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Асри XXI  даврони рушди илму технология буда, таълиму тарбияи дурусти фарзандон, азхуд кардан 
ва дар ҳамаи самтҳои зиндагӣ ҷорӣ намудани навгониҳои техника ва технологияи муосир, ташак-
кули неруи солиму созандаи ҷомеа шарти асосии рушди босуботи иқтисодӣ ва баланд бардоштани 
сатҳу сифати зиндагии аҳолии кишвар мебошад.

 Эмомалӣ Раҳмон

БА ЊАМБАСТАГИИ ИЛМ ВА ИСТЕЊСОЛОТБА ЊАМБАСТАГИИ ИЛМ ВА ИСТЕЊСОЛОТ
АЊАМИЯТИ ЉИДДӢ БОЯД ДОДАЊАМИЯТИ ЉИДДӢ БОЯД ДОД

Конференсия бахшҳои зеринро 
дар бар мегирифт:

– Рушди саноати хӯрокворӣ дар 
раванди амалишавии иқтисодиёти 
сабз ва саноатикунонии кишвар; 

– Такмилдиҳии технологияҳои 
саноати сабук бо мақсади ба роҳ 
мондани истеҳсоли маҳсулотҳои 
рақобатпазир дар амалишавии бар-
номаи давлатии рушди саноат дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон;
– Нақши технологияҳои зеҳни 

сунъӣ дар шароити саноатикунонии 
босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– Проблемаҳои рушди иқтисодиёти 
миллӣ дар раванди саноатикунонии бо-
суръати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

– Сармояи инсонӣ ва тафаккури 
созанда дар раванди саноатикунонии 
босуръат.

Дар маҷмӯъ 130 гузориши илмӣ аз 
ҷониби омӯзгорон, олимону мутахас-
сисон ва донишҷӯён мавриди таҳлилу 
баррасӣ қарор гирифт, ки бешубҳа, 
дар самти саноатикунонии босуръати 
кишвари маҳбубамон, рушди соҳа ва 
ҳалли мушкилоти ҷойдошта нақши 
муассир хоҳад гузошт.

Ҷаласаи ифтитоҳии конферен-
сияро муовини ректор оид ба инно-

ватсия ва технологияҳои таълимӣ, 
номзади илмҳои иқтисодӣ Абдула-
зиз Ғаффоров ҳусни оғоз бахшида, 
аҳли толорро хайрамақдам гуфт ва 
иброз дошт, ки конференсияи имрӯза 
дар татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ-
саноатикунонии босуръати кишвар 
ва эълон гардидани солҳои 2022-2026 
“Солҳои рушди саноат” мусоидати бе-
штар хоҳад кард.

Сипас муовини якум, муовини 
ректор оид ба таълим ва идораи си-
фати таҳсилот, и.в. профессор Тош-
матов Маҳмуд Неъматович сухани 
табрикотии ректори донишгоҳро ба 
аҳли толор қироат намуд. Ӯ аз ҷумла 
иброз дошт, ки саноатикунонии ки-
швар пеш аз ҳама, мутахассисони до-
нишманду соҳибкасби муҳандисию 
техникӣ ва технологиро талаб ме-
кунад. Барои ин бояд базаи моддию 
техникии донишгоҳҳои омодакунан-
даи кадрҳои соҳаи техникаю техно-
логия, бахусус, Донишгоҳи техноло-
гии Тоҷикистонро мустаҳкам карда, 
кадрҳои ҳақиқатан ҷавобгӯйи талабо-
ти саноатикунонӣ омода намоем ва 
дар татбиқи ҳадафи миллӣ оид ба са-
ноатикунонии босуръати кишвар саҳм 
гузорем.

Воқеан, дурнамои рушди 
иқтисодиёти Тоҷикистон бо инки-
шофи  индустриалию инноватсионӣ 
алоқаманд аст, ки он дар навба-
ти худ ба густариши фаъолияти 
истеҳсолии субъектҳои хоҷагидорӣ ва 
рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ, 
ҳамчунин дар ин замина таъмин наму-
дани ҳаёти шоистаи аҳолии мамлакат 
равона гардидааст. 

Бо мақсади таҳким бахшидан ба 
рушди босуботи соҳаи саноат дар стра-
тегияву барномаҳои давлатӣ дар мам-
лакат масъалаи баланд бардоштани 
самаранокии истифодаи иқтидорҳои 
саноатӣ, дороиҳои миллӣ, махсусан 
неруи инсонӣ ва воситаҳои асосӣ 
самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб мера-
ванд.

Бинобар ин, имрӯз бояд яке аз 
масъалаҳои муҳими дигаргунсозиҳо 
дар иқтисодиёти миллӣ, яъне пайва-
стани занҷири «илм-истеҳсолот»-ро 
ҳал намоем. То он лаҳзае, ки ба тав-
ри зарурӣ ин занҷир пайваст нагар-
дад, дастовардҳои илмӣ-тадқиқотӣ, 
инноватсияҳо дар амал татбиқ на-
мегарданд. Агар мо хоҳем, ки дар 
Тоҷикистон ҳадафҳои саноатикунонӣ 
амалӣ карда шаванд, бояд ба 
ҳамбастагии илм ва истеҳсолот 
аҳамияти хеле ҷиддӣ дода, чораандешӣ 
намоем.

Доктори илмҳои иқтисодӣ, про-
фессор Абдуғаффор Рауфӣ дар гузо-
риши илмиаш дар мавзӯи “Балан-
дбардории арзишмандии сармояи 
инсонӣ дар раванди рушди босуръа-
ти саноати Тоҷикистон” арзишман-
дии нақши сармояи инсониро дар 
рушди ҳамаҷонибаи саноати кишвар 
барҷаста арзёбӣ карда, тарзу усулҳои 

боз ҳам пешрафта гардонидани дилхоҳ 
соҳа ва бо харҷи кам истеҳсол кардани 
маҳсулотро баён намуд. Ӯ тайёр карда-
ни мутахассисони сатҳи баландро, ки 
аз иҷрои вазифаҳои  базиммадошта-
ашон ба хубӣ баромада тавонанд, 
шарти асосии пешравии кор ва афзун 
гардидани ҳосилнокии меҳнат арзёбӣ 
карда, иброз дошт, ки барои мутахас-
сиси хуб шудан меҳри касбу ҳунарро 
дар дили фарзандон бояд дар оила, 
ҳанӯз аз айёми хурдсолӣ ҷо кардан 
лозим, то ин ки дар оянда худашон 
касбу ихтисосҳои дӯстдоштаашонро 
интихоб намоянд, на бо майлу хоҳиши 
волидайн.

Номзади илмҳои техникӣ 
Олимҷон Бобиев дар гузориши ил-
мии хеш дар мавзуи “Таҳияи техно-
логияи ҳосилшавии пайвастагиҳои 
комплексии ионҳои металлҳо бо 
аминокислотаҳо ва истифодаи онҳо 
дар амалия” иштирокчиёни конфе-
ренсияро доир ба мубрамияти мавзуи 
тадқиқот, мақсаду вазифаҳои он шинос 
намуда, дар хусуси аминокислотаҳо, 
аз ҷумла алфа (а) аминокислотаҳо, 
ки муҳимтарин аминокислота 
маҳсуб ёфта, дар организми зинда 
мавҷуданд, инчунин реаксияҳои раванди 
ҳосилшавии пайвастагиҳои конплексӣ, 
омӯзиши хосиятҳои физикӣ-химиявии 
пайвастагиҳои комплексӣ, таҳияи тех-
нологияи пайвастагиҳои комплексии 
аминокислотаҳо бо ионҳои металлҳо, 
истифодаи пайвастагиҳои комплексӣ 
дар саноати хӯрока суханронӣ карда, 
муҳимияти мавзуи матраҳгардидаро дар 
рушди соҳаи саноат, бахусус, саноати 
нассоҷӣ ва тиб баён намуд.

Дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ҳамасола дар дои-
раи Рӯзи илми тоҷик Конференсияи илмию амалии омӯзгорону 
донишҷӯён баргузор мегардад. Конференсияи имсолаи илмӣ-
амалии ҷумҳуриявӣ, ки “Ҳамбастагии илм бо истеҳсолот дар 
раванди саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
номгузорӣ шуда буд, рӯзҳои 22-юм ва 23-юми апрели соли 2022 
дар сатҳи баланди илмӣ гузаронида шуд. 
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 «ОИНАИ РАШТ»  АЗ НИГОЊИ «ЉУМЊУРИЯТ»

СИТОИШИ  ИЛМ  ДАР  ОСОРИ  ҶАЛОЛИДДИНИ  БАЛХӢСИТОИШИ  ИЛМ  ДАР  ОСОРИ  ҶАЛОЛИДДИНИ  БАЛХӢ

(Аввалаш дар сањ. 1)
Гузориши илмии номза-

ди илмҳои техникӣ Абдуназар 
Ғуломсафдаров, ки “Направления 
применения искусственного интел-
лекта” номгузорӣ шуда буд, чун ди-
гар мавзуъҳои конфронс таваҷҷуҳи 
иштирокчиёнро ҷалб намуда, баҳсу 
мунозираҳои илмиро ба вуҷуд овард, 
ки дар он олимону мутахассисони 
варзида М. Тошматов, А. Рауфӣ, 
С. Камолиддинов, А. Сатторов, З. 
Яминова, М. Зарифбеков фаъолона 
ширкат варзида, мулоҳизаҳои худро 
баён намуданд.

Номзади илмҳои фалсафа, му-
дири кафедраи фанҳои гуманита-
рии ДТТ Исомиддин Шарифзода 
дар мавзуи “Таъсири неруи зеҳнӣ, 
сармояи инсонӣ ва тафаккури со-
занда дар раванди саноатикуно-
нии босуръат” суханронӣ карда, 
ҷанбаъҳои тафаккурӣ ва зеҳнии 
мавзуи матраҳгардидаро мавриди 
баррасӣ қарор дод. Зеро ҳеҷ як амали 
инсонӣ, - гуфт ӯ, - то дар сатҳи шуу-
ру тафаккур ҷойгоҳ пайдо нанамояд 
ва ба ҳайси як унсури ҷаҳонбинии 
ҳамагонӣ табдил наёбад ва моҳияти 
он ба дурустӣ дарк нашавад, намета-
вонад татбиқи амалии хешро пайдо 
намояд. Ин пеш аз ҳама, ба табиати 
инсон алоқаманд аст, ки он дорои 
хирад буда, тавассути он тамоми 
амалкардҳои хешро мавриди арзёбӣ 
қарор медиҳад. 

Дар дарозои мавҷудияти инсон ва 
ҷомеаи инсонӣ яке аз беҳтарин ва 
бартарин шеваҳое, ки ҷиҳати баро-
варда кардани ниёзҳои худ ва дар му-
бориза барои ҳаёт боқимондаи ӯро 
таъмин намудааст, ин роҳи аз хирад 
кор гирифтани инсоният ба ҳисоб 
меравад. Инсон ягона мавҷуди зин-
да аст,  ки на танҳо тавассути ғариза, 
балки ба воситаи шуурнокии худ 
тавонистааст муборизоти тўлониро 
ҷиҳати ҳифзи хеш истифода намояд. 
Агарчӣ дар бомдоди рӯзгори башар 
ӯ ҳанӯз аз табиат вобаста буд, вале 
дар даврони рушди баъдии худ таво-
нистааст аз табиат бо роҳи на танҳо 
истеъмоли натуралӣ, балки бо роҳи 

ба он изофа намудани унсурҳои ди-
гари шинохту бардошти инсонӣ, 
ашё ва чизҳои моҳиятан навро ба 
вуҷуд оварад. 

И. Шарифзода аз хусуси марҳилаҳои 
аввали зиндагии инсон, яъне шикорчигӣ, 
кишоварзӣ, пайдоиши хат ва шинох-
ти ҳисоб, даврони чопи китоб ва 
ҳамагонӣ кардани дониш, инқилоби 
илмию техникӣ ёдовар шуда, иброз 
дошт, ки дар тамоми марҳилаи руш-
ди инсоният нақши асосиро маъри-
фат, огоҳӣ, дониш ва неруи зеҳнӣ 
ташкил медиҳад. Дар даврони муо-
сир низ, -гуфт ӯ, - барои пешраф-
ти ҷомеа ва махсусан истеҳсолоти 
он, такягоҳи асосӣ бояд ба ҳамин 

омилҳо нигаронида шавад. Яъне 
сармояи инсонӣ омили асоситарини 
рушди иқтисод ва тарзи истеҳсолот 
дар ҷомеаи пасосаноатӣ аст. 

Захираҳои зеҳнӣ пеш аз ҳама дар 
натиҷаи фаъолиятҳои илмӣ ба даст 
омада, баъдан тавассути низоми ма-
ориф ва низомҳои иттилоотӣ ба аҳли 
ҷомеа расонида мешаванд. 

Нигориши илмии ассистенти ка-
федраи истеҳсоли маводи хӯрока Г. 
Илёсова дар мавзуи “Усовершенст-
вование технологии овощного дже-
ма на основе отечественного сырья 
с использованем свёклы и топинам-
бура”, ки анҷомбахши мавзуъҳои 
ҷаласаи ифтитоҳӣ маҳсуб меёфт, 
дар сатҳи баланди илмӣ омода карда 
шуда буд. Таваҷҷуҳи иштирокчиё-
ни конференсия ба мавзуи зикргар-
дида ва мавриди баҳсу мунозираи 
илмӣ қарор гирифтани он далели ин 
гуфтаҳост. 

Ҷаласаи ифтитоҳии конференси-
яро муовини ректор Маҳмуд Неъ-
матович ҷамъбаст намуда, онро 
манфиатбахш арзёбӣ кард ва изҳори 
умед намуд, ки бахшҳои конферен-
сия низ самарабахшу муваффақона 
идома ёфта, ба рушди соҳаи саноат 
ва саноатикунонии босуръати ки-
швар мусоидат менамоянд. 

Р. ШАРИФЗОДА,
хабарнигори “Фановар”

БА ЊАМБАСТАГИИ ИЛМ ВА ИСТЕЊСОЛОТ АЊАМИЯТИ ЉИДДӢ БОЯД ДОДБА ЊАМБАСТАГИИ ИЛМ ВА ИСТЕЊСОЛОТ АЊАМИЯТИ ЉИДДӢ БОЯД ДОД

Хоҳӣ, ки  ҳамеша  шоду 
 хуррам   бошӣ,

Ҳар  ҷо, ки  равӣ , азизу 
  маҳрам   бошӣ.

Покиза   шаву  рост  бизӣ,
 илм  омӯз,

То   тоҷи  наберагони  Одам  бошӣ!
Мавлоно Ҷалолиддин Муҳаммади 

Балхӣ аз шумори   донишмандону  
орифонест, ки дар  ҷаҳон  шуҳрати  
беандоза дошта, саропои  ашъораш   
сириштаи   хираду   ҳикмат  буда,  
дар  маркази   мантиқи  муҳтавои  
ашъораш  инсон  меистад. “Инсо-
не, ки бо Офаридгор  робитаи  қавӣ  
дошта, худ  офаридгори  неъматҳои  
моддиву  маънавист  ва аз  ҳамаи  
офаридаҳои  Парвардигор  бартару  
волотар  аст. 

“Воқеан фарқияти  инсон  аз  ди-
гар  мавҷудоти  дунё  бо  дошта-
ни  ақлу  тафаккур, донишу  хирад  
аст. Маҳз  Мавлоно  Ҷалолиддин   
омӯхтани  илму донишро  дар  ҳаёти 
инсон зарур дониста, таъкид бар он 
медорад, ки  инсонро  илму  дониш  
роҳнамои  беминнат  аст  дар  ҷодаи  
зиндагӣ. Ва  ҳам  фурӯғест, ки  дилу  
рӯҳи  инсонро  сафо  мезанаду  шу-
мору  баракати  шуғлҳои рӯзгорашро  
афзун  мегардонад. Аз торикиҳою 
зулмоти  роҳи  нодонӣ  наҷоташ  
медиҳаду   муҷиб  аст, то  ки  инсон  
на танҳо  атрофу  дунёро  омӯзаду  
шиносад, балки  мусоидат  бар он  
мекунад, ки одамӣ  худро шиносад  
кашшофи  дунёи беканори  худ  бо-
шад. Худшиносию худогоҳӣ  шиори  
роҳи  ӯ  бошаду хирадгустару фан-
новар  гардад. “Худшиносӣ  барои  
Мавлоно, пеш  аз  ҳама, масъулияти  
инсон  дар  назди  хештан  буда,  ин-
сони  комилу  дар  маърифати  худ  
муваффақ гардида, яъне тавассути  
илм   ба  дарки  “Ман  киям?”  рас-

ида, аз  нуқтаи  назари  ӯ  дигаронро   
низ  метавонад бидонаду  бишносад, 
зеро  илми  асосӣ  барои  инсон  
худшиносӣ   аст.”

Ҷони  ҷумла  илмҳо  ин  аст, ин,
Ки бидонӣ, ман  киям  дар  явми  дин. 
Чуноне ки  Мавлоно  дар  рисо-

лаи машҳури   худ  “Фиҳӣ  мо  фиҳӣ”  
дар  ҷое   менигорад:  “Одамӣ азим  чиз  
аст.  Дар  вай  ҳама  чиз  мактуб  аст.  
Ҳиҷобу  зулмот  намегузорад, ки ӯ  он  
илмро дар  худ  бихонад. Ҳуҷубу зул-
мот ин машғулиятҳои  гуногун  асту  
тадбирҳои  гуногуни  дунё ва  орзуҳои  
гуногун. Бо ин  ҳама, ки  дар  зулмот  
асту  маҳҷуби  пардаҳост,  ҳам  чизе  
мехонад   ва   аз он  воқиф  аст;  бин-
гар, ки чун ин  зулмоту  ҳуҷуб  бархе-
зад, чӣ  сон  воқиф  гардад  ва аз  худ  
чӣ  илмҳо  пайдо  кунад.

” Мавлавӣ  низ  ба   азим  бу-
дани  одамӣ қоил аст. Вале  ин  
ҳама  азамату  бузургии  инсон-
ро  пардаҳои   торикию  нодонӣ   
пӯшида  медораду одамӣ  ин  ҳама  
қудратмандиҳои  хешро  нодида  
мегирад, - мегӯяд  пири  хираду  
тариқат Ҷалолиддини Румӣ. Ва-
гарна инсон аст, ки хирадгустарӣ  
мепарвараду чӣ  илмҳое  кашф 
намекунад. Зеро  агар   андешаи  
инсониро  як  пар  бошад, неруи 
илм  аст, ки  ду пар  мебахшад  бар  
одамӣ, - мегӯяд  Румӣ.

Ҳолиё, дар  рӯзгори  кунунии  мо  
ин  ҳама  қудратмандиҳои   инсон  
аст,  ки  ба  намо меояд, ки мо  онро 
дар  фазои  иқтисодию иҷтимоии  
давлатҳои  рушдкарда  мебинем,  ки   
“ такя  кардан  ба  илму  маърифат  
ва  расидан ба  фанновариҳои  на-
вин, даст  кашидан  аз  таассуботи  
динию  ҷаҳлу  хуруфот ва шинох-
ти  арзишҳои  баланди  милливу  
умумиинсонӣ кишварҳои  худро  то  
ба  сатҳи  зарурӣ  боло  бурдаанд 

ва  имрӯз  ба  ҳайси  кишварҳои   
бузурги  истеҳсолии  ҷаҳон  қарор  
доранд.” Яъне, рӯ овардан  ба илм  
инсонро  натанҳо  донишманд  ме-
гардонад, балки  қудратмандиҳоро  
барои инсон  ҳадя  месозад. Зеро  
беҳуда  нагуфтаанд, ки  илму  дониш 
ғизои  ақлу андешаи одамист.  Мав-
лонои  Румӣ  ин  маъниро  низ  хеле  
зебо  ба  тасвир  кашидааст, ки  рӯҳи  
инсон   бештар  ниёз  дорад  ба  илму  
дониш  ва  рушди маънавӣ:

Майли ҷон дар ҳикмат  асту 
 дар улум,

Майли  тан  дар  боғу  роғ
  асту  курум.

Майли   ҷон  андар 
 тараққиву  шараф,

Майли  тан дар  касбу
 асбоби  алаф. 

Ва ё  ҷойи дигар  мегӯяд:
Илм  чун бар дил  занад, ёре 

 шавад,
Илм  чун  бар  тан  занад, 

боре  шавад.
Ҷалолиддин  Муҳаммади  Балхӣ  

худ  аз  талаби  илм  ва  пардохтан 
бар  он   ёфтааст  ҳамаи ин  дониш-
мандию  хирадмандӣ, шарафмандӣ, 
қадру  қиммати воло ва  расидан  ба 
Ҳақро. Воқеан, “ Мавлоно  мавҷуди  
бо  илму  адаби  хеш   ба  саодат   рас-
ида   ва   волотарин  шахсият  миёни   
инсонҳост.”  Ба ин  маънӣ  Мавло-
нои Балхӣ  мегӯяд:

Толиби  ҳикмат шав  аз 
 марди  ҳаким,

То аз ӯ гардӣ  ту  бинову алим.
Манбаи  ҳикмат 

шавад  ҳикматталаб,
Фориғ  ояд  ӯ  зи  таҳсилу  сабаб.
Илм  неъмати  Худованд  аст, ки   

онро  барои  бандагонаш  арзонӣ  
доштааст, то бандагон  худро аз  
мавизаҳои  илм  комил сохтаю  
афрӯзандаи ин  неъмат  бошанд. Чу-

ноне  ӯ  менигорад:
Одами  хокӣ  зи  Ҳақ  омӯхт  илм,
То ба ҳафтум осмон афрӯхт илм.
Зимнан дар осори гаронбаҳои 

худ Мавлавии Румӣ- “ Маснавии 
маънавӣ”, “Девони кабир ”, “Дево-
ни  Шамси  Табрезӣ” рисолаи  фалса-
фии  машҳури  худ “Фиҳї мо фиҳӣ” 
таъкидан  барои  адабият  доштану  
худро шинохтану  худро сохтан  аҳли  
башарро  ба  омӯхтани  илму  дониш  
даъват  мекунад.  Аз як  нигоҳ илм  
адабу ахлоқу худшиносиҳои  одами-
ро сарчашма  мегузорад. Зеро до-
нишу  илм  зиннатгари  зиндагии  
мардумон  буду  мебошад.  Мо  дар 
рӯзгоре  умр  ба  сар  мебарем, ки  
дар  ҷомеаи  ҷаҳонӣ  инқилоби   илму  
тафаккурҳо  дар  ҷӯш  аст.  Набояд   
ҷомеаи  мо  аз  ин  рушду  инқилобҳо  
канор  бошад. Бояд  ҳамагон  боз  
ҳам  рӯ  ба  илму  хирад  оваре-
му   дар  талаби  роҳҳои  нокушу-
даи   олами  беканори  илм  бошем  
ва  аз  андешаҳои  инсонпарвару  
мондагору  ҷовидонаи  абармардони  
бузургу   инсонҳои комил чу Мав-
лоно Ҷалолиддин Муҳаммади Балхӣ 
илмомӯзу пандпазир бошем. Зеро   ба  
андешаи   Асосгузори  сулҳу  ваҳдати  
миллӣ  -Пешвои  миллат, Президен-
ти  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  муҳтарам 
Эмомалӣ  Раҳмон: Инсонияти  ги-
рифтори  мушкилоти  рӯзафзуни  
маънавӣ, ахлоқӣ, экологӣ, иқтисодӣ  
ба  ин  иршодҳо  бештар  ва бештар  
ниёзманд хоҳад  гардид  ва  аз  ин  рӯ, 
бо   эътимоди  комил  метавон  гуфт, 
ки паёми Мавлоно  роҳнамои   васли  
матин  ва  шикастнопазири  инсони-
ят  ва  рамзи   камоли  ҳақиқии  он  
оҳад  буд”.

Тағойгули САЪДУЛЛО, 
корманди  китобхонаи

  илмии ДТТ 
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НАСИҲАТ ГӮШ КУН, ҶОНО!НАСИҲАТ ГӮШ КУН, ҶОНО!

ЉАЛАСАИ ЊИЗБӢЉАЛАСАИ ЊИЗБӢ 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 фарзандони 
боҳушу доно дар миёни онҳо 
ҳасрати хонаводаҳое мебо-
шад, ки ҳама шароитро ба-
рои фарзандони худ муҳайё 
мекунанд, аммо ба ҳар ан-
дозае, ки харҷи фарзандони 
худ мекунанд, ба натиҷае 
намерасанд. Биноан ҳарчанд 
имконот каме дар ихтиёр до-
ред, вале ба ҳадафи олӣ ва 
баландмуддат  фикр мекунед 
ва то расидан ба онҳо эҳсоси 
дилсардӣ накунед. Ҳарчанд 
доноии инсон бештар ша-
вад, нақши роҳбарии ӯ дар 
зиндагӣ пуррангтар мегар-
дад.

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 аст. Чизе, ки ин-
сонро шигифтангез ва аз со-
ири 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. Хирадманде 
бењуда нагуфтааст:

Дониш талабу 
бузургӣ омӯз,

То беҳ нигарад 
рӯзат аз рӯз.

Сапна ҲАЙДАРӢ, 
донишҷӯи курси 1-уми

ихтисоси 1- 25 0103 01с
 (гурӯҳи англисӣ)

Бо мақсади тақвият бах-
шидани фаъолияти ҳизбии 
Кумитаи иҷроияи ибтидо-
ии “Фановар”-и ДТТ 20-
уми апрели соли 2022 дар 
донишгоҳ ҷаласа баргузор 
гардид.

Дар ҷаласа ректори 
донишгоҳ, раиси Кумитаи 
иҷроияи ибтидоии њизбии 
“Фановар” Амонзода Илҳом 
Темур, раиси Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Фирдавсии шаҳри 
Душанбе Шоҳиён Абдука-
рим Маҳмадулло, омӯзгорону 
кормандон ва донишҷӯёни 
донишгоҳ иштирок намуданд.

Ҷаласаро ректори 
донишгоҳ оғоз намуда, дар 
бораи иқдому ташаббусҳои 

созандаи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон, ки 
мақсаду маромаш рушди 
устувори иқтисодӣ, зин-
дагии шоистаи мардум ва 
амалигардонандаи орзую 
ормонҳои миллӣ аст, ҳарф 
зада, нақши ҲХДТ-ро дар 
пешрафт ва ободию шуку-
фоии кишвари маҳбубамон 
барҷаста арзёбӣ намуд.

Сипас дар вазъия-
ти тантанавӣ ба 168 на-
фар донишҷӯи фаъоли 
донишгоҳ, ки ба узвияти 
ҳизб пазируфта шуда бу-
данд, билетҳои ҳизбӣ супо-
рида шуд.  

Раиси Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Фирдавсии шаҳри 

Душанбе Шоҳиён Абду-
карим дар суханронии худ 
дар баробари фаъолияти 
хубу назарраси ташкило-
ту кумитаҳои пешқадами 
ҳизбӣ, аз саҳми босазои 
Кумитаи иҷроияи ибтидо-
ии ҳизбии “Фановар” ёд-
рас шуда, иброз дошт, ки 
нақши он дар таълиму тар-
бияи ҷавонон, бахусус тар-
бияи ватандӯстӣ, эҳтирому 
арҷгузорӣ ба муқаддасоти 
давлат, худшиносиву 
худогоҳии миллӣ, ҳифзи 
дастовардҳои истиқлолият 

муассир аст. 
Дар хотимаи ҷаласа рек-

тори донишгоҳ Амонзода 
И.Т. ба Шоҳиён Абдукарим 
арзи сипос намуда, иброз 
дошт, ки ҳизбиёни донишгоҳ 
минбаъд низ дар асоси оин-
номаи ҲХДТ фаъолият на-
муда, дар татбиқи барномаи 
ҳизб, ки ҳадафи асосиаш 
рушди устувори иқтисодии 
кишвар ва зиндагии шои-
стаи мардум аст, кӯшишу 
ғайрат ба харҷ медиҳанд. 

Н. ҲУСЕНОВ, 
Р. МАСЪУД

-Тезутунд мабош
-Мардумозорӣ макун
-Аз гузашта ёд макун
Дар вақти тезутунд буда-

нат зуд қарор қабул накун, 
чунки баъдан ин амалат бои-
си нороҳатии худ ва дигарон 
хоҳад шуд. Мо инсонҳо ас-
лан, дар ҳаёт кӯшиш менамо-
ем, корҳоеро анҷом диҳем, ки 
хуб бошанд, аммо он амале, 
ки барои мову шумо хуб аст 
барои дигарон набояд но-
хуб бошад, амалҳоеро бояд 
иҷро намуд, ки дар доираи 
низоми виҷдон бошанд. (Аз 
нақли сарҳадбони девори 
Британияи Кабир ҳангоми аз 
сарҳад гузаронидани фарза-
нди хурдсол).

Мардумозорӣ низ яке аз 
амалҳои нохубест, ки ба-

рои шунавандаю гӯянда ва 
ҳам барои Зоти пок мақбул 
нест. Пас агар барои инҳо 
қабул нест чаро барои ман 
ва ту мақбул бошад?! Кӯшиш 
намо ин лаҳзаҳои вазнинро 
бо иҷрои корҳои ҷисмонӣ ва 
рӯҳонӣ паси сар намо. Инҷо 
мехоҳам суханро бо пораҳои 
манзуми ҳакиме тақвият 
бахшам:

Чу як пири хирад мирад,
 бимирад ҷумла осорам,

Чу як ҳамсоли ман мирад,
 гаронтар мешавад борам.

Дарахте бишканад гӯё, 
миёнам бишканад эй вой,

Чу фикре барғалат ояд,
 шавад афгор афкорам.

Ё худ:
Май бинӯш, мусҳаф

 бисӯзу оташ андар Каъба зан,

Сокини бутхона бошу
 мардумозорӣ макун!

Дар мавзӯи «Аз гузашта 
ёд макун», гуфтан бамаврид 
аст, ки: «Бар гузашта сала-
вот». Гузаштаро дигар кар-
дан намешавад, аз он танҳо 
ибрат гирифтан мумкин аст. 
Агар кори гузаштаи сохт-
монро бо роҳҳои гуногун 
дигар созем, албатта, ки бо 
иллат ва нуқсҳо ҷӯр мегар-
дад. Бинобар ин, кори гуза-
штаро ҳакимон мефармоянд 
бо хубӣ ёдаш кун, гарчанде 
нохуб буд. Қудрат ва тавоно-
ии мову шумо барои ислоҳи 
кори гузашта оҷиз аст. Бо ин 
қудрат ва тавоноӣ агар дар 
вақташ хуб фикр мекардем, 
шояд корро нуран ало нур 

мекардем, аммо чӣ илоҷ, 
ки гузаштааст, вақт аллакай 
рафт ва онро қафо гардо-
нида намешавад, чи гунае, 
ки пайғамбар Исои Масеҳ 
ҷое мефармояд: “Мафҳуми 
вақтро ман дар синни 
25-солагӣ фаҳмидам ва умед-
ворам ту инро барвақттар 
фаҳмида барои иҷрои кори 
хайр корҳои зиёдеро анҷом 
медиҳӣ”.

Дар қисмати хулоса аз за-
бони ҳакиме гуфтаниам: Асо-
си хушбахтӣ дар се амал аст: 
таҷриба аз дирӯз, истифода аз 
имрӯз ва умед ба фардо.

Ҳ. САМАДОВ, 
унвонҷӯи кафедраи техноло-

гияи маснуоти нассоҷӣ

БУЗУРГОН   ДАР  СИТОИШИ  ИЛМ   АНДӮХТАНУ    ХИРАДГУСТАРӢБУЗУРГОН   ДАР  СИТОИШИ  ИЛМ   АНДӮХТАНУ    ХИРАДГУСТАРӢ
     Ман  ба  ҷавонон  ҳамчун падар, 

ҳамчун дӯст  таъкид   мекунам, ки  ба  
илм, ҳунар, дониш, касб ва омӯхтани  
забонҳои  хориҷӣ  рӯ  оваред!

Эмомалӣ Раҳмон
Талаби  илм  кунед, зеро ки  илм  

соҳиби  худро  қодир   ба  ташхиси  хуб  
аз  бад  менамояд.

“ Наҳҷ-ул-ҳидоя.”

Дилатро  ба   донишварӣ   дор  хуш,
Чу  донистӣ,  он гоҳ   дар  кор  кӯш!

Абдураҳмони  Ҷомӣ
Марди  беилм  чист, ҳайвоне,
 Ҷисми  беҷон чу  нақши айвоне.

Камолиддин  Биноӣ
Киро  дар хирад рой бошад  баланд,
Нагӯяд  суханҳои носудманд.

Низомии   Ганҷавӣ

Зи  доноиён   бувад  ин  нукта  машҳур,
Ки дониш  дар кутуб  доност  дар гӯр.

Абдураҳмони Ҷомӣ
    Хоб  бедорист,  чун  бодониш  аст,
Войи  бедоре, ки   бо нодон  ни-

шаст. 
Мавлонои Балхӣ

Таҳияи  Тағойгули Саъдулло
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР ДАР ФАЪОЛИЯТИ КИТОБХОНАЊОИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР ДАР ФАЪОЛИЯТИ КИТОБХОНАЊО
Китобхона яке аз муассисаҳои 

маданӣ – маърифатӣ ва илмӣ – 
ёрирасон буда, истифодабарии 
ҷамъиятии асарҳои чопиро таъмин 
намуда бе истифода аз технология 
наметавонад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша таъкид ба 
он доранд, ки “Қобилияти зеҳнии 
насли имрӯзаро ба донишандӯзӣ, ху-
сусан, бо забонҳои русӣ ва англисӣ, 
интихоби касбу ҳунар, омӯзиши 
технологияи муосир равона созем”. 
Талаботи имрӯзаи касбӣ на танҳо 
китобдор будану таснифоти ки-
тобхонаро хуб донистан ва ё танҳо 
хизматрасонӣ ба хонанда, балки ма-
лакаю маҳорати истифодаи техно-
логияи навтарин ва забондон будану 
хуб истифода бурданро аз мутахас-
сис тақозо менамояд.

Соҳаи китобдорӣ дар замони мо 
як қатор таҳаввулоти ҷиддиро аз сар 
гузаронидааст ва сабаби асосии он 
суръати  баланди инкишофи ҷомеаи 
муосир аст. Пеш аз ҳама пайдои-
ши назарияи илман асосноки соҳа, 
таҷҳизот ва технологияи нав, шаба-
каи интернет ва сомонаҳои гуногуни 
иттилоотӣ китобхонаҳои виртуалӣ 
(дур аз ҷой зист, аммо дастрасӣ 
ба он тавассути шабакаҳо аз ҷойи 
истиқомат ё кор),  бойгониҳои 
электронӣ (рақамигардонидашуда) 
бо роҳу усулҳои ба худ хоси истифо-
даи он ва ғайраро тақозо менамояд.

Фарқияти ҷомеаи иттилоотӣ 
аз ҷомеаи ғайрииттилоотӣ дар 
тараққиёти босуръати иттило-

от, технологияи нав, хадамоти 
иттилоотӣ, пешрафти ҳайратангези 
соҳаҳои бунёдии телекоммуникат-
сия, илмҳои компютерӣ ва алоқаи 
мобилӣ зоҳир мегардад. Ҳар ҷомеа 
вобаста ба имконият ва сатҳу ин-
кишофи худ ба ҷомеаи иттилоотӣ 
ворид мегардад. Омӯзиш ва татбиқи 
таҷрибаи андӯхтаи мамолики 
мутараққии олам дар ин самт ба-
рои муайяннамоии тамоюлҳои во-
ридшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
ҷомеаи иттилоотӣ бағоят муҳим аст. 

Дар роҳи ноил шудан ба ин 
ҳадаф  китобхонаҳо  ва технологияи 
иттилоотӣ – китобдорӣ нақши асосӣ 
ва созандаро мебозанд, зеро бидуни 
ширкати фаъолонаи онҳо татбиқи 
мукаммалу босифати қонунҳо ва 
талаботи ҷомеаи иттилоотӣ имкон-
нопазир аст. Дар шароити кунунӣ, 
ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва 
қиматҳои хосро дорост, мутахасси-
сони соҳаҳои гуногун истифодаи 
технологияи электрониро ҷиҳати 
расидан ба ин ҳадаф хеле муҳим ме-
шуморанд. Техникаи муосир имкон 
медиҳад, ки коркарди босифати ит-

тилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, 
ба ин васила муштариён ба ахбо-
ри лозима дар муддати кӯтоҳ даст 
ёбанд. 

Табиист, ки китобхона чун мар-
кази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин 
раванд наметавонад дар канор бо-
шад ва он ҳадафу самтҳои фаъолия-
ташро ба талаботи ҷомеаи иттилоотӣ 
созгор менамояд. Гузариш  аз ин 
шеваҳои анъанавии иттилоърасонӣ 
ба усулҳои муосири автоматикуно-
нии фаъолият барои китобхона но-
гузир аст.

Имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву ка-
нори китобхонаҳои мамлакат озодо-
на аз технологияи иттилоотӣ исти-
фода бурда мешавад, ки ин яке аз 
пешравӣ дар фаъолияти китобдорӣ 
мебошад. Аз ин рӯ, мутахассисони 
соҳаи китобдорӣ бо дарназардошти 
омӯзиши забонҳои гуногун, инчу-
нин, донандагони таҷҳизоту техно-
логияи замонавӣ бошанд. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки 
новобаста аз хусусиятҳои китобхона 
дар ҳамаи онҳо аз технология ва кор 
бо он ва равандҳои омӯзишӣ рафта 

истодааст. Зикр кардан бамаврид 
аст, ки на ҳамаи иттилооти ҷаҳонӣ 
ба мо зарур аст.

Технологияи иттилоотӣ дар за-
мони имрӯза корҳои басо зиёдеро 
осон мегардонад, алалхусус дар 
фаъолияти китобхона хеле муҳим 
арзёбӣ мешавад, яъне кори ки-
тобдоронро дучанд осон мекунад. 
Вақте китобдор аз тарзи истифодаи 
технологияи навин ба хубӣ баро-
мада метавонад, кораш пурсамару 
босифат мегардад. 

Хушбахтона, дар солҳои 
соҳибистиқлолӣ дар фаъолияти 
китобдорӣ бисёр навгониҳо ворид 
гардид, аз ҷумла рӯи кор омадани 4 
барномаи соҳаи китобдорӣ, ки ин 
ба боз ҳам беҳтар гардидани фаъо-
лияти кормандони соҳаи китобдорӣ 
ва рӯ овардани мардум ба китобу 
китобхонӣ мусоидат намуд 

Эълон гардидани озмунҳои 
“Фурўғи субҳи доноӣ китоб 
аст”, “Илм-фурўғи маърифат”, 
“Тоҷикистон ватани азизи ман”, 
ки аз ҷумлаи ташаббусҳои наҷиби 
Пешвои муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон маҳсуб меё-
банд, инчунин дар ҳар минтақа ва 
мактабҳои миёнаи умумӣ арзи ҳастӣ 
намудани китобхонаҳои ба талабо-
ти замони мусир ҷавобгӯ, дар самти 
пешрафти илму маърифат, боз ҳам 
баландтар гардидани савияи дони-
ши сокинони кишвар ва тарбияи 
ҷомеаи шаҳрвандӣ нақши босазо гу-
зошта истодаанд.

Ҳусейн ЗУВАЙДОВ,
корманди китобхонаи 

 илмии ДТТ 

ДАР ПАРТАВИ ПАЁМИ ДАР ПАРТАВИ ПАЁМИ 
СОЗАНДА ВА БУНЁДСОЗСОЗАНДА ВА БУНЁДСОЗ

АЗИЗИ 
ҲАМАГОН

Модар барои ҳар як инсон ази-
зу муқаддас аст. Ӯ дарахти бузурге-
ро мемонад, ки мо нахле аз меваҳои 
шаҳдбораш ҳастем. Модар фарзанда-
шро бо сад ранҷ ба воя мерасонад  ва 
бо дуои нек ба роҳи дурусти зиндагӣ 
ҳидоят менамояд. Ободии ҷомеа, зе-
богии рӯзгор аз фазилати зан-Модар 
маншаъ мегирад.

Сарфарозиву саодати мардумро бе 
ҳастӣ ва ҳидояти неки модарон тасав-
вур кардан ғайриимкон аст. Ҳақ ба 
ҷониби Бонапард Наполеон, ки гуф-
тааст: “Модар бо як даст гаҳвора ва бо 
дасти дигар дунёро такон мебахшад”.  
Модар бо ин бузургию зебогияш бу-
зургони оламро зодааст ва номи нек 
бар онҳо ниҳодааст.

Чуноне ки Лоиқи ширинсухан ме-
фармояд:

 Дар миёни кӯҳсорон
Бо навои обшорон, 
Бо суруди боду борон 
Ҷон ато кардӣ маро.
Дар воқеъ имрӯз кам нестанд 

нафароне, ки қадру қимати ин фа-
риштаи дунёро медонанд ва хизма-
ташонро ба ҷо меоранд.  Албатта, 
дар васфи модар чи қадар сухан гӯем 
ҳам, кам аст. Боиси хушнудист, ки 
бо иқдоми Сарвари  давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон занону духтарони  
Тоҷикистон дар маркази таваҷҷуҳи 
роҳбарияти давлату Ҳукумати  мам-
лакат қарор доранд,  ва баҳри баланд 
бардоштани  мақому  мазалати  онҳо  
дар  ҷомеа,  пайваста  тадбирҳои  
муҳиму  саривақтї  меандешанд.

Ш. ШАМСИЕВА, 
корманди китобхонаи

 илмии ДТТ 

Соли 2021 барои мардуми ша-
рифи Тоҷиктстон соли таърихӣ 
ва тақдирсоз мебошад. Зеро дар 
ин сол ҷомеаи тоҷикон 30-со-
лагии Истиқлолияти давлатии 
Тоҷикистонро дар сатҳи баланди 
сиёсӣ ва фарҳангӣ таҷлил намуданд. 
Дар ин соли пурбарор Президенти ки-
швар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зим-
ни ироаи паёми худ ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Солҳои 2022-
2026-ро солҳои саноатикунонии ки-
швар эълон намуда, мардуми шарифи 
Тоҷикистонро вазифадор намуд, ки 
дар ин чанд соли зарбдор ва бунёд-
соз  бояд тамоми соҳа рӯ ба саноат 
оварда технологияи инноватсионии 
ҳадафнок дар истеҳсолот татбиқ ша-
вад. Зеро дар замоне, ки тамоми ҷаҳон 
ба техникаю технологияи пешқадам 
фаъолият менамояд, дар сатҳи саноати 
кишоварзӣ маҳдуд шудан ба ягон да-
стоварди илмию техникӣ дастрас шу-
дан ғайри имкон аст. Бинобар ин, ҳар 
як шаҳрванд ва мутахассис вазифадор 
аст, ки дар татбиқи сиёсати саноати-
кунонии кишвар  бетараф набошад ва 
дар пешрафти соҳаҳои муҳими хоҷагии 
халқ саҳмгузорӣ намояд то кишвара-
монро аз зинаи истеъмолкунанда ба 
дараҷаи давлати истеҳсолкунанда 
расонда бошем. 

Барои расидан ба ин ҳадаф 
донишҷӯёне, ки дар соҳаи техникаю 
технологияҳои муосир таҳсил ме-
кунанд, бештар масъулиятшинос ва 
ватандӯст бошанд, то ки барои пе-
шрафти ватани азизамон иқдомҳои 
наҷиб гузоранд. Хосатан, онҳое, 
ки дар ихтисосҳои технология ва  
дастгоҳҳои истеҳсоли хӯрокаи фа-
култети муҳандисӣ-технологӣ таҳсил 
менамоянд, дар саноатикунонии ки-

швар бояд дар сафи пеш қарор дошта 
бошанд. Зеро саноатикунонии мам-
лакат бидуни татбиқи технологияҳои 
муосир ғайри имкон аст. Донишҷӯёни 
муҳтарамро лозим меояд, ки тавассу-
ти маводи интернет аз дастовардҳои 
технологияи муосири ҷаҳон пайваста 
огоҳӣ пайдо намуда, татбиқи онҳоро 
дар корҳои курсӣ ва рисолаҳои ди-
пломии худ, ҳамзамон ба воситаи 
лоиҳаҳои инноватсионӣ ба роҳ мо-
нанд. Дар ин ҳолат онҳо метавонанд 
ҳамчун мутахассиси соҳибкасби до-
рои донишҳои пешқадами техникӣ 
ба воя расанд. 

Ба андешаи мо масъалаи дига-
ре, ки дар назди ҳар як шаҳрванди 
Тоҷикистон хеле муҳим ва замонавӣ 
ба ҳисоб меравад, ин ҳифзи муҳити 
зист ва самаранок истифода наму-
дани захираҳои табиӣ, хосатан, об 
ва замин мебошад. Тоҷикистон аз 
ҷиҳати захираҳои табиӣ, махсусан 
об хеле бой бошад ҳам, замини ко-
рам дар кишварамон кам аст. Аз 
ин рӯ, самаранок истифода бур-
дани ин неъматҳои бебаҳои таби-
ат, махсусан ҳифзи муҳити зист ва 
тоза нигоҳ доштани  табиати атроф, 
бехатарии озуқаворӣ аз вазифаҳои 
муқаддастарини ҳар як шаҳрванди 
кишвари азизамон мебошад. 

Пешвои муаззами миллат-
Президенти кишвар муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба ин нуктаҳои 
муҳим таваҷҷуҳи хос зоҳир карда, 
дар назди мутахассисони ояндаи 
кишвар чунин масъалагузорӣ на-
муданд, ки зикри онҳоро дар ни-
гоштаи худ зарур медонем: “Воба-
ста ба талаботи иқтисоди миллӣ ва 
расидан ба ҳадафи чоруми страте-
гии кишвар-саноатикунонии бо-

суръат дар самтҳо, ҷустуҷӯ ва каш-
фи канданиҳои фоиданок ва рушди 
саноати маъдан олимони мо бояд 
корҳои таҳқиқотиро вусъат диҳанд”.

Ҳамин тариқ, маҳз бо заҳмату та-
лоши содиқонаи халқи азиз ва сиё-
сати хирадмандонаи Ҳукумати ки-
швар мо имкон дорем, ин тадбирҳои 
созандаро, ки дар Паёми Президен-
ти кишвар таъкид шудаанд, дар амал 
татбиқ намоем ва ҳар гуна мушки-
лоти иқтисодиву иҷтимоии имрӯзро 
бартараф намуда, дар минтақа ва дар 
байни ҷамоҳири собиқ Иттиҳоди 
Шӯравӣ ба кишвари пешрафта таб-
дил ёбем.  

Моро ояндаи неку дурахшон, 
иқтисодиёти иқтидору устувор, 
ватани ободу ором ва муҳимтар аз 
ҳама, мунтазам беҳтар намудани 
сатҳу сифати зиндагии шоиста ин-
тизор аст, ба шарте, дар зери партави 
сиёсати пешгирифтаи Пешвои мил-
лат бо дилу нияти соф ва талошҳои 
бунёдкориву созандагӣ фаъолияти 
худро ба роҳ монем. 

Дар ин ҷодаи заҳматталаб ва пур-
манфиат ба тамоми шогирдон ва 
омӯзгорони донишгоҳи азизамон  та-
лошу ободкориҳоро таманно дорам. 

Мирзозода Гулмаҳмад Хол,
 мудири кафедраи  мошин 

ва дастгоҳҳои истеҳсоли 
хӯрока, н.и.т., дотсент
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 
ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, 2018-2028”Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, 2018-2028”

ОБ-МУЪЉИЗАИ БЕБАЊО
Об муъҷиза ва ганҷи бебаҳоест, 

ки бе он зиндагӣ кардан ғайриимкон 
аст. Хушбахтона, дар бештари 
кӯҳистони ватани биҳишитосоямон 
чашмаҳои пурҷӯшу хӯрушон 
зиёданд, ки кас аз нӯшидани обҳои 
мусафою ширин ҳаловат мебарад.

Об ягона моддаи моеъ  мебошад, 
ки барои  тамоми  сайёраи замин 
ба мисли боду ҳаво зарурист.  Ҳатто 
80%-и организми инсонро об таш-
кил дода, фаъолияти организмро 
хуб мекунад. Қобили қайд аст, ки 
ташаббусҳои  сатҳи ҷаҳонии Асосгу-
зори  сулҳу  ваҳдати миллӣ-Пешвои  
миллат,  Президенти  Ҷумҳурии  
Тоҷикистон  муҳтарам  Эмомалӣ  
Раҳмон дар соҳаи об, аз ҷумла эъ-
лон  гардидани Даҳсолаи байнал-
милалии амал “Об барои рушди 
устувор, солҳои 2018-2028”, ки аз 
ҷониби  ҷомеаи ҷоҳонӣ  пазируфта 
шуд, то андозае ба ҳалли  ин масъа-
лаи муҳими глобалӣ мусоидат наму-

да истодааст.
Норасоии оби ошомиданӣ дар 

сайёра аз ҳар як фарди ҷомеаи 
ҷаҳонӣ тақозо мекунад, ки бояд ба 
қадри ин неъмати бебаҳо бирасанд ва 
онро сарфакорона истифода баранд. 
Зеро кишварҳои  зиёде  ҳастанд, ки 
аҳолиашон аз сабаби кам будани оби 
ошомиданӣ ва истифодаи обҳои иф-
лосу  ғализ ба бемориҳои гуногун  
гирифтор шуда ҷон бохтаанд. 

Далелҳо нишон медиҳанд, ки  
заҳролуд шудани обанборҳо ва 
аз ҷиҳати экологӣ  тоза  набудани  
онҳо,  хатари  аввалиндараҷаи нобуд 
шудани инсоният дар сайёраро  ба 
вуҷуд меорад. Чунин ҳолат ҳар яки 

моро водор месозад, ки нисбат ба та-
биат ва мавҷудоти он бепарво набо-
шем. Муҳити атрофро тозаю озода 
нигоҳ дошта, ба ин васила салома-
тии хешро ҳифз намоем. Чуноне ки 
фармудаанд: Табиат мекунад  моро 
табобат. 

Дар воқеъ, табиати зиндае, ки 
моро иҳота кардааст, табобатгар ва 
илҳомбахш мебошад ва асоси ин 
аз об маншаъ мегирад. Гармиҳои 
тоқатфарсо ва ҳавои ғуборолуд моро 
дилтанг намуда, майл ба обнӯшидан 
мекунем то худро хуб эҳсос намоем. 
Об ин ободӣ аст, моро аз ҳалокшавӣ 
ва оламро аз байн рафтан нигоҳ ме-
дорад. 

Об ободии макон, фурӯзандаи 
хонадон, дармонбахши ташнагон 
ва тозагии ҷаҳон аст. Вале мута-
ассифона, ба масъалаи тозагии об 
таваҷҷуҳи кам зоҳир менамоем ва 
ҳаргуна партовҳоро ба дарёҳо ва ка-
налу ҷӯйчаҳо мепартоем. Бехабар аз 
он, ки муҳит ва табиати худро ифлос 
намуда аз ҳавои он нафас мекашем 
ва саломатии худу дигаронро аз даст 
дода, фикр намекунем, ки қисми 
зиёди бактерияҳои мавҷудбуда ба 
воситаи роҳи нафас ва нӯшидани об 
ба организми мову шумо ворид ме-
гарданд.

 Аз ин рӯ, ҳар яки мо бояд пайва-
ста кӯшиш намоем, ки ҳамеша гирду 
атрофро тозаю озода нигоҳ дошта, 
партовҳоро ба партовҷойҳо партоем 
ва ба ин васила саломатии худу дига-
ронро ҳифз намоем.

Н. МУНАВВАРА

Современный период социально-
экономического развития определяет 
необходимость значительного повы-
шения качества подготовки специа-
листов в области экономики. С одной 
стороны, это связано с научно-техни-
ческим прогрессом, последствия ко-
торого проявляются практически во 
всех сферах профессиональной и со-
циальной деятельности людей, в том 
числе и в сфере образования, с другой 
стороны, с комплексными исследова-
ниями, обеспечивающими создание, 
применение и распределение знаний в 
социально-экономическом простран-
стве, где инновации становятся сис-
темным явлением. 

Большое значение имеет и то, что 
научно-технический прогресс предъ-
являет не только новые требования к 
самому студенту, но и к системе выс-
шего профессионального образова-
ния. Возникшее противоречие меж-
ду растущим объемом информации 
и кризисом дидактических методов 
подготовки специалистов требует пе-
рехода к принципиально новым тех-
нологиям профессионального обуче-
ния. Все более очевидной становится 
необходимость изменения приори-
тетов профессиональной подготовки 
специалистов в направлении развития 
эвристического и творческого мыш-
ления, становления индивида как 
субъекта саморазвития, овладения им 
инструментами управления собствен-
ной образовательной деятельностью. 

Как показывает мировой опыт, 
переориентация системы высшего 
профессионального образования на 
инновационную деятельность стано-
вится важнейшим инструментом в 
обеспечении конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда. Кроме 
того, рейтинговая привлекательность 

вуза, зачастую зависит от инноваци-
онного характера развития научной, 
образовательной и практической дея-
тельности субъектов образовательно-
го процесса, их включенности в инно-
вационную систему. 

Учитывая данные факторы, обра-
зовательный процесс в Технологиче-
ском университете Таджикистана вы-
страивается на основе современных 
образовательных технологий и орга-
низационных форм обучения с целью 
переноса основного акцента процесса 
познания на студента, развитие и по-
ощрение его инициативы, творчества, 
самостоятельности, ответственности 
за результаты собственных их иници-
атив.

Весьма актуальной в данных усло-
виях использование интерактивных 
методов обучения, такие как бинарная 
лекция, брифинг, вебинар, видеокон-
ференция, видео-лекция, виртуальная 
консультация, групповая дискуссия, 
дебаты, деловая игра, имитационные 
игры, дискуссия и т.д. 

Таким образом, интерактивные 
методы обучения позволяют препода-
вателю:

– развивать у студентов коммуни-
кативные умения и навыки;

– приучать работать в команде;
– обеспечивать студентов необ-

ходимой информацией, без которой 
невозможно реализовать совместную 
деятельность;

– вести грамотный диалог (диспут) 
преподаватель – студент;

– благодаря смене форм деятель-
ности, способствует снятию нервной

 нагрузки студента, расположить 
его к диалогу и действию.

Инновационные методы обуче-
ния не только повышают мотивацию 
студентов к изучению материала, но 

и оптимизируют работу преподавате-
лей. 

Преподаватели совершенствуют 
свой профессиональный опыт, посе-
щают семинары, конференции раз-
личных уровней, участвуют в мастер-
классах.

Преобразования в образователь-
ном процессе позволят поднять каче-
ство подготовки специалистов, при-
близив уровень обучения к междуна-
родным стандартам.

В связи с этим, профессорско-
преподавательский состав Техноло-
гического университета Таджикис-
тана тесно сотрудничает и принима-
ет участие в различных зарубежных 
проектах, в том числе в проекте 
Erasmus+ MIETC «Development of a 
Master Programme in the Management 

of Industrial Entrepreneurship for 
Transition Countries», который дает 
возможность оптимизировать внедре-
ние использования в учебный процесс 
инновационных методов обучения.

Данный курс был недавно про-
веден в г. Сантьяго Декомпостело 
(Испания), в соответствии с рабочей 
программой, был проведен обуча-
ющий семинар по предоставлению 
профессиональных, научно-обосно-
ванных рекомендаций для партне-
ров по обучению и разработчиков 
учебных программ по дисциплинам 
«Инновационный менеджмент» и 
«Управление поставок и операций». 
Представителем данного курса явля-
лась Айжан Самамбаева из компании 
AYECONOMICS неакадемического 
партнера проекта из Сантьяго Деком-
постела. 

В соответствии с программой ра-
боты, прошел обучающий семинар по 
дисциплинам «Международный ры-
нок и маркетинг», а также курс по 
планированию и контролю производ-

ства и методам исследований.
Также прошел обучающий семи-

нар по созданию бизнеса и по финан-
совому анализу и устойчивому пред-
принимательству. 

В процессе данных курсов со сто-
роны координатора проекта Анхеля 
Дуарте, руководителя академического 
отдела проекта Мануэля Фернандеса, 
а также профессоров Нейлы Сайфу-
линой и Иоланды Фрейтс из Универ-
ситета Сантьяго Декомпостела были 
объяснены особенности построения 
данного курса.

 Следует отметить, что среди при-
глашенных преподавателей из Таджи-
кистана и Казахстана в режиме онлайн 

участвовала группа преподавателей из 
Академии наук Туркменистана, Госу-
дарственного института экономики и 
управления Туркменистана, Государ-
ственного института финансов Турк-
менистана.

Необходимо подчеркнуть, что 
знания и навыки, полученные в ходе 
обучения в рамках проекта Erasmus+ 
MIETC «Разработка магистерской 
программы по управлению промыш-
ленным предпринимательством для 
стран с переходной экономикой», в 
дальнейшем будут использованы для 
реализации будущих задач в Техноло-
гическом университете Таджикистана 
к подготовке специалистов в сфере 
индустриализации экономики стра-
ны.

Мирзоджонзода Н.М.
к.э.н., доцент кафедры экономики 

и управления 
Технологического университета 

Таджикистана
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САМАРАИ ЗАҲМАТИ ОМӮЗГОРОН

ОМӮЗГОРИ АСИЛ

Баланд бардоштани сатҳи  дониш  
ва маҳорату  малакаи насли  наврас 
тақозои  замон аст, зеро маҳз ба ин 
васила  мо  метавонем дар  пешравии 
ҳаёти сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодию 
фарҳангии  кишварамон  саҳмгузор 
бошем. 

Ҳамагон  медонем, ки шакли асо-
сии таълим дар муассиса ин дарс 
мебошад. Гарчанде хонандагон дар 
ҷараёни дарсҳо бо дониши амиқу 
мукаммал фаро гирифта мешаванд, 
лекин ин сатҳи талаботи  онҳоро 
қонеъ нагардонида, мехоҳанд, ки аз 
ақлу заковати хеш истифода намуда, 
донишҳои нав ба навро азхуд  намо-
янд. Ин раванд омӯзгоронро водор  
месозад, ки ба корҳои беруназсинфӣ 
аз нуқтаи назари педагогӣ ҷиддӣ на-
зар карда, баҳри фаъолияти эҷодии 
хонандагон аз роҳу усулҳои нав ба 
нави таълим истифода намоянд.

Яке аз шаклҳои корҳои 
беруназсинфӣ гузаронидани олим-
пиадаи фаннӣ ба шумор меравад. 
Дар соли хониши имсола 8 нафар 
хонандаи литсей дар даври дуюми 
олимпиадаи мактаббачагон (шаҳрӣ) 
фаъолона иштирок намуда, ҷойҳои 
ифтихориро сазовор гардиданд. Чу-
нончи, Аҳмад Салимов хонандаи 
синфи 5 “б”, аз фанни забони русӣ 
ва Лайлӣ Валиева синфи 8 “в”, аз 
фанни биология ҷойи 1-ум, Шаҳзод 
Валиев синфи 6 “г”, аз фанни ма-
тематика ҷойи 2-юм, Рамзиёрзода 

Ниёзгул синфи 9 “д”, Холидаи Но-
сир синфи 8 “е”, аз фанни забони 
давлатӣ, Юсараи Саиданвар синфи 
7 “б”, Омина Ҳисайнова синфи 10 
“а”, аз фанни таърихи  халқи тоҷик 
ва Амирҷон Сатторов хонандаи син-
фи 9 “а”, аз фанни математика ҷойи 
3-юмро ба даст оварданд.

Дар олимпиадаи имсолаи 
ҷумҳуриявӣ бошад, хонандаго-
ни литсей Назарзода Анис, син-
фи 11 “в”, аз фанни математика ва 
Солеҳзода Меъроҷиддин, синфи 11 
“б” аз фанни ҳуқуқи инсон ҷойи 
3-юмро соҳиб гардиданд.

Инчунин, соли ҷорӣ байни  хо-
нандагони литсей озмуни Лоиҳаҳои 
илмӣ-эҷодӣ гузаронида шуд, ки дар 
он 40 нафар хонанда ширкат варзид 
ва аз ин миқдор 30 нафарашон ба 
даври дуюм (ноҳиявӣ) роҳ ёфтанд.

Бояд гуфт, ки дар литсей ба 
корҳои тарбиявӣ аҳамияти ка-
лон дода мешавад. Дар озмуни 
“Литсейисти беҳтарин”, ки чанде 
пеш ҷамъбаст гардид. Бахтиёрзо-
да Шаҳзода хонандаи синфи 7 “а”, 
Холмуродзода Набиҷон синфи 8 “а” 
дар бахши “Забондон”, Қурбонзода 
Парвин хонандаи синфи 5 “а” дар 
бахши “Ташкилотчии  беҳтарин”, 
Зебуниссо Маликова синфи 6 “б” 
дар бахши “Табиатшиноси ҷавон”, 
Аҳмад Абдураҳмонов синфи 6 “в” 
дар бахши “Падидаҳои умед”, Пай-
мона Ёрова синфи 7“в”, Омина 

Ёрова синфи 8 “б” дар бахши “Чи-
радаст”, Холидаи Носир синфи 8 
“е” дар бахши  “Олимпийские на-
дежди”, Гулбарги Камолиддин син-
фи 9 “б” дар бахши “Сухандон”, 
Ғашзода Абдусамад синфи 9 “а” дар 
бахши “Шоири ҷавон”, Мусин Ду-
лев синфи 11 “а” дар бахши “Де-
путати ҷавон”, Анушервони Одил 
синфи 10 “б” дар бахши “Варзиш-
гари умедбахш”, Сафина Шарапова 
синфи 10 “г” дар бахши “Творче-
ство  без границ”, Сайёра Эгамова 
синфи 8 “а” дар бахши “Ифтихори  
миллат”, Мубина Ҳакимова синфи 
7 “е” дар бахши “ Знаток  этикета”, 
Меҳрона Кенҷаева синфи 7 “б”, Са-
фия Файзова синфи 8 “в”, Юсуфзода 

Сумайя синфи 6 “б”, Робия Норин-
бобоева синфи 7 “г” бо ифтихорно-
ма сарфароз гардонида шуданд. 
Дар соли хониши 2021-2022 литсей-
исти беҳтарин байни синфҳои 4 – 6 
Фотима Амонова, хонандаи синфи 
4 “а”, байни синфҳои 7-11 Сафина 
Давлатова хонандаи синфи 10 “а” 
дониста шуданд. Дар ҷамъомади 
пагоҳирӯзӣ бахшида ба Рӯзи пойтахт 
ғолибону иштирокчиёни фаъоли оз-
мун бо ифтихорнома қадрдонӣ кар-
да шуданд.

Дар соли хониши 2021-2022 хо-
нандагони литсей Сабринаи Абду-
расул синфи 7 “а”, Румайсо Шари-

пова синфи 8 “е”, Парвона Набиева 
синфи 10 “б”, Саидбекзода Ганҷур 
синфи 9 “а” дар озмуни “Гирандаи 
стипендияи Раиси  шаҳр” иштирок 
намуда, ғолибиятро ба даст овар-
данд.

Бояд гуфт, ки бо мақсади амали-
созии «Бистсолаи омӯзиш ва руш-
ди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ 
ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» 
(солҳои 2020-2040) ва ҷиҳати рушди 
тафаккури техникӣ, васеъ намудани 
ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо 
намудан ба техникаву технология,  
ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти 
илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари 
хонандагону донишҷӯён ва дигар 
қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, ин-
чунин дарёфти истеъдодҳои нав  
баргузории  як қатор  озмунҳо ба  
нақша  гирифта шудааст.

Дар даври шаҳрии озмуни «Тоҷи 
сари ҷумла ҳунарҳост илм», ки аз 
1-ум то 4-уми апрели соли 2022 бар-
гузор гардид, се нафар хонандаи лит-
сей: Амирҷон Сатторов синфи 9 «а» 
дар бахши барномасозӣ, Мирмуҳсин 
Фахриддинов, синфи 9 «а» дар бах-
ши сайёҳӣ – кишваршиносӣ ҷойи 
1-умро ишғол намуданд. Зери сарпа-
растии  бевоситаи Раиси шаҳри “Ду-
шанбе” муҳтарам Рустами Эмомалӣ 
дар маҷлиси тантанавӣ бахшида 
ба Рӯзи пойтахт дар Кохи Суруш 
ғолибон бо дипломи дараҷаи 1 ва 
мукофотпулӣ сарфароз гардонида 
шуданд. 

Инчунин, аз ҷониби директо-
ри литсей М. Анваров омӯзгорони 
фанҳои табиӣ- риёзӣ С. Балаҷонзода, 
Ш. Бозорова, Ҳ. Бобоҷонова, М. 
Раҳимова, Ҷ. Аскарова барои дар 
сатҳи баланд омода кардани хонан-
дагон ва ғолибияти онҳо дар озму-
ни зикргардида бо ифтихорнома 
қадрдонӣ карда шуданд.

Дар озмуни шаҳрии «Забон донӣ 
–ҷаҳон донӣ», хонандаи синфи 10-и 
литсей Мамлакат Ризоева сазовори 
ҷойи дуюм гардид 

ХАЙЛОЕВА Р.,
 омўзгори литсейи 

инноватсионии “Душанбе”

Аҷиҷимил Гулнора Ҷамиловна 
соли 1973 дар шаҳри Душанбе дар 
оилаи хизматчӣ ба дунё омадааст. Ӯ 
баъди хатми бомуваффақияти Дониш-
кадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон 
ба номи Сотим Улуғзода дар асоси оз-
мун аз соли 1985 то соли 1988 дар ва-
зифаи ассистенти кафедраи забонҳои 
ҳозираи русӣ, баъдан ба ҳайси муалли-
ми калони кафедраи  забоншиносии  
умумии ҳамин донишкада  ва аз соли 
2002 инҷониб дар литсейи инноватси-
онии «Душанбе»-и назди Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон ба сифати 
омӯзгори фанни забони русӣ кору 
фаъолият намуда истодааст. 

Муаллима пайваста кӯшиш ме-
намояд, ки ба дарсҳо бо тайёрии  
ҳамаҷониба  омада,  шавқу завқи 
омӯзиши  забону адабиёти русро  дар 
дили шогирдонаш ҷой  диҳад. Ҳамин 
кӯшишу ғайрат, маҳорату малака ва 
дилгармӣ нисбати касб буд, ки Гулно-
ра Ҷамиловнаро роҳбари Иттиҳодияи 
методии фанҳои забон ва адабиёти рус 
таъйин  намуданд. Ин ҳангом муал-
лима ба дарсҳои аъзоёни иттиҳодия 
ворид гашта, онҳоро  таҳлил мена-
муданду оид ба ин ё он усули дарс  
маслиҳатҳои муфид медоданд, то ки  
сифати  дарс хубтару беҳтар гардаду  
завқу ҳаваси дарсомӯзии хонандагон 
биафзояд. 

Роҳбарияти литсей таҷриба ва 
маҳорату кордонии ӯро ба инобат ги-
рифта, соли 2007 вазифаи муовини 
аввали директор оид ба корҳои таъ-

лим ва тарбияро ба уҳдааш гузоштанд. 
Гулнора Ҷамиловна шахси ҳамеша 
дар ҷустуҷӯ, такопӯ, серталаб ва дорои 
қобилияти хуби педагогӣ қарордошта 
кӯшиш менамояд, ки ҳар як кор дар 
вақташ бо натиҷаи дилхоҳ  анҷом  дода  
шавад.

Ҳангоми раиси Шӯрои мето-
дии таълимгоҳро ба уҳда доштан бо 
пешниҳоду маслиҳатҳои ӯ мақолаҳо, 
дастурҳои илмию методии омӯзгорон 
дар маҷмӯаи мақолаҳо ба табъ  рас-
ида, имрӯз низ бо дастгирии Гулно-
ра Ҷамиловна  мақолаҳо ва дастурҳои 
методии омӯзгорони  литсей  дар 
нашрияҳои гуногуни ҷумҳурӣ ба нашр 
мерасанд. 

Дар литсей шурӯъ аз соли 2010 
курсҳои интерактивӣ амал меку-
нанд, ки дар онҳо Гулнора Ҷамиловна 
усулҳои фаъолгардонии таълимро  
меомӯзонанд, ки он  ба талаботи  
ҷаҳони   муосир  ҷавобгӯ аст.

Фарогирии бомуваффақияти 
донишҳо безавқу ҳаваси кӯдакон 
ба ҷараёни  таълим  дар мактаб но-
мумкин аст. Дар қатори дарс ишти-
рок дар чорабиниҳои  беруназсинфӣ  
барои инкишофи амиқи хонанда-
гон мадад мерасонад, ки яке аз онҳо 
олимпиадаҳои фаннӣ  ба шумор мера-
вад. Соли таҳсили 2020-2021 дар даври 

дуюми олимпиадаи ноҳиявии мактаб-
бачагон  19 нафар хонандаи литсей са-
зовори ҷойи 1-ум, 21 нафар ҷойи 2-юм 
ва 25 нафар ҷойи 3-юм гардиданд. 

Даври 3-юми олимпиада (шаҳрӣ), 
ки аз 2-юми январ то чоруми янва-
ри соли ҷорӣ баргузор гардид, чунин 
натиҷа дод: 2 нафар ҷойи 1-ум, 1 на-
фар ҷойи 2-юм, 9 нафар ҷойи 3-юм.

Ҳоло хонандагони литсей барои 
даври ҷумҳуриявии олимпиадаи фан-
нии мактаббачагон  омодагӣ дида 
истодаанд. 

Инчунин бо дастгири муалли-
ма Гулнора Ҷамиловна хонандаго-
ни синфҳои 3-юму 4-уми литсей 
моҳи январи соли ҷорӣ ва моҳи фев-
рал синфҳои 5-11 дар олимпиадаи 
дистансионӣ иштирок намуда, сазо-
вори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд, ки 
аксари онҳоро шогирдони худи муал-
лима ташкил медиҳанд. 

Бояд гуфт,  соли ҳаштум аст, ки 
бо мақсади баланд бардоштани сатҳи 
донишу ҷаҳонбинии  хонандагон ва 
сайқали фардии онҳо шогирдони лит-
сей бо мавзӯъҳои гуногун  дар муарри-
фии  лоиҳаҳои илмӣ ва эҷодӣ  ишти-
рок намуда, ба комёбиҳои назаррас 
ноил  мегарданд ва дар ин самт  саҳми 
Гулнора Ҷамиловна назаррас аст.

Аълочии маорифи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, номзади илмҳои 
педагогӣ, омӯзгори асилу қавиирода 
Аҷиҷимил Гулнора ҳамеша дар пайи 
ҷустуҷӯю навоварӣ ва роҳҳои боз ҳам 
беҳтар гардонидани сифати таълиму 
тарбия мебошад. 

Муаллимаи азиз Гулнора 
Ҷамиловна ифтихори мо омӯзгорони 
литсей буда, барояш саломатии  бар-
давом, хушбахтӣ ва дар корҳои педаго-
гиаш барору комёбӣ таманно  мекунем 
ва аз забони шоир гуфтанием:

Шуморо обрӯй бошад ҳамеша,
Баланд аз қуллаҳои кӯҳи Дарвоз.
 

Меҳрангез АМРИХУДОЕВА, 
Шарифгул ҶОБИРОВА,

омӯзгорони литсейи 
инноватсионии «Душанбе»      
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ОСОРИ  САДРИДДИН АЙНӢ

ВОХӮРИИ СУДМАНД

Воҳидҳои фразеологї ҳамчун воси-
таи ифода ва ороиши нутқ, дар забон 
мавқеи хоса доранд. Онҳо офаридаҳои 
халқанд ва ҳаёти мардумро аз ҷиҳати 
модиву маънавӣ инъикос мекунанд. 
Ин воҳидҳои забон сохти устувору 
ба ҳиссаҳо ҷудонашаванда доранд ва 
дар қатори калимаҳои маънидор як 
қисмати муҳимми хазинаи луғавиро 
ташкил медиҳанд. Дар ҷараёни ин-
кишофи таърихии забон онҳо рехтаю 
суфтатар гардида, ба мисли дигар 
унсурҳои луғавӣ мавқеъ ва мавридҳои 
истифода ва пайваста ба ин обуранги 
услубӣ, тобишу ҷилоҳои маъноӣ пайдо 
кардаанд. Ғайр аз ин, воҳидҳои фразе-
ологиро ҳар як нависанда мувофиқи 
услуби хоси хеш ба кор бурдааст .

Дар ин маврид, устод Садрид-
дин Айнӣ низ услуби хосеро доро 
мебошад. Асарҳои ӯ пур аз панду 
ҳикмат буда, дар нутқи персонажҳо 
аз воҳидҳои фразеологӣ фаровон 
истифода бурдааст. Масалан, дар по-
вести “Одина” истифодаи калима ва 
ибораҳои фразеологӣ сухани нависан-
даро боз ҳам бошукӯҳтару фасеҳтар 
гардонидааст; “моли ӯро тарака ку-
нонид”, “забони хуш ва рӯйи кушо-
да”, “овози зангӯлаи симини сари зул-
фи симбарони нозукхироми тоҷик”, 
“сабзаю себарга барои бӯсидани рӯйи 
об ва об барои шустушӯй кардани сару 
рӯйи сабзаю себарга дар ҷавлон аст”, 
“порчаи абри сиёҳ чун чини доимии 
ҷабини Арбоб Камол намудор шуда”, 
“Одина ҳуши худро ба сар овард”, 
“Арбоб маҷоли гап задан надода”, “ин 
кӯрнамаки модарсеталоқро бинед”, 
“моли муъмин хуни муъмин гуфта-
анд”, “ту моли Арбобро талаф кардӣ, 
гӯё ки хуни ӯро рехтӣ” ва ѓайра.

Устод Садриддин Айнӣ нависан-
даи бомаҳорат ва муаллими бузурги 
забон мебошад. Асарҳои ӯ хазинаи 
дурдонаҳои сухан буда, воситаҳои за-
бон дар он чунон образи бадеӣ дода-
анд, ки ин аз ҳунар ва услуби нотакро-
ри устод дарак медиҳад. Дар онҳо гӯë 
сарвати беинтиҳои луѓавиро ифодаҳои 
рехтаи муқобилмаъною калимаҳои 
зидмаъно ташкил менамоянд.

Аз сабаби он ки қисми бештари чу-
нин ибораҳои пурмаъно ва образноки 
рехта маҳсули эҷодиёти соҳибони за-
бон аст, онҳо дар гуфтугӯи рӯзмарраи 
одамон низ ба таври васеъ истифо-
да мешаванд ва чи тавре ки дар боло 
мушоҳида кардем, нависандагон низ 
аз ин услуби барҷаста дар канор на-
мондаанд, ки услуби муоширати бай-
ни қаҳрамонҳо ба шумор меравад.

Воҳидҳои фразеологӣ дорои хусу-
сияти муассир ва эҳсосӣ мебошанд. 
Воҳидҳои фразеологӣ тамоми соҳаҳои 
зиндагӣ ва фаъолияти мардумонро 
инъикос мекунанд, бинобар ин, дои-
раи истеъмоли онҳо бо як услуби му-
ошират маҳдуд нашуда, дар услубҳои 
дигари нутқ ҳам, ба андозаи гуногун 
истифода мешаванд. Лекин дар ягон 
услуби дигари нутқ (ба ҷуз услуби 
муошират) ба дараљаи услуби бадеӣ 
серистеъмол ва аз лиҳози услубӣ гу-
ногунвазифа нестанд. Аввал ин ки 
устод Айнӣ ба андозаи баҳраманд 
буданашон аз ин ганҷинаи забони 
халқ, сониян, мувофиқи завқу мароқ 
ва ҳусни таваҷҷуҳашон ба унсурҳои 
забони зинда аз ин сарвати бебаҳои 
забон истифода бурдаанд. Чунончи: 
“мисли шери дарранда ғурридан ги-
рифт”, “хун аз фарқи сараш монанди 
нӯл (љӯмак)-и офтоба равон гардид”, 
“каллаҷунбонони деҳа”, “аз дӯст як 
ишорат, аз мо ба сар давидан”, “гар-
му сарди дунёро надидаӣ”, “ғараз аз 
тушбера гӯшт хӯрдан”, “рӯйи гарми 
худро сард макун”, “мӯйи сафедаш 
аз хуни рухсорааш лолагун гардид”, 
“чун абри навбаҳор гириста”, “заҳри 
ҷудоии чандрӯзаро ба умеди шаҳди 
висоли дуру дарози оянда коми ҷони 
худро гуворо дид”, “талқону қурут 
қути лоямут”, “пояш ба лаби гӯр рас-
ида”, “чун мӯйи оташдида ба худ ме-
печид”, “дарун-дарун месӯхт”, “во, 
чашму чароғам, во, қуввати дилам, во, 
рафиқи шаби танҳоиям, во, парастори 
шаби бемориам!”, 

“То маро ин нури чашми 
меҳрубон аз даст рафт”,

Тоқати тан, сабри дил, ороми 
ҷон аз даст рафт.

Рафт он гул аз назар, ёрои фарёдам 
намонд,

Булбули шӯридаам, ки фиғон
 аз даст рафт.

Дар ҷаҳони бевафо дилбанди 
ман он буду бас,

Рафт дилбандам, сазад гӯям, 
ҷаҳон аз даст рафт.

Рафт то домони ороми дилу
 ҷонам зи каф,

Қисса кӯтоҳ мекунам, гӯё ки
 ҷон аз даст рафт! 

Чи тавре ки маълум гардид, дар по-
вести “Одина” ва умуман, дар  асарҳои 
дигари устод Айнӣ мавқеи истифодаи 

воҳидҳои фразеологӣ баръало маълум 
мегардад, нависанда онҳоро дар мав-
риди муайян ва хеле оқилона исти-
фода бурдааст. С.Айнӣ маҳз аз ҳамин 
имконияти муассирии воҳидҳои 
фразеологӣ дар асари “Одина” исти-
фода карда, хислатҳои мусбату ман-
фии шахсро дар таркиби воҳидҳои 
фразеологӣ барҷаста ифода мекунад.

Пӯшида нест, ки қабл аз инқилоб 
аҳолии камбағали мамлакат душво-
рии зиёдеро аз cap гузаронидааст, 
вале он чизхоеро, ки дар асари 
устод намоён мегардад, ду табақаи 
ё гурўҳи одамонро ташкил медиҳад. 
Якум, бой, бадавлат ва аз ҷиҳати 
зиндагӣ ҳаматарафа таъмин ва ду-
вум камбағал, бечора ва ба нони 
хӯрдан зор. Дар асар аз рӯйи нутқи 
персонажҳо ин ду табақаи зикршуда 
бо ҳамдигар ба мувофиқа наомада, 
ҳама вақт дар моҷаро ҳастанд.   

Устод Айнӣ дар асари худ поймол 
кардани ҳуқуқҳои мардуми бенаворо 
пурра маҳкум намуда, дар хусуси он 
менависад, ки бенавоён на танҳо ба 
истисмори яктарафа, балки дутара-
фа, ҳатто панҷтарафа гирифтор буда-
анд. Онҳо аз таваллуд то дами марг бо 
даҳҳо маҳдудиятҳои на фаќат беадола-
тона, балки таҳқиромез зери фишор 
қарор доштаанд.

Чи тавре ки аз гуфтаҳои олимо-
ни соҳа бармеояд: “Устод Айнӣ воба-
ста ба манфиатҳои миллии тоҷикон 
ва тарғибу ташвиқи ҳувияти миллии 
тоҷикӣ, ҳамеша ба таҳқиқу тасвири 
чи илмӣ, чи бадеӣ ва чи публитсистии 
қавму миллатҳои дигар низ таваҷҷуҳи 
амиқ зоҳир намудааст. Ин ҷанбаи 
муҳимми осори вай нишон медињад, 
ки Айнӣ худшиносии тоҷикиро дар 
асоси принсипҳои гуманистӣ тарғиб 
мекард ва сарнавишти миллати худро 
аз миллатҳои дигар ҷудо намедонист”.

Воҳидҳои фразеологӣ дар ада-
биёти бадеӣ барои тавсифи нутқи 
қаҳрамонҳое, ки намояндаи табақаи 
фозилу донишманд ва ё аъёну ашро-
фанд ё баръакс истифода шудаанд. Ба-
рои мисол, ибораҳои “ва ба ёди Юсу-
фи гумгаштаи худ”, “нигоҳҳои дузди-
дае, ки”, “маҳбуби аз ҷон ширинтар”, 
“маҳрами роз”, “Одина, ки ҳанӯз аз 
сад гулаш як гулаш нашукуфта буд”, 
“оқибат коргаронро кор ба ҷону корд 
ба устухон расид”, “гурусначашмии 

зовудчӣ”, “маҷлиси мотам”, “оқибат 
офтобро ба доман пӯшонидан мумкин 
нашуд”, “чашм дӯхта буд” ва монанди 
инҳоро дар сухани персонажҳо васеъ 
истифода бурдааст. Маҳорати ни-
горандагии устод Айнӣ на танхо дар 
асарҳои бадеии ӯ, балки дар асарҳои 
публитсистиаш низ ба таври возеҳ 
ифода ёфтааст. 

Ҳар як мақолаи ӯ асари томи 
хурдҳаҷмест, ки ҳадафу вазифаи му-
шаххас дошта, ин ё он масъалаи 
муҳимми рӯзро комилан ҳал наму-
дааст. Ба ибораи дигар, устод Айнӣ 
дорои маҳорати баланди публитсистӣ 
буд, ки дар мақолаҳои сершумораш 
ифода ёфтааст. Садриддин Айнӣ на 
танхо шоҳиди зиндаи воқеаҳои давро-
ни тоинқилобӣ, балки мушоҳидагари 
борикбину дақиқбине буд, ҳофизаи 
қавӣ дошт, ҷузъиёти ҳаёти Бухорои 
амириро бо маҳорати том тасвир ме-
намуд ва бо неруи хиради таҳлилии 
худ ду замону ду ҷомеаро ба ҳам қиёс 
мекард. 

Асари устод Айнӣ повести “Одина” 
низ мисли дигар асарҳои нависанда 
аз воситаҳои тасвири бадеӣ хеле ганӣ 
буда, дар қалами ӯ бисёр хусусиятҳои 
услубӣ зоҳир гардидааст. 

Олими намоён И.С.Брагинский, 
ки доир ба ҳаёт ва фаъолияти С.Айнӣ 
тадқиқотҳои зиёде анҷом додааст, чу-
нин менависад: «Фаъолияти педаго-
гии С.Айнӣ хеле муҳим ва аҳамиятнок 
буд ва дар натиҷа кӯшишҳои ӯ дар роҳи 
маорифпарварӣ ба куллӣ муҳтавои 
нав пайдо намуданд. Ӯ барои тарби-
яи меҳнаткашон, махсусан, ҷавонон 
баромад мекард. Айнӣ дар мактаби 
нав аввалин муаллим ба ҳисоб ме-
рафт. Ин ҷиҳати эҷодиёти ӯ ба тамоми 
сабки усули фаъолияти адабии ӯ таъ-
сир кард, ба асарҳояш содагии баён ва 
оммафаҳмӣ овард, ҷиҳати тарбиявии 
онҳоро дучанд гардонид».

Ҳамин тавр, мавҷудияти систе-
маи муайяни маъноҳо дар воҳидҳои 
фразеологӣ алоқаи байни онҳоро аз 
ҳар ҷиҳат таъмин мекунад, ки инро мо 
дар истифодаи воҳидҳои фразеологӣ 
дар яке аз асарҳои нависанда Сад-
риддин Айнӣ бархӯрдор шудем ва 
мушоҳида намудем.

Г. ШАРИФОВА, 
устоди ДТТ 

Чанде пеш дар Донишгоҳи техно-
логии Тоҷикистон бо иштироки раи-
си Кумитаи кор бо занон ва оилаи на-
зди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Қурбонзода Ҳилолбӣ Ҷумъахон, 
инчунин намояндагони Кумитаи 
дин, танзими анъана ва ҷашну ма-
росими назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Вазорати тандурустии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва раиси за-
нони ноҳияи Фирдавсии шаҳри Ду-

шанбе оид ба иҷрои муқаррароти 
Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи масъулияти падару мо-
дар дар таълиму тарбияи фарзанд” ва 
“Дар бораи танзими анъана ва ҷашну 

маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
мизи мудаввар баргузор гардид.

Ҷамъомадро муовини рек-
тор оид ба тарбия Ситора Абду-
муминзода ҳусни оғоз бахшида, 
меҳмононро хайрамақдам  гуфт ва 

доир намудани чунин вохӯриҳоро 
бо донишҷӯдухтарон манфиатбахш 
арзёбӣ кард. 

Сипас меҳмонон атрофи 
масъалаҳои тарзи ҳаёти солим, пеш-

гирии хушунати оилавӣ, оқибатҳои 
нохуши никоҳи хешутаборӣ, сабабҳои 
афзоиши бекор кардани ақди никоҳ, 
бахусус дар байни ҷавонон, сарфаю 
сариштакорӣ ва дигар омилҳои но-
матлубе, ки ба зиндагии шахсӣ ва 

оилавӣ таъсири манфӣ расонида, 
ҷомеаи солимро носолим мегар-
донанд, суханронӣ карда, риояи 
қонунҳои миллии зикргардидаро дар 
боз ҳам беҳтар гардидани шароити 

зисту зиндагонии сокинони кишвар 
омили муҳим дониста, баҳри решакан 
намудани амалҳои зишту зараровар 
дастуру маслиҳатҳои муфид доданд.

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

САРМУЊАРРИР:

Раљабалї ШАРИФОВ

МУАССИС:
Донишгоњи технологии  Тољикистон

Њайати тањририя:

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

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

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

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

Рўзнома бо се забон:
тољикї, русї ва англисї

чоп мешавад.

Адади

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

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.

Аз 25-ум  то 30-юми мар-
ти соли равон дар пойтахти 
кишварамон-шаҳри Душанбе 
мусобиқаи қаҳрамонии “Осиё-
2022” бо иштироки беш аз 400 
нафар варзишгар аз 27 кишва-
ри қитъа баргузор гардид, ки 
ин нахустин мусобиқаи сатҳи 
байналмилалӣ дар навъи варзи-
ши велосипедронӣ дар даврони 
соҳибистиқлолии Тоҷикистон 
аст. 

Сабаби дар шаҳри Ду-
шанбе баргузор кардани ин 
мусобиқа ҳамчун кишвари амн 
ва дорои шароити зарурӣ бу-
дани Тоҷикистон дар минтақа 
мебошад,-иброз доштанд Пре-
зиденти Иттиҳоди байналми-
лалии велосипедронӣ Дэвид 
Лапарте ва Президенти Кон-
федератсияи велосипедронии 
Осиё Осама ал-Шафар.  

Дар мусобиқа ҷавонони то 
19-сола, ҷавонони то 23-сола, 
калонсолон ва варзишгарони 
имконияташон маҳдуд ширкат 
варзиданд. 

Дар ин мусобиқа  18  рақобат 
дар 6  масофа  байни бонувон  ва  
мардҳо,  ҳамчунин  мусобиқаҳои  
даставӣ  ва  якка (инфиродӣ)  бо  
риоя  аз  қоидаҳои   маъмулии  
ин  мусобиқа  баргузор  гарди-
данд.  Дар  охири  мусобиқаи  
шашрӯза  ҳамаи иштирок-
чиён  дар  14 намуд  пойга, дар 
маҷмӯъ масофаи 897 километр-
ро тай  намуданд. 30-юми март, 
яъне  дар  рӯзи  охири чемпи-
онат мусобиқаи  яккаи умумӣ, 
мардҳо, дӯстдорон  ва  устодо-
ни  варзиши  велосипедронӣ  
дар масофаи  111 км  доир  
шуд, ки  шумораи   зиёди  
велосипедронҳои  ҳаваскор  

низ  барои  қуввасанҷӣ   ба  
ҷодаҳои  барои  рақобат  таъин-
шуда  баромаданд. 

Маврид ба зикр аст, ки 
ҳарчанд дӯстдорони ва-
рзиши велосипедронӣ  дар  
Тоҷикистон зиёд бошад ҳам, 
ба он таваҷҷуҳи кам зоҳир ме-
гардад. Ҳамасола  танҳо  дар 
рӯзи  варзишгарон-10 август 
пойгаи  умумӣ  баргузор  ме-
гардад, ки ин барои рушду  так-
мили ин намуди  варзиш  чан-
дон басанда нест. Барои  омо-
да  намудани   варзишгарони  
байналмилалӣ  аз  Тоҷикистон 
имкониятҳои  самароварро  
бояд  ба вуҷуд овард.  Зеро тав-
ре ёдрас шудем,  дар   байни   
наврасону   ҷавонони   тоҷик  
низ  дўстдорони   ин  намуди  
варзиш   кам   нестанд. Ин  
нукта  дар  мулоқоти  Раиси   
Маҷлиси  миллии Маҷлиси  
Олии Ҷумҳурии  Тоҷикистон, 
Раиси  ш а ҳ р и   Д у ш а н б е 
муҳтарам Рустами  Эмомалӣ  
бо  Президенти  Иттиҳоди  бай-
налмилалии  велосипедронӣ 
Дэвид Лапарте ва Президенти 
Конфедератсияи   велосипед-
ронии Осиё  Осама Ал-Шафар  
низ  таъкид  шуд. 

Ба андешаи мо ҳоло за-
моне фаро расидааст, ки дар 
Тоҷикистон дар бораи ин на-
въи нақлиёт, таъмини шароит 
барои рушди он ва варзиши 
велосипедронӣ тадбир анде-
шем. Итминон дорем, ки  дар 
кишвари  мо низ ба варзиши 
велосипедронӣ таваҷҷуҳи бе-
штар зоҳир гардида, он миёни 
қишрҳои ҷомеа маъмултар ме-
гардад. 

Т. САЪДУЛЛО  

Иштироки омӯзгорону кормандон ва донишҷӯёни 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар ниммарафони

12-уми байналмилалии Душанбе

Дар доираи дастуру 
ҳидоятҳои созандаи Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ва қарори Раиси шаҳри Ду-
шанбе муҳтарам Рустами 
Эмомалӣ “Дар бораи таҷлили 
Рӯзи пойтахти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон – шаҳри Ду-
шанбе”, 9-уми апрели соли 
2022 дар Донишгоҳи техно-
логии Тоҷикистон маъракаи 
ободониву созандагӣ дар до-
ираи Аксияи умумишаҳрии 
ҷавонон таҳти шиори 
“Саҳми ман дар шаҳри ман” 
баргузор гардид.

Дар Аксияи умумишаҳрии 
ҷавонон омӯзгорону корман-
дон ва донишҷӯёни донишгоҳ 
шанбегии дастаҷамъона 
гузаронида, корҳои ободо-
нию хуррамгардонӣ ва то-
заву озода нигоҳ доштани 
гулбоғи донишгоҳ, кӯчаи 
марказӣ, гирду атрофи му-
ассиса ва биноҳои таълимӣ, 
қитъаҳои вобасташуда ва 
хобгоҳи донишҷӯёнро хуш-
сифат анҷом доданд.

23-юми апрел низ дар 
Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон шанбегӣ гу-
заронида шуд, ки дар он 
омӯзгорону донишҷӯён 
фаъолона иштирок карда, 
дар иҷрои корҳои ободонию 
хуррамгардонӣ ҳиссагузорӣ 
намуданд. 

Х. ТУРОНШОЕВ

АКСИЯИ УМУМИШАҲРИИ “САҲМИ 
МАН ДАР ШАҲРИ МАН”

МУСОБИҚАИ ҚАҲРАМОНИИ 
“ОСИЁ-2022”

ЊИКМАТ
Бузургеро пурсиданд:
- Чаро дўстон ба осонї душман мешаванду душманон 

бо машаќќати зиёд дўст мегарданд?
Гуфт:
- Чунки сўхтан осон асту сохтан мушкил, шикастан 

осон асту пайванд кардан мушкил, маблаѓ сарф кардан 
осон асту маблаѓ ёфтан мушкил.

Аз ин бармеояд, ки аз њама кори мушкил ин эљод кар-
дану обод кардан аст!

***
Дар њаёт ман бисёр чизњо шунидам - ќасамњо, ваъдањо, 

таърифњо, аммо бењтарин чизе, ки ман шунидам - хо-
мўшї аст. Дар он дурўѓ нест.

***
Яке аз наздикони Суќрот бо њаяљон гуфт:
- Медонї, рољеъ ба яке аз шогирдонат чї шунидам?
- Лањзае сабр бикун! - посух дод Суќрот, - пеш аз он 

ки чизе бигўї, хоњиш мекунам ба се пурсиши ман љавоб 
бидењ.

- Бифармоед, ин се пурсиш кадом аст?
- Оё комилан боварї дорї, он чиро, ки мехоњї ба ман 

бигўї, њаќиќат дорад?
- На, фаќат дар мавридаш шунидаам, - љавоб дод ў.
- Он чиро дар мавриди шогирдам мехоњї ба ман 

бигўї, оё хабари хуб ва хушњолкунанда аст?
- На, баръакс.
- Пас, оё он бароям судманд аст?
- На, устод!
- Агар мехоњї ба ман чизеро бигўї, ки на њаќиќат 

дорад, на хуб аст ва на судманд, пас, чаро аслан онро ба 
ман мегўї?


