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Шуд кишвари мо хандон, бому  дари  мо хандон,Шуд кишвари мо хандон, бому  дари  мо хандон,
Олам њама хандон шуд аз омадани Наврўз.Олам њама хандон шуд аз омадани Наврўз.

Наврўзи аљам ба Тољикистон омад!Наврўзи аљам ба Тољикистон омад!

НАВРӮЗИ ОЛАМАФРӮЗ МУБОРАК БОШАД!НАВРӮЗИ ОЛАМАФРӮЗ МУБОРАК БОШАД!
Таманниёти ректори донишгоҳ, доктори илмҳои техникӣ Амонзода Илҳом Темур Таманниёти ректори донишгоҳ, доктори илмҳои техникӣ Амонзода Илҳом Темур 

ба муносибати фарорасии Наврӯзи хуҷастапайба муносибати фарорасии Наврӯзи хуҷастапай
Омӯзгорон, командон ва 

донишҷӯёни азиз!
Ҳамаи Шуморо ба муносибати фа-

рорасии яке аз ҷашнҳои қадимтарини 
халқҳои ориётабор Наврӯзи фархун-
дапай самимона табрику таҳният 
гуфта, бароятон тамоми хушиҳои 
рӯзгорро орзу менамоям.

Ҷашни Наврӯз қадимтарин ва 
зеботарин ҷашни дунёст, ки бо фа-
рорасии хеш аз оғози фасли зебои 
баҳор мужда медиҳад. Ин мужда 
рамзи офариниши ҳаёт, эҳёи табиат 
ва оғози тозаи зиндагист.

Наврӯз нахустин рӯзи моҳи фар-
вардин ва оғози Соли нави аҷдодӣ, 
эътидоли шабу рӯз, тантанаи ҳусну 
тароват ва муждаи файзу баракат аст, 
ки бо ташрифи худ ба ҳар хонадон 
шодию нишот меоварад. Дар миёни 
халқҳои ҷаҳон Наврӯз ягона ҷашнест, 
ки на дар робита бо омилҳои зеҳнӣ, 
балки дар заминаи омилҳои айнӣ 
ба вуҷуд омадааст. Ба ибораи дигар 
гӯем, Наврӯз дар сатҳи худ ниёзе ба 
пардозҳои сунъӣ ва расмиёти таҷлили 
қолабии башарӣ надорад. 

Наврӯз айёмест, ки таъсири хур-
шеди ҳаётбахш меафзояд. Баҳор 
ҷои зимистонро мегирад ва табиа-
ти хобидарӯ ба бедорӣ ниҳода, дил-
рабову зеботар мегардад. Наврӯз 
чун арӯси сол талу теппаҳоро бо 
қолинҳои махмалини сабзаву 
сияҳгӯшу лола оро медиҳад. Абри 

найсони баҳорӣ дашту даманро шо-
доб мегардонад. Чашмаҳову рӯдҳои 
софу мусаффо бо беқарориву ҷӯшу 
хурӯш ғазалхон ҷорӣ мешаванд.

Боиси хурсандист, ки 12 сол 
муқаддам, яъне 19-уми феврали 
соли 2010 иҷлосияи 64-уми Маҷмааи 
кулли Созмони Милали Муттаҳид 
дар бораи “Ҷашни байналмила-
лии Наврӯз” қатънома қабул кард 
ва 21-уми мартро рӯзи ҷашни бай-
налмилалии Наврӯз эълон намуд. 
Боиси ифтихор аст, ки пешкорони ин 
иқдом Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон, 
Қазоқистон, Қирғизистон, Тур-
кманистон, Озарбойҷон, Туркия ва 
кишварҳои дигари эронию турктабор 
буданд.

Имрӯз Наврӯзро дар Тоҷикистон, 
Қазоқистон, Қирғизистон, Туркма-
нистон, Ӯзбекистон, Озарбойҷон, 
Албания, Афғонистон, Эрон, 
Гурҷистон, Македония, Туркия, 
Муғулистон ва бархе аз кишварҳои 
дигар дар сатҳи давлатӣ ҷашн меги-
ранд. 

Дар кишвари азизи мо - 
Тоҷикистон 21, 22, 23, 24 март ба 
ифтихори ҷашни Наврӯз рӯзҳои 
истироҳат эълон шудаанд. Дар 
Эрон ва Афғонистон бошад, 21 
март оғози соли нави тақвими оф-
тобист. Наврӯзро ҳамчунин дар 
Доғистон, Қабардину Болқар, То-
тористон, Бошқирдистон, Чечени-

стон, Қалмиқистон (Федератсияи 
Россия), Музофоти Синҷону Уйғури 
Ҷумҳурии Мардумии Чин, Курди-
стони Ироқ, Босния ва Ҳерсеҳовина, 
Кашмиру Панҷоб ва баъзе дигар 
минтақаҳои Ҳиндустону Покистон 
дар сатҳи миллӣ бо шукӯҳи хоса 
таҷлил менамоянд. 

Маврид ба зикр аст, ки дар бобати 
ҷаҳонӣ гаштани ҷашну маросимҳои 
миллиамон, аз ҷумла мақоми 
байналмилалиро касб намудани 
қадимтарин ҷашни миллиамон-
Наврӯз хизматҳои Президенти 
маҳбуби кишварамон, Пешвои му-
аззами миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон беназир аст. 

Воқеан, бостоншиносону таърих-
донон бо далелҳои қотеи илмӣ со-
бит намудаанд, ки Наврӯз умри беш 
аз 6-ҳазорсола дошта, ҷашни оғози 
баҳору эҳёи табиат, кишту кори 
деҳқонию мавсими кори чорводо-
рон, ҷашни на танҳо инсон, балки 
ҳама мавҷудоти олам низ мебошад. 
Тавре Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Рамҳон иброз до-
штанд: “Далели асосии умри тӯлонӣ 
доштани Наврӯз табиӣ будани он 
аст. Зеро маҳз дар арафаи Наврӯз 
табиат эҳё шуда, замин қабои сабз 
ба бар менамояд, марди деҳқон ба 
кишти баҳорӣ оғоз мекунад ва бо 
умеду нияти бадастовардани ҳосили 

фаровон ба замин дона кишт меку-
над”. 

Мардум бо дилу нияти пок ва 
шукргузорӣ аз давлати ободу озоди 
худ содиқона заҳмат кашида, баҳри 
ободию шукуфоии Тоҷикистони 
соҳибистиқлол камари ҳиммат ме-
бандад. 

Бигузор Наврӯзи хуҷастапай 
ба мардуми шарифи Тоҷикистон, 
аз ҷумла Шумо профессорону 
омӯзгорон, кормандон ва донишҷӯён 
барору комёбӣ, файзу баракат ва 
шодию нишот биёрад. 

Наврӯзатон муборак бошад!

Сарбаландии мардуми тоҷик аз 
фарҳанги волои ӯст. Ва фарҳанги 
ин халқи бостонгуҳар қабат ба қабат  
омехта ба писандидатарину маҳбубу 
марғубтарин арзишҳои инсонист. 
Тоҷикон расму оину  суннатҳое до-
ранд, ки аз қаъри асрҳо то ба имрӯз 
ба гунаи комилу устувор  расида-
анд ва умри безавол доранд, зеро 
аз сарчашмаи поку мусаффо – 
ҳикмати қавибунёди “пиндори 
нек, гуфтори нек, рафтори нек” об  
хӯрдаанд. Наврӯз ва таҷлили он аз 
ҳамин гуна суннатҳои дерину ранги-
ни  тоҷикони равшанзамир аст.  Ин 
ҷашни нишотовару тарабгустар  аз 
беху бум тоҷикист ва дар саргаҳи он  
Каюмарсу Ҷамшед қарор доранд.

Наврӯз рӯзи аввали соли шамсӣ 
мебошад, ки бо 21 –уми  март рост 
меояд  ва иди Соли нав аст.

Наврӯзи аҷам ба Тоҷикистон омад,
Бо шеваи нав силсилаҷунбон омад.                                                                                                  
Гул дар бари ӯ чун туҳфаи Наврӯзӣ,
Дар кишвари тоҷик ба ҷавлон омад.                                                                                                    
Ба диёри нозанини мо боз Баҳор 

ва Наврӯз омад.                                                                          
Эй дӯстони ҷонӣ, Наврӯзатон

 муборак,                                                                                             
Дар фасли гулфишонӣ, Наврӯзатон

 муборак.                                                                   
Соли нав, эй азизон, овард 

муждаи нав,                                                                         
Пайғоми навҷавонӣ,
Наврӯзатон муборак!
Аё онҳое, ки маро дер  боз  

интизорӣ мекашидед. Аё тифлони 
хандону пирони пурдон. Аё  гулдух-
тарону навҷавонони зебо. Дуруд ба 
ҳамаи шумоён!

Дуруди наврӯзӣ, суруди пирӯзӣ,
Дуруди некномӣ, суруди некрӯзӣ.                                                                                                                                         

   Омадам, то бо пояндози махмали-
нам ва гулу себаргаҳои нозанинам,  
зиндагии шумоёнро  фараҳ бахшам. 
Дастурхони Бобои деҳқонро бо та-
моми неъматҳояш ороста,  рӯзгори 
серу пурро  насиби ҳамаи инсонҳо 
гардонам. Лаби ҷӯю таллу теппаҳо, 
доманакӯҳҳо ҷомаи сабзи маро ба 
бар кардаанд. Гулҳои наврӯзии  маро 
шумо, пиру ҷавон, чун рамзи 
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хушнудиву ободии хонадонатон ба 
ҳам тақдим кардаву барои  ҳамдигар 
бахту саодат хондаед. 

Ман баҳори деринтизори шумоё-
нам, омадам то ки ғуссаҳо аз дилҳо 
зудоям, кинаву кудратро  аз қалбҳо 
пок созам ва шумо аз файзу эҳсони 
ман пурсахо баҳра бардоред.

Ман омадам, то ки ба ҳар хонадон 
пирӯзӣ насиб гардонам, кунун аз 
истиқболатон  шоду қаноатмандам. 
Ман ба ҳамаи шумо бахту иқбол ва 
саодати рӯзгор мехоҳам.

Мужда диҳед, мужда диҳед!  Фа-
сли зеботарини сол-баҳор омад! Да-
шту даман, кӯҳу саҳро либоси сабз 
ба бар кард. Ҳамаи мо омадани ин 
арӯси солро интизор будем.                                                                                                                                         

Эй баҳор, эй фасли зебои Худо,
Аз ту дунё тозарӯтар мешавад.
З-омаданҳоят замин сабзу ҷавон.
Даштҳо дилҷӯю дилбар мешавад.                           

Хуш омадӣ, фасли баҳор! Қадамат 
пурфайзу пурбаракат бод!  Бо  ома-
дани  ту табиат зинда мешавад, киш-
ту кори баҳорӣ оғоз меёбад. Марди 
деҳқон бо нияти серҳосил омадани 
сол ба замин дони умед мепошад.                                                                                                

Баробари деҳқонон мурғакон низ 
дар шохсорон лонасозӣ намуда, бул-
булон аз нав навохонӣ мекунанд, 
боғзорон сабзрӯю ғунчаханд гашта, 
дар ин фасли зебои сол гулафшонӣ 
менамоянд:                                                                                    

 Мурғакон дар шохсорон лонасоз,
Андалеб аз нав навохонӣ кунад.                                                                        
Боғзорон сабзрӯю ғунчаханд,
Дар баҳори худ гулафшонӣ кунад.                                                                                  
Наврӯз ҷашни шеъру тарона аст, 

шоирону нависандагон ва бузургон 
дар васфи баҳор ва Наврӯз асарҳои 
зиёд таълиф намудаанд.

Халқи тоҷик аз замонҳои қадим 
иди Наврӯзро  ҷашн мегирад. 
Наврӯз аз  калимаҳои “нав” ва “рӯз” 
сохта шуда, маънояш рӯзи нав  ё 
соли нав аст. Наврӯзро дигар қавму 
милатҳо низ ҷашн мегиранд. Бо та-
шаббуси  Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ  Раҳмон ва дастгирии 
кишварҳои Наврӯзро ҷашнгиранда 
иди Наврӯз ҷаҳонӣ шуд.                                                                            

Бузургони мо  Наврӯзро илман 
ба таври зайл маънидод кардаанд:                                                                                      
Абӯрайҳони Берунӣ. “Наврӯз  нахус-
тин рӯз аст, аз Фарвардинмоҳ  ва 
аз ин ҷиҳат рӯзи нав хондаанд”. 
Фарвардин моҳи якуми соли шамсӣ 
ба 21-уми март – 20-уми апрел 
рост меояд, моҳи аввали баҳор.                                                                                                        
Гардезӣ. “Ин рӯзро Наврӯз гӯянд, 
зеро ки  сари сол бошад ва шаб бо рӯз 
баробар шавад, сояҳо аз деворҳо би-
резад ва офтоб аз равзанаҳо уфтад”.                                                                            
Умари Хайём. “Ҳар кӣ рӯзи Наврӯз 
ҷашн кунад ва хуррамӣ пайвандад, 
то Наврӯзи дигар умр дар шодӣ ва 
хуррамӣ  гузаронад”.

Наврӯзи оламафрӯз ҷашни бузур-
ги анъанавии халқҳои эронинажод 
ва дигар  мардумони Осиёи Марка-
зист. Онро дар кишварҳои мухта-
лиф “сари соли нав”, “ҷашни гули 
сурх” ҳам меноманд. Наврӯз дар 
илми ҳайат ба рӯзи эътидоли баҳорӣ 
(баробар шудани шабу рӯз)  рост 
меояд. Аз рӯйи тақвими шамсӣ, ки 
сарчашмааш аз ойини зардуштист, 
рӯзи нахусти Фарвардинмоҳро 

(ҳине Офтоб аз бурҷи Ҳут барома-
да, ба бурҷи Ҳамал ворид мегар-
дад) “рӯзи нав мегӯянд”. Мардуми 
ориёӣ   пеш аз истиқболи Наврӯз 
миёнаҳои моҳи Ҳут “аловпарак”, 
“чоршанбеи охирон”, “ҷашни 
Ҳут”, “чоршанбеи сурӣ” ва дигар 
маросимҳоро доир намуда, аз ҳар 
гуна нохушиву бебарориҳо  худро 
поку беолоиш сохта, Наврӯзро бо 
шодиву сурур, бо дастархони пур-
нозу неъмат пешвоз мегирифтанд. 
Инчунин дар бисёр навоҳии диёра-
мон маросимҳои “Гулгардонӣ”, 
“Ҷуфтбаророн” низ то имрӯз гу-
заронида шуда, мардум онро бо 
номи “Русуми Наврӯзӣ”эътироф 
мекунанд. Ҳангоми ҷашни Наврӯз 
мардуми мо ба таври хосса дастар-
хон меороянд. Маъмултарин ва 
қадимтарини онҳо “Ҳафтсин” ва 
“Ҳафтшин” аст.                                                                                                         

 

РУСУМИ НАВРӮЗӢ
1. САБЗОНИДАНИ
ҒАЛЛАДОНА 
Ҳанӯз дар аҳди Сосониён мар-

дум бисту  панҷ  рӯз пеш аз Наврӯз 
гандум, ҷав, нахӯд барин навъҳои 
ғалладонаро сабзонида, аз рӯйи саб-
зиши онҳо оғози корҳои деҳқонӣ ва 
авзои солро пешгӯйӣ мекарданд. Агар 
майсаи сабзида рост нашъунамо ме-
кард, сол серӣ  меомад, вале агар сабза 
ба ҳар тараф паҳн мешуд, ба мардум 
ҳушдор медод, ки сол қаҳтӣ мешавад:                                                                

Эй абри найсон, борон фиристон,
Ҳосили киштро бисёр гардон.
Яке аз расму русуми мардуми 

Тоҷикистон дар ин ҳангом ҳашар аст. 
Аз қадим ин одат ҷорист. Одамон пеш 
аз омадани Наврӯз ба воситаи ҳашар 
кишту кор мекунанд, дарахт мешино-
нанд, ҷӯй  ё  дарёҳоро тоза намуда, 
хонаҳои хешро сафед менамоянд.                                                                                                                       

2. ЧОРШАНБЕИ ОХИРОН
Дар Ҳисор, Рашт, Кӯлоб мардум 

бегоҳии чоршанбеи охири сол дар 
майдончаҳо, чорроҳаҳо гулхан дар-
гиронида, аз болои он се маротиба 
меҷаҳиданд ва ин суханонро такрор 
мекарданд: “Ранҷурию зардии ман 
аз ту, сурхию хуррамии ту аз ман”.

Ҳамчунин барои хушбахтии 
оянда кӯзаҳои холӣ ва зарфҳои са-
фолиро ба оташ партофта меши-
кастанд. Ин маросимро дар Рашту 
Мастчоҳ  “Чоршанбеи охирон” ва 
дар байни тоҷикони Хуҷанду вилоя-
ти Андиҷони Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
“Сафаркоҷдӣ” мегуфтанд.

3. БАХТКУШОЁН                                                                                                                            
Тоҷикони баъзе маҳалҳои 

Тоҷикистон ва Ӯзбекистон мароси-
ме доранд, бо номи “Бахткушоён”. 
Дар баландии сабзу гулпӯш, гулба-
сару зебо идгоҳ таъйин намуда, бо-
нувон ва ҷавонони муҷаррад ба он  
ҷо даъват карда мешаванд. Духта-
рон либосҳои наву тоза ба бар кар-
да, худро орову торо дода, ба идгоҳ 
мебароянд, бо ҷавонони бахтҷӯ 
вомехӯранд ва бахташонро меёбанд.                             

Гули сияҳгӯш ба зулфи хеш кардам,
Дили чандин ҷавонро реш кардам.                                                                                               
4. ИДӢ
Дар арафаи Наврӯз дар баъзе 

маҳалҳои тоҷикнишин ҷавонони бо-
савод, толибони илм бо номи “Идӣ”  
ё “Ҳафтсалом” шеъре навишта, ба 
шахси дилхоҳаш тақдим мекарданд, 
ки дар он ба ивази шеър ягон туҳфа 
(хӯрок, пул) таманно мегардид.                                                                                                                  

Рӯзи Наврӯз асту ҳар кас 
идие дорад ҳавас,                                                                       

Иди мову идии мо дидани
 руйи ту бас.

5. БОРОНИ ҲАМАЛ
Ба истиқболи Наврӯз мардум 

хонаҳоро рӯбучину сафед мекар-
данд, бонувон худро оро медоданд, 

бачаҳову мардон либосҳои нав 
мепӯшиданд. Одамон зарфҳоро аз 
оби борон пур карда менӯшиданд, 
бо оби борон оббозӣ мекарданд, 
духтаракон дар таги борон сари луч 
суруд мехонданд:                                                    

Борони ҳамал
Ба мӯям амал
Мӯям дароз кун
Дарози соз кун

6. ҶУФТБАРОРОН
Ҷуфтбаророн маросими қадимӣ 

мебошад. Вақти шудгори заминро 
Бобои деҳқон муайян мекард. Рӯзи 
“Ҷуфтбаророн” мардум таомҳои бо-
мазза мепухтанд. Пири кор фотеҳа 
медод:  “Кушоиши кор, баракату ба-
рор, Бобои деҳқон мададгор, якатон 
шавад ҳазор!”

Барзгарон пеш аз оғози ҷуфт ба 
шохи барзаговҳо равғани зағир ме-
молиданд, онҳоро бо ҳазориспанд 
дуд медоданд ва ба барзаговҳо яктоӣ 
нон мехӯрониданд.

Хони Наврӯзӣ бесуманак аз та-
саввур дур аст. Суманак қосиди 
баҳор,  рамзи фаровонӣ, шираи 
табиат, зеби табиату дастурхони 
наврӯзӣ-соли нав аст. Соли нав та-
моми гулгаштҳои шаҳри моро бӯи 
суманак фаро мегирад. Суманакро 
дар шимоли Тоҷикистон “сумалак” 
ва дар Эрон “суману” мегӯянд. Ма-
росими занона буда, пӯхтани су-
манак ба уҳдаи зани зебо, покиза, 
ростгӯю ростқавл, серфарзанд ва бо-
баракат гузошта мешавад . Он барои 
ороиши дастархони Наврӯзӣ пухта 
мешавад. Суманакпазӣ аз сари бегоҳ 
оғоз ёфта, то субҳ давом мекунад. 
Тамоми шаб занону духтарон доира 
задаву суруд мехонанд ва нақароти 
зеринро замзама мекунанд:

Суманак дар ҷӯш мо кафча занем,
Дигарон дар хоб мо дафча занем.
Суманак бӯйи баҳорай
Суманак дар интизорай
Дили ошиқ беқарорай
Иди Наврӯзӣ муборак!                                                                                                 

 8. ОШИ БОРОН
Дар охири баҳор, вақте ки 

хушксолӣ меомад ва ғалладона хушк 
шудан мегирифт занон дар лаби 
дарё ҷамъ шуда, хӯрок мепухтанд, 
ки ҳалила ном дошт. Занеро то гиря 
карданаш ба об тар мекарданд, то 
ин ки раҳми Худованд биёяду борон 
фиристад ва суруд мехонданд:                                                    

Ашаглон, ашаглон, 
Ашаглони ростина
Оста биҷумбон, остина,
Ғаллаи сабзум қоқ шудаст,
Як бор бирезон борона.
Ин маросимро дар ҷануби 

Тоҷикистон “Ашаглон” ва дар ши-
моли Тоҷикистон “Сустхотун” мегў-
янд.                                                                                        

9. ГУЛГАРДОНӢ 
Гулгардонӣ маросими бачагона 

мебошад. Бачаҳо охири зимистон ба 
кӯҳҳо баромада, аз таги кӯрпаи барф 
гули сияҳгӯш (бойчечак)-ро чида 
меоварданд ва аз омадани баҳор му-
жда мерасониданд. Хона ба хона га-
шта суруд мехонданд: 

Баҳор омад, баҳор омад,                                                                                                     
Гули савсан қатор омад.
Ба деҳқон вақти кор омад,
Баҳори нав муборак бод!

Баҳор омад ба некрӯзӣ,
Бичин гулҳои наврӯзӣ
Бимон тоқии гулдӯзӣ,
Баҳори нав муборак бод!

Мардум гули сияҳгӯшро аз дасти 
бачаҳо гирифта, ба дидаҳояшон мо-
лида, шукр мекарданд, ки ба баҳори 
нав сиҳату саломат расиданд ва ба 
бачаҳо ҳар гуна инъомҳо-ғалладона 
ва пул медоданд:                                                

Гули сияҳгӯш ҳафтранг аст,
Миёни хоку ҳам санг аст.
Хӯроки кабки дилтанг аст,
Ҳамеша дар сараш ҷанг аст,
Баҳори нав муборак бод!                                                                                                                  
Дар субҳи Наврӯз борони лутф 

меборад. Аз гулҳои гулистонҳо 
то дилҳои инсонҳо ва ахтарони 
осмонҳо ҳама пок аст, ҳама бео-
лоиш аст. Ҳангоме ки тиру камон 
ба домани боғу саҳро ва кӯҳу дашт 
рангомезӣ мекунад, ҳаво муаттару 
соф мешавад.

Рангинкамон аломати соф шуда-
ни ҳаво аст. Ва имрӯз чун рангин-
камон бар замин, бар сари инсон 
мебарояд, умедвор аз он мешавем, 
ки осмони сулҳу сафо дар рӯи ҷаҳон 
покиза  шавад, кабӯтарон, ки рам-
зи сулҳу амонӣ ҳастанд, доимо дар 
ин осмон бехавфу ҳарос болафшонӣ 
намоянд. Иди баҳор, иди кор ва 
деҳқонӣ, ки дар ин ҷомеаи сермил-
лат тантана мекунад, боз ҳам оинаи 
беғубори рӯзгори моро пурҷилотар 
мегардонад. Наврӯз пайвастагии 
қавмҳо ва миллатҳоро бо ҳам омех-
та, бо таровати худ, фазои дили ин-
сонро фаро мегирад. Ривоятест, ки 
дар баробаршавии шабу рӯз сония-
ест, ки замину осмонро боҳаловат, 
ботаровату босаховат  мегардонад. 
Агар касе ин сонияро дарёбад, ша-
мшерро бар санг занад, шамшер дар 
дили санг фурӯ меравад. Соли оянда 
дар он сония боз шамшерро аз дили 
санг кашидан мумкин аст. Аз чунин 
сония мардум ривоят мекунад ва дар 
он ҳақиқатест, бар инсон мегӯяд, ки 
онро ҷустуҷӯ намояд. Сонияе, ки ин-
сонро бахту саодат бошад, сонияе, ки 
оламро ботароват менамояд, сонияе, 
ки абадияти оламу одамро муҳайё ме-
созад, дар ҳар рӯзи ҳаёти мо вуҷуд 
дорад. Мо он сонияҳои ҳаёти худро, 
ки дар роҳи бартараф кардани ҷангу 
хунрезиҳо, дар роҳи сулҳу ваҳдат ва 
осмони софу беғубори сайёраамон 
сарф мегардад, муқаддас медонем.

Мо  бояд  шукрона  кунем, ки  
бо  саъю талоши бевоситаи  Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ  
Раҳмон  дар фазои  сулҳу субот 
оромона умр ба сар бурда истода-
ем. Наврӯзро бо хушию  хуррамӣ, 
бо рақсу сурудхонӣ ва бо бозиҳои 
миллӣ пешвоз гирифта, нохушиҳои 
замонаро фаромӯш намуда, 
гуноҳҳои якдигарро бахшем, ба як-
дигар хушиҳои рӯзгор, саломатӣ  ва 
барори  кор талабем, дӯстони худро 
табрик намоем, аз фикрҳои бад  дур 
шавем, меҳнат намуда, Ватани азизи 
хеш-Тоҷикистони соҳибистиқлолро 
боз ҳам ободу зеботар гардонем. 

Р. ХАЙЛОЕВА, Т. ҲАЛИМОВА,
 омӯзгорони  литсейи 

инноватсионии “Душанбе”
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ЭМОМАЛӢ РАЊМОН 
ВА ХУДШИНОСИИ МИЛЛӢ

Ташаккули худшино-
сии миллӣ яке аз масъалаҳои 
муҳимтарине ба ҳисоб мерафт, 
ки Пешвои миллат ба он аз 
рӯзҳои нахустини давлатдорӣ 
таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир на-
муданд. Албатта, ин мавзӯъ 
бисёр фарох аст. Инҷо танҳо 
таваҷҷӯҳи хонандаи азизро ба 
якчанд корнамоиҳои Пешвои 
миллат, ки воқеан тавонистааст 
ҳувияти миллии шаҳрвандони 
моро баланд бардорад ҷалб ме-
кунем.

Миллати тоҷик дар таърихи 
башарӣ нақши тамаддунофар ва 
созандагии худро исбот намудааст. 
Гузаштаи он аз қаъри ҳазорсолаҳо 
паёми дӯстӣ, меҳру муҳаббат, илму 
маориф, ақлу хирад, зиракиву за-
коват ва фарҳангу маданиятро ба 
наслҳои минбаъда мерасонад. Пе-
швои миллат ҳангоме, ки Президен-
ти ҷумҳурӣ таъйин гардиданд, фазои 
фарҳангии Тоҷикистон ба ҳамагон 
аз саҳифаҳои таърих маълум аст, 
ки дар таъсири ҳодисаҳои таърихӣ 
арзишҳои миллии мо аксарият рӯ 
ба нестӣ ниҳода буданд ва воқеаҳои 
ҷанги шаҳрвандӣ низ ба мафкураи 
ҷомеа таъсири зиёде гузошт.

Бо таъкиди Пешвои муаззами 
миллат: “Омӯхтани таърих танҳо 
ба хотири донистани гузашта нест, 
балки он дурнамоест, ки роҳи оян-
даи миллат ва пешомадҳои давлати-
ро равшан намуда, барои худогоҳии 
миллӣ, ваҳдату ягонагӣ ва рушди 
тафаккури таърихии наслҳои оянда 
хизмат мекунад”. Ин буд, ки барои 
рӯ овардани мардум ба гузаштаи 
худ ва худшинос гардидани ҷомеаи 
Тоҷикистон якчанд корҳои бузурге-
ро анҷом доданд, ки чанде аз онҳо 
мавриди зикр аст:

Якум, гузоштани аввалин 
муҷассамаи асосгузори давлатдории 
тоҷикон Исмоили Сомонӣ мебо-
шад. Рӯзи 6-уми сентябри соли 1999 
дар Душанбе аввалин муҷассамаи 
асосгузори давлатдории тоҷикон 
Исмоили Сомонӣ қомат афрохт. Дар 
майдони Дӯстӣ (собиқ майдони ба 
номи Ленин ва «Озодӣ»), дар қисми 
марказии ноҳияи маъмурии Исмо-
или Сомонии шаҳри Душанбе, ба 
муносибати таҷлили 1100-солагии 
ҷашни давлати Сомониён – аввалин 
давлати тоҷикон, муҷассамаи амири 
аввалини давлати тоҷикон (Давла-
ти Сомониён) – Исмоили Сомонӣ 
сохта шуд. Майдон соҳиби номи нав 
– майдони «Дӯстӣ» гардид. Пас аз 
ин қариб дар ҳамаи минтақаҳои ки-
швар ҳайкалҳои ин қаҳрамони халқи 
тоҷик гузошта шуданд. 

Мавриди зикр аст, ки гузоштани 
муҷассамаи амири аввалини давла-
ти тоҷикон (Давлати Сомониён) – 
Исмоили Сомонӣ дар худшиносии 
мардуми тоҷик таккони ҷиддӣ бах-
шид. Хурду калони ҷумҳурӣ бо иф-
тихор аз назди ин муҷассама гузар 
мекунанд.

Чуноне Пешвои миллат таъкид 
месозанд, моҳиятан падидаи таъри-
хиву фарҳангии миллати мо аз 
ҷавҳари гуманистии тамаддуни 
ориёӣ, аз замони пайдоиши Авасто, 
давраҳои гузаштагони бузургамон 
- аз аҳди давлатдории Каёниён то 
Сомониён ва тамаддуни оламги-
ри ҳазорсолаҳо сарчашма мегирад. 
Маҳз ҳамин тамаддуни пешрафта, 
суннату оинҳои дорои ҷанбаи ҳаётӣ, 
тафаккури зиндагисоз ва маърифати 
баланди ақлонии ниёгони мо буд, 
ки онҳо ба ганҷинаи тамаддуни ба-

шарият аз Зардушту Монӣ сар кар-
да, то Рӯдакиву Фирдавсӣ, Абуалӣ 
Синову Носири Хусрав, Шайх Ат-
тору Ҷалолиддини Балхӣ, Саъди-
ву Ҳофиз, Ҷомиву Сайидо ва садҳо 
нобиғаҳои илму адабу фарҳангро ато 
кардаанд.

Дуюм, шинохтани қаҳрамонҳои 
миллати худ, ки барои ҳар як 
соҳибватан нақши меҳварӣ дорад, 
мукофотонидани шахсони бузур-
ги миллати тоҷик бо унвони олии 
Қаҳрамони Тоҷикистон мебо-
шад. Садриддин Айнӣ, Бобоҷон 
Ғафуров, Мирзо Турсунзода, Ну-
сратулло Махсум, Шириншоҳ 
Шоҳтемур бо ин унвони олӣ муко-
фотонида шуданд. Худи Пешвои 
миллат, ки воқеан арзандаи ин ун-
вони олӣ ҳастанд, соли 1999 барои 
мустаҳкам намудани давлатдории 
соҳибистиқлол ва пойдории сулҳ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо унво-
ни олии Қаҳрамони Тоҷикистон му-
кофотонида шудааст.

Бояд таъкид намуд, ки дар 
марҳилаи аввали шаклгирии дав-
лат-миллат, чунин як сиёсат, яъне 
қаҳрамонсозӣ ба хотири ваҳдату 
якпорчагӣ, эҳёи фарҳанги миллӣ, 
худшиносӣ ва сохтани як миллати 
воҳид зарур буд.

Қаҳрамонҳои Тоҷикистон дар 
худшиносии наслҳои имрӯзу оянда 
нақши муҳим доранд. Онҳо касо-
неанд, ки ҳузурашон ва вуҷудашон 
барои миллати мо ҳаётист. 
Қаҳрамонҳои Тоҷикистонро миллат 
муҳтарам медонад ва аз маҳбубияти 
табиии мардум бархўрдор мебо-
шанд. Онҳо барои истиқлоли анде-
ша ва озодии ҳар фарди ин миллат 
талош ва заҳмат намудаанд.

Сеюм, Пешвои миллат ба 
номҳои кӯчаю хиёбонҳо, шаҳрҳо, 
ноҳияҳои Тоҷикистон таваҷҷӯҳ на-
муданд, ки тамоми кӯчаю хиёбонҳо, 
шаҳрҳо, ноҳияҳои Тоҷикистон ба-
рои тоҷикиятро дар вуҷуди ҳар фар-
ди ҷомеаи Тоҷикистон рушд доданд 
ба тоҷикӣ номгузорӣ карда шуданд. 
Аксарият номҳои ба фарҳанги мил-
лати тоҷик бегона дар саросари 
ҷумҳурӣ иваз карда шуданд.

Чорум, фарҳанги номгузориро 
дар наслҳои имрӯзу оянда зери на-
зорат гирифтанд. Ному насаб яке аз 
нуктаҳои асосии худшиносии миллӣ 
барои ҳар шаҳрванд ва миллату дав-
лат мебошад. Қисми зиёди аҳолии 
ҷаҳонро ба шунидани номашон 

миллату давлаташон муайян мегар-
дад. Ин далели он аст, ки ному на-
саб дар баробари муаррифии шахс, 
инчунин, муаррифгари миллату 
давлат ҳисобида мешавад. Ҳукумати 
кишвар баъди соҳибистиқлолӣ 
баҳри ҳифзи анъанаҳо ва расму ру-
суми миллӣ пардохтанд, ки қатори 
онҳо масъалаи номгузории тоҷикӣ 
ҳам шомил шуд. Ин иқдом, ки асо-
си дифоъ аз масъалаҳои миллиро 
дар бар мегирад, аввалин бор соли 
2007 аз ҷониби Президенти кишвар 
роҳандозӣ гардид. Пешвои миллат 
аз аввалинҳо шуда, ному насабашро 
аз Раҳмонов Эмомалӣ Шарифо-
вич ба Эмомалӣ Раҳмон иваз на-
муд. Аз баҳори соли 2007 мардуми 
равшанфикру дорои ҳисси миллӣ 
ба гузоштани номҳои тоҷикӣ ва ги-
рифтани пасвандҳои “ов”, “ова”, 
“ович”-у “овна” аз ному насаба-
шон оғоз карданд. Инчунин, дар 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи бақайдгирии сабти асноди 
ҳолати шаҳрвандӣ” ба хотири ҳифзи 
масъалаҳои миллӣ ва ҷорӣ намудани 
номҳои тоҷикӣ чанд тағйирот низ ба 
амал омад.

Панҷум, Пешвои миллат ҷиҳати 
устувории забони тоҷикӣ талош ва-
рзиданд. Ин забон бо тавонмандӣ 
солҳои сангину пурошӯбро убур кард 
ва маҳз дар даврони Истиқлолият бо 
пуштибонию роҳнамоии Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон иқтидор пайдо карда, чун 
дарахти пургул ҷило дод. Аз ин 
лиҳоз, нақши Эмомалӣ Раҳмон 
дар мавқеи устувор пайдо кардану 
шукуфо гардидани забони тоҷикӣ 
ҳамчун забони давлатӣ дар даврони 
Истиқлолият хеле барҷаста мебо-
шад. Ба ин китобҳои “Ҳастии мил-
лат – забони миллат”, “Чеҳраҳои 
мондагор”, “Дин ва ҷомеа”; “Аз 
ориён то Сомониён”, суханрониҳои 
Пешвои муаззам бахшида ба Рӯзи 
забон ва ғайраҳо далел шуда метаво-
нанд, ки саршор аз арзишҳои олии 
илмианд. Мавқеи устувор пайдо 
кардани забони тоҷикӣ ҳувияти ҳар 
фарди тоҷикро баланд гардонид.

Шашум таваҷҷуҳи Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба бузургдошти Имоми Аъ-
зам мебошад. Воқеан, таваҷҷуҳ ба 

ин шахсият, ин рӯ овардан ба гу-
заштаи арзандаи шахсиятҳои тоҷик 
аст. Имоми Аъзам бидуни шакку 
шубҳа аслан тоҷике аз сарзами-
ни тамаддунхези Хуросони Бузург, 
саҳеҳтар гӯем, аз шарқи ин хиттаи 
бузург будааст, ки дар он ҷо аҷдоди 
асили тоҷикон зиндагӣ доштанд ва 
фарҳанги пурбори ҷаҳоншумулро 
эҷод намуданд. Хидмати ӯ махсу-
сан дар ҳифз ва тақвияти асола-
ти таърихӣ ва фарҳангии халқи 
мо бесобиқа бузург ва шойистаи 
қадрдонист. Зиндагию корномаи 
Имоми Аъзам ва таълимоти абад-
зиндаи ӯ, ки паҳлуҳои гуногуни 
ҳаёти динӣ-фарҳангии кишварро 
чун ойина равшан сохта, моро барои 
анҷом додани рисолати созандагӣ 
роҳнамойӣ мекунанд, аҳамияти бу-
зурги ҳаётӣ доранд.

Ҳафтум, арҷгузорӣ ба арзишҳои 
таърихӣ, фарҳангӣ ва расму оинҳои 
мардумӣ, инчунин баргузории сол-
гарди бузургони илму адаб, сиё-
сат, маориф ва фарҳанги гузашта-
ву муосир, тарғибу ташвиқ, таҳқиқ 
ва таълими осору афкори онҳо ва 
ҳифзи мероси адабию фарҳангӣ 
ва таърихиву илмӣ дар давро-
ни соҳибистиқлолии мамлакат, 
бешубҳа, аз сиёсати дурандешона ва 
фарҳангпарваронаи Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчаш-
ма мегиранд. Бо мақсади густари-
ши эҳсоси ватандӯстиву ифтихори 
миллӣ ва болоравии сатҳи маъна-
виёти ҷомеа бо ибтикори Пешвои 
миллат солгарди фарзандони фар-
зонаи миллат, аз қабили 1150-со-
лагии сардафтари адабиёти клас-
сикии форсу тоҷик Абуабдуллоҳи 
Рӯдакӣ, 1000-солагии Носири Ху-
срав, 675-солагии Камоли Хуҷандӣ, 
800-солагии Мавлоно Ҷалолиддини 
Балхӣ, 1310-солагии Имоми Аъзам 
Абуҳанифа, 600-солагии Нурид-
дин Абдураҳмони Ҷомӣ, 700-сола-
гии мутафаккири барҷастаи Шарқ 
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ таҷлил 
гардиданд. Ҳамзамон, санаҳои 
таърихиву фарҳангии 2500-солагии 
Истаравшан, 2700-солагии Кӯлоб, 
3000-солагии Ҳисори Шодмон дар 
сатҳи байналмилалӣ ҷашн гирифта 
шуданд.

Бояд таъкид намуд, ки созанда-
тарин иқдомҳои Пешвои миллат 
дар ташаккули худшиносии ҷомеаи 
Тоҷикистон бешуморанд. Дар 
муддати 30 соли соҳибистиқлолӣ 
Тоҷикистон дигар шуд, нав шуд, 
қабои ҷадид ба сар кашид. Арзишҳои 
бадастомадаи даврони истиқлолият 
ва корнамоиҳои беназири Пешвои 
миллат дар роҳи худшиносии мар-
думи тоҷик зиёданд ва ҳар яки он 
ба таври алоҳида таҳқиқу баррасии 
ҷудогонаро тақозо мекунад.

Тоҷикистони соҳибистиқлол 
дар партави сиёсати хирадмандо-
наю фарҳангпарваронаи Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва ташаббусҳои ҷаҳонии ин 
шахсияти таърихӣ тавонист ҷойгоҳи 
шоистае дар арсаи минтақавию 
байналмилалӣ аз нигоҳи фарҳангию 
иттилоотӣ низ барои худ касб на-
мояд. Дар замони ҷаҳонишавӣ 
пуштибонӣ аз фарҳангу ҳувият ва 
арзишҳои миллӣ яке аз самтҳои 
асосӣ барои пойдорию муарри-
фии миллат ба шумор меравад, ки 
хушбахтона, Пешвои миллат ба-
рои тоҷику тоҷикона будани мил-
лат корҳои зиёдеро анҷом доданд ва 
дода истодаанд. 

Абдумуминзода Ситора, 
муовини ректори ДТТ

 оид ба тарбия
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Суратгузориш аз љараёни таљлили Рўзи Модар дар донишгоњ

БУВАД ЊАР РЎЗИ ДУНЁ РЎЗИ МОДАРБУВАД ЊАР РЎЗИ ДУНЁ РЎЗИ МОДАР

МОДАР - БИҲИШТИ 
ОРЗУҲО

Модар муътабартарин шахси ба-
шарият, хуршеди тобони зиндагии 
мост. Фариштаест дар рӯйи замин, ки 
фарзонагонро ба олами ҳастӣ меорад.

Чаро модарро сарчашмаи ҳаёт на-
номем? Маҳз ӯст, ки зиндагӣ идома 
дорад. Ӯ моҳу мо ситорагонем, ӯ хур-
шеду мо нурҳои пурҳароратем, ӯ наху-
стустоду мо шогирдони кӯчаки ӯем ва 
алфози аввалинро аз аллаҳои ширини 
вай омӯхтаем. Модар муқаддастарин 
шахс дар рӯйи замин аст, ки касе ҷои 
ӯро гирифта наметавонад. Меҳри мо-
дар чашмаи ҷӯшонеро мемонад, ки 
чашмаҳои дигар аз он сарчашма ме-
гиранд. Сарчашмаи ҳаёт, хуршеди то-
бони зиндагии мост, модар. Тамоми 
бузургони олам ситоишаш кардаанду 
ӯро танҳову беҳамто, яктову нотакрор 
хондаанд. Ӯ илҳомбахши фарзандон, 
дуогӯи хурду калон аст. Лоиқи ши-
ринкалом беш аз панҷоҳ адад шеъри 
худро ба васфи модари одии рустоии 
тоҷик бахшида чунин гуфтааст:

Аё модар, мадори ман ту будӣ,
Гули аввалбаҳори ман ту будӣ.
Нахушкад чашмаи шеъру сурудам,
Зи бас сарчашмадори ман ту будӣ.
Ҳар нафаре хоҳад, ки биҳишти 

ҷовидониро дарёбад, бояд хизма-
ти модар кунад, зеро биҳишт зери 
қудуми модарон аст. 

Ҷаннат, ки ризои мо дар он аст,
Дар зери қудуми модарон аст.
Як дуои модар аз сад ганҷи Қорун 

қимат аст, он тилисмест, ки фарза-
ндро аз балою офатҳо эмин нигоҳ 
медорад. Бинобар ин, моро лозим 
аст, ки дуои модар гирем, то дар оян-
да сарбаланду комёб бошем. Зиндагӣ 
худ сурудест, ки бо аллаи модар оғоз 
ёфта, бо дуои модар анҷом мепа-
зирад. Аз ин рӯ, сарчашмаи ҳамаи 
оғозҳо аз дасти дуои модар аст. Маҳз 
дасти дуои модар ба фарзанд фатҳу 
кушоиш меорад. Ба ин хотир устоди 
зиндаёд Лоиқ Шералӣ чунин фар-
мудааст:

Сад ҷону дил фидои як муддаои модар,
Фатҳу кушоиш орад дасти дуои модар.

Заррина ХАЙРИЕВА,
 донишҷӯи курси дуюми

 факултети менеҷмент ва 
маркетинги байналмилалӣ

Зан – модар ибтидои ҳастии ба-
шарият, мабдаи меҳру вафо ва рамзи 
муҳаббату садоқат мебошад.

Модар мавҷудест, ки ба фарзанд 
ҳаёт мебахшад, ӯро бо шири сафеду 
ҷонбахшаш ва бо муҳаббате, ки танҳо 
хоси модарон аст, тарбия мекунад, ба 
камол мерасонад ва ба чорсӯи зиндагӣ 

дуои нек медиҳад.
Бинобар ин, арҷ гузоштан ба бузургии 

модар, ба ҷо овардани иззату эҳтироми 
ӯ ва расидан ба қадри заҳматҳои 
шабонарӯзии вай вазифаи ҷониву имонии 
ҳар як фарзанди солимфикру соҳибхирад 
ва қарзи инсонии ҳар як фарди бонангу 
номус ба шумор меравад.

Зеро инсон дар ҳаёти худ дар сура-
те ба комёбиву муваффақият ва зин-
дагии бобаракат муяссар мегардад, ки 
дуои неки модар ва падарро гириф-
та, ба қадри ранҷу заҳмати волидайн, 
дилсӯзиву ғамхории онҳо ва шири сафе-
ди модар расида бошад.

Эмомалї Рањмон

ЧАНД ФАКТИ ҶОЛИБИ 8-УМИ МАРТ

МОДАРИ ЧАШМБАРОҲ 

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ: 
“МОДАР ПАНОҲГОҲИ МАН АСТ”

8-уми март дар кишвари мо расман 
Рӯзи Модар эълон шудааст. Дар дигар 
кишварҳо он ҳамчун Иди занон ҷашн 
гирифта мешавад. Вале дар Сурия 8 
март Рӯзи инқилоб, дар Замбия-Рӯзи 
Ҷавонон ва дар Малайзия-Рӯзи Сул-
тон таҷлил мегардад. 

***
Дар Мадагаскар 8 март рӯзи 

истироҳат танҳо барои ҷинси латиф эъ-
лон шудааст. Барои чиниҳо ҳарчанд ин 
сана ҷашнӣ бошад ҳам, онҳо ба ҷойи 
кор мераванд. Аммо барои кишварҳои 
собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ имкон гардид, 

ки дар рӯзи байналмилалии занон танҳо 
аз соли 1966 ба кор нараванд.

***
                           
Ҳамин рӯзи соли 1910 халабони 

фаронсавӣ Элиз де Лароше соҳиби 
унвони аввалин лётчики зан дар ҷаҳон 
гардид, ки барои парвоз дар ҳавопаймо 
иҷозатнома гирифт. Таъйиноти рам-
зии ин мақом як тасодуфи одӣ буд, 
вале маҳз аз ҳамин сол дар Фаронса 
Рӯзи занон ҷашн гирифта мешавад. 

***
44 дарсади занон туҳфаи аз ҳама арзиш-

мандро дар ин рӯз гул меҳисобанд, ки 
тақрибан 55 дарсади мардон ҳар сол 
тақдим мекунанд. 15-16 дарсади занон 
мехоҳанд, ки ба онҳо ҷавоҳирот туҳфа 
намоянд.

***
Хонумҳои ангилисӣ Рӯзи 8 март аз 

таваҷҷуҳ маҳруманд. Ид расман ҷашн 
гирифта намешавад: касе ба касе 
гул намедиҳад ва худи бритониёиҳо 
маънои иззату эҳтироми занонро 
ба сабаби зан буданашон комилан 
намефаҳманд.

Таҳияи 
Оҳистамоҳ Вафобек

Модар бо шавҳар ва якаписараш зиндагии 
осоишта доштанд. Вақте ки шавҳари зан аз 
дунё гузашт, писари нохалаф модарашро ба 
хонаи пиронсолон бурд, то ки дар танҳоӣ аз 
лаззати ҷавонӣ баҳра гирад. Писари беинсоф 
баъд аз муддати тӯлоние ба аёдати модар рафт. 

Модар гуфт: “Мехоҳам, ки барои хонаи 
пиронсолон кумак намоӣ. Ин ҷо бисёр гарм 
аст, яхдон нест, ки хӯрокро нигоҳ дорӣ, ша-
роити таомпазӣ нест, бештар вақт гурусна 

мондам”. Писар бо як лаҳни тунд гуфт: “Ту 
дар сақороти марг ҳастию аз ман чунин та-
лаб мекунӣ?”.

Модар бисёр ғамгин шуд ва гуфт: “Пи-
сарам, ман дар ин ҷо аз гармӣ ва гуруснагӣ 
бисёр азоб кашидам, вале метарсам, фардо, 
ки фарзандонат туро ба ин ҷо оварданд, ту 
аз гармӣ ва гуруснагӣ азоб накашӣ. Аз ин 
рӯ, чунин талаб кардам”. 

Таҳияи Матлубаи Абдуқаҳҳор

Дар як мусоҳиба аз футболбози маъру-
фи сайёра Криштиану Роналду пурсон 
мешаванд, ки “Чаро шумо то ҳол ҳамроҳи 
модаратон зиндагӣ мекунед ва чаро ба 
модари худ хонаи алоҳида намехаред?”

Ҷавоби футболбоз хеле таъсирбахш буд:
-Мо зиндагии фақирона доштем, ҳатто 

маблағ барои харидани хӯрокаи серӣ пай-
до карда наметавонистем. Модарҷонам 
рӯзу шаб ба ҳайси фаррош кор мекард, 
то як пойафзол бароям бихарад. Ҳамаи 
муваффақияти ман ба ӯ бахшида шуда-

аст. То рӯзе, ки ӯ зинда аст, бо ман хоҳад 
буд ва ҳама чизеро, ки ман дар зинда-
гиам дорам, самараи корашон аст. Бояд 
ҳаминро гӯям, ки модар чароғи умри ман 
дар зиндагиям ҳаст. Маҳз меҳри бепоён 
ва навозишҳои гарми он кас маро ба 
оламу одам ошно сохтаву дар майдони 
сабз муваффақ гардонд. Пас, ман бояд 
ба қадри ғамхориҳои модарам бирасам 
ва ҳамеша дар канораш бошам. Модар 
паноҳгоҳ ва бузургтарин ҳадяи Худованд 
барои ман аст”.

Кишварҳое, ки дар онҳо рӯзи 
байналмилалии занон расман 
таҷлил мегардад:

1. Тоҷикистон
2. Федератсияи Россия
3. Ҷумҳурии Мардумии Чин
4. Ӯзбекистон
5. Қазоқистон
6. Беларус 
7. Афғонистон
8. Ангола
9. Арманистон
10. Озарбойҷон
11. Буркина-Фасо
12. Камбоҷа 
13. Куба
14. Гурҷистон
15. Гвинея-Бисау
16. Эритрея
17. Қирғизистон
18. Лаос
19. Мадагаскар
20. Молдова 
21. Муғулистон
22. Непал
23. Туркманистон
24. Уганда 
25. Украина
26. Вйетнам
27. Замбия

Таҳияи Умар Алӣ  
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Гулафшон доман афшонда насими кўњсор омад, Гулафшон доман афшонда насими кўњсор омад, 
Ба мулки Тољикистон наварўси навбањор омад.Ба мулки Тољикистон наварўси навбањор омад.

Ибтидои сухан зи Наврӯз аст,
Сари сабзи Ватан зи Наврӯз аст.
Наврӯз на танҳо як ҷашни оғози 

сол, эҳёи табиат, хуррамии рӯзгор, 
балки такондиҳандаи андешаи 
ваҳдати  оламу  одам, шиносоӣ  бо 
таърихи  пурғанои миллӣ ва омили 
тақвияти ифтихори миллӣ  мебошад. 

Ҳамасола  21-уми март ва даво-
ми ин моҳи пурфайз дар тамоми 
минтақаҳои ҷумҳурӣ ҷашни аҷдодӣ-
Наврӯз бо шукӯҳу  ҷалоли ба худ хос, 
бо расму суннатҳои ниёгон таҷлил  
мегардад. Ба андешаи фолклорши-
носи шинохтаи тоҷик Рӯзии Аҳмад 
“Ин ҷашн дар масири таърихи зиёда  
аз шашҳазорсола дар ҳаёти маъна-
вию маърифатии мардуми мо нақши 
бузург бозидааст ва ба худшиносию 
худогоҳӣ  ва зебопарастии ин мил-
лати куҳанбунёд файзу баракат на-
мудааст”. 

Оре, ин ҷашни муборак инъикос-
гари фарҳангу тамаддуни  мардуми 
ориёист, ки  бо  расму оин суннатҳои 
мондагори худ тавонист,  гузаштаи 
як   миллату халқ ва дар маҷмуъ мар-
думони ориёнажодро  аз қадим то 
ба замони муосир пойдору устувор 
нигоҳ бидорад ва ин анъанаҳои ниё-
гонро ба мо ҳамчун мерос расонад. 
Яъне, тасвири гузаштаи  зиндагии 
як миллати фарҳангпарвар аст, ки 
дар симою баргаҳои расму оинҳои 
ин ҷашн ҳар баҳор  мешукуфад. 
Чуноне ки шоири маҳбубу хушбаён  
Муҳаммадалии  Аҷамӣ мегӯяд: 
“рӯҳи зиндагонии мардумро та-
свир мекунад ва ҷони суннатҳои 
миллӣ ҳамеша дар он сабз аст”. 
Равшан аст, ки ин ҷашни сабз ху-
сусияту ҷанбаҳои мардумӣ дошта, 
аз дигар ҷашнҳои миллию давлатӣ  
хеле фарқият дорад. Пеш аз ҳама 
ин ҷашн рӯҳияи фараҳангезӣ, 
умедпарварӣ, эҳсоси хеле волои 
хушбахтию хушҳолиро на танҳо дар 
симою савту навояш дорад, балки 

боду ҳавояш ҷону рӯҳро менавоза-
нд. Хеле кам ёфт мешавад инсонҳое, 
ки  дар таҷлили ин ҷашни аҷдодӣ 
ин эҳсосҳои накӯи пурнакҳатро 
надошта бошад. Аз ин ҷост, ки ин 
ҷашнро аз қадим  рӯзи нав хондаанд, 
яъне  рӯзи тозаю пок аз торикиҳо 
ва оғози соли нав.  Ҳолиё, “дар 
давраи Истиқлолияти давлатӣ  дар 
Тоҷикистон Наврӯз шукӯҳу таҷаллии 
тоза пайдо кард. Басо рамзист, ки 
дар давраи ҷаҳонишавӣ ё дақиқтар 
гӯем, ҷаҳонигардонӣ, Наврӯз ба 
ҷашни байналмилалӣ табдил ёфт, 
чунки вай моҳиятан ҷашни ин-
сонпарварона ва зебоипарастист”. 
Дар воқеъ, Наврӯз ҷашни эҷод аст, 

эҳёшавии табиат, ҷашни кишова-
рзон, тавлиди дубораи ғунчаю се-
барга, гулу райҳон, гулбасару гул-
рез шудани дарахтон, оғози шӯру 
шавқи беинтиҳост барои мурғакони 
хушхон, ки дар оинаи биҳиштияш 
ба намо меорад ин ҳама ороишоти 
мунаққашу ҳунармандонаи табиа-
тро бо эҷоди эъҷозаш бар  нигоҳи 
инсонҳо бо ҳама ҷилову  ҷалол. 
Ҳанӯз  чанд  қарн пеш  устод  Рӯдакӣ  
дар  шеъри  манзаравию  машҳури 
худ “Омад баҳори хуррам” ин та-
свирро  басо олӣ ба қалам додааст:

Омад баҳори хуррам бо рангу 
бӯи тайиб,

Бо сад ҳазор нузҳату ороиши аҷиб.

Шояд, ки марди пир бад-ин
 гаҳ шавад ҷавон,

Гетӣ ба дил ёфт шабоб аз паи
 машиб...

Муаррихон ба он назаранд, ки 
“ҷашни Наврӯз  пеш аз ҳама бо по-
кии тан ва фикр тавъам будааст”. Ба  
ин маънӣ   донишманди эронӣ Абду-
лазими Ризоӣ  аз таҷлили ҷашни мар-
думони Эрони бостон чунин ёдоварӣ 
кардааст. “Эрониёни бостон пеш аз 
ин, ки соли нав таҳмил шавад, ба-
дани худро пок ва покиза мекарданд 
ва танпӯши нав дар бар намуда, атру 
гулоб ба худ мезаданд ва бо ҳамдигар 
рӯбӯсӣ мекарданд, кӯчактарон дасти 
бузургонро мебӯсиданд”. Имрӯз дар 
замони муосир ин анъана дар Эрон  
побарҷост. Гарчанд анъанаҳои  халқу 
миллатҳое, ки  аз Наврӯз  пазироӣ 
мекунанд  каме фарқ   кунад  ҳам, 
оинҳои  ин анъанаҳоро  як  равия 
мепайвандад ин пеш аз ҳама суннати  
покию  беғуборӣ,  дӯстию  ҳамдилӣ ва 
зебоипарастист, ки рамзи ягона до-
рад ва онро  унвон додаанд суманак. 
Суманак  рамзи  аввалини  ин  ҷашни  
миллист, ки   аз гузашта  то ин замон  
мавқеи худро аз даст надодааст. Чанд 
рӯз пеш барои омодагӣ аз ин ҷашн  
занҳо  гандумро дар зарфҳои махсус 
гирифта  тоза мекунанд ва онро  рӯзе  
як ё ду бор об мепошанд то сабз гар-
дад ва чун рамзи  хуррамии  рӯзгор, 
ободию  ободонии хонадон, сар-
сабзии зиндагӣ мегузоранд  хонаҳо.  
Ҳамингуна “Имрӯз халқи мо низ ин 
суннати аҷдодиро ба пайравӣ аз пе-
шиниёни худ гиромӣ медорад. Бино-
бар  ин, ҳар сол Наврӯзи нозанинро бо 
шукӯҳу азамат, бо расму суннати ниё-
гони хеш ҷашн мегиранд”. Пас, мубо-
рак бошад, Наврӯзи нозанин, ҷашни 
эҳёи табиат ва ҷашни зебоипарастӣ!

Тағойгули Саъдулло, 
корманди китобхонаи илмии ДТТ

НАВРӮЗ ҶАШНИ 
ЗЕБОИПАРАСТИСТ

НАВРӮЗ ЭЊЁГАРИ ЊУНАРЊОИ МАРДУМӢНАВРӮЗ ЭЊЁГАРИ ЊУНАРЊОИ МАРДУМӢНаврӯзи хуҷастапай куҳантарин 
ва бузургтарин ҷашни марду-
ми ориёӣ маҳсуб ёфта, ба давраи 
шукуфоӣ ва зиндашавии таби-
ат рост меояд. Наврӯзи оламафрӯз 
дар қатори ҷашнҳои куҳанбунёди 
фарҳангиву миллии давлатдории 
тоҷикон мақому манзалати хоса 
дорад, зеро он аз шоҳони пешинаи 
аҷдодонамон ба ёдгор мондааст. 
Ҳамин аст, ки ба ин ҷашни оламшу-
мул кишварҳои зиёд, аз ҷумла 
Тоҷикистони биҳиштосои мо на-
зари нек дошта, пайваста бузургии 
онро васф менамоянд ва аз омадани 
Наврӯз шодмонӣ мекунанд.

Бо талошу заҳматҳои фарзанди ба-
руманди миллат, Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва 
ҷонибдориву дастгирии якчанд 
кишварҳои Наврӯзро ҷашнгиранда 
Созмони Милали Муттаҳид дар 
Ассамблеяи генералии худ  қарори 
дахлдореро  қабул намуд, ки дар он 
Наврӯз ҳамчун ҷашни байналмилалӣ 
эътироф  шуда, ҷиҳати таҷлили шо-
истаи он  тадбирҳо амалӣ гардонда 
шуданд. Ин тасмим аз он шаҳодат 
медиҳад, ки дар қатори дигар 
арзишҳои муқаддаси  миллии мо, 
Наврӯзи фархундаю хуҷастапай, ки 
аз давраи шоҳ Ҷамшед сарчашма ме-
гирад, ба хазинаи ғании тамаддуни 
ҷаҳонӣ ворид гардида, обрӯю эътибо-

ри Ватани азизамон-Тоҷикистонро  
дар арсаи байналмилалӣ баланд бар-
дошт.     

Дар Тоҷикистони соҳибистиқлол 
Наврӯз ба ҷашни умумимиллӣ 
табдил ёфта, сол аз сол бо шукўҳу 
шаҳомати хоса ҷашн гирифта меша-
вад. Миллати тоҷик ҷашни Наврӯзро 
дар тӯли садсолаҳо ба мисли забони 
модарӣ ҳифз намуда, дар замони 
соҳибистиқлолӣ онро ҷузъи тарки-
бии ҳувияти миллӣ ва мояи ифтихо-
ру сарбаландии худ медонад. 

Тавре ки Пешвои муаззами мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
яке аз суханрониҳояшон бахшида 
ба ҷашни Наврӯз иброз доштанд: 
“Шояд дар олам мисли Наврӯз кам 
ҷашне вуҷуд дошта бошад, ки русуми 
дилчасп ва суннатҳои зиндагисози 
онро миллату халқҳои дигари олам 
чун дастоварди беназири фарҳангӣ 
пазируфта, бо ҳамин номи зебои 
тоҷикӣ таҷлил намоянд. Наврӯз асо-
латан ибтидои корҳои наҷибу азму 
иродаи тоза, ҷашни парвариши рӯҳ 
ва афкори солим, пиндору кирдору 
рафтори нек аст”.

Бояд тазаккур дод, ки Наврӯз дар 
баробари ҷашни байналмилалӣ гар-
диданаш аз тарафи аксар давлатҳо 
хуб пазируфта шуда, дар ин баробар 
дар якчанд давлатҳои Осиё дар сатҳи 

баланд ва бо шукӯҳу шаҳомати хоса 
таҷилил мегардад. 

Ҷашни Наврӯз барои мардуми 
сарбаланди тоҷик дӯстдоштатарин 
иди шодмонӣ ва хурсандиву фараҳ 
маҳсуб меёбад. Аз ин рӯ, дар ин 
ҷашн ҳар як қишри фаъоли ҷомеа 
ба хотири навиде аз зиндаша-
вии табиат ба офаридани ҳар гуна 
машғулиятҳо шавқманд мегарди-
данд. Барои ҷавонон ва мардони 
деҳкадаҳо мусобиқаҳои варзишӣ 
роиҷ буд ва интизорӣ мекашиданд, 
то ки дар мусобиқаҳои гӯштингирию 
аловпарӣ ва бандкашию бузкашии 
Наврӯзи хуҷастапай ширкат намоян-
ду аз пайки нави табиат ба шодмонӣ 
пазироӣ намоянд. 

Духтарону занон бошанд, дар 
ҷашни Наврӯз бо шодиву фараҳ 
либосҳои миллӣ, аз қабили  атласу 
адрас ва чакану гудӯзӣ ба бар наму-
да, ба ин васила шукӯҳу шаҳомати 
ҷашнро боз ҳам зиёда мегардони-
данд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки 
ҷашни Наврӯз дар муаррифӣ наму-
дани ҳунарҳои мардумӣ ва эҳё гар-
дидани онҳо нақши назаррас дорад. 
Яке аз оинҳои Наврӯзӣ ин аст, ки 
ҳунармандону косибон ва косата-
рошону намадбофону бурёбофон 
маҳсули дастонашонро ба намо-
иш гузошта, ба ин ҷашн зебоиву 
маҳбубияти хоса мебахшанд. 

Дар ин баробар, ҳунарҳои 
мардумии аҷдодонамон, ки дар 
таҳаввулоти таърихӣ, зери истисмо-
ри ҳуҷумкорони давр аз ёдҳо зуд-
уда шуда буданд, дар даврони 
Истиқлолияти давлатӣ ва ҷаҳонӣ 
гардидани Наврӯзи Аҷам аз нав 
рушд ва эҳё гардиданд, ки мардум 
дубора ба онҳо шавқ пайдо наму-
да, дилгармии ҳунарҳои волои ниё-
гонамон гардиданд ва онро ҳамчун 
ёдгории  пешиниён бо завқи баланд 
зинда намуданд. 

Фаррух МАҶИДОВ,
муаллими калони 

кафедраи менеҷменти 
инвеститсионӣ ва маркетинг
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(андешае  чанд перомуни нахустмаҷмӯаи “ Оинаи вақт ”-и файласуфи дақиқназар Исомиддин  Шарифзода)

ОЛАМУ ОДАМ ШИНОХТАМ АЗ КИТОБ

“Адабиёт, ҳунар ва офарандагӣ 
василаҳои асосианд, ки инсон дар 
баробари ноқаноатмандии худ аз 
табиату ҷаҳон маъниофарии навин 
мекунад ва аз ин тариқ зиндагӣ ва 
ҷаҳонро боз ҳам пурмаъно мегар-
донад”, омадааст дар пешгуфтори 
нахустмаҷмӯаи “Оинаи вақт ”-и 
файласуфи дақиқназар Исомиддин 
Шарифзода, ки ба тозагӣ манзури 
ҳаводорони шеъру маонӣ гардид. 

Исомиддин низ барои рафъи 
ноҷӯрии зиндагӣ, маънибахшӣ ба 
фазои мағшуши зиндагии худ, ки 
бар асари бемории Ковид-19 ранҷ 
мебурд, ба андешааш “ҳолати пучӣ 
ва ба истилоҳ, абсурд” дошт, рӯ ба 
шеър овардааст  чуноне, ки муаллиф 
дар пешгуфтор иброз доштааст:  «Тас-
мим гирифтам, барои рафъи ҳолати 
бемаънигию пучӣ, ки зиндагии ин-
фиродиамро саросарӣ пур карда 
буд, шеър гӯям ва шеърро ба ун-
вони василаи маънибахшӣ ба ҳама 
маънибахшидан, умедмандӣ ба ҳама 
навмедиҳо ва  маъниофаринӣ  дар  
баробари  ҳамаи  хатароту  нобудӣ 
кашф кардам ва аз он ҳамчун во-
ситаву василаи тасаллӣ додани худ 
истифода намудам».

Воқеан, шеър метавонад дармо-
ни дардҳо бошаду ҳамрози дардман-
дон ва нӯшдору, ки метавонад суф-
раи  сафеду  покро  кушояду  бо  
илҳоми пурҷозибааш  ғуссаи  дилат-
ро  бо  гулчини сухан шифо диҳаду 
рӯи сафҳаҳои шеър резад. Чуноне 
ки  мунаққид  ва  шоир  шодравон 
Муҳаммадалии Аҷамӣ дар мақолаи 
“Шеъри асил ва андешаи судманд” 
иброз доштааст: “Шеър шавқи 
осмонӣ ва умеди осмонист. Шеър 
дар ноумедӣ ва сахтиҳо  ба  инсон 
шукӯҳ  ва  ҳамин  азаматро аз  тариқи  
калимаҳо ба шеър меорад”. Воқеан 
Исомиддин низ ба ҳамин азамати во-
лои шеър паноҳ мебарад ва пучиҳоро 
бо маънисозию умедҳои рангин пур 
мекунаду идомаи ҷодаҳои пурпечу-
тоби зиндагиро дигарбора бо тало-
шу набард пайванд мезанад бар рӯҳу 
равони худ ва бо эътиқоду таҷаллии 
зебоиҳои зиндагӣ қадами устувор 
мениҳаду пеш меравад. Тасавури ин 
талошҳоро ба хомаи эҷодаш  ба та-
свир мекашад.

Аз раҳи дури дӯр баргашта,
Побараҳна базӯр баргаштам.
Аз канори бало ҳама раста,
Дар шаби тори кӯр баргаштам.

Гарчи бо марг бас набардам буд,
Баҳри зистан чу мӯр баргаштам .
Исомиддин Шарифзода устоди 

ДТТ буда, аз соли 2002 то ин замон 
дар вазифаҳои муаллими калони ка-
федраи забони давлатӣ ва фанҳои 
гуманитарӣ, дотсенти кафедраи 
фанҳои гуманитарӣ (с.2013), дека-
ни факултети таҳсилоти ғоибона 
ва баъдидипломӣ (с.2017) фаъо-
лият кардааст. Айни замон муди-
ри кафедраи фанҳои гуманитари-
ро ба уҳда дорад. Ба шогирдон аз 
фанни фалсафа дарс меомӯзад. Дар 
ин нукта ҳақ ба андешаи профес-
сор Қурбон Восеъ аст, ки атрофи 
дарсгӯии Исомиддин гуфтааст: “То 
ҷое хабар дорам, дарсгӯии Исо-
миддинро донишҷӯёни Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон бесаброна 
интизорӣ мекашанд. Зеро дарсгӯии 
ӯ дарсгӯии маъмулӣ набуда, балки 
дарси худшиносонаву худогоҳона 
ва маърифати одаму олам аст. ”До-
ниши мукаммалу ғановатмандии 
тафаккур ва салиқаи воло, риояи 
балоғату фасоҳати суханварӣ мета-
вонад дарси устодро ҷаззобият бах-
шад, ки ин низ як ҳунари дигари ин 
устоди фозил аст. 

Исомиддин  чун устод соҳибилму  
соҳибунвон  аст, чун файласуф 
дақиқназару борикбин аст ва инак, 
ин нахустмаҷмӯаи  ашъораш  гувоҳи  
он  аст, ки дар  роҳи  шеъру  шои-
рї  низ  муваффақ аст. Яъне, чун 
шоир навҷӯю навпардозесту  хеле 
боистеъдод. Зеро дар  пешсухани ин 
ашъораш иброз дошта, ки  ин  ҳама  
ашъорро  дар  давоми як  сол эҷод  
кардааст, ки  ин  аз  истеъдоди олӣ  
ва фитрати  комили  ӯст. 

“Маҷмӯае, ки  дар дасти Шумо 
қарор дорад, навиштаҳои ҳамин  як 
соли охиранд ва он ҳам бошад, ирти-
боти мустақиме бо вабои ҳамагири 
КОВИД -19  дорад. Маҳз раванди 
сироятёбии мардум ва гирудорҳои 
ҷомеаи тоҷикӣ  дар рӯёрӯйӣ бо ин 
бемории вогири сироятӣ маро та-
кон  дод, то чанд шеъргунаро  рӯйи 
сафҳаҳои интернетӣ бикорам”. 
(И.Ш) Яъне  зуҳури  як  истеъдоди  
хуфтаро  муҷиб  вабои  ҳамагири  
Ковид -19  аст, ки  рӯ  задаю ба 
намо оварда  “Оинаи вақт”-ро . Оре, 
дар  оинаи  зеҳну  тасвираш  низ  
оинадорӣ  дорад  мавзуи  вақту  ва-
бои  замон, ки  мо онро дар  шеърҳои  
“Тасвири  зиндагӣ  дар оинаи вақт”, 

“ Куруно  ҳокими бедоди  даврон 
аст” мехонем:

Ҳама  талвосаи ҷон аст.
“Саломатро намегиранд, 
Сарҳо дар гиребон аст!” 
Куруно  ҳокими дунёи инсон аст! 

Куруно диктатури зиндагӣ  бошад,
Ба рағми шеваи пояндагӣ  бошад
Барояш марги милиёнҳо, ки чизе нест,
Ҳама  бар қайди ӯ дар бандагӣ  бошад.
Ва ё ин тасвир низ рӯзгори анда-

ке пеши мост, ки на танҳо мардуми 
тоҷик, балки аз ин вабои аср тамоми 
ҷаҳон ранҷ мебурданд.  

Салом бо дастҳо манъ аст,
Ва бӯсидан, ки қатъиян дигар манъ аст.
Висолу ишқ  мамнӯъ аст.
Куруно душмани  сарсахти Озодист!
Исомиддин, ки аз наврасӣ дар 

фазою муҳити адабӣ парвариш ёф-
тааст, аз гузаштаю муосири шеъру 
шоирӣ огоҳии зиёд доштаю  дониши 
фаровон андӯхтааст. Ӯ ҳар куҷо сухан 
кунад, хоҳ дар дарс, хоҳ дар маҳфил  
ва хоњ байни  дӯстону  пайвандон  
ва ё  масъалаи баҳсӣ  шеърпорае  
ба  сифати  мисолу намуна меова-
рад. Шеъргӯиро ӯ ҳанӯз дар давраи 
донишҷӯияш оғоз кардааст. Таъсири 
шеъри шоирони классик  ва адабиёти 
муосири мо дар шеъри Исомиддин 
хеле хуб намо дорад. Ӯ кўшидааст 
ин баҳраҳоро дар сафҳаҳои эҳсос бо 
истеъдоди фитрӣ ва дунёи пуртаро-
вати донишаш бо гунаҳои ба худ хос 
рангрезӣ кунад. Дунёи шеъраш хеле 
рангин ва дилнишин аст, дар баро-
бари тамаркуз ба мавзӯоти лирикӣ, 
масоили ҳикматию фалсафиро ҳам 
дунбол мекунад. Ғампарвар нест 
Исомиддин ҳамвора аз фурӯғ, аз 
ишқ, аз меҳру дӯстї, хираду руш-
ду камолоти Инсон ва аз хештансо-
зию худшиносӣ маънӣ меофарад дар  
мисраъҳо бо эъҷози эҷодаш. Шонси 
хушбахтии инсонро аз раҳи хирад 
кор гирифтану талошу кўшиши худи 
инсон медонад.

Шонси хушбахтию бадбахтӣ наяст.
Он ҳама бандасту поро бас гарон.
Шодиву шонсе бисозаш аз хирад,
Хезу онро аз раҳи ақлат бидон.

Худшинос аст он ки худсозӣ кунад,
Пар занад худрову парвозӣ кунад.
Фарди худро шахсиятсозӣ кунад,
Ин ҷаҳонро аз худ ӯ розӣ кунад.
Исомиддин бо нигоҳи хирад ба 

дунё менигарад, ва ҳастии инсон-

ро бо хирад пайванд мезанад ва 
зиндагиро “тасвири шукуфтани як 
ғунча ва бурун омадани гул” медо-
над. Ӯ ҳамчун як файласуф  андеша 
дорад, ки чун одамӣ бохирад  аст, хи-
рад ӯро комил месозад ва аз хирад 
ӯ фаре месозаду фанноварӣ мекунад. 
(Аз хирад ҳар дам фаре меофарад, Ҳар 
замон фанноварӣ меофарад. И.Ш.) ва  
ин ҷаҳон низ аз ӯ розӣ мегардад. (Ин 
ҷаҳонро аз худ ӯ розӣ кунад.И.Ш.) 
Хирадмандии аҷибе,ки дар сиришти 
худ дорад устод Исмомиддин, ноайё-
ну айён ба шеъраш мерезад ва  дар 
симои шеъраш бештар ошкор мегар-
дад. Аз ин ҷо метавон гуфт, ки аксари 
шеърҳои ин маҷмуа аз хирад сарчаш-
ма гирифтааст. Ин ҷо метавон аз мас-
навии “ Номае ба пасвандон” ҳарф 
зад, ки саропо аз панду ҳикмат аст.

Чун бузургон роҳ бар андеша гир,
Донишу фазлу бузургӣ пеша гир
Рўзу шаб заҳмат кашидан ёд гир ,
Нек андешу раҳе аз дод гир .
Дар маҷмуъ бояд гуфт, ки шеъри 

устод Исомиддин Шарифзода шеъри 
хаёлӣ нест, зеро сиришт ва дарун-
мояи шеъраш  бардоштҳое аз фазлу 
назар, андешаю таҳлили зиндагии 
воқеии инсони имрӯза таъбиру таф-
сир шудааст. Ва аз оне, ки устод 
шеърро ба муқобили навмедиҳо 
гузоштаву бунёдҳо сохтааст, баҳри 
талош, баҳри зистану маънисозиҳо  
ба андешаи ман, хеле муваффақ ҳам 
шудааст. Воқеан хеле шеъри олию 
хирадмандона гуфтаанд. Боқӣ баро-
яш илҳоми саршор ва рӯҳу равони 
қудратманд меҳоҳам. 

Тағойгули Саъдулло, 
корманди китобхонаи илмии ДДТ

Оре, ҳақ ба ҷониби бузургони 
илму адаб аст, ки лаззати зиндагии 
худро дар китоб диданд ва маънии 
ин ганҷинаи ноёфти оламу одамро 
офариданд. Китоб калимаи арабӣ 
буда, маънояш варақҳои ҷилдшуда 
мебошад. Муқаддастарин ва 
арзиштарин ганҷинаи ниёгона-

мон, яъне китоб ба ҳисоб рафта, то 
имрӯз мавқеъ ва ҷойгоҳи худро гум 
накардааст. Бо мақсади ҷалби  бе-
штари наврасону ҷавонон ва аҳли 

ҷомеа ба ин ганҷинаи маърифат, 
бо ташаббуси Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озму-
ни ҷумҳуриявии “Фурўғи субҳи 
доноӣ китоб аст” баргузор гардида 
истодааст ва ин тадбир сафи ки-
тобдорону китобхононро дар бай-
ни қишрҳои гуногуни ҷомеа зиёд 
гардонид. 

Миллати тоҷик аз азал миллати 
китобдору китобдӯст буда, ҳар як 
сафҳаи онро гиромӣ медоштанд. 
Дар замонҳои қадим дар дарбори 
Сомониён китобхонаи калонта-
рин арзи ҳастӣ мекард, ки бо ном 
“Сивон-ул-ҳикмат” ном гирифта 
буд ва аз китобҳои ин китобхонаи 
бузург шоҳону вазирон ва дарбо-
риён истифода намуда, шуурнокӣ ва 
ҷаҳонбинии худро боз ҳам васеътар 
мегардонданд. Китоб барои инсо-
ният ғизои маънавӣ буда, ба мисли 

шамъи фурӯзон аст, ки ҳамеша роҳи 
касро ба оянда дурахшон мегардо-
над. 

Рӯдакии бузургвор умри худро 
ба шеъру шоирӣ бахшид. Ҳаким 
Фирдавсӣ бошад, қариб нисфи 
умри хешро сарфи таълифи асари 
бузургҳаҷмаш – “Шоҳнома” намуд 
ва ин бузургони илму адаб номи 
неки худро дар таърихи адабиёти 
тоҷику форс абадӣ боқӣ гузоштанд. 
Аз ин рӯ, ҳар як фарди худогоҳу 
ватандӯстро зарур аст, ки дар ба-
робари адибону шуарои гузаштаву 
имрӯза тавонанд дар баланд бардо-
штани ахоқи ҳамида, ватандорию 
ватандӯстӣ, худшиносиву худогоҳии 
миллӣ ва такмил додани савияи 
донишу маънавияти насли ҷавони 
ояндасоз нақше гузошта бошанд.

Мунавара Наҷмутдинова, 
корманди китобхонаи илмии ДТТ
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КНИГА-ЭТО ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ 

ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ

ТАҲСИЛОТИ ДУХТАРОН - ПОЙДЕВОРИ 
МУСТАҲКАМИ РУШДИ КИШВАР

ИЛМУ ДОНИШ 
ДАРИЧАЕСТ 
БА ДУНЁИ 
ПЕШРАФТ 
ВА ОГОҲӢ 

Дониш андар дил чароғи
 равшан аст,

В-аз ҳама бад бар тани
 ту ҷавшан аст.

Дар зиндагии мо инсонҳо 
баъзе масъалаҳое ҳастанд, 
ки омӯхтан ва ёдгирии онҳо 
бисёр ҳаётӣ ва муҳиманд. 
Дониш яке аз масъалаҳои 
муҳими он мебошад. Аз 
ҳамон оғоз, ки Худованд ба-
шарро офарид, инсоният ба 
омӯхтан оғоз кард.  Аввалин 
оятҳои китоби муқаддаси  
Қуръон, ки нозил шуданд,  
башарро барои илму дониш 
омӯхтан амр медиҳад. Зеро 
қадри инсон бо дониш, ки 
Худованд ба ӯ хос кардааст, 
аз малоик болотар аст. Ин-
сон бояд қадри худро бидо-
над ва аз дониш, ки дар их-
тиёр дорад, дуруст истифода 
кунад. 

Хонаводаҳое ҳастанд, 
ки аз назари иқтисодӣ дар 
сатҳи поён қарор доранд, 
аммо мавҷудияти фарзандо-
ни боҳушу доно дар миёни 
онҳо ҳасрати хонаводаҳое 
мебошад, ки ҳама шарои-
тро барои фарзандони худ 
муҳайё мекунанд, аммо ба 
ҳар андозае, ки харҷи фа-
рзандони худ мекунанд, ба 
натиҷае намерасанд. Биноан 
ҳарчанд имконоти кам дар 
ихтиёр доред, вале ба ҳадафи 
олӣ ва баландмуддат  фикр 
мекунед ва то расидан ба 
онҳо эҳсоси дилсардӣ на-
кунед. Ҳарчанд доноии ин-
сон бештар шавад, нақши 
роҳбарии ӯ дар зиндагӣ пур-
рангтар мегардад.

Илму дониш дарича-
ест ба дунёи пешрафт ва 
огоҳӣ, ки метавон инсонро 
ба муъҷизаи бароҳат бини-
шонад ва ба мақоми воло 
бирасонад. Ҳар ончиро, ки 
феълан  дастрас дорему бо-
иси тафовут ба зиндагии гу-
зашта ва имрӯз гардидааст, 
ҳама натиҷаи талоши илму 
дониш аст, ки инсон онро 
комил карда истифода ме-
барад. Бинобар ин далел 
мегӯянд: “Аз гаҳвора то гӯр 
дониш биҷӯй”. 

Воқеан инсон яке аз ши-
гифтангезатарин махлуқоти 
Худованд ҳаст.  Чизе, ки 
инсонро шигифтангез ва аз 
соири мавҷудоти дигар фарқ 
мекунонад, ин қудрати ақл 
ва илм аст. Дар натиҷа мо бо 
унвони як донишомӯз вази-
фадорем, ки дар ин марҳалаи 
зиндагӣ, ки фурсати таҳсил 
ба наҳваи аҳсан аз он исти-
фодаи комил намоем ва бо 
тасмими дуруст ва таъйини 
ҳадафи дуруст  гомҳои зин-
дагии дараҷаи баланд ба 
даст оварда тавонем. Устод 
Рӯдакӣ гуфтаанд:

Дониш талабу бузургӣ омӯз,
То беҳ нигарад рӯзат аз рӯз.

Сапна Ҳайдарӣ, 
донишҷӯи курси 1-уми

ихтисоси 1- 25 0103 01с
 (гурӯҳи англисӣ)

 Дорогие мои студенты!
В чём суть проблемы? С 

развитием новейших техно-
логий значительная часть 
нашей жизни перемести-
лась в онлайн пространства. 
Особенно в условиях пан-
демии Интернет пришлось 
осваивать всем: и взрослым, 
и детям. В этих условиях 
проблема чтения, развитие 
и воспитание настоящего 
читателя вновь привлекает 
внимание. Сегодня молодое 
поколение в меньшей степе-
ни заинтересована чтением 
книг, газет и журналов. 

Снижение интереса к 
чтению, на сегодня – это 
всемирная тенденция. Она 
обусловлена интенсивным 
развитием развлекательной 
индустрии, которая вытес-
нила чтение как источник 
социально значимой инфор-
мации для человека. Мало-
образованное общество не 
имеет будущего и некомпе-
тентное последующее поко-
ление может достигнуть не-
гативных последствий из-за 
необдуманных социальных 
и бытовых решений. 

Ещё Максим Горький пи-
сал о важности воспитывать 
в человеке культуру чтения. 
Чтение – это искусство, ко-
торому необходимо учиться. 
Человек внимательно чита-
ющий книгу, вдумывается в 
каждое слово, он способен 
полноценно воспринимать 
литературное произведе-
ние. Читатель – это чело-
век способный понимать 
прочитанное, критиковать 
и оценивать художественное 
произведение, умеющий ра-
ботать с текстом, с книгой, 
с информацией. С точки 
зрения современной науки, 
качественной основой про-
цесса чтения является само-
стоятельность чтения. 

Основу профессиональ-
ной подготовки современ-
ного студента составляет 
чтение как специальной ли-
тературы, в высшей степе-
ни, так и художественной, в 
меньшей степени. Оно явля-
ется способом освоения ба-

зовой социально значимой 
информации, расширения 
кругозора, повышения куль-
турного уровня и интеллек-
туального развития челове-
ка. Студенты сегодня живут 
в условиях, в которых нет 
недостатка в читательской 
продукции, особенно когда 
появились аудиокниги, ко-
торые могут удовлетворить 
разные вкусы и интересы 
практически мгновенно. 

К каким же книгам се-
годняшние студенты прояв-
ляют интерес? Был проведён 
опрос среди студентов 1-4 
курсов факультета менед-
жмента и международного 
маркетинга Технологиче-
ского университета Таджи-
кистана в декабре месяце 
2021 года старшим препода-
вателем кафедры русского 
языка и профессионально-
го образования Нурулоевой 
Замирой Кличевной. Мо-
ниторинг опроса на тему: 
«Современный студент и его 
читательские предпочтения» 
показал, что 80 девушек и 
юношей от 17 до 20 лет, на 
вопрос «Как часто вы чита-
ете художественную литера-
туру?» ответили следующим 
образом:

а) постоянно -  19 человек 
- 23 %,   

б) иногда -  21 человек 
-  26%

в) очень редко -  10 чело-
век -  12%

г) затрудняюсь ответить 
-  30 человек - 37 %

Также в списке лидерст-
ва по чтению книг первые 
места занимают учебная ли-
тература, книги по специ-
альности, журналы о моде и 
кулинарии, спортивные из-
дания. Это показатель того, 
что студенты весьма пассив-
ны в чтении художествен-
ной и научно популярной 
литературы. А также данный 
опрос показал, что у юношей 

преобладают возможности 
чтения книг. Хотя, многие 
из студентов едва отсидев 
занятия, убегают на работу. 
А девушки всегда ссылают-
ся на недостаток времени и 
преобладание бытовых дел, 
и ответственность за веде-
ние домашнего хозяйства. 

Из-за низкого уровня 
чтения и скудности словар-
ного запаса языка некото-
рые студенты с трудом при-
нимают университетскую 
манеру общения преподава-
тель + студент. В аудитории 
существуют свои правила 
поведения. К примеру сту-
денты обязаны обращаться к 
молодому преподавателю на 
Вы, однако у некоторых сту-
дентов возникает чувство, 
что можно вести себя с пре-
подавателем как с сокурсни-
ком на Ты. Приходится объ-
яснять правила поведения. 
Кстати, обоюдная вежли-
вость – обращения на Вы к 
студентам тоже их удивляет. 

Мы преподаватели дол-
гие годы гордились тем, что 
наши студенты и выпускни-
ки самые образованные. Но 
сегодня верного нам друга – 
книгу – предают и с этого 
начинается процесс разру-
шения человеческой души, в 
которой нет места прекрас-
ному слову и мужествен-
ному поступку. Ведь этому 
учат нас книги не так ли? 

Мирзо Турсунзода пи-
сал: «Только каждодневный 
труд, регулярное чтение 
книг, изучение грамматики 
– залог успешного освоения 
богатств великого русского 
языка».  

Хотелось бы подсказать, 
уважаемым студентам, не-
сколько советов:

-Студенты самостоятель-
но контролируйте учебный 
процесс.

-Будьте амбициозны и 
постигайте азы выбранной 

профессии.
-Читайте, анализируйте, 

обогащайте словарный за-
пас. Визуальная информа-
ция воспринимается гораздо 
легче.

-Оттачивайте професси-
онально необходимые навы-
ки и умения.

-Лекции и литература 
ваш основной помощник 
знаний в вузе.

-Посещайте лекции, се-
минары.

-Пишите конспекты, ре-
фераты, курсовые и диплом-
ные самостоятельно.

-Запишитесь в вузовскую 
библиотеку и пользуйтесь её 
электронными ресурсами.

-Запомните: Вы уже 
взрослые и сами отвечаете за 
результаты обучения в уни-
верситете.

-Знайте: «Своё завтра вы 
закладываете сегодня!»

Великий Эрнест Хемин-
гуэй заметил, что хорошая 
книга подобна айсбер-
гу, семь восьмых которого 
скрыто под водой. Книга 
уводит читателя в далёкое 
прошлое, чтобы он мог оце-
нить близкое сегодня и бу-
дущее – завтра. 

Надеюсь, что эта замет-
ка в университетской газете 
не останется незамеченной. 
Она написана специально 
для вас уважаемые студенты.

Читать полезно! Книги 
просвещают душу, подни-
мают и укрепляют челове-
ка, пробуждают в нём луч-
шие стремления, острят 
его ум и смягчают сердце. 
(У.Теккерей)

 
С уважением и надеждой 

на новую встречу  на бескрай-
них просторах «Фановар»

Нурулоева Замира,
старший преподаватель 

кафедры русского языка и 
профессионального 

образования ТУТ

Таҳсилот яке аз ҳуқуқҳои 
асосии ҳар як шаҳрванд аст.

Таҳсилоти духтарон ва пи-
сарон ҳосилнокии меҳнатро 
зиёд карда, ба пешрафти 
иқтисодиёт мусоидат ме-
кунад. Дар саросари ҷаҳон, 
занон нисбат ба мардон дар 
бозори кори расмӣ дар сатҳи 
пасттар ширкат меварзанд, 
аммо бисёре аз таҳқиқотҳо 
нишон медиҳанд, ки агар ба 
онҳо иҷозат дода шавад, ки ба 
қувваи корӣ ҳамроҳ шаванд, 
фоидаи зиёди иқтисодӣ мета-
вонад ба вуҷуд ояд.

Омӯзиши ҷавондухтарон 
маҳсулнокии кишварро афзун 
намуда, ба рушди иқтисодӣ 
мусоидат мекунад. Бархе аз 
кишварҳо дар баробари таҳсил 
накардани духтарон дар ба-
робари писарон соле беш аз 1 
миллиард доллар зиён меби-
нанд.

Тибқи гузориши Созмони 
байналмилалии меҳнат, «Таъ-
лими духтарон яке аз роҳҳои 
муҳимтарини раҳоӣ аз давраҳои 
фақр буданаш собит шудааст 

ва эҳтимол дорад, дар оянда ба 
дастрасӣ ба ҷойҳои кори расмӣ 
таъсири ҷиддӣ расонад.»

Кӯдаке, ки аз модари боса-
вод таваллуд шудааст, то синни 
панҷсолагӣ 50% эҳтимолияти 
бештари зинда монданро до-
рад, яъне сатҳи баландтари 
омӯзиши модар сатҳи маргу 
мири кӯдакро паст мегардонад. 
Дар тӯли чаҳор даҳсолаи охир 
афзоиши ҷаҳонии таҳсилоти 
занон аз марги беш аз чаҳор 
миллион кӯдак пешгирӣ кар-
дааст.

Модарони босавод дар бо-
раи санитария, ғизо ва эмкунӣ 
барои фарзандони худ огоҳии 
бештар доранд, ки ин боиси 
кам шудани марги кӯдакон аз 
бемориҳои пешгирӣ, аз қабили 
дарунравӣ, пневмония ва 
вараҷа ё камғизоӣ мегардад.

Эҳтимоли издивоҷи 
бармаҳал миёни духтароне, ки 
таҳсилоти хубтар доранд, ни-
сбатан пасттар аст ва ин омил 
албатта, барои ояндаи ин дух-
тар ва оилаи ӯ таъсири мусбӣ 
дорад. Духтар ва зани бомаъри-

фат ва соҳибмаълумот имко-
нияти зиёдтари зиндагии со-
лимтар ва ободтар барои худ ва 
хонаводаашон фароҳам овар-
данро дорост.

Таҳсилоти занон кумак 
мекунад, ки малакаҳои зару-
риро барои иҷрои нақшҳои 
роҳбарӣ дар сатҳи маҳаллӣ ва 
миллӣ пайдо кунанд. Занони 
таҳсилкарда бо эҳтимолияти 
бештар ба мақомоте шомил 
мешаванд, ки имконияти шир-
кат дар қабули қарорҳое, ки 
ба ҳаёти онҳо ва ҷомеаҳои худ 
таъсир мерасонанд, иштирок 
кунанд.

Таҳсилоти духтарон низ ба 
сатҳи маҳсулнокӣ ва иштироки 
қувваи корӣ бевосита таъсир 
мерасонад. Тибқи маълумо-
ти Бонки Ҷаҳонӣ, ҳар як соли 
иловагии таҳсил барои занону 
духтарон даромади солонаи 
онҳоро барои 10-20 дарсад аф-
зоиш медиҳад. Дар ҷамъиятҳои 
хоҷагии қишлоқ таҳсилоти за-
нон ҳосилнокии меҳнатро то 
9% зиёд карда метавонад.

Бо вуҷуди ин, дар сароса-

ри ҷаҳон беш аз 115 миллион 
кӯдак ҳатто маълумоти ибтидоӣ 
намегиранд. Аксари онҳо – 
61,6 миллион нафар духтаро-
нанд. Ин мушкилот аз он сабаб 
муҳим аст, ки он поймолкунии 
ҳуқуқи инсон аст. Конвенси-
яи ҳуқуқи кӯдак мегӯяд, ки ҳеҷ 
як кӯдак набояд аз рӯи ҷинс 
ба табъиз дучор шавад, ҳама 
кӯдакон бояд дастрасии баро-
бар ба таҳсил дошта бошанд. 
Ин ҷанбаъ низ муҳим аст, зеро 
духтарон, бахусус дар соҳаи ма-
ориф, дар саросари ҷаҳон табъ-
из мешаванд.

Аз таҳсили духтарон ҳам 
аҳолӣ ва ҳам кишварҳо баҳра 
мебаранд. Занони таҳсилкарда 
бештар дар бораи ғизо ва 
нигоҳубини саломатӣ огоҳ ме-
шаванд ва кӯдакони онҳо ода-
тан солимтар мешаванд. Онҳо 
эҳтимоли бештари ширкат дар 
бозори расмии меҳнатро до-
ранд ва даромади бештар ба 
даст меоранд. 
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“БИЁЕД, ТОҶИКОНА МЕПӮШЕМ”

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.

ЉОЙГОЊИ РАМЗЊО ДАР НАВРӮЗИ ТОЉИКОН
Наврӯз, ки ба номҳо ва ав-

софи ид, иди Наврӯз, ҷашни 
Фарвардин, ҷашни баҳорӣ, 
Наврӯзи ҷамшедӣ, Наврӯзи 
султонӣ ва Наврӯзи ҷалолӣ 
машҳур аст, муҳимтарин, 
умумитарин ҷашни миллии 
мардуми форстабор ба ҳисоб 
меравад.

Дар таърихи фарҳанги 
мардуми эронитабор ҳеҷ як 
анъана ва расму ойине чун 
ҷашни ҳуҷастапай ва фар-
хундаи Наврӯз азизу арҷманд 
нест. Наврӯз пайвандгари 
насли имрӯз бо расму ойин, 
арзишҳои эстетикӣ, меҳру 
садоқат ва анъаноти ниёгон 
мебошад. 

Ҳар як ҷашну маросими 
тоҷикон моломоли рамзу 
маъниҳои нуҳуфта, розҳои 
таърихию асотирии бостонӣ 
ва мазмунҳои печидаи ҳаётӣ 
мебошанд. Орзуву омоли 
мардум на танҳо шифоҳатан 
бо хондани суруду таронаҳо 
ва рубоиҳо, балки тавассу-
ти иҷрои амалҳои суннатӣ, 
расму ойинҳо ва инчунин 
дар сурати ашё,  ҷонварон, 
ғизою меваҳо, рангҳо, ано-
сири табиат ва амсоли инҳо 
дар шакли рамз баён мегар-
данд.

Рамз як навъи баё-
ни иҷтимоӣ мебошад, 
ки дар шаклҳои лафзӣ, 
хаттӣ, тасвирӣ, иҷроӣ ва 
моддӣ унсурҳои асотирию 
мазҳабӣ, адабӣ, иҷтимоию 
фарҳангиро дар бар гириф-
та, аз як фард ба фарди дигар 
ва аз як насл ба насли баъдӣ 
интиқол ёфтаанд.

Аз маълумоти гирдовар-
даи мардумшиносону  му-
аррихон ва пажӯҳишҳои 
муҳаққиқони фолклор бар-
меояд, ки дар ҷашни Наврӯз 

ва ойинҳову суннатҳои 
марбути он ба ранги сафед 
аҳаммияти бештар додааст. 
Мардуми тоҷик дар гуза-
шта ранги сафедро ҳамчун 
рамзи покиву беолоишӣ, 
сулҳу осоиштагӣ, осмони 
соф ва кушоиши кор шу-
мурда, дар интихоби ғизову 
ашё ва либосу ороиши хона 
ба он афзалият медодаанд. 
Ниёгони тоҷикон кӯшиш 
менамуданд, ки ҳар чи бе-
штар ин ранг дар айёми 
Наврӯз ба назарҳо расад. 
Масалан, ҳангоми таҳвили 
сол либосҳои сафед ба бар 
мекарданд. Дар рӯйи суф-
раи наврӯзӣ шакар, шир ва 
хӯрокҳои аз ширу биринҷ 
таҳияшуда мегузоштанд. 
Дар ин суфраи идона инчу-
нин себу сир ва санҷид ҳам 
ҷойгир мешуданд, ки дару-
нашон сафед мебошад.

Чун Наврӯз пешонаи 
фасли баҳор аст, мардуми 
кӯҳистон асосан дар айё-
ми Наврӯз шуруъ ба корҳои 
кишоварзӣ ва зироаткорӣ 
мекарданд. Дар аксари 
навоҳии Тоҷикистон ва 
шаҳру вилоёти тоҷикнишини 
Ӯзбекистон то ба даҳсолаҳои 
наздик дар айёми Наврӯз 
маросими ҷуфтбаророн 
барпо мешуд. Дар рӯзи 
ҷуфтбаророн деҳқонон ав-
вал дар хонае ҷамъ омада, 
зиёфате ороста бо ҳам ме-
диданд ва сипас аз Қуръони 
шариф сураҳо қироат ме-
карданд ва ба ҳаққи Бобои 
деҳқон ва арвоҳи гузашта-
гон дуою фотиҳа мехонданд. 
Баъдан онҳо барзагову олоти 
ҷуфтрониро ба саҳро, ба мав-
зеи киштукор мебаровар-
данд, ба шохҳои барзаговҳо 
равғани зағир мемолиданд 

ва ба сару бадани говҳо орд 
мепошиданд, ки рамзи ба-
ракату фаровонии ҳосилро 
ифода мекард.

Рамзи баракату фаровонӣ 
дар шаклҳои мухталиф дар 
фарҳанги мардуми тоҷик 
мунъакис гаштаанд. Тав-
ре ки пажӯҳишгар Нисор 
Шакармамадов дар китоби 
“Наврӯзи Бадахшон” овар-
дааст, “соҳибхоназан ё марди 
кадхудо субҳгоҳон ба чашма 
барои об меравад. Ӯ бояд аз 
хона то сари чашма ё рӯд ва 
аз он ҷо то хона ба касе сухан 
нагӯяд. Ӯ ҳангоми обгирӣ аз 
чашма чандто сангчаро ги-
рифта ба даруни сатил меан-
дозад, ки ин сангчаҳо рамзи 
бобаракат шуданро ифода 
мекунанд. Чун ба хона расид 
сангчаҳоро ҳамроҳи як даста 
сабзае, ки аз атрофи чашма 
чидааст, аз равзанаи бом ба 
даруни хона (пойгаҳ) меан-
дозад. Сангрезаҳо ва сабза-
ро пас аз се рӯз аз пойгаҳи 
хона чида, онҳоро дар зери 
дарахти калону сершох ме-
гузорад. Ин расми қадим 
орзуи мардумро аз ояндаи 
неку фархунда ва бофайзу 
баракатшавии корҳо бозгӯӣ 
мекунад”.

Чунин сангчаҳоро, ки 
миқдорашон ҳафт адад аст, 
занҳои тоҷик ҳангоми пухта-
ни ғизои наврӯзӣ – суманак 
ба дег меандозанд, ки рам-
зи фаровонӣ ва файзу бара-
кат ба шумор меравад. Дар 
бисёр ҷойҳо ба деги суманак 
ба ҷойи сангчаҳо ҳафт дона 
чормағз меандозанд.

Эҳёи табиат ва сарсаб-
зию хуррамӣ рамзи дигари 
наврӯзӣ ба шумор меравад, 
яъне дар расму ойин фаро-
расии баҳор, зиндашавии 

табиат ва оғози кишту кори 
деҳқон дар шаклҳои гуногун 
таҷассум ёфтаанд. Аз омада-
ни Наврӯз пеш аз ҳама ба-
чагон бо иҷрои маросими 
шодии гулгардонӣ ба дига-
рон хабар медиҳанд. Онҳо 
гулҳои сиёҳгӯш ва зардакро 
чида, хона ба хона гашта ба 
мардум сурудхонон муждаи 
омадани Наврӯзро мерасо-
нанд. Соҳибхонаҳо гулҳоро 
бӯй кашидаву ба чашм ме-
моланд ва ба бачаҳо кул-
чаю қанду мавиз, дар баъ-
зе ҷойҳо гандуму нахӯд 
медиҳанд.

Сабзаи ҷав ва ё гандум, ки 
зиннатбахши суфраи “ҳафт 
син” ва масолеҳи асосии 
суманак аст, дар асл рамзи 
эҳёи табиат ва зебогию осо-
иштагии ҳаёт мебошад. Дар 
рустоҳои водии Яғноб субҳи 
Наврӯз сабзаи суманакро 
ҳафт духтар дар табақҳо ги-
рифта болои сар мегузоранд 
ва ба маҳалли пазандагон 
мебаранд ва то пухта расида-
ни суманак ва дигар ғизоҳои 
идона ба пазандагон кумак 
мерасонанд.

Дар айёми ҷашни Наврӯз 
расму ойинҳои мармузу пу-
расрор хеле зиёданд, ки 
ин ҷашнро боз ҳам зебову 
шукўҳманд мегардонанд. 
Таҳқик ва ошкор карда-
ни ин рамзу розҳо моро ба 
суйи тафаҳҳуми воқеият ва 
моҳияти аслии Наврӯз бурда, 
ба масъалаҳои муносибати 
инсону табиат ва ҷанбаҳои 
зебопарастии мардум дар 
фарҳанги мардумони эрони-
табор равшанӣ меандозад.

К. НУРОВА,
 дотсенти кафедраи 

забони тоҷикӣ

(Аввалаш дар сањ. 7)

Тадқиқоти ахири Бонки 
Ҷаҳонӣ тахмин менамояд, ки 
“имкониятҳои маҳдуди таҳсил 
барои духтарон ва монеаҳо ба-
рои хатми таҳсил дар 12 сол, ба 
кишварҳо аз 15 триллион дол-
лари ИМА то 30 триллион дол-
лари амрикоӣ арзиш дорад”, 
ки ин маблағ ҳаҷми талафо-
ти иқтисодиро бо сабаби ин 
мушкилӣ нишон медиҳад.  

Чӣ тавре ки маълумоти 
дар боло зикргардида нишон 
медиҳад, баланд бардоштани 
сатҳи дониш ва малакаҳои 
духтарон барои рушди усту-
вори давлат ва ҷомеа самара-
нок аст. Аҳамияти таҳсилот ва 
ҷалби духтарон ба ҳар зинаи 
таҳсил аз тарафи Президен-
ти кишвар, Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мунтазам қайд 
мегардад. Чунончи, дар Паё-
ми Президенти мамлакат “Дар 
бораи самтҳои асосии сиёсати 
дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ” 
аз 26-уми январи соли 2021 
омадааст: “Занону бонуво-
ни лаёқатманд ва соҳибкасбу 
баландихтисос ба хизмати 
давлатӣ ва идоракунии давлат 
торафт бештар ҷалб гардида 
истодаанд”.

Ҳуҷҷатҳои муҳими рушд 
амсоли Стратегияи миллии 
рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои давраи то соли 2030 ва 
Стратегияи рушди маориф 
то соли 2030 таҳсилоти боси-
фат ва фарогирро бо диққати 
алоҳида ба таҳсилот ва рушди 
занону духтарон қайд намуда-
анд. 

Дар такя ба ин ҳуҷҷатҳои 
стратегӣ барои ноил гардидан 
ба иштироки фаъоли духтарон 
дар сатҳҳои гуногуни омӯзиш 
силсилаи чорабиниҳоро омо-
да ва пешбарӣ намудан муҳим 
аст. Аз он ҷумла ивазкунии 
афкори омма ва фаҳмонидани 
муҳимияти тарбияи насли бо-
маърифат, соҳибмаълумот ва 
рақобатпазир, ҷалби кӯдакон 
ба таҳсилоти томактабӣ барои 
гузоридани пайдевори устувор 
барои омӯзиши ояндаи онҳо, 
ҳавасмандгардонии духтарон 
барои фаъолияти таълимӣ 
дар сатҳи таҳсилоти умумӣ 
ва давом додани таҳсилот дар 
сатҳи олӣ муҳим аст ва мета-
вонад яке аз омилҳои муҳими 
дурнамои рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон гардад. Ҳамаи 
ин омилҳо дар якҷоягӣ мета-
вонанд хонаводаҳо, ҷомеаҳо 
ва кишварҳоро аз камбизоатӣ 
раҳо кунанд.

Зулфия ТОШМАТОВА, 
муаллими калони 

кафедраи иқтисодиёт
 ва  идораи Донишгоҳи 

технологии   Тоҷикистон 

ТАҲСИЛОТИ 
ДУХТАРОН - 

ПОЙДЕВОРИ 
МУСТАҲКАМИ 

РУШДИ КИШВАР

Кормандони департамен-
ти тарбиявии Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон 
5-уми марти соли равон дар 
доираи маъракаи “Биёед, 
тоҷикона мепӯшем” бо 
либосҳои миллӣ, аз ҷумла 
чакан ва атласу адрас, ки 
зеби занону бонувони тоҷик 
аст, дар ҳудуди донишгоҳ ва 
кӯчаю хиёбонҳои пойтахти 
кишварамон-Душанбешаҳр 
гаштугузор намуданд.

Бояд гуфт, ки ҳадаф аз 
баргузории маъракаи зи-
кргардида на танҳо тарғиби 
либосҳои миллӣ ва рӯ овар-
дан ба фарҳанги миллӣ, бал-
ки пешгирии либоспӯшии 
бархе аз занону бонувонест, 

ки тақлид ба фарҳанги бе-
гона намуда, либосҳои ба-
рои миллати мо хоснабуда-

ро ба бар мекунанд. Маврид 
ба зикр аст, ки маъракаи 
“Биёед, тоҷикона мепӯшем” 

дар саросари кишвар то 
1-уми апрел идома меёбад. 

Х. ТЎРОНШОЕВ


