 
дар ёд дошта бошем, ки зан-модар 
мавҷуди муқаддас мебошад ва ҳамаи 
сиёсатмадорону донишмандон ва бузур-
гони олам, аз ҷумла, Пайғамбари ислом 
аз домани поки модар ба дунё омадаанд 
ва бо шири ҷонбахши ӯ бузург шудаанд. 
Воқеан, мақоми зан-модар дар ислом 
бисёр баланд мебошад”.

Дар масири гуфтаҳои боло қайд 
кардан зарур аст, ки бо дастгириву 
ғамхориҳои роҳбарияти олии кишвар 
ва пойдории ваҳдату Истиқлолияти 
давлатӣ ба хотири таҳкими пояҳои 
ахлоқию маънавии оила ва мақому 
манзалати зан дар ҷомеа соли 1992 
бо Қарори Шӯрои Девони вазирони 
ҳукумати онвақтаи Тоҷикистон Куми-
таи кор бо занон ва оила таъсис дода 
шуда, ба шинохти қудрати фитрӣ ва 
чеҳраи сиёсии зани тоҷик мусоидат 
карда шуд. Тайи солҳои Истиқлолият 
таҳти роҳбарии бевоситаи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давлату 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таво-
нистанд, ки ба беҳбудии вазъи занон 
таваҷҷуҳи хоса зоҳир намоянд. Ҳадафи 
асосии таваҷҷуҳи Президенти кишвар 
ба таҳкими мавқеи иҷтимоии занон 
фаъолгардонии қишрест, ки ҳамчун 
ободгардонии ин марзу буми аҷдодӣ ба 
раванди созандагӣ фаъолона ворид га-
шта, дар замони соҳибистиқлолии мам-
лакат тавонистанд собит созанд, ки дар 
баробари рисолати модарию ҳамсарӣ 
рисолати роҳбариро низ сарбаландона 
иҷро менамоянд.

Ба шарофати эҳтиром ва амалиша-
вии дастуру супоришҳои Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон миллати тоҷик 
дар замони соҳибистиқлолӣ тавонист 
ҷомеае бунёд намояд, ки дар он фазои 
озоду осоиштагӣ ҳукмфармо ва субо-
ти сиёсиву ваҳдати миллӣ, пешрафт ва 
пойдориву бардавомии имрӯзу ояндаи 
давлату миллат таъмин гардидааст.

Моҳияти ба таҳсил фаро гирифта 
шудани духтарон ва соҳибмаърифат гар-
дидани онҳо рӯз то рӯз дар кишвар, мах-
сусан дар минтақаҳои кӯҳсори мамлакат 
мустаҳкам шуда истодааст. Таъкидҳои 
пай дар пайи Сарвари давлат зимни 
сафарҳои кориашон ба минтақаҳои 
гуногуни Тоҷикистон заминаи асосии 
таваҷҷуҳ пайдо намудани духтарон ва 
падару модарони онҳо ба таҳсил аст. 
Татбиқи квотаи Президентӣ барои 
духтарон дар афзоиши шумораи мута-
хассисони  соҳибтаҷрибаву  маълумоти 
олидор аз ҳисоби духтарони ноҳияҳои 
дурдасти ҷумҳурӣ ва пешрафти онҳо за-
минаи воқеӣ гузошт. 

Мо омӯзгоронро зарур аст, ки дар 
фаъолияти педагогии худ барои рушди 
илму фарҳанг, тозагии забони миллӣ 
саҳмгузор бошем ва шукргузорӣ на-
моем, ки имрӯз дар фазои тоза, бео-
лоиш нафас мекашем. Сулҳу суботи 
саросарии кишвари азизамонро, ки бо 
ҷаҳду талош ва заҳматҳои шабонарӯзии 
Президенти маҳбуби кишварамон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст ома-
дааст, қадршиносӣ намуда, барои шо-
гирдон аз он ҳарф занем, ки ин ҳама 
дастовардҳову пешравиҳо аз самараи 
озодӣ ва истиқлолияти сиёсӣ, таваҷҷуҳу 
ғамхориҳо ва дастгириҳои бепоёни 
Роҳбари давлат ва халқи тоҷик ба даст 
омадаанд.

Барои амалӣ гардидани ин нақшаҳо 
қабл аз ҳама, худи занону бонувон дар 
раванди татбиқи онҳо фаъол бошанд. 
Барои ин зарур аст, ки пайваста донишу 
малакаи худро такмил диҳем, худро ҳам 
аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва ҳам маънавӣ об-
утоб диҳем, шахсияти худро бо меҳнати 
ҳалол ва ҷаҳду талоши ватандорию 
ватансозӣ муаррифӣ намоем. Ба Ватани 
маҳбубамон бо меҳнати фидокорона, 
худшиносии баланди миллӣ ва зиракии 
сиёсии ҳамешагӣ, самимияту эҳтироми 
хоса хизмат кунем. Қабл аз ҳама, мақсад 
гузошта тавонему баҳри ноил гарди-
дан ба амалишавии нақшаву маромҳо 
кӯшиш намоем.

Г. ШАРИФОВА, 
доктори илмҳои филологӣ

БАҲРИ АМАЛИГАРДОНИИ БАҲРИ АМАЛИГАРДОНИИ 
НАҚШАВУ МАРОМҲО НАҚШАВУ МАРОМҲО 

КӮШИШ НАМОЕМКӮШИШ НАМОЕМ
Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,
Шавад тира аз бехирад рӯзгор.
12-уми декабр ба зодрӯзи устоди 

зиндаёд Исмоилов Мизроб Аҳмадович 
83 сол пур шуд. Устод шахсияти ҳалим, 
хушмуомила, суҳбаторо, соҳибфарҳанг 
ва олими барҷаста буданд. Бархе аз кор-
мандон ва омӯзгорони Донишгоҳи тех-
нологии Тоҷикистон, махсусан, факул-
тети технологияҳои иттилоотӣ ва инте-
лекти сунъӣ, аз ҷумла М. Юсупов, Ф. 
Ғаффоров, Р. Турсунов, Д. Ҳомидова, 
Х.Шогурезов, С. Иброҳимов, У. Риз-
вонова, Р. Назарзода, Х. Азиззода шо-
гирдони бевоситаи Мизроб Аҳмадович 
мебошанд. Омӯзгорони донишгоҳ С. 
Зарипов ва А. Ғуломсафдаров таҳти 
роҳбарии бевоситаи ӯ рисолаҳои 
номзадӣ дифоъ кардаанд.

Исмоилов Мизроб Аҳмадович соли 
1938 дар собиқ ноҳияи Кӯктош (ҳоло 
Рӯдакӣ) дар оилаи омӯзгор ба дунё ома-
дааст. Соли 1955 мактаби миёнаи ба 
номи Н. К. Крупскаяи ноҳияи Ҳисор, 
соли 1960 шуъбаи математикаи  факул-
тети физика ва математикаи Донишгоҳи 
давлатии Тоҷикистон ба номи В. 
И. Ленин (ҳоло Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон)-ро бомуваффақият хатм 
намудааст. Дар давоми фаъолияти зиёда 
аз 60 солаи пурбаракати худ устод дар 
вазифаҳои гуногуни Институти матема-
тикаи Академияи илмҳои Тоҷикистон 
ва Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
софдилона заҳмат кашидааст. 

Исмоилов М. А. тӯли фаъолияти 
корӣ дар марказҳои муқтадири илмии 
собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, аз ҷумла Мар-
кази ҳисоббарории Академияи илмҳои 
РСС Арманистон (ш.Ереван); Инсти-
тути математикаи қисми Сибирии АИ 
СССР (ш. Новосибирск); Институти ма-

тематикаи РСС Белоруссия (ш. Минск) 
ва ғайра такмили ихтисос кардааст. 

Устод Исмоилов соли 1969 дар 
мавзӯи “Муодилаҳои интегралии 
масъалаҳои канории назарияи қишрҳои 
моили силиндрикӣ ва сферикӣ” 
бомуваффақият рисолаи номзадӣ ҳимоя 
намуда, соҳиби дараҷаи илмии номза-
ди илмҳои физикаю математика гарди-
даанд. Дар Институти математикаи АИ 
Ҷумҳурии Тоҷикистон устод Исмоилов 
дар соҳаҳои муодилаҳои дифференсиалӣ 
ва интегралӣ, тақсимоти об ва эколо-
гия, амсиласозии ҷузъҳои имлои забони 
тоҷикӣ кор кардаанд.

Шодравон Мизроб Ањмадович муал-
лифи зиёда аз 90 кори илмӣ ва илмӣ-
методӣ мебошад.

Аз соли 2000-ум устоди зиндаёди мо 
– М. Исмоилов дар Донишгоҳи техноло-
гии Тоҷикистон дар вазифаҳои дотсент, 
профессор, мудири кафедра, сардори 
Маркази компютерӣ, декани факултет 
софдилона кор кардаанд.

Натиҷаҳои назарраси илмии устод 
М. Исмоилов ба соҳаҳои мухталифи 
илми татбиқии муосир дахл доранд:

– моделҳои калимасозӣ (морфология)-
и забони тоҷикӣ;

– алгоритмиронии  таҳлил ва  син-
тези морфологии калимаҳои мураккаб;

– алгоритмиронии раванди  ба 
ҳиҷоҳо ҷудо кардани калимаҳои тоҷикӣ;

– алгоритмиронии муайян кардани 
зада дар калимасозӣ;

– овозноккунии компютерии 
калимаҳо;

– ҷойгиркунии эргономикии ҳарфҳо 
дар тугмаҷой;

– таклифот нисбати такмили 
алифбои муосири забони тоҷикӣ;

– амсиласозии ҷузъҳои имлои 

забонҳои камнуфуз (шуғнонӣ)ва 
ғайраҳо.

Боиси таассуф аст, ки Исмоилов 
Мизроб Аҳмадович дар байни мо не-
станд, вале хотираи неки ӯ ҳамчун усто-
ду мураббии сахтгир ва ғамхору мушфиқ 
дар дили мо омӯзгорону кормандон ва 
донишҷӯёни донишгоҳ ва ҳамчунин 
онҳое, ки устодро мешинохтанду аз ӯ 
сабақ гирифта, дар баробари мутахас-
сиси варзида гардидан дарси одаму 
одамгарӣ, ватандӯстию ватандорӣ ва 
худшиносии миллӣ омӯхтаанд, боқӣ 
хоҳад монд. 

Ҳайати омӯзгорон ва кормандони 
кафедраи барномасозӣ ва муҳандисии 

компютерии ДТТ

Икромӣ Муҳаббат Бобоевна бонуест 
бо иродаи қавӣ, олими эҷодкорест бо 
қалами орифона, модарест олиҳа ва от-
ифа. Ҳар як рафтораш, ҳар ҳарфи он кас 
дар худ ҳикмате дорад. Муҳаббат Бобо-
евна дар роҳи ҷорӣ намудани таҷрибаи 
муосири таълиму тарбия, ҷалб намудани 
донишҷӯён ба корҳои илмӣ-тадқиқотӣ 
ва инноватсионӣ дар факултети 
муҳандисӣ-технологӣ хизмати шоён ба 
анҷом расонидааст.

Шарафмандам, ки тақдир маро бо 
чунин шахси ҳалиму хоксор, олими 
шинохта ва инсони комил ошно намуд. 
Аз рӯзҳои аввали шиносоӣ муаллимаро 
ҳамчун шахси равшанзамиру дониш-
манд ва дорои маданияти баланди му-
ошират дарёфтам. Муаллима дарсҳои 
кимиёро бо забони содда ва буррову 
фаҳмо дар зеҳни мо донишҷӯён ҷой ме-
намуд ва мавзӯъҳоро зуд аз бар менаму-
дем. Ҳатто баъзе донишҷӯ, ки ба хондан 
чандон майл надошт, ба дарси ин усто-
ди озодандешу покзамир мароқ зоҳир 
менамуд. Зеро муаллима бо шавқу завқ 
ва маҳорати баланди суханварӣ дарс ме-
гуфту аз формулаҳо ва таҷрибаҳои амалӣ 
зиёд истифода мебурд. Тавре шоир гуф-
тааст:

Дарси муаллим ар бувад
 замзамаи муҳаббате,

Ҷумъа ба мактаб оварад тифли
 гурезпойро.

Аз ин мисраъҳо фаҳмидан душвор 
нест, ки таълими босифат ва муаллими 
боҳавсала албатта, дар тафаккури тала-
багон нақши носутурданӣ мегузорад. 
Муҳаббат Бобоевна аз ҷумлаи ҳамин 
гуна омӯзгоронест, ки аз усулҳои интер-
фаъоли дарс истифода бурда, диққати 
онҳоро ба маводи омӯзиш ҷалб карда 
метавонад. Дарси химия бо шарофати 
муаллимаи асилу эҷодкор ва меҳрубон 
Муҳаббат Бобоевна бароям дар бароба-
ри омӯзиши яке аз илмҳои шавқовари 
табиӣ, ҳамчунин дарси андеша, андарз 
ва панду ҳикмат гардид.

Икромӣ М.Б дар муддати фаъолияти 
бисёрсолаи пурмаҳсули илмию педаго-
гиаш дар тайёр намудани мутахассисони 
варзида саҳми арзанда гузоштааст.

Муҳаббат Бобоевна дар давраи фаъо-
лияти кориаш ба њайси мудири кафе-
дра (аз соли 2004 то имрӯз) тавонист як 
коллективи тифоқ ва иқтидори илмию 
педагогиаш баландро барпо кунад, ки 
ин анъана то имрӯз дар кафедраи химия 
побарҷост. Дастовардҳои кафедра дар 
ҷодаи таълим, илм ва тарбия хеле назар-
рас ҳастанд.

Дар тӯли фаъолияти худ Муҳаббат Бо-
боевна дар таҳия ва баррасии нақшаҳои 
таълимӣ аз равияи технологияи маво-
ди хӯрока хизмати шоёне ба анҷом рас-
онидааст. Сањми муаллима хусусан, дар 
таҳия ва баррасии нақшаи таълим аз рӯи 
ихтисосҳои 1-49 02 01 – технологияи 
гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ, 1-490202 – 
технологияи шир ва маҳсулоти ширӣ, 
1-9101 – ташкил ва технологияи хӯроки 
умумӣ хеле калон аст. Ӯ зиёда аз 12 бар-
номаи кории таълим аз фанҳои мухта-
лифи кимиёӣ тартиб додааст, ки дар 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ва 
дигар мактабҳои олии ҷумҳурӣ ҳамчун 
дастури таълимию методӣ истифода 
бурда мешаванд.

Муҳаббат Бобоевна дар ҷорӣ намуда-
ни системаи кредитии таҳсилот дар ДТТ 
сањми арзанда дорад. Бо роҳбарии ӯ дар 
кафедра семинари илми-методӣ оид ба 
баланд бардоштани сифати таълим ва 

усулҳои муосири таҳсил фаъолият мена-
мояд. Дар айни замон ба ғайр аз фаъоли-
яти пурсамари омӯзгорию таълимӣ дар 
тадқиқотҳои илмӣ низ фаъолона шир-
кат меварзад. Икромӣ М.Б. муаллифи 
зиёда аз 100 мақолаи илмӣ, 2 моногра-
фия, 40 дастури таълимӣ аз фанҳои ки-
миёи умумӣ, кимиёи таҳлилӣ, кимиёи 
ғайриузвӣ, кимиёи хӯрока, соҳиби 9 
патенти Ҷумҳурии Тоҷикистон доир 
ба ихтироот мебошад. Таҳти роҳбарии 
Икромӣ М. Б. се нафар рисолаи номзадӣ 
дифоъ намудаанд. 

Муҳаббат Бобоевна ҳамчун олим ва 
ташкилотчии кордон дар ҷодаи таълиму 
тарбия ба муваффақиятҳои зиёд ноил 
гардидааст. Барои маҳорати баланди 
педагогӣ ва тайёр намудани мутахас-
сисони варзида бо ифтихорномаҳои 
донишгоҳ ва Вазорати маориф ва илми 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ гар-
дидааст.  Барои хизмати бисёрсолаи 
бенуқсон дар соҳаи маориф, тайёр на-
мудани кадрҳои болаёқат ва иштиро-
ки фаъолона дар корҳои ҷамъиятӣ бо 
нишони “Аълочии маорифи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” сарфароз гардонида шуда-
аст. 

Муаллимаи мушфиқу меҳрубон 
Икромӣ Муҳаббат Бобоевна ба синни 
мубораки 70-солагӣ расидаанд. Но-
вобаста аз ин, муаллима худро солиму 
бардам эҳсос намуда, имрӯз низ дар 
таълиму тарбия ва тайёр кардани му-
тахассисони рақобатпазири ба талаботи 
бозори меҳнати дохилию хориҷӣ ҷавобгӯ 
кӯшишу ғайрат ба харҷ дода истодааст.

Чаҳор чиз мар озодаро зи ғам 
бих(в)арад:

Тани дурусту хӯи неку номи 
неку хирад.

Ҳар он кӣ эзидаш ин ҳар чаҳор 
рӯзӣ кард,

Сазад, ки шод зияд ҷовидону 
ғам нахварад.

Мавзуна ШАРИПОВА, 
номзади илмҳои кимиё, 

дотсент,  барандаи Ҷоизаи 
ба номи Исмоили Сомонӣ
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Сараввал бояд ќайд намуд, 
ки мафҳуми тарбия - ин аз та-
рафи ҷавонон азхуд намудани 
таҷриба ва тамоми маданияти 
ҷамъшудаи насли калонсолон-
ро мефаҳмонад. Дар мавриди 
дигар, тарбия ҷузъи ҷараёни 
педагогӣ ба ҳисоб рафта, дар он 
дониш, инкишоф ва ташаккули 
шахсият дар намудҳои гуногуни 
фаъолият таҳти роҳбарӣ ва дар 
натиҷаи фаъолиятҳои махсус 
сурат мегирад.

Тарбия  як намуди фаъоли-
ятест, ки барои рушди шахси-
ят, ҳангоми офаридани шароит 
барои худмуайянкунии он аз 
ҷиҳати рўҳию ахлоқӣ, мадани-
яти иҷтимоӣ ва дигар арзишҳои 
ҷамъиятӣ равона гардидааст. 

Низоми тарбия – маҷмӯи 
ҷузъиётҳо: робита, технологияи 
идораи ҷараёни таълиму тар-
бия, шаклҳои ташкили фаъоли-
ят, усул ва васоити таълим ва 
тарбия мебошад, ки онҳо дар 
якҷоягӣ барои рушду ташакку-
ли шахсият шароити босифати 
муайянеро ба амал меоранд.   

Субъекти низоми тарбия 

донишҷӯён, устодон, сарпара-
стони гурӯҳҳои академӣ, ҳайати 
устодону профессорон, кор-
мандони донишгоҳ ва ҷамъияти 
донишҷӯён ба ҳисоб мераванд. 
Аз ин хотир, барои дуруст ба 
роҳ мондан ва риоя намудани 
низоми тарбия дар донишгоҳ, 
бояд бетарафӣ аз љониби аш-
хоси номбаршуда зоҳир карда 
нашавад, зеро бетарафии ҳар як 
фард монеае барои пешрафту 
тараққиёти кишвар гашта, ба-
рои вайрон гардонидани тарби-
яи насли ҷавон ва донишҷӯён 
таъсири манфӣ расонида мета-
вонад.  

Насли ҷавон, ба хусус 
донишҷӯён имрӯзҳо ба тарбияи 
ахлоқию маданӣ, илмию адабӣ 
ва иҷтимоию сиёсӣ низ ниёз 
доранд, зеро ҷавонони имрӯз 
дар як давраи ҳассос қарор до-
ранд, ки аз ҳар тараф, ҳаргуна 
фишорҳо, аз ҷумла, фанатиз-
ми диннӣ (хурофотпарастӣ), 
расму оини миллатҳои бегона, 
бозиҳои компютерии характе-
ри зўроваридошта, шабакаҳои 
иҷтимоии интернетӣ ба мафку-
раи онҳо таъсир мерасонанд. Аз 

ин лиҳоз, моро зарур аст, ки дар 
тарбияи донишҷӯёни донишгоҳ 
саҳмгузор бошем. 

Президенти кишвар, Пе-
швои муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама 
баромадҳояшон, албатта, аз 
ҷавонони кишвар ёдоварӣ меку-
нанд, такя ба ҷавонон доранд ва 
дар ин замина барои ҷавонони 
мамлакат, ба хусус донишҷӯён 
шароитҳои мусоид фароҳам 
оварда истодаанд, ба умеди 
он, ки ҷавони имрӯзи тоҷик ва 
тоҷикистонӣ аз ин шароитҳо 
истифода бурда, хонад, илм 
омӯзад, таҷриба гирад ва дар 
оянда њамчун мутахассиси ва-
рзида ба камол расад.  Аммо, 
мутаассифона на ҳамаи ҷавонон 
ва донишҷӯён ба қадри ин 
неъматҳои бебаҳо мерасанд. Чун 
аз таҷрибаи ҳамарӯза бармеояд, 
ҳастанд донишҷӯёне, ки ҳатто ба 
талаботи дохилидонишгоҳї риоя 
намекунанд, аз ҷумла, бо риши 
расида, бе ҷузвдон, бо риоя на-
кардани сару либоси тавсиявї, 
истифодаи телефонҳои мобилӣ 
ва амсоли инҳо ба донишгоҳ 
ҳозир шуда, низоми дохилии 

донишгоҳро халалдор месозанд. 
Ин ҳама таъсири ҳамон қувваҳо 
ва фишорҳои бадхоҳ мебо-
шад, ки ба тарбияи ҷавонон ва 
донишҷӯён таъсири манфӣ рас-
онида истодаанд. Барои барта-
раф намудани чунин мушкилот, 
ҳар яки мо кормандон ва ҳайати 
устодону профессоронро за-
рур аст, ки садди роҳи чунин 
бетартибиҳои донишҷӯён шуда, 
бо истифода аз таҷрибаҳои худ 
донишҷӯёнро ба роҳи дуруст 
равона созем. 

Вобаста ба гуфтаҳои боло, аз 
тарафи раёсат ва департаменти 
тарбияи Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон иқдоми ташкил ва 
гузаронидани дарсҳои кушоди 
тарбиявӣ аз ҷониби сарпарасто-
ни гурӯҳҳои академӣ ба ҳукми 
анъана даромадааст ва ҳар як 
сарпарасти гурӯҳи академӣ ва-
зифадор карда шудааст, ки дар 
мавзӯъҳои мухталифи мазму-
ни тарбиявидошта ва марбут 
ба сиёсати кишвар, таърих ва 
фарҳанги миллӣ, идҳои миллӣ 
ва дигар ҷашну маросиҳои 
тақвимӣ дарсҳои кушод баргу-
зор намуда, ба донишҷӯён во-

баста ба мавзӯи интихобгардида 
ахбороти муҳим ва таъсирбахш 
диҳанд.  

Имрӯз донишҷӯёни мако-
тиби олии кишвар, аз љумла 
донишљўёни Донишгоҳи техно-
логии Тоҷикистон новобаста аз 
касби интихобкардаи худ, бояд 
худогоҳу худшинос бошанд, 
ҳисси баланди миллӣ дошта бо-
шанд, таърихи гузаштагони ху-
дро донанд, мероси гаронбаҳои 
таърихи тоҷикро арҷгузор бо-
шанд, забони ноби тоҷикиро 
хуб донанд, бо забони адабӣ 
ҳарф зананд, дар пос доштани 
забони ноб ва шевою шоиронаи 
тоҷикӣ саҳмгузор бошанд ва аз 
тоҷик ва тоҷикистонӣ будана-
шон ифтихор кунанд. Ин ҳама 
гуфтаҳо аз тарбияи дурусти 
ахлоқию маданӣ, илмию адабӣ 
ва иҷтимоию сиёсии насли 
ҷавон ва донишҷӯён сарчашма 
мегиранд.   

Шоева Назира Изатуллоевна,
муовини декани факултети 

телекоммуникатсия ва таъли-
моти касбӣ оид ба тарбия

ТАРБИЯИ НАСЛИ ҶАВОН ДАР МАКОТИБИ ОЛӢ

ИХТИРООТЕ, КИ БА ЯК
ДОЛЛАР ФУРУХТА ШУД

Инсулине, ки имрӯз ҷони ҳазорҳо 
нафарро аз панҷаи марг мераҳонад, ка-
шфиёти табиб физиологи канадагӣ Фре-
дерик Бантинг аст. Барои ин ихтироо-
таш ӯ соли 1923 барандаи ҷоизаи Нобел 
гашт.

Бантинг хислатҳои аҷиб доштааст. Аз 
ҷумла, нисфи маблағи ҷоизаашро ба шо-
гирдаш Чарлз Бест мебахшад. Гузашта аз 
ин, бо дарки он ки инсулин баҳри сабук 
гардондани шиддати бемории диабеди 
қанд аҳамияти калон дорад, аз патент 
карданаш даст мекашад. Ҳарчанд имкон 
дошт бо ин роҳ миллионҳо доллар ба 
даст орад, ихтироашро ба Донишгоҳи 
Торонто ҳамагӣ ба як доллар фурӯхт.

Таҳияи Меҳрангез Қодирова

НАХУСТИН РОБОТ 
– МУРАББӢ
Дар яке аз кўдакистонҳои Россия 

нахустин робот – мураббиро ба кор 
қабул карданд. Муассисаи томактабӣ 
дар шаҳи Уренгои нав ҷойгир аст. 
Номи ин мураббӣ Promobot буда, ба 
тарбиятгирандаҳо усули кор бо техни-
каро ёд медиҳад. Гуфта мешавад, маҳз 
бо ёрии ин мураббӣ кӯдакон бо муо-
сиртарин технология шиносоӣ пайдо 
мекунанд. Мураббӣ донишҳои навро ба 
кӯдак тариқи бозӣ ва ё муоширати озод 
меомӯзонад.

Ширкате, ки роботро таҳия кардааст, 
бовар дорад, ки Promobot ба шогирдо-
ни ҷавон дар рушди тафаккури эҷодӣ, 
инчунин, малакаҳои тарроҳӣ ва муоши-
рат кумак хоҳад кард. Эҷодкорони мо-
шини интеллектуалӣ мутмаинанд, ки 
кӯдакон метавонанд дар тӯли ду дақиқа 
бо Promobot забон ёбанд.

Таҳияи Фараҳнӯш

МЕҲРИ МОДАРИ 
98-СОЛА БА “ТИФЛ”–И
80-СОЛА
Сокини Британияи Кабир Том Ки-

тинг тамоми умр боре ҳам аз модараш 
ҷудо зиндагӣ накарда буд. Вале, солҳои 
охир бо сабаби бад шудани саломатиаш 

маҷбур шуд, ки маскуни хонаи пирон-
солон гардад. Ҳамин тавр, соли 2016 ӯ 
ба хонаи пиронсолони шаҳри Хайтони 
графи Мерсисайд омад. Модараш низ, 
пас аз як сол шомили хонаи пиронсо-
лон гардид, то ба нигоҳубини писараш 
машғул шавад. Он замон модар 98-сола 
буду писар 80 сол дошт.

Пас аз чанде суханони Адаи 98-сола 
қалби тамоми дӯстдорони рӯзномаҳои 
англисиро тасхир намуд, ки ба ин маз-
мун дастраси хонандагон гардид: “Ҳеҷ 
гоҳ эҳсоси модар будану мењри фарзанд 
фаромӯш намешавад”.

Таҳияи Гулнисои Саъдоншо

ИТАЛИЯ
Ҷавондухтари тоҷик дар ҷашнвораи 
филмҳо беҳтарин дониста шуд

Ҳунарпешаи ҷавон ва боистеъдоди 
тоҷик Рафоат Шоазимова барои нақш 
дар филми “Провенциальные мечта-
тели” (Хаёлпарастҳои музофотӣ) дар 
ҷашнвораи Италия ҷоизаи беҳтарин 
ҳунармандро ба даст овард.

Филми бадеии “Хаёлпарастони 
музофотӣ” соли 2020 дар киностудияи 
“Тоҷикфилм” ба навор гирифта шуда-
аст. Қайд кардан ба маврид аст, ки ин 
аввалин ҷоиза нест. Пештар ин филм дар 
Ҷашнвораи байналмилалии филмҳои 
“Падарон ва фарзандон” се ҷоиза ва дар 
Фестивали байналмилалии Леонид Хро-
мов сазовори ҷоизаи “Кашфи сол” шуда 
буд.

Таҳияи Л. Ризоева

Нимшӯхиву нимҷиддӣ

“ЭҲТИРОМ”
Аз қазо дар пайроҳаи борикаке, ки 

ду кас якбора имкони гузаштан надошт, 
Гётеи машҳур бо мунаққиди оташинсу-
хане рӯ ба рӯ мезанад, ки ҳамеша асарҳои 
ӯро зери тозиёнаи танқид мегирифт. 
Мунаққид чун наздик меояд, ба қавле, 
осмонро сӯз дода, неш мезанад:

– Ман намегузорам, ки чаласаводе 
пештар аз ман гузарад.

– Ман, баръакс, аблаҳонро ҳурмат 
мекунам, – мегӯяд Гёте ва қадаме канор 
гузошта, мунаққидро роҳ медиҳад.

Аз русӣ тарҷумаи Ҳалима Қурбоналӣ

ҚУЛЛАИ ЭВЕРЕСТ
Нахустин тоҷикистонӣ онро 

фатҳ кард

Виталий Хинензон, нахустин нафаре 
аз Тоҷикистон аст, ки қуллаи баландта-
рини сайёраи Ҷамолунгма (Эверест)-ро, 
ки баландиаш 8848 метр аст, фатҳ кард.

Бояд қайд кард, ки Виталий Хинен-
зон ҷаҳонгарди тоҷикистонӣ 11 апрел аз 
шаҳри Катманду дар Непал дар ҳайати 
гурӯҳи интернатсионалӣ ба сафари 
Ҳимолой раҳсипор шуд. Сафари фатҳи 
ин қулла бо мусоидати маҳфили украи-
нии “Кулуарпоход” баргузор шуд.

Таъкид шудааст, ки Виталий дар са-
фари фатҳи қуллаҳо дар Қафқозу По-
мир иштирок карда, ба фатҳи қуллаҳои 
баландиашон 5 ҳазор метрии Казбек, 
Элбрус ва 7 ҳазор метрии Исмоили 
Сомонӣ, Сино ва Озодӣ (собиқ Ленин, 
Коммунизм ва Корженевский) ноил 
гардидааст.

Таҳияи Л. Ризоева
 
ТАРҶУМА
Ҳангоми бо оркестри англисҳо машқ 

карданаш, Рихард Вагнери машҳур аз 
навозандагон норозӣ буд. Одатан, тру-
банавозон тез - тез хато мекарданд, 
наққорачиён мудом дер меомаданд, мах-
сусан, ноҷӯрии ғижак оҳангсозро қариб 
то девонагӣ мебурд. Ниҳоят Вагнер як 
рӯз, ба қавле, “кафид” – у борони қаҳру 
ғазабро ба сари бечораи тарҷумон рехт:

– Ба ин тӯдаи аблаҳон фаҳмон, ки 
агар беҳтар навохтанро ёд нагиранд, зада 
– зада аз театр дафъашон мекунам.

Тарҷумони доно бо ишораи тасдиқ 
сар ҷумбонда, рӯ ба сӯи оркестр мегӯяд:

– Ҷанобон, маэстро аз ҳамаи шумо 
маъзарат мепурсад, ки оҳангаш то ин ҳад 
душворнавоз аст. Бо вуҷуди ин, хоҳиш 
мекунам, ки бо тамоми қувваю маҳорате, 
ки доред, аз таҳти дил як бори дигар 
навозед. Ягона хоҳиши оҳангсозамон 
ҳамин аст, ки дар ҳолати боз ҳам ноҷӯр 
баромадани мусиқӣ рӯҳафтода нашавед 
ва ба ҳеҷ ваҷҳ ташвиш накашед!

Аз русӣ тарҷумаи 
Фараҳзод Қурбоналӣ

ДЕР ОЯДУ ШЕР ОЯД
Доларес Соса аз тамоми ҳуҷҷатҳои 

зарурӣ дар ҳаёти тӯлонии худ танҳо 

гувоҳиномаи таваллуд дошт. Вале, баъд-
тар ин ҳуҷҷат ҳам гум шуд. Аз ҳамон 
замон ин пиразан бе ҳуҷҷати муайян-
кунандаи шахсият зиндагӣ кардааст. 
Ниҳоят Вазорати корҳои дохилаи ки-
швар ба доди Доларес Соса расида, дар 
синни 107-солагӣ ба ӯ шиноснома дод.

Ба гуфтаи вазир ба шарофати ин, пи-
разан акнун метавонад дар синни пирӣ 
нафақа дарёфт намояд. “Дер ояду шер 
ояд”, зикр намуд Франсиско де Варгас.

Таҳияи Барноз Раҳмоншоева

ҶОЭЛ ОСТИН
(Нависандаи амрикоӣ):

“Худованд афродеро дар зиндагии мо 
қарор медиҳад, то битавонем аз тариқи 
хизмат ба онҳо ба зиндагии худ бара-
кат бахшем. Шумо бояд ҳар субҳ аз хоб 
бархезед ва бигӯед: “Худоё, вазифаи 
имрӯзаи маро ба ман нишон деҳ! Маро 
мутаваҷҷеҳи касоне кун, ки ба кумаки 
ман ниёз доранд”. Лозим нест кумакҳои 
шумо ба дигарон хеле бузург бошад, 
гоҳо як лабханд ва меҳрубонӣ метавонад 
ба дигаре ҷони дубора бахшад. Гоҳо як 
ҷумлаи илҳомбахш метавонад рӯзи як 
фардро бисозад”.

Таҳияи Нигина Раҳмон
 
ОЁ МЕДОНЕД?
Мардҳо нисбат ба занон ҳарфҳои 

хурдро хонда метавонанд, аммо шуна-
воии занҳо нисбат ба мардҳо беҳтар аст.

***
Фаронсавиҳо дар як дақиқа 350 во-

жаро талаффуз мекунанд. Ҷопониҳо 310, 
бритониёгиҳо 210, олмониҳо бошанд, 
200 калимаро дар як дақиқа ба забон 
меоранд. Полинезиён хеле суст ҳарф ме-
зананд: ҳамагӣ 50 калима дар як дақиқа

***
Занбӯр ду меъда дорад – яке барои 

асал, дигаре барои хӯрок.
***

Палангҳо дар торикӣ назар ба ода-
мон 5 маротиба беҳтар мебинанд.

***
Барои як килограмм асал занбӯр бояд 

2 миллион гулро “бӯй” кунад.
Таҳияи Гулистон Мавлоназарова



№ 1-2  (151-152), 8 январи соли 20228

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.

Рўзнома дар ЉДММ «Мега-принт»-и
шањри Душанбе чоп шудааст. Адади нашр 1760 нусха

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

2022

МУНОСИБАТИ МУЧАЛҲО
Касоне, ки дар соли паланг таваллуд шудаанд, бо онҳое, ки дар соли па-

ланг, мор ва асп ба дунё омдаанд, оилаи хубу устувор барпо карда метавонанд. 
Ҳамчунин, “паланг”-ҳо бо ашхоси мучалашон муш, гов, харгӯш ва саг метаво-
нанд муносибати хуб дошта бошанд. Бо афроди марбут ба мучали маймун, мурғ 
ва гӯсфанд шахсони дар соли паланг ба дунё омада дар муносибат ба душвориҳо 
мувоҷеҳ хоҳанд гашт. 

“ПАЛАНГ”-ҲО  ҶАСУРАНД
Онҳое, ки дар мучали паланг ба дунё омадаанд, делеру  ҷасур, нотарсанд, хусу-

сиёти аҷибу ҷолиб доранд, мағлубиятро намеписанданд, бештар гирифтори ғуруранд. 
Мустақилона амал карданро дӯст медоранд ва ба донистани андешаи дигарон мароқ 
зоҳир намекунанд. Қобилияти қаҳрамонона, бо қатъият рафтор карданро доранд. 
Ба дигарон  таассуроти аниқ гузоштанро меписанданд. Бахшидани хатои дигарон ба 
“паланг”-ҳо хос нест. Ҳар кореро то ба охир  мерасонанд, бо душвории зиёд бошад ҳам.


