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Омӯзгорон, кормандон ва 
донишҷӯёни гиромӣ!

Ҳамаи шуморо ба муносибати 
25-умин солгарди Ваҳдати миллӣ, 
ки воқеан ҳам барои мардуми ша-
рифи кишварамон дастоварди 
муқаддасу нодир ба ҳисоб мера-
вад, самимона табрику муборакбод 
мегӯям. 

Мо ҳамагон хуб медонем, ки 25 
сол муқаддам, яъне 27-уми июни 
соли 1997 дар шаҳри Москваи Фе-
дератсияи Россия “Созишномаи уму-
мии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ 
дар Тоҷикистон” ба тасвиб расида, 
раванди ба ҳам омадани ҷонибҳо 
ва сулҳи деринтизори тоҷиконро 
ба миён овард. Бояд гуфт, ки сулҳи 
тоҷикон ба осонӣ ба даст наомад. 
Ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, ки 

панҷ сол, яъне аз соли 1992 то 1997 
идома ёфт, боиси талафоти зиёди 
ҷонию молӣ гашт. Бино ба иттило-
оти расмӣ, дар ин  фоҷеаҳои зидди-
ятбор 150 ҳазор одам нобуд шудаанд, 
зиёда аз як миллион нафар ҷилои  
Ватан карданд, 25 ҳазор зани тоҷик 
аз шавҳари худ маҳрум монданд. Хи-
сороти ҷанги шаҳрвандӣ беш аз 10 
миллиард доллари амрикоиро таш-
кил дод. 

Тавре Президенти маҳбуби ки-
швар, Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз 
доштанд: “Халқи тоҷик сулҳу 
ҳамдигарфаҳмиро ба ивази азияту 
заҳмати сахту сангин ва муҳимтар 
аз ҳама, бо баҳои ҷони даҳҳо 
ҳазор қурбониёни ҷанги таҳмилии 
шаҳрвандӣ ба даст овард ва имрӯз 
шукргузор аст, ки дар фазои неъ-
мати бузурги суботи сиёсӣ ва оро-
мии ҷомеа кору зиндагӣ дорад. Би-
нобар ин, мо вазифадор ҳастем, ки 
ба хотири тарбияи насли наврас 
ва ҷавонони имрӯза дар рӯҳияи 
ватандӯстиву сулҳхоҳӣ ва ободко-
риву созандагӣ, инчунин барои 
наслҳои ояндаи халқамон ба мерос 
гузоштани ин дастоварди муқаддасу 
нодир фарҳанги сулҳро ҳамчун ҷузъи 
доимии фарҳанги зиндагии мардум 
густариш бахшем”. 

Ҳамкасбон ва донишҷӯёни азиз! 
Тамоми пешрафту тараққиёт, обо-
диву шукуфоие, ки имрӯз дар са-

росари кишвари азизамон ба назар 
мерасад, самараи оромиву осудагӣ, 
дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ 
ва ваҳдати миллӣ мебошанд. 

Дастовардҳои назарраси ил-
мию таҳқиқотӣ ва фарҳангиву ва-
рзишии Шумо олимону омӯзгорон 
ва донишҷӯёни гиромиқадр низ, 
ки хеле зиёданд, маҳз ба шарофа-
ти ваҳдати миллӣ ва сулҳу суботи 
кишвари маҳбубамон муяссар гар-
дидаанд. Аз ин рӯ, ҳар яки моро 
зарур аст, ки бо меҳнати софдило-
на иқдому ташаббусҳои созанда ва 
ватандӯстиву ватанпарастӣ дар руш-
ду нумуи кишвар ва мустаҳкам гардо-
нидани ваҳдати миллӣ, ки аз ҷиҳати 
аҳамият ба мафҳуми истиқлолият 
дар як радиф меистад, саҳми арза-
нда гузошта, Ватани маҳбубамонро 
боз ҳам пешрафта ва ободу зебо гар-
донем.

Бо дарназардошти он, ки сулҳ ба-
рои Тоҷикистони соҳибистиқлол хеле 
гарон ва бо роҳи мушкилу тӯлонӣ ба 
даст омад, Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз 
суханрониҳояшон таъкид намуданд, 
ки ваҳдати миллӣ бояд аз ҳама гуна 
ихтилофи назар, гуногунандешии 
сиёсӣ, манфиатҳои ҳизбӣ, гурӯҳӣ ва 
ғайра болотар ва дахлнопазир бо-
шад, аҳли ҷомеаро муттаҳид, якдил, 
эҳтиром ва як порча созад. 

Итминони комил дорам, ки 
шумо омӯзгорону кормандон ва 

донишҷӯёни Донишгоҳи техноло-
гии Тоҷикистон ин ва дигар дастуру 
ҳидоятҳои Пешвои муаззами мил-
латро сармашқи кору фаъолияти 
хеш қарор дода, дар таҳкими сулҳу 
субот, ваҳдати миллӣ ва ободи-
ву шукуфоии Ватани маҳбубамон-
Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми 
босазо мегузоред.

Бигузор, ваҳдати ҷовидонаи 
миллӣ, сулҳу суботи поянда, 
ормонҳои волои истиқлолият ва 
ҳадафҳои наҷиби бунёдкориву 
созандагӣ ҳидоятгари пиру барнои 
Тоҷикистони азизамон бошад.  

Дар таърихномаи ҳар миллат 
саҳифаҳои сабақомӯз ва пурарзи-
ше ҳастанд, ки аз иқдоми нек ва 
хирадмандона ба нафъи Ватан ба-
шорат медиҳанд ва барои наслҳои 
оянда ҳамчун чароғи ҳидоят хизмат 
мекунанд. Чунин саҳифаи заррин 
ва сарнавиштсоз барои миллати 
тоҷик рӯзи ба имзо расидани Со-
зишномаи умумии истиқрори сулҳ 
ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон 
мебошад, ки 27-уми июни соли 
1997 дар Маскав ба имзо расид ва 
як пайки ҷонбахше буд аз фарора-
сии сулҳи деринтизор.

Ин рӯзро аз он ваҷҳ муқаддас 
мешуморем, ки мардуми асрҳо  
азобкашидаи тоҷик дар айёме, 
ки мебоист аз озодии тамом ва 
осудагӣ дам мезад, ба ногаҳ дучори 
фитнаву дасисаҳои бегонагон га-

шта, дар гирдоби ҷанги бебунёди 
дохилӣ печид. 

Аз ин балои ногаҳонӣ ҳазорон 
нафар талаф ёфт, ободиҳо хароб га-
штанд, мардум бехонумон ва ово-
раю фирорӣ шуданд. Душманону 
бадхоҳони миллату давлати тоҷикон 
намехостанд, ки мо, тоҷикон дубо-
ра ба сарнавиштамон худамон рақам 
занем, намехостанд, ки арзишҳои 
илмиву ирфонии мо дубора рӯи об 
бароянду ҷаҳоншумул шаванд, наме-
хостанд, ки мо дубора дар қофилаи 
пешрафту дастовардҳои олии башарӣ 
мумтозу пештози оламиён бошем, 
бо кӯшиши молиявӣ додани гурӯҳҳо 
ва тарафдорони хеш як ҷанги тамо-
майёри дохилиро роҳандозӣ наму-
да, миллатро дар ҳоли бадбахтӣ ва 
нобудиву бесарнавиштӣ қарор до-
данд.  Дар ҳини озодӣ рақибони мо 

дами осуда мезаданду кишвари мо 
аз ҷанг месӯхт. 

Аммо мо аз он қавмҳое нестем, ки 
фарҳанги таҷовуз ба хоки дигаронро 
дошта бошем, мо аз қотилзамирону 
аз ғоратгарон нестем; фарҳанги мо 
бар мабнои фурӯғи ҷовидони дониш 
поярезӣ шудааст, мо аз миллатҳое 
ҳастем, ки андешаи нек аз замира-
мон ба таври азалӣ ҷӯш мезанад. Мо 
аз он миллатҳое ҳастем, ки аз Бал-
ху Бухорои тобон то Мисру Бобул, 
то Ҳинду Чин, то Русу Рум донишу 
фарҳанги созандагиро густариш дода, 
ин мардумонро одоби илму ҳунару 
саноат, шаҳрсозиву зироаткорӣ 
омӯзондаем. Аммо ҷабри таърих бу-
дааст, ки бар ивази ин омӯзонданҳову 
ободкарданҳо, кӯрдилони ҳасуду 
бадкеш ба таври хастанопазир бар 
саркӯбии мо ҷаҳд карданд. 

Ба ҳар нафари мо возеҳ аст, ки 
миллатро сарљамъ намудан кори 
саҳлу содда набуд. Барои миллат-
ро сарљамъ кардан, халқҳоямонро 
ба як мароми устувори зоҳириву 
ботинии умумӣ ворид намудан, 
пеш аз ҳама худи мардум ҳам за-
рурати чунин маромро дақиқан 
ва амиқан ба дарк гирифтанд. Ба 
ибоари дигар, падидаи муқаддаси 
ваҳдат чун зарурати фитрӣ аз 
ниёзҳои ботинии мардуми мо 
сарчашма гирифт. Ин буд ки ба 
истиқболи мароми давлатдор та-
рафи муқобил ҳам пеш омад. Пас, 
дурнамои воқеии даст ба даст до-
дани љонибҳоро ба дарк гирифтани 
љоҳу љалол ва бақои давлати мил-
лиямон мусоидат намуд. 
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Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон дар доираи лоиҳаи 
“MIETC – Таҳияи барно-
маи магистрӣ оид ба идора-
кунии соҳибкории саноатӣ 
барои кишварҳои дар давраи 
гузариш” бо шарикони лоиҳа 
аз кишварҳои Аврупо – 
Донишгоҳи Сантяго Де Ком-
постелаи Испания, Донишгоҳи 
Неаполи Италия ба номи Фе-
дерико II ва як қатор шарикон 
аз Осиёи Марказӣ, аз ҷумла, 
Донишгоҳи давлатии техникии 
шарқии Қазоқистон, Академи-
яи илмҳои Туркманистон, До-
нишкадаи давлатии иқтисодиёт 
ва менеҷменти Туркманистон, 
Донишкадаи давлатии молия-
вии Туркманистон, Донишгоҳи 
иқтисодии Казпотребсоюзи 
шаҳри Қарағандаи Қазоқистон, 
Парки технологии – CTAST-и 
Туркманистон, Маркази таъ-
лимии тиҷоратӣ (Educational 
Centre Business)- Pro (ECBP)-и 
Қазоқистон, Парки технологии 
«ФАНОВАР»-и Тоҷикистон 
ҳамкориҳои зич дорад.

Дар доираи ин ҳамкориҳо 
санаи 6-уми июни соли 2022 
бо мақсади тақвият додани та-
вонмандии илмии мактабҳои 
олӣ дар самти соҳибкории 
саноатӣ барои кишварҳои 
Осиёи Марказӣ тавассути таҳия 
ва амалигардонии барномаи ма-
гистрии байнисоҳавӣ ва ба роҳ 
мондани ҳамкориҳои устувор 
байни донишгоҳҳои ҳамшарик 
намояндагони муассисаҳои 
таҳсилоти олии дар боло зикр-
шуда ба ДТТ ташриф оварданд.

Сараввал меҳмононро рек-
тори донишгоҳ, доктори илмҳои 
техникӣ Амонзода Илҳом Те-
мур ба ҳузур пазируфта оид ба 

ҳамкориҳои байналмилалӣ ва 
зарурати тайёр намудани му-
тахассисони рақобатпазир дар 
бозори озоди меҳнат бо назар-
дошти талаботи корфармоён 
мубодилаи афкор намуданд.

Сипас дар толори китобхо-
наи донишгоҳ вохӯрии шари-
кони лоиҳа бо корфармоён ва 
хатмкунандагони донишгоҳ 
барои пешбурди барномаи таъ-
лимии «Иқтисод ва идора дар 
корхонаҳои саноатӣ» баргузор 
гардид. Меҳмононро роҳбари 
гурӯҳи академии лоиҳаи зи-
кргардида декани факултети 
иқтисодиёт ва молия Абдурасул 
Сатторов хайрамақдам гуфта, 
ҷаласаи навбатиро ҳусни оғоз 
бахшид.

Муовини ректор оид ба 

равобити хориҷӣ, профессор 
Хаёл Бобоев оид ба фаъолия-
ти донишгоҳ ва дастовардҳои 
он суханронӣ кард. Ӯ аз ҷумла, 

қайд намуд, ки барои руш-
ди ҳамкориҳои муштарак бо 
донишгоҳҳои мазкур дар самти 
таълим, илм ва мубодилаи акаде-
мии донишҷӯён, корҳои илмӣ-
тадқиқотӣ ва таҷрибаомӯзии 
муштараки донишҷӯёну кор-
мандон созишномаҳои ҳамкорӣ 
ба имзо расонида шуд.

Сипас шарикони лоиҳа, 
аз ҷумла намояндагони 
Донишгоҳи Сантяго Де Ком-
постелаи Испания – Айжан 
Самамбаева ва Ириа Диос дар 
мавзӯи “Тиҷоратикунонии 
технологияҳо”, муовини ректор 
оид ба таълими Донишгоҳи дав-
латии техникии Қазоқистони 
шарқӣ – Жаыдра Конурбаева 
дар мавзӯи “Модели ба ама-
лия нигаронидашудаи тайёр 

кардани кадрҳои муҳандисӣ” 
ва намояндаи Донишгоҳи 
иқтисодии Казпотребсоюзи 
шаҳри Караѓандаи Қазоқистон 

– Оксана Безлер дар мавзӯи 
“Таҷрибаи ҷалби корфармоён 
ба таҳияи барномаҳои таълимӣ 
дар мисоли Донишкадаи 
олии Қазоқистон (вилояти 
Қарағанда)” суханронӣ карда, 
самтҳои асосӣ ва рушди лоиҳаи 
мазкурро баён намуданд. 

Инчунин намояндагони 
Донишгоҳи Неаполи Италия ба 
номи Федерико II – Ҷерардо, 
Кармен ва Флориана тариқи 
маҷозӣ (онлайнӣ) иштирок 
намуда оид ба зарурати мубо-
дилаи академии омӯзгорону 
донишҷӯён ва магистрантон 
ибрози андеша намуданд.

Мақсади ташкили чунин як 
чорабинии сатҳи байналмилалӣ 
баррасӣ намудани роҳҳои так-
мил ва рушди ҳамкориҳо миёни 
мактабҳои олӣ бо корфармоён 
ва намояндагони корхонаҳои 
саноатӣ, инчунин таҳияи бар-

номаи муштараки магистрӣ 
дар самти соҳибкории саноатӣ 
бо назардошти талаботҳои 
корфармоён ва бозори меҳнат 
мебошад. Дар рафти ҳамоиш 
дастовардҳои лоиҳа, ки дар 
озмоишгоҳҳои иқтисодӣ аз та-
шхис гузаштаанд, рӯнамоӣ кар-
да шуданд.

Қайд намудан зарур аст, ки 
бо мақсади татбиқи алоқамандии 
илм бо истеҳсолот, инчунин 
омода намудани мутахассисони 
замони муосир бо назардошти 
талаботи корфармоён дар доираи 
лоиҳаи мазкур ба донишгоҳ як 
гурӯҳ соҳибкорони муваффақ ва 
намояндагони корхонаҳои сано-
атии кишвар даъват гардида, дар 
музокирот оид ба таҳияи барно-
маи муштараки таълимӣ ишти-
роки фаъолона ва пешниҳодҳои 
ҷолиб намуданд.

Дар Донишгоҳи техноло-
гии Тоҷикистон маросими су-
поридани шаҳодатномаҳо ва 
сертификатҳои курсҳои так-
мили ихтисос ба омӯзгорони  
донишгоҳ баргузор гардид. 

Чорабиниро муовини рек-
тор оид ба инноватсия ва 
технологияҳои таълимӣ Фирӯз 
Ғаффоров оғоз бахшида, су-
хани ифтитоҳиро ба ректори 

донишгоҳ Амонзода Илҳом 
Темур во гузошт. Ректори 
донишгоҳ, аз ҷумла қайд на-
муд ки ҷиҳати баланд бардош-
тани сифати таълиму тарбияи 
мутахассисони замони нав ва 
истифодаи технологияҳои му-
осир Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон дар раванди татбиқи 
стратегия ва барномаҳои 
давлатӣ дар якҷоягӣ бо Вазо-

рати саноат ва технологияҳои 
нави Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва Вазорати маориф ва илми 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мунта-
зам тадбирҳои лозимаро меан-
дешад. Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон-Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар Паёми навбатиашон  ба 
Маҷлиси Олӣ (21-уми декаб-
ри соли 2021) қайд карданд, 
ки “… роҳбарони муассисаҳои 
таълимиро зарур аст, ки ба 
масъалаҳои баланд бардошта-
ни сатҳи дониш ва касбияти 
омӯзгорон дар ҳамаи зинаҳои 
таҳсилот, бахусус, омӯзгорони 

муассисаҳои таҳсилоти иб-
тидоиву миёнаи касбӣ, так-
мили ихтисосу бозомӯзӣ ва 
тарбияи омӯзгорони ҷавони 
баландихтисос ва ба талабо-
ти замона ҷавобгӯй дар ҳамаи 
зинаҳои таҳсилот эътибори 
аввалиндараҷа диҳанд”.

Вобаста ба ин,-гуфт Амон-
зода Илҳом Темур, Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон корҳои 
зиёдеро ба анҷом расонидааст. 
Дар сохтори донишгоҳ Марка-
зи технологияҳои компютерӣ 
ва таълимӣ амал менамояд, ки 
вазифаҳои асосии он пеш аз 
ҳама, тарҳрезӣ ва таҳия наму-
дани барномаҳои автоматику-
нонидашудаи компютерӣ дар 
самти иттилоотикунонии ра-
ванди таълим, ташкил намуда-
ни тренинг ва семинарҳо оид 
ба омӯзиши кор бо воситаҳои 
технологияҳои иттилоотӣ ва 
аз худ намудани технологияҳо 
ва барномаҳои навин, ташкил 
ва батанзимдарории курсҳои 
кӯтоҳмуддати бозомӯзии касбӣ 
мебошад.

Дар робита ба ин, ба 14 на-
фар омӯзгори кафедраҳои ра-

вияи техникӣ ва технологӣ 
курсҳои кӯтоҳмуддати таълимӣ-
сертификатсионии “Асосҳои 
кор бо барномаи компюте-
рии Компас 3D”, ба 42 нафар 
омӯзгори ин равияҳо курси 
“Маҳорати педагогӣ ва равон-
шиносии касбӣ” ва ба 35 нафар 
омӯзгори равияи кафедраҳои 
иқтисодӣ курси “Асосҳои кор 
бо ҷадвали электронии Excell” 
ташкил ва гузаронида шуданд, 
ки ҳамаи онҳо аз ҷониби ректо-
ри донишгоҳ бо шаҳодатномаю 
сертификатҳо сарфароз гардо-
нида шуданд.

Миллати дардошнои мо нишон дод, 
ки дар љавҳари љонаш љангу хунрезӣ 
набудааст, балки аслан маромномаи 
зиндагиашро худогоҳӣ, илму фарҳангу 
деҳқонӣ фарогир аст.

Аз ҷониби дигар, саҳми бисёр 
азими роҳбари бедори давлат, ки бо 
заҳматҳои шабонарӯзӣ ва часпу тало-
шу бедорхобиҳои пайваста, ҷасорати 
томе, ки ҷони худро рӯи каф гирифта, 
барои расидан ба ҳадафи олӣ, яъне 
истиқрори сулҳ ва ваҳдати миллӣ 
ҳадафманду пайваста талош варзи-
данд, ин неъмати сулҳу ваҳдати миллӣ 
ба миён омад. Ҳоло ин ҳама ба гуфтан 
осон менамояд. Аммо то он ки суботи 
комил барпо шавад, бародарони дар-

гир дубора ба рӯи ҳам оғӯши оштӣ боз 
кунанд, чи фарозунишебҳои муҳлику 
мушкилеро мебоист тай кард! 

Воқеият ин буд, ки ба оштиву мадо-
рои мо аз берун бовар надоштанд. Ва 
намедонистанд, ки ба гуфтаи Пешвои 
муаззами миллат муњтарам Эмомалӣ 
Раҳмон, барзаи сулҳи кишвари мо аз 
ниҳод ва замири миллати тоҷик бар-
хоста буд. Дар ин замина, фурсати он 
расидааст, ки бояд бигӯем, ки тоҷикон 
ҳеч гоҳ бо ҳам наҷангидаанд, балки 
Тоҷикистон дастихуши пархошҳои 
чанд гурӯҳи вобаста ба беруни ки-
швар гашт! Таърих инро дар наздик-
тарин фурсат рӯи об хоҳад баровард. 
Агар мо бар сари ҳам метохтем, мисли 

африқоиҳои Руанда ва Ангола ҷаҳон 
шоҳиди боз як қатли омми нангину кас-
ношунуд мегашт, пора - пора ва нобуд 
мешудем. Аммо истиқрори  Созиш-
номаи сулҳ ин ибҳомотро ба якборагӣ 
барбод дод ва мо билофосила даст ба 
домани ваҳдат зада, аз пайи равшан на-
мудани сарнавишти хеш гаштем. 

Инак, дар фосилаи начандон зиё-
ди таърихӣ миллати тоҷик аз пайи 
шукуфоӣ зина ба зина пешрафт ме-
кунад. Суботи том дар кишвар бар-
по шуда, дастовардҳои такондиҳандае 
рӯзафзун садо медиҳанд. Ватан дар 
фазои истиқлоли комил гом мезанад. 
Акнун Душанбее, ки аз он садои тиру 
ба машом бӯи хун меомад ва мардумон 

дар ваҳшату гурез аз он қарор дош-
танд ба яке аз амнтарин пойтахтҳои 
кишварҳои ҷаҳон, зебошаҳри гулпӯши 
муосир табдил ёфтааст. 

Имрӯз пойтахти тоҷикон ба ҳайси 
яке аз марказҳои тасмимгирӣ дар маъра-
каву ҳамоишҳои фарҳангӣ ва сиёсиву 
иҷтимоии минтақа ва ҷаҳон табдил ёф-
тааст, ки он аз баракати сулҳ ва ваҳдати 
миллӣ маншаъ мегирад. Пас ҳар нафар 
аҳли ҷомеаро зарур аст, ки дар таҳкими 
ин арзиши бузурги миллӣ, яъне ваҳдати 
миллӣ саҳмгузор бошад ва ин неъмати 
бебаҳоро эҳтиёт намояд. 

И. ШАРИФЗОДА, 
мудири кафедраи 

фанҳои гуманитарӣ
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ФАЪОЛИЯТИ “ФАНОВАР” АРЗАНДА АРЗЁБӢ ГАРДИДФАЪОЛИЯТИ “ФАНОВАР” АРЗАНДА АРЗЁБӢ ГАРДИД

 ОМӮЗИШИ КУРСЊОИ ТАЊЛИЛИ ЗЕЊНИИ BIGDATA

Аз 30-юми май то 3-юми июни 
соли 2022 дар Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон дар доираи лоиҳаи ELBA – 
Таъсиси марказҳои омӯзишию тадқиқотӣ 
ва таҳияи курсҳо оид ба таҳлили зеҳнии 
Додаҳои Калон (BigData) дар Осиёи 
Марказӣ курси бозомӯзӣ оид ба методо-
логия ва малакаҳо оид ба IBDA, аз ҷониби 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон бо 
ҳамкории профессорони Донишгоҳи 
Приморскаи Словения Бранко Кавсек ва 

Ҷерней Вичич ташкил ва гузаронида шуд. 
Дар курси мазкур, ки ба тариқи он-

лайн ва оф-лайн ҷараён гирифт, 56 на-
фар омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳҳои 
Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон 
ва Тоҷикистон фаъолона ширкат варзи-
данд. Аз ҷониби профессорон Бранко 
Кавсек ва Ҷерней Вичич дарсҳо ҳам ба 
таври назариявӣ ва ҳам амалӣ гузарони-
да шуданд. Баъд аз хатми курс дар то-
лори қироатхонаи донишгоҳ ба 30 нафар 

омӯзгор ва донишҷӯ сертификатҳо супо-
рида шуданд.

Ёдовар мешавем, ки ҳамоҳангсози кул-
ли лоиҳа – Донишгоҳи Сантяго Де Ком-
постелаи Испания буда, мақсади лоиҳа дар 
маҷмӯъ баланд бардоштани неруи илмии 
мутахассисон тавассути таҳия ва татбиқи 
маҷмӯи бисёрсоҳаи курсҳои модулӣ барои 
донишҷӯёни зинаи бакалавр ва мутахасси-
сони муҳандисӣ оид ба таҳлили интеллек-
туалии додаҳо (маълумот) дар миқёси калон 

(IBDA) дар кишварҳои Осиёи Марказӣ та-
вассути ҳамкорӣ бо ин соҳа мебошад.

Лоиҳа бо фароҳам овардани 
имкониятҳо барои тайёр кардани му-
тахассисони баландихтисос дар соҳаи 
таҳлили интеллектуалии додаҳои калон 
бо заминаҳои гуногунҷабҳа ва дастрасӣ ба 
воситаҳои самараноки муосири IBDA дар 
асоси таҷриба ва технологияҳои AI, ки ба 
рушди устувор мусоидат мекунад, равона 
шудааст.

Дар толори асосии Донишгоҳи техно-
логии Тоҷикистон санаи 17-уми июни соли 
равон  Конференсияи 7- уми ҳисоботӣ – 
интихоботии Кумитаи ибтидоии ҳизбии 
“Фановар”бо иштироки раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Душанбе- Мир-
зозода Иброҳим Холмурод, раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Фирдавсӣ- 
Абдураҳим Шоҳиён Маҳмадулло, муовини 
раиси ноҳияи Фирдавсӣ Саодат Шукурова 
баргузор шуд.

Ректори донишгоҳ, доктори илмҳои 
техникӣ Амонзода Илҳом Темур, ҳамзамон 
раиси ташкилоти ибтидоии “Фановар” 
Конференсияро оғоз бахшида меҳмононро 
ба аҳли нишаст шинос кард. Пас аз он ра-
иси ташкилоти ибтидоии “Фановар” ба 
иштирокчиён ҳисобот оид ба натиҷаҳои 
фаъолияти ҳизб дар давоми солҳои 2020-
2022 пешниҳод намуд. 

Ӯ аз ҷумла иброз дошт, ки Кумитаи  
иҷроияи ибтидоии  “Фановар” фаъоли-
яти  худро дар асоси Оиннома, Барно-
маи ҲХДТ, қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ” ва дасту-
ру ҳидоятҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ- Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззами 
ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳ 
монда, иҷроиши қарорҳои Анҷумани 13-
уми ҲХДТ,  маҷлиси Кумитаи иҷроияи 
марказӣ, Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии  Тоҷикистон дар шаҳри Ду-
шанбе ва Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанберо асо-
си фаъолияти  худ қарор додааст.

Дар  давраи ҳисоботӣ Кумитаи 
иҷроияи ибтидоии “Фановар” ҷиҳати 
иҷрои супоришҳои роҳбарияти боло-
ии ҳизб ва Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе бо 
мақсади шарҳу тавзеҳи Паёми Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ  Раҳмон ба Маҷлиси 
Олии мамлакат дар байни тамоми корман-
дон, омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳ 
силсилавохӯриҳоро баргузор  намуд. Доир 
ба ҷашни 30- солагии Истиқлолияти дав-
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Рӯзи Кон-
ститутсияи  ҷумҳурӣ, Рӯзи Ваҳдати миллӣ, 

қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон“ Дар 
бораи танзими анъана ва ҷашну маросим 
дар Ҷумҳурии  Тоҷикистон”, “Дар  бо-
раи  масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд”, Рӯзи Парчами миллӣ, 
Рӯзи Президенти  Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
рӯзи таъсисёбии ҲХДТ мизҳои мудаввар,  
маҷлисҳо, ҷамъомаду соатҳои сиёсӣ гуза-
ронида шуданд.

Аз ҷониби аъзои  Кумитаи     иҷроияи 
ибтидоии ҳизбии “Фановар” дар давраи 
паҳншавии бемории  COVID – 19 дар бай-
ни сокинони шаҳраки 46-ум, бозори «Са-
ховат», кӯчаҳои  Неъмат Қарабоев ва дигар 
кўчаву маҳаллаҳо вохўриву мулоқот гуза-
ронида шуд.  Дар мулоқоту вохўриҳо оид 
ба ҳифзи фарҳанги миллӣ, дастовардҳои 
замони соҳибистиқлолӣ, гигиенаи шахсӣ 
ва зарурати истифодаи ниқоби тиббӣ, ри-
ояи қоидаҳои санитарию гигиенӣ ва пеш-
гирии бемории  COVID - 19  бо сокинони 
маҳаллаҳои зикршуда суҳбатҳо анҷом дода 
шуд. 

 Рӯзҳои 16-уми ноябр ва  10-декабр  бо 
ташаббуси    роҳбарияти Кумитаи иҷроияи 
ибтидоии ҳизбии “Фановар” зиёда аз 5 
ҳазор ниқоби муҳофизатиро аъзоёни 
ҳизб ва волонтёрони донишгоҳ дар назди 
бозорҳои «Саховат», «Корвон» ва Боғи 
Фирдавсӣ ба сокинони пойтахт ройгон 
тақсим намуданд.

Зиёда аз 3000 маводи тарғиботӣ оид 
ба пешгирии бемории коронавирус аз 
чоп бароварда шуда, байни омӯзгорон 
ва донишҷӯён тақсим карда шуд ва дар 
даромадгоҳҳои факултетҳо насб карда шу-
данд.  

Дар Кумитаи  иҷроияи ибтидоии 
ҳизбии “Фановар”љињати саривақт обуна 
гардидан ба нашрияҳои “Минбари халқ”ва 
“Мароми поитахт” диққати аввалиндараҷа 
дода мешавад ва ҳар як аъзои ҳизб дар 
баробари дигар нашрияҳо ба нашрияҳои 
ҳизбӣ масъулияти хешро нишон медиҳанд. 
Ин буд, ки Кумитаи иҷроияи ибтидоии 
ҳизбии “Фановар” ба рӯзномаи “Минбари 
халқ” 300 нусха  ва рӯзномаи “Мароми 
Пойтахт” 350 нусха обуна  шуданд.

Соли ҷорӣ,-гуфт маърӯзачӣ,-барои ба 
сафи Қувваҳои Мусаллаҳи ҷумҳурӣ сафар-

бар намудани хатмкунандагони донишгоҳ, 
Кумитаи иҷроияи ибтидоии “Фановар” 
як қатор корҳои фаҳмондадиҳиро ба 
анҷом расонид, ки дар натиҷа 24-нафар 
хатмкунанда  ихтиёран ба сафи Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон сафар-
бар гардиданд. Дар ҳамин раванд 30-юми 
майи соли равон Кумитаи иҷроияи ибти-
доии “Фановар” дар якҷоягӣ бо Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Фирдавсии 
шањри Душанбе дар қисми ҳарбии 0123-и 
қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии ам-
нияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
маросими Савгандёдкунии наваскарон 
иштирок намуда, ба 4-нафар хатмкардаи 
донишгоҳ диплом аз тарафи роҳбарияти 
КИ ҲХДТ дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри 
Душанбе ва Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон супорида шуданд.

Бо мақсади таҷлили ҷашни 25-солагии 
Ваҳдати миллӣ ва 30-солагии Иҷлосияи 16-
уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар донишгоҳ нақшаи чорабиниҳо тартиб 
дода шуда, тибқи он то ин муддат як қатор 
корҳои ободонию созандагӣ амалӣ  гар-
донида  шуданд. Банақшагирии корҳои 
таъмиру тармим дар биноҳои донишгоҳ бо 
мақсади фароҳам овардани шароити хуби 
корӣ барои кормандон пешбинӣ шудааст.

Баҳри тозаю озода нигоҳ доштани гир-
ду атрофи донишгоњ ҳафтае як маротиба 
ҳашарҳои умумӣ ташкил ва гузаронида 
мешавад.

Дар давоми соли ҳисоботӣ зиёда аз 610 
нафар омӯзгор, корманд ва донишҷў ба 
сафи ҲХДТ қабул карда шуд. Яъне Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон, ки Ку-
митаи иҷроияи ибтидоии ҳизбии “Фано-
вар” як љузъи таркибии он аст, ҳамчун 
ташкилоти ҷамъиятии сиёсӣ тавонист, 
ки бо ғояҳои созандаву бунёдкорона  ва 
ватандӯстонаву ватанпарварона кишвари 
маҳбубамонро обод намояд ва дар гулгул-
шукуфии он саҳми арзанда гузорад.

Масъалаи муҳимми дигари конферен-
сия интихоби раиси ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии “Фановар”буд. Бо пешниҳоди  му-
овини аввал, муовини ректор оид ба таъ-
лим ва идораи сифати таҳсилот Тошматов 
Маҳмуд Неъматович ва дастгирии аъзоёни 
ҳизб Амонзода Илҳом Темур боз раиси 
ташкилоти ибтидоии “Фановар” интихоб 

шуд.
Вобаста ба масъалањои рӯзномаи кон-

ференсия Абдураҳим Шоҳиён Маҳмадулло 
суханронӣ карда, аз ҳамкориҳои судманд 
ва фаъолияти пурсамари ташкилоти ибти-
доии “Фановар”, иштироки аъзои он дар 
чорабиниҳои сиёсию фарҳангӣ, ҳашару 
шанбегиҳо ёдовар шуда, фаъолияти таш-
килотро хубу арзанда арзёбӣ кард.

Мирзозода Иброҳим Холмурод бошад, 
аҳли толорро ба муносибати 25- умин сол-
гарди Ваҳдати миллӣ, ки дар арафаи он 
қарор дорем, самимона муборакбод гуфта, 
аз нақш ва саҳми беназири Раиси муазза-
ми ҲХДТ, Президенти маҳбуби кишвар 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таъмини 
сулҳу субот, мустаҳкам гардидани Ваҳдати 
миллӣ, ташаббусҳои сатҳи ҷаҳониашон, 
бахусус, дар соҳаи об, аз ҷумла иштирок 

ва суханронии Пешвои миллат дар Кон-
ференсияи дуюми байналмилалии сатҳи 
баланд оид ба Даҳсолаи байналмилалии 
амал “Об барои рушди устувор”, солҳои 
2018-2028, ки 7- уми июни соли ҷорӣ дар 
шаҳри Душанбе баргузор гардид, ёдо-
вар шуда, пешрафт, ободию шукуфоӣ ва 
соҳиб шудани обрӯю нуфузи байналми-
лалии кишварро натиҷаи ҷаҳду талошҳои 
Сарвари давлат ва амалӣ гардидани бар-
номаи пешазинтихоботии Президенти 
маҳбубамон арзёбӣ кард.

Дар суханронии Саодат Шукурова низ 
доир ба ғамхориҳои ҳамешагии Сарвари 
давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати 
тамоми қишрҳои ҷомеа, аз ҷумла занону 
бонувон, нақши онҳо дар рушди кишвар 
ва ҳамкориҳои хуби Кумитаи иҷроияи 
ибтидоии ҳизбии “Фановар” бо Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Фирдавсӣ 
ибрози андеша карда шуд.

Дар хотимаи ҷаласа ректори донишгоҳ 
Амонзода илҳом Темур ба меҳмонон барои 
иштирок дар кори конференсия изҳори  
сипос намуда, иброз дошт, ки ҳизбиёни 
донишгоҳ минбаъд низ фаъолияташонро 
дар асоси Оинномаю Барномаи ҳизб ва 
дастуру ҳидоятҳои Раиси муаззами ҲХДТ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳ монда, 
баҳри ободию шукуфоии  Тоҷикистони 
соҳибистиқлол кӯшиш ба харҷ медиҳанд. 

Н. ЊУСЕНОВ
Ш. РАҶАБАЛӢ
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ДАР БОРАИ ЯК КИТОБИ ДАРСӢ
МУҚАДДИМА

Беш аз дувуним ҳазор сол қабл Ари-
стотел дар асари маъруфаш “Сиёсат” 
навишта буд: “Магар бошад касе шубҳа 
кунад, ки қонунгузор (давлат, ҳукумат–
С.Я.) бояд ба масъалаи тарбияи ҷавонон бо 
таваҷҷуҳи фавқулода муносибат кунад, зеро 
дар давлате, ки чунин ғамхорӣ нест, худи 
сохти давлатдорӣ зарар мебинад” (Аристо-
тель. Политика. -М.:РИПОЛ классик,2010. 
-С.535). 

Яъне ду масъалаи ҳаётан муҳим - 
алоқамандӣ ва вобастагии сохти давлатдорӣ 
ба мактабу маориф аз замонҳои қадим 
ҳамраҳи инсоният будаанд. Ва қудрати одам 
ҳам баробар ба умқи фикр ва қобилияти 
дарк карда тавонистани моҳияти зуҳуроти 
олам дониста шудааст. Шоир ва мутафакки-
ри немис Гёте таъкид мекунад: “Мегӯянд, ки 
рақамҳо дунёро раҳбарӣ мекунанд; шубҳае 
нест рақамҳо ҳатто нишон диҳанд, ки дунё 
чӣ тавр раҳбарӣ карда мешавад”(Слово о 
науке. -М.: Знание, 1978. -С.10). 

Аз ин ҷиҳат, нашри китоби гурӯҳи оли-
мони Академияи миллии илмҳо Қосимшо 
Искандаров, Раҳматкарим Давлатов, 
Ҷамолиддин Саидзода, Беҳрӯзи Забеҳулло, 
Сайидхоҷа Ализода, Нозим Нуров, Шам-
сиддин Нуриддинов “Андешаҳои дунявӣ 
дар адабиёти классикии тоҷику форс” (Ду-
шанбе, 2021, дар ҳаҷми  310 саҳ.) ҳамчун 
”Воситаи тавсиявӣ-амалӣ барои хонандаго-
ну донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миё-
наи умумӣ ва олии касбӣ”, ки “бо қарори 
ҳайати мушовараи Вазорати маориф ва илми 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тавсияи Раёсати 
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон чоп 
шудааст”, иқдоми шоистаи дастгирӣ аст. 

Ба назар мерасад, ки омода ва нашр кар-
дани чунин китоб тақозои рӯз ба рӯз афзо-
яндаи яке аз муҳимтарин рукнҳои асосии 
давлатдории миллӣ, зарурати баланд бардо-
штани нақши илм дар сохтори ҷаҳонбинӣ, 
системакунонии маҷмӯи  масъалаҳои 
илмии марбут ба дидгоҳи маънавӣ ва 
методҳои тадқиқи он, коркарди дастгоҳи 
истилоҳ ва мафҳумоти илмии миллӣ, му-
айян кардани сарҳадҳои салоҳият, бархӯрд 
ва ҳалли мушкилоти вобаста ба мавзӯъ, 
ҳамчунин ҳимояи мафкураи динӣ аз суии-
стифодаи он тавассути ворид кардани ҳар 
гуна равияҳои ифротгаро мебошад. 

Ҳадаф ва мавзӯе, ки мо мехоҳем доир 
ба он ибрози назар намоем, таҳлил ва 
арзёбии ташаккули маънавиёти миллӣ 
дар асоси ҷаҳонбинии дунявӣ дар мисо-
ле чанд аз мақолаҳои дар маҷмӯаи мазкур 
гунҷонидашуда мебошад.  

ДАВЛАТИ МИЛЛӢ
ВА ДУНЯВИЯТ

Бояд хотирнишон кард, ки масъа-
лаи давлат ва давлатдорӣ қисмати ҳаётан 
муҳимми мавҷудият ва пойдории миллат 
аст.

Ягонагӣ ва умумияти қаламрав, забон, 
фарҳанг, маданият, урфу одат, идеология, 
эҳсоси муштараки ирсияти қавмӣ, нажодӣ, 
ки асоси давлатдории миллиро ташкил ме-
кунанд, фақат тавассути ҳокимияти сиё-
сии мутамарказ, бо асосҳои ҳуқуқӣ ва им-
коноти танзими меъёрҳои конститутсионӣ 
таъмин карда мешаванд. Бидуни чунин 
шароит осудагӣ, субот ва рушди миллӣ 
наметавонад воқеият дошта бошад.

Таҷрибаи таърихӣ ҳама гуна 
даъвоҳоеро, ки миллат танҳо тавассути за-
бон, адабиёт ва фарҳанг дар фазо ва вақт, 
дар шароите, ки соҳиби ҳокимияти сиёсӣ 
нест, фардият, мустақилият ва ҳувияти 
хешро нигоҳ дошта метавонад, рад меку-
над. Зеро ин гуна даъво аз лиҳози мантиқи 
сиёсӣ ба воқеият ва дурнамои давлатдорӣ  
мувофиқ намеояд. Ҳодисаҳои охирини ки-
швари ҳамсоя ин назарияро бори дигар 
исбот намуд.

Давлат  дар  маконе, вақте ва бо сабабе 
пайдо мешавад, ки омилҳои иқтисодиву 
иҷтимоӣ, сиёсиву идеологӣ ва маъна-
вию ахлоқӣ зарурати мавҷудияти ташки-
лоти марказонидашударо ба манфиати 
субъектҳои гуногуни сиёсии ҷомеа, пеш 
аз ҳама, миллат ва халқиятҳо амалан эҳсос 
намоянд ва тавону иқтидори истифодаи 
чунин абзорро дошта бошанд. 

Давлат замоне таназзул меёбад ва аз 

байн меравад, ки субъекти офарандаи 
он иқтидори сарфи захираҳои ҳаётан 
муҳимми зикргардидаро аз даст медиҳад. 

Давлатсозӣ ва зиёдтар аз он таъмин 
намудани суботи давлат аз муҳимтарин ва 
мушкилтарин вазифаҳои миллат аст. Кори 
тахмин ва ҳадси эҳтимоли амал нест. Ин 
ташкилоти сиёсӣ, тавре хотирнишон гар-
дид, натиҷаи таҳлили таҷрибаи кашмакаш, 
нобасомонӣ ва бенизомиҳое мебошад, ки 
ҳосили  он ғайр аз эҷод кардан ва таъ-
сис додани сохторе бо номи давлат нест. 
Аз ин ҷиҳат, ҳама гуна бенизомӣ созгори 
истилоҳи давлат нест. Ва ибораи фаъоли-
яти самараноки давлатдорӣ мафҳуми си-
стемавист.

Муташаккилӣ ва устувории ин система 
аз фаъолияти муназзами соҳаҳои он, ки 
дар алоқамандӣ, вобастагӣ ва ҳамоҳангии 
якдигар қарор доранд, сарчашма мегирад. 

Ташаккули идеология, маънавиёт ва 
ҷаҳонбинӣ аз самтҳои ҳаётан муҳимми 
сиёсати давлатдорӣ аст.

Аз тарафи дигар истифодаи истилоҳи 
идеология набояд боиси нороҳатӣ нисбат 
ба ифодаи тарзи тафаккур ва шакли муно-
сибат ба  маънавиёти ҷомеа бошад. Борҳо 
таъкид гардид ва бори дигар хотиррасон 
мегардад, ки истилоҳи деидеологизатсия 
навъи устувори мафҳуми худи идеология 
аст. Он барои аз байн бурдани фарҳанги 
миллӣ ва дидгоҳи сиёсии дар чаҳорчӯби 
манфиатҳои давлатдорӣ муайянкардаи 
сохтори сиёсӣ, ба хотири дар мафку-
раи ҳадафҳои геополитикӣ ҷой кардани 
ҷаҳонбинии ғаразнок таъин шудааст. Чизи 
дигар, кашфиёти дигаре  нест. Ва буда ҳам 
наметавонад.

Аристотел таъкид мекунад: “Давлат ба 
оне мансуб аст, ки табиатан вуҷуд дорад ва 
инсон аз рӯи табиати хеш зуҳуроти сиёсӣ 
аст” (Аристотель. Политика. - М.: РИПОЛ 
классик, 2010. -С.29). 

Бо доштани чунин манзалат инсон 
наметавонад бидуни идея (ормон, орзу, 
дидгоҳ, мақсад, маром, шакли муносибати 
маънавӣ ба субъектҳои аслии муассисаи 
сиёсии давлат) вазифаи шаҳрвандии худро 
иҷро намояд.

Соҳибдавлатӣ, мансубияти ҳуқуқӣ 
ба қаламрави кишвар ва уҳдадорӣ дар 
назди Ватан, худ ангеза, идея, ормон ва 
қутбнамои маънавии тарзи амал мебошад.

Зуҳуроти ҳастии муваффақ шакли ко-
мили ин ангезаи зиндагисоз аст. “Гузашта 
аз он, дар амалӣ кардани мақсадгузории 
ниҳоӣ  камолоти олӣ ифода меёбад, аз 
дигар тараф, мавҷудияти худкифоӣ бо-
шад, ҳамчун падидаи ниҳоӣ ва олитари-
ни воқеият баҳогузорӣ карда мешавад” 
(Ҳамон ҷо. –С.28).Чунин масъалагузорӣ, 
бидуни шак, мансуб ба инсон, ба шаҳрванд 
мебошад. 

Мо муътақид ҳастем, шаш рукни сохти 
давлатдорӣ, ки дар боби якум, моддаи яку-
ми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дарҷ гардидаанд, дар баробари эъло-
ни воқеияти ҳуқуқӣ, муайянкунандаи 
самтҳои идеологии давлат  мебошанд.

Дар муносибатҳои субъект ва 
объектҳои ҳуқуқӣ, вақте сухан дар  бораи 
таъмини суботи давлатдорӣ меравад, роҳ, 
усул, восита ва методҳои ҷабҳаи ташак-
кули ҷаҳонбинӣ мақоми муайянкунандагӣ 
мегиранд. Алалхусус, дар ҷараёни таъри-
хии истиқрори истиқлолият. Аз ин ҷиҳат, 
мактаб ва маориф дар поягузорӣ, вусъат 
ва бардавомии сохти давлатдорӣ нақши 
ҳалкунанда мебозанд. 

Даҳсолаҳои сипаригашта барои азнав-
созии маориф, ташаккули инфрасохтор ва 
захираҳои кадрии он сарнавиштсоз буданд. 
Дар шароити ниҳоят мушкили иҷтимоӣ-
сиёсӣ ва иқтисодӣ барои пешрафти илму 
маориф заминаҳои аслӣ гузошта шуданд.

Дар ин росто, мутобиқ гардонида-
ни китобҳои дарсӣ ва васоити таълимию 
тарбиявӣ ба пояҳои сохти конститутсионӣ 
– давлатдории миллӣ қисмати ҳаётан 
муҳимми фаъолияти маориф дониста ме-
шавад. Зеро маҳз ҳарфҳои чопӣ (он чизе, 
ки дар китоб дарҷ гардидааст), мақсад ва 
моҳияти зиндагиро меомӯзанд. Масири 
кунунӣ ва ояндаи онро муайян месоза-
нд. Тарз ва усули муносибат ба воқеияти 
сиёсиро нишон медиҳанд. Табиат, муҳтаво 
ва таъиноти инсонро дар ҷомеа аз нигоҳи 
илмӣ тафсир мекунанд. 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ 
НАЗАРИЯВӢ ДАР МАҶМӮА

Китоби “Андешаҳои дунявӣ дар 
адабиёти классикии тоҷику форс”дар 
чаҳорчӯбаи ниёзҳои иҷтимоӣ ва маънавии 
ҷомеа дар самти тарбия ва таълим навишта 
шудааст. 

Маҷмӯа аз муқаддима ва мақолаҳо дар 
бораи омӯзиши аҳвол ва осори 27 тан аз 
адибони тоҷик иборат аст. Тибқи мавзӯъ, 
дар атрофи ақидаҳои равшангароӣ, 
маорифпарварӣ, илммеҳварӣ, дар умум, 
дунявият баҳс мекунад.

Муқаддимаи китоб ба қалами дониш-
манд Ҳафиз Раҳмон тааллуқ дорад. Дар он 
мавқеи илму хирад, маърифат, давлат ва 
сиёсат дар муносибат ба ҷанбаҳои эътиқод 
тафсир гаштаанд.

Муаллифи сарсухан бо такя ба 
андешаҳои мутафаккирони машҳури 
олам зарурат, мавқеъ ва манзалати  илму 
донишро дар зиндагӣ шарҳ медиҳад. 
Тақдири инсонҳоро вобаста ба тарзи та-
факкур ва сифати шинохти олам аз ҷониби 
худи одамон медонад. Ӯ дуруст зикр ме-
кунад: “ташаккули маниши нек табиист, 
ки худ аз худ ба ботини кас роҳ намеёбад, 
боистӣ раҳнамову қутбнамое дошта бо-
шад. Ин қутбнамо аввалтар аз ҳама дониш 
аст, ки ҳамроҳ бо таҷрибаи зиндагӣ касро 
ба зинаи ақл ва аз он болотар дар нардбо-
ни камолот – ба хирадмандӣ мебарад” 
(С.4).Барои тасдиқи фикр аз Абулқосими 
Фирдавсӣ мисоли мувофиқ меорад:

Хирад поку дин поку дил поктар,
Бувад, ҳар кӣ дорад манише ба сар.
Бузургӣ, серталабӣ ва дақиқнигории 

муаллифи “Шоҳнома” дар он аст, ки ӯ 
ҳашт аср қабл аз  файласуфи машҳури 
Ғарб, ки фармудааст: “На танҳо натиҷаи 
таҳқиқот, балки роҳе, ки ба он ҳидоят 
мекунад, бояд ҳақиқӣ бошад. Таҳқиқоти 
ҳақиқат худаш бояд ҳақиқӣ бошад” (Ко-
валченко И.Д. Методы исторического 
исследования. - М.: Наука, 2003. С.13), 
озодагии тинати инсонро бо таркиби сох-
тори ҷаҳонбинӣ ҳамбаста медонад. Аз илм, 
дониш, маърифат ва дин ҳам покиро тақозо 
дорад. 

Дар ин маврид ақл, ҳуш, зеҳн, идрок ва 
дарёфти инсонӣ-хирадро дар ҷойи аввал ме-
гузорад. Ва онҳоро бо тинат, табиат, сиришт 
ва бузургии одам вобаста мешуморад.

Дар муқаддима масъалаи таъмир ва 
татҳири (пок, покиза, тоза) фикр, ба воситаи 
он расидан ба худшиносӣ, ки танҳо тавассу-
ти донишу хирад ва таҷрибаи зиндагӣ сурат 
мегирад, таъкид мегардад. 

Яке аз беҳтарин қисматҳои сарсухан 
таҳлили мухтасари идеяҳои дунявият дар 
эҷодиёти мутафаккирон ва олимони араб 
аст, ки шоистаи омӯзиш ва баҳрабардорист. 
Он дар самти интихоби мавзӯъҳои илмӣ дар 
кафедраҳои ҷамъиятӣ ва Академияи илмҳо 
муфид ва барои  бисёре аз зиёиёни миллӣ 
намуна мебошад. 

Мусаллам аст, ки дунявият илм аст. 
Дар чаҳорчӯбаи мантиқи диалектикӣ арзи 
ҳастӣ мекунад. Шакли ҷаҳонбиниест, ки бо 
дарбаргирии маҷмӯи далелҳо қонунмандии 
умумӣ ва зарурии алоқамандии воқеияти 
реалӣ ва тафаккурро муайян  месозад. Дар 
доираи муҳтавои масъала зиддиятҳои дохи-
лии радшаванда надорад. Баръакс, ҷузъиёти 
он якдигарро давра  ба давра пурра мегардо-
нанд. Қувват мебахшанд. 

Ин шакли ҷаҳонбинӣ аз эътиқод, ки 
барои тасдиқи назария ва амалияи хеш ба 
таҷриба ва далелҳои воқеӣ ниёзмандӣ эҳсос 
намекунад, тафовути усулӣ дорад.

Принсипи дунявият ҳамон вақт ба 
эътиқод розӣ шуда метавонад, агар охирин, 
усулан, ба аввалӣ қоил бошад, онро эътироф 
ва бидуни қайду шарт қабул кунад. 

Дар муқаддимаи китоб оварда шудааст, 
ки “бидуни дониш идеяҳо афзун наме-
гарданд, яъне ғизои ақл ва дар таҷриба 
таҳаввул ёфтаи он – хирад ҳамеша илму 
дониш будааст” (С.6). Чунин тарзи 
масъалагузорӣ дуруст аст. Ҳамзамон бо ин, 
муаллиф таъкид месозад: “Ҳақиқат ин аст, 
ки хирад (ақл, ҳуш, зеҳн, идрок, дарёфт–
С.Я.) ҳаргиз ба эътиқод (ақида доштан, 
бовар, яқин доштан – С.Я.) ихтилофе на-
дорад” (С.6).

Тарзе ишора гардид,  мавзӯи баҳси 
илмӣ моҳияти масъала аст. Дар ин маврид 
сухан дар бораи сарчашма ва муҳтавои илм 
ва эътиқодот, таркиби сохторӣ ва вазифаҳои 
функсионалии онҳо меравад. 

Агар хирад бар илм асос ёфта бошад, 
махзани он назарияи дар таҷрибаи инсонӣ 
тасдиқгардида мебошад, тавре ки худи 
муаллифи сарсухан ҳам ёдовар мешавад. 
Ҳамин тариқ, эътиқод ва боварҳо бо илм 
ва хулосаҳои  илмӣ дар мухолифат қарор 
доранд. Муҳтавои ин зиддиятҳо дар ҷаҳони 
ислом, аз ҷониби бозигарони геополитикӣ 
мақсаднок, моҳирона ва тахассусмандона 
истифода мешавад. 

Субъектҳои манфиатдори низоъ 
муътақиданд, ки ҷангҳои оштинопа-
зири зеҳнӣ оқибат ба ҷангҳои дар даст 
силоҳи   тарафҳо анҷом меёбанд. Ин акси-
ома барои бозигарони геополитикӣ воситаи 
“рӯзгузаронӣ” аст. Яъне ихтилоф дар раҳи 
рост ба вуҷуд намеояд. Ин захираи бузурги 
геополитикӣ –вуҷуд доштани сарчашмаҳои 
ҳалнашавандаи душмании тарафҳо маҳз дар 
чаҳорчӯбаи илм ва дин эҳтиёткорона нигоҳ 
дошта, парвариш меёбанд. Шаклҳои ҷадиди 
дар ин асос аланга задани зиддиятҳои идо-
рашаванда коркард ва роҳандозӣ мегарданд. 
Таърихи Тоҷикистон, дар маҷмӯъ,  ҷаҳони 
ислом далели возеҳ ва раднопазири ин 
гуфтаҳост.

Китобҳои дарсӣ ва воситаҳои таълимӣ 
бояд сирф дар асоси талаботи илмӣ ва ил-
миву методӣ таълиф гарданд. Мафҳум ва 
истилоҳот тибқи ҳамин  усул бидуни эҳсоси 
духӯрагӣ ва мавҳумот истифода шаванд.

Воқеан, илм наметавонад биду-
ни суол хосияти устувор дошта бошад. 
Аммо зуҳуротеро, ки таҷриба ва озмоиш 
тасдиқ кардааст,  натиҷаи он ҳақиқат ва ба 
мақсади таълиф созгор аст, салоҳ дониста 
мешавад, ҳамон тавр истифода гардад. Хо-
нандаро набояд вориди баҳсҳое кард, ки 
ӯ ҳанӯз тавони фаҳмиши онҳоро надорад.

МАНБАЪҲОИ 
НАЗАРИЯИ ДУНЯВӢ

Дарки моҳияти дунявият, аввалан, бо 
эҳсос ва исботи қонунмандиҳои пайдоиш 
ва рушди ҳодисаҳои табиат, ҷамъият ва 
тафаккур, қатъан, зери таъсири илмҳои 
табиатшиносӣ пайдо шудааст. Баъдан 
ҳамчун шакли ҷаҳонбинӣ ба илмҳои 
ҷамъиятшиносӣ, аз ҷумла адабиёт во-
рид гаштааст. Илмҳои табиатшиносӣ 
- зистшиносӣ, риёзиёт, физика, кимиё,  
ситорашиносӣ, тиб ва ғайра ҷавҳар, пой-
девор ва сутуни аслии тафакккури дуня-
вият мебошанд. Тавре маълум аст, инҳоро 
илмҳои дақиқ ва бунёдӣ ном мебаранд. 
“Воқияти вуҷуд доштани ашё ва далел та-
вассути озмоиш ва мантиқ муайян карда 
мешавад. Чизе, ки тасдиқ намегардад, аз 
тафаккури ратсионалӣ (оқилона, маъқул, 
дуруст-С.Я.) берун аст” (Ардашев Р.Г. Ир-
рациональность общественного сознания 
россиян. -М.: РГСУ, 2021. -С.10). Бидуни 
илмҳои табиатшиносӣ дунявият, ҳамчун 
мафҳуми илмӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, чизе ғайр 
аз тахайюли одӣ, омӣ ва содалавҳонае буда 
наметавонад. Бе илмҳои табиатшиносӣ 
истилоҳи дунявият навъи тафсири  хуро-
фотии  олами ҳастӣ, мафҳуми пуч ва хушку 
холӣ аст, на чизи дигар.

Ақидаҳои саромадони илм ва адабиёти 
тоҷик, асосгузорони ақидаҳои дунявӣ дар 
сохтори ҷаҳонбинии миллӣ Абуабдуллоҳи 
Рӯдакӣ, Абуалӣ ибни Сино, Абулқосими 
Фирдавсӣ, Умари Хайём, Аҳмади До-
ниш, Садриддин Айнӣ ва дигарон 
натиҷаи омӯзиши илмҳои дар таҷрибаи 
инсонӣ санҷидашуда мебошанд, на таъ-
сири дидгоҳи фавқуттабиӣ, хурофотӣ ва 
мифологӣ. 
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ДАР БОРАИ ЯК КИТОБИ ДАРСӢ
Ҳамин тариқ, дунявият маҷмӯи 

ҷаҳонбинии илмии дар асоси дар-
ки қонунмандиҳои пайдоиш ва рушди 
зуҳуроти табиат, ҷамъият ва тафаккур 
ба вуҷудомада ва назарияи дар таҷрибаи 
инсонӣ бо далелҳо тасдиқгардида мебо-
шад. Маҷмӯаи муназзами андешаҳо ва 
амалияи тадқиқотро дар ҷараёни на-
здикшавии абадӣ ва беохири тафаккури 
инсонӣ ба олами ҳастӣ, принсип ва кон-
сепсияи батанзимдарории муносибатҳои 
ҷамъиятиро дар соҳаҳои давлат ва ҳуқуқ, 
ҳамзамон бо ин, дидгоҳи аҳли илм ва ада-
биёту фарҳангро дар фаъолияти эҷодӣ му-
айян мекунад.

  
НИГОҲЕ 

БА МУҲТАВОИ КИТОБ
Ба фикри мо, яке аз мақолаҳои 

муваффақи маҷмӯа “Умари Хайём - ринди 
мунавварфикр”мебошад.

Дар китоби дарсӣ ва воситаи таълимӣ, 
муҳим аст, ки ҳадафи таълиф аз муқаддима 
то хулоса ба тадриҷ, қадам ба қадам ҳалли 
худро ёбад. Дар чунин маврид, шарҳи за-
мони зиндагии адиб ва тарҷумаи ҳоли вай 
нақши муҳим дорад. Ва барҳақ, муҳаққиқ 
маҳз лаҳзаҳои ба мавзӯъ муассири ҳаёти 
Умари Хайёмро интихоб намудааст, ки 
аз муҳимтарин омилҳои ташаккули шах-
сияти ӯ ҳамчун олим, адиб, мутафаккири 
озодандеш ва ҳақиқатнигор ба ҳисоб ме-
раванд. Чунин шакл ва усули таълиф ба-
рои омода кардани хонанда ба дарки асли 
мавзӯъ кумак мекунад. Муаллиф, аз ҷумла, 
менависад: Хайём “дорои ҳушу хотираи 
неруманде будааст. Дар даврони ҷавонӣ 
бафарогирии илму дониш пардохта, дар 
фалсафа, нуҷум ва риёзӣ ба дараҷаҳои ба-
ланди илмӣ расидааст” (С.56). 

Муҳаққиқ бо нишон додани давраҳои 
донишандӯзӣ ва илмомӯзии Хайём баъдан 
чӣ тавр “субъекти таҳқиқ ба танзими 
ҷаҳони бенизом шурӯъ карданро” (И. 
Кант) тафсир мекунад: “Хайём дар даврони 
ҳукумати султон Ҷалолиддин Маликшоҳи 
Салҷуқӣ дар Нишопур аввалин расадхо-
наро бунёд кард ва бо дархости ӯ даст ба 
ислоҳи тақвим зад, ки то кунун бо номи 
“Тақвими Ҷалолӣ” маъруф аст. Рисолаи 
“Ҷабр ва муқобала” ба иловаи рисолаи 
дигар, ки дар он ба мушкилоти ҳандасаи 
Уқлидус посух додааст, аз машҳуртарин 
осори Хайём дар илми риёзиёт ҳастанд” 
(С.57).

Муаллиф бо ошкор кардани таҷрибаи 
андухта ва сифатҳои шахсияти мута-
факкири бузург муҳимтарин ҷанбаҳои 
ақидатии Хайёмро шарҳ медиҳад: ”Мавзӯи 
асосии рубоиёти Умари Хайёмро асрори 
азал, рози офариниш, муаммои ҳастӣ, 
ҷойгоҳи инсон дар низоми ҳастӣ, тамас-
хури хурофотпарастон, мубориза бо ху-
рофоту мавҳумот, маҳкумияти ақоиди 
бепояи уламову фақеҳон, ташвиқи ин-
сон барои баҳрабардорӣ аз дами гузаро-
ни умр, тарғиби инсон барои раҳоӣ аз 
қайду бандҳои сохтаву пардохтаи зеҳнӣ, 
ҷустуҷӯи ҳақиқати ашё ва шод зистану лаз-
зат бурдан аз неъматҳои бешумор...ташкил 
додааст”( С.56).

Муҳаққиқ аз шоири англис Эдвард 
Фитсҷералд мисол меорад, ки ӯ ҳанӯз 
соли 1859 рубоиёти Хайёмро тарҷума ва 
бо ин амали худ олим ва мутафаккири 
тоҷикро машҳури ҷаҳон кардааст. Ба хо-
тири муътақид гардонидани хонанда, му-
аллиф таъкид намудааст, ки маҳз аз таъ-
сири эҷодиёти адиб ва файласуфи забар-
дасти миллати мо, дар Ғарб даҳҳо мактаби 
пешқадами ақидатӣ арзи вуҷуд кардааст 
ва дар ҳамин асос, барҳақ, Хайёмро яке аз 
асосгузорони эгзистионализм дар Дунёи 
Куҳан мешуморад.

Боиси қаноатмандист, ки дар мақола 
аз методҳои муқоисавӣ, сохториву 
функсионалӣ ва таърихӣ  ҷиҳати ҷалб 
намудан ва муътақид сохтани хонан-
да хуб истифода шудааст. Ҳамин тариқ, 
муаллиф мехоҳад, донишомӯзро барои 
дарки муҳиммияти масъала – тағйири 
ҷаҳонбинӣ ба мақсади пешрафти ҷомеа ва 
рушди миллат раҳнамун созад: “Бо кумаки 
рубоиёти Хайём аврупоиҳо худро аз қайду 
банди мавҳумоти динию мазҳабӣ наҷот 
доданд, аммо шарқиён, ки ба ин мавзӯъ 
чандон таваҷҷуҳ накарданд, ҳамчунон дар 
банди афкори ғайриилмии хеш боқӣ мон-
даанд” (С.56).

Дар таҳқиқи осори Умари Хайём 
муҳаққиқ ба дудилагӣ, духӯрагии маъно 
ва камҳавсалагӣ роҳ намедиҳад, чунон-
чи дар қисмате аз бахшҳои ин китоб ва 

рафтори баъзе аз зиёиён мисли иқтибоси 
машҳур “худҳошонро дар иҳотаи мавҳуми  
мансубият ба мағзи миллат” мешуморанд,  
дида мешавад. Ӯ бо овардани далелҳои 
мушаххас иброз медорад: “Хайём бо та-
моми қудрат озодии инсонро ситоиш на-
муда, тарс аз ояндаро накӯҳиш менамуд. 
Дар андешаи Хайём он чӣ инсонро хору 
залил мекунад, тарс аз оянда ва қабули 
хурофотест, ки дар тӯли асрҳо бар ӯ таҳмил 
шудааст. Бинобар ин, то замоне ки инсон 
аз зери бори хурофот ва андешаҳои ботил 
зеҳни худро озод накунад, ҳаргиз ба маъ-
нии зиндагӣ сарфаҳм намеравад” (С.56).

ЗАБОНИ МАҚОЛА СОДАВУ
 РАВОН, ФАҲМО ВА

МУВОФИҚ БА САТҲИ ФАҲМИ 
ХОНАНДА АСТ 

Муаллифи мақолаи “Носири Хусрав 
шоири озода ва хирадгаро” манзалати 
илмӣ ва адабии алломаи миллати тоҷикро 
дар доираи мавзӯъ бо мисолҳо шарҳ дода-
аст. Кӯшидааст, ки муҳтавои эҷодиёти ӯро 
маҳсули тинати бузурги шоир ва андухта-
ни донишу таҷриба ба қалам диҳад. 

Хусусияти эҷодиёти Носири Хусрав бо 
он фарқ мекунад, ки ӯ дар ибрози ақидаҳо 
ба мисли гузаштагони бонангу ори худ, 
устувор, собитқадам ва далеру рӯинтан аст. 
Муҳаққиқ тағйири ҷаҳонбинии шоирро аз 
лиҳози маънавӣ ба таъсири “Шоҳнома” 
ва рӯҳи  ватанпарастонаи Абулқосими 
Фирдавсӣ вобаста медонад. Бо далелҳои 
асоснок хонандаро барои шиносоӣ ва 
муътақидкунонӣ ба осори Носири Хусрав 
ҳидоят менамояд. 

Муаллиф дар асоси таҳлили эҷодиёти 
шоир ба хулоса меояд, ки “Носири Хусрав 
адиб ва мутафаккири мубориз, миллӣ, 
инсондӯст, адолатҷӯ, озодихоҳ, худшинос 
ва дар орзуи ташкили давлати миллӣ аст” 
(С.93). Нидои дили қаламкаши номварро 
нисбат ба фанои давлати Сомониён аз ин 
байти шоир дармеёбад:

ХУРОСОН З-ОЛИ СОМОН 
ЧУН  ТИҲӢ ШУД, 

ҲАМА ДИГАР ШУДААСТ 
АҲВОЛУ СОМОН

Пайгирии мавзӯъ дар мақола аҳамият 
дорад, зеро ҳар ҷое, ки сухан дар бораи 
таассуб, хурофот ва маънавиёти бегонапа-
растона меравад, он ҷо таърихи миллат ва 
забони модарӣ мақому манзалати шоистаи 
худро аз даст медиҳад.

Муҳаққиқ дар натиҷаи таҳлили 
эҷодиёти  мутафаккири бузург ӯро ҳамчун 
шахсияти дорои қудрат ва тавоноӣ тавсиф  
мекунад. Ба муқобили ашхос ва зуҳуроти 
номатлуби ҷомеа равона шудани ин неруро 
таъкид месозад: “Носири Хусрав шоир ва 
андешаманди ҳассос, кунҷков, пажӯҳанда, 
сафаргаро, ғурбатдида, чуну чарокунанда, 
мубориз, эътирозгар, амирситез, исён-
гар, мардумдӯст, деҳқонситой, адолатхоҳ, 
инсондӯст буда, рӯҳониёни зоҳиргарой, 
мардумфиреб, шоирони маддоҳ, динга-
роёни муқаллиду ҷоҳил, нотавонбинони 
хурофотӣ, афроди беҳувият, чоплусро, ки 
дар хидмати бегонагон қарор доштанд, дар 
осораш мазаммат менамояд”(С.94). 

Барои донишомӯз азхуд кардани 
сифатҳои мазкур на танҳо боиси бой гар-
дидани захираи луғавии ӯ мегардад, балки 
қобилияти шинохти мантиқии муҳтавои 
масъаларо аз лиҳози дарки иҷтимоӣ ва 
сиёсӣ барояш осон мекунад, ки ин нукта 
муҳимтар аз ҳама мебошад.

Дар мақола нигоҳи муҳаққиқ ба мавзӯъ 
тавассути истифодаи бо салоҳият ва таф-
сири бо муваффақияти ашъори шоири 
барҷаста возеҳу равшан шарҳ дода шуда-
аст. 

“Асирӣ- намояндаи насли маорифпар-
вар” низ аз ҷумлаи мақолаҳои ҷолиби 
таваҷҷуҳ мебошад. Муаллиф барои кушо-
дани мавзӯъ аз назарияи умумии инъикоси 
воқеияти ҷамъиятӣ тавассути сухани бадеӣ 
хуб истифода кардааст. 

Дар мавод вазъи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва 
муҳити фарҳангие, ки шоир ба камол рас-
идааст, соҳиби илму маърифат гаштааст, 
тавзеҳ ёфтааст. Ҳамчунон, муҳаққиқ як 

нуктаи муҳим ва ибратангезро таъкид ме-
кунад: “Шоир ба таври мустақил таъри-
хи адабиёти тоҷику форс, илмҳои таби-
ию риёзиро хеле хуб меомӯзад. Вай дар 
муддати ҳашт соли иқоматаш дар Хуқанд 
забони русиро ҳам мустақилона омӯхта, 
дар мавриди тарзи навиштор ва гуфто-
ри ин забон дониши мукаммале ба даст 
меорад”(С.279).

Сарчашмаи ҷаҳонбинии Асирӣ 
таҷрибаи зиндагӣ ва донишҳои мукам-
мали ӯ мебошанд. Маҳз ин омилҳо ба 
адиб имкон медиҳанд, ки зиндагии тангу 
тори Бухорои вақтро ба кишварҳои пе-
шрафта дар муқоиса гузорад, баҳогузорӣ 
ва хулосабарорӣ намояд. Барои адиб та-
вони дарки омилҳои воқеияти иҷтимоӣ, 
сабабҳои аслии вазъ ва рӯйдоди ҷомеа 
муҳим аст. Асирӣ муҳити барои гирифтани 
донишҳои илмӣ носозгорро ҳамчун монеа 
паси сар ва худро мисли як зиёии миллӣ 
иродатманд ва собитқадам муаррифӣ ме-
кунад. Муҳаққиқ аз ҷумла менависад: 
“Асирӣ ба мисли дигар маорифпарварони 
тоҷик нисбат ба тартиботи асри миёна-
гии ҳоким дар Бухоро, зулми амиру амал-
дорон ва арбобони риёкори динӣ нафрат 
пайдо кард. Вазъияти пасти иқтисодиву 
иҷтимоӣ ва маишатии мардуми мазлуми 
Бухоро дили шоири нозукандешро ба дард 
меовард”(С.280).

Муаллифи мақола дар натиҷаи таҳлили 
моҳияти эҷодиёти Тошхоҷаи Асирӣ 
ҳувият, тинат ва табиати шоирро ҳамчун 
шахсияти бузург ва ҷасуру далер, ба анде-
шаи инҷониб, барои баъзе аз зиёинамоҳои 
дампои даврони мо, ки матои худҳошон 
ғарқи гирдоби таассубу хурофот аст, ба-
рои намуна нишон додааст: “Асирӣ шоири 
шуҷоъ ва ҷасуре буд. Ӯ ба таври ошкор бар 
зидди рӯҳониёни мутаассибу риёкор, ки бо 
ҳокимони золим якҷошуда, халқи бечораро 
бо фиребу найранг ғорат мекарданд, мубо-
риза бурдааст. Шоир, ки худ таҳсилкардаи 
мадраса дар шаҳрҳои Хуҷанду Хуқанд буд, 
тинати тоифаи рӯҳониро медонист ва бо 
макру ҳияли онҳо хуб ошно буд” (С.281).

Бидуни шак, ҷавҳари сухан дар мақола 
марбути шоири донишманд ва тавоно аст 
ва беҳтарин порчаҳои шеърии овардашуда 
тасдиқи афкори муҳаққиқ мебошанд. Ба 
хонанда илҳом мебахшанд.  Ӯро дар рӯҳи 
баҳрабардорӣ  аз илму маърифат ҳидоят 
мекунанд.  

ДАР БАРОБАРИ ДАСТОВАРДҲО,
БА ФИКРИ МО, МАҚОЛАҲОИ 

КИТОБ АЗ   КАМБУДИҲО ХОЛӢ 
НЕСТАНД 

Як зумра муаллифон,дар доираи 
мавзӯъ, ҷуръати даст задан ба таҳлил ва 
арзёбии аҳвол ва ашъори бузургтарин 
намояндагони адабиёти тоҷик, ба ми-
сли Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосими 
Фирдавсӣ, Абуалӣ ибни Сино ва дигар 
адибони барҷаста кардаанд. Дар ин роҳ 
заҳмат кашидаанд. Кӯшидаанд, ки тафси-
лоте пешниҳод намоянд. Аммо то ҳадди 
муайян дучори мушкилиҳо гаштаанд. Мо 
фақат намунаҳои кӯтоҳро дар бораи шарҳи 
эҷодиёти сардафтари адабиёти тоҷик 
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва Абулқосими 
Фирдавсӣ оварданӣ ҳастем. 

Аввалин ҷумлаи мақола, ки баъди 
тафсири ҳоли Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ома-
дааст ва эҷодиёти ӯро бидуни муқаддима 
хулосабандӣ карданӣ мешавад, ин 
аст: “Мавзӯи ашъори Рӯдакӣ умдатан 
нопойдорӣ ва бевафоии ҷаҳон, ғанимат 
шумурдани фурсат, тарғиби шодӣ ва шод-
зистиро дар бар мегирад” (С.16). (Услуби 
баёни муаллифон дар иқтибосҳо айнан 
оварда шудааст).

Ҳамчунон, муҳаққиқ менависад: 
“Рӯдакӣ шоири миллигаро ва ситоиш-
гари фарҳанг ва арзишҳои волои миллӣ 
дар замони Сомониён буд” (С. 14). Дар 
“Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” ка-
лимаи миллигаро ҷойгоҳ пайдо накарда-
аст. Аммо “миллатгаро” ҳамчун пайрави 
ақида ва сиёсати миллатгароӣ тафсир га-
штааст. Он муродифи мафкура ва сиёсати 
иртиҷоӣ дар муносибат ба миллатҳои ди-
гар ва соҳибимтиёзу бартар шуморидани 
миллати худ аз миллатҳои дигар тавзеҳ ёф-
тааст (Ниг. ба Фарҳанги тафсирии забони 

тоҷикӣ. –Д.:  2010.- С. 839).
Муҳаққиқ бо овардани беҳтарин 

порчаҳои шеърии  Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, 
мутаассифона, дар шарҳи баробарваз-
ни онон дар доираи мавзӯъ аз истифодаи  
методҳои илмӣ сарфи назар кардааст.

Дар мақолаи “Фирдавсӣ сароян-
даи ҳамосаи Ватан  ва андешаи дунявӣ” 
муаллиф  аз  тафсири илмӣ - сабабҳои 
воқеии ҳуҷуми арабҳо ба Осиёи Миёна 
худдорӣ мекунад: “Ба ҳарфи дигар, шу-
убия ҳамчун ҳаракати миллӣ-озодихоҳӣ 
дар муқобили бузургманишӣ (бузургма-
ниш будан - олитабиатӣ, олиҳимматӣ, 
асилзодагӣ, ашрофзодагӣ. Фарҳанги таф-
сирии забони тоҷикӣ. -Д:. 2010. -С. 251-
С.Я.) ва поймол шудани ҳуқуқи халқҳо, 
бавижа аҳли Аҷам, падид омад, зеро дини 
ислом дар ибтидо мусовот ва баробарии 
ҳамаи мусулмононро эълон карда буд, 
аммо тадриҷан арабҳои истилогар ин ши-
ори инсондӯстонаро канор гузоштанд ва 
миллатҳои шикастхӯрдаву мазлумро ба 
номи “маволӣ” хонданд, ҳаққу ҳуқуқ ва 
баробарии ҳамаи мусулмононро нақзу 
зери шубҳа гузоштанд...”(С.24). 

Дар таҳлил ва арзёбии ҳаракати шуубия 
дар китоб ихтилофот  ҷой дорад. Он бои-
си ба иштибоҳ бурдани хонанда мегардад: 
«Андешаҳои шуубӣ то чанд сада пас аз 
истиқлоли давлатҳои миллӣ дар марзҳои 
Ориёно ҳамчунон ривоҷ дошт ва асоси 
тамаддуни исломӣ бар он ниҳода шуд” 
(С.14); Дар ҷойи дигар: “Албатта, тавре ки 
гуфтем, шуубия ибтидо дар дохили худи 
қабилаҳои араб пайдо шуда буд, зеро ҳар 
қавму қабилаи араб худро ҳукмрони ки-
швар меҳисобид” (С.29); 

Аммо хотирнишон бояд кард: ”Шуу-
бия (аз ар. шуъуб-халқ, дар Қуръон ба маъ-
нои мардуми ғайри араб, аҷамиён омада-
аст) ҷараёни оппозитсионӣ нисбат ба усу-
ли ҳукмронии сиёсию фарҳангии арабҳоро 
гӯянд, ки охири асри 8 дар байни аҷамиён 
пайдо шуда буд” (Энсиклопедияи советии 
тоҷик. Ҷилди 8.-Д.: 1988. -С. 486).

Ба андешаи мо, мушкили асосӣ дар 
таълифи “Андешаҳои дунявият дар ада-
биёти классикии тоҷику форс” ба таври 
мушаххас муайян накардани объект ва 
предмети таҳқиқи илмӣ аст.

Маҳз ба ҳамин сабаб, бисёре аз му-
аллифон дар доираи маҷмӯа вазифаҳои 
худро пурра дарк накардаанд. Китобро 
на ба сифати дастури таълимӣ - ”Воси-
таи тавсиявӣ-амалӣ барои хонандагону 
донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миё-
наи умумӣ ва олии касбӣ”, тавре ки дар 
таъиноти он эълон шудаст, балки ҳамчун 
ҷамъи мақолаҳои назариявӣ, ибрози 
дидгоҳ ё бархӯрди субъективӣ ба мавзӯъ 
қабул кардаанд. 

Маълум аст, ки объекти таҳқиқот 
маҷмӯи хосиятҳои муайяни зуҳурот ва 
ҷараёнҳои воқеияи реалӣ мебошад, ки бо 
сифатҳои алоҳидаи худ – система, струк-
тура, вазифа, мундариҷа, аломатҳо ва 
қонунмандиҳои ҳастӣ аз дигар объектҳое, 
ки дар табиат, ҷамъият ва тафаккур 
ҳастанд, фарқ мекунад. 

Ба хотири он ки ҷараёни онтологӣ ва 
гносеологӣ дар доираи объект моҳияти 
охиринро, дар маҷмӯъ, дар бар мегирад, за-
рур аст, он қисмати объект мушаххас карда 
шавад, ки барои субъекти таҳқиқот ҳамчун 
арзиши аҳамияти амалии иҷтимоидошта 
интихоб шудааст. Ва онро, албатта, пред-
мети таҳқиқот ном мебаранд. 

Ин камбудӣ дар бисёр матолиби ки-
тоб,  алалхусус, дар мақолаи “Озодандешӣ 
ва дунёмадорӣ дар рубоиёти Абусаиди 
Абулхайр”(С. 36-46) ба назар мерасад. 

Истифодаи калима, ибора ва ҷумлаҳое, 
ки муҳтавои мақолаи зикргардидаро ифо-
да мекунанд, далели ин гуфтаҳоанд: “Па-
дари ӯ касби ошпазӣ дошта, писарашро 
аз хурдӣ ба ҷамъомади сўфиҳо мебурд”; 
“Баъди омӯхтани илм ба Меҳана омада, 
хонақоҳе барпо кард”; “Шайх Абусаид 
бар ин назар буд, ки илм бояд ба мақоми 
шуҳуд (шуҳуд – фарогирии дониш биду-
ни ниёз ба исботу далел) бирасад”; “дар 
шеъру таронаи Абусаид сухани шаръӣ 
ниҳон буд”; “Абусаид озору азият ва куш-
тани инсонҳоро ҳатто дар зери ливои дин 
сахт маҳкум мекунад” (С.38, 39, 40, 45). 
(Таваҷҷуҳ шавад ба мантиқ ва шакли ифо-
даи назари муаллиф ва хулосабарории ӯ 
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маҳз дар ҷумлаи охир). 

Тафсири баъзе порчаҳои шеърии Абу-
саиди Абулхайр натанҳо дар чаҳорчӯбаи 
мақолаи зикргардида, балки аз нигоҳи 
шинохти мавқеи иҷтимоии ин шоири ра-
вияи тасаввуф, ба андешаи мо, бозомӯзӣ 
ва тафсири иловагиро тақозо дорад. 

Ратсионализм, тавре ки дар порчаҳои 
назмии  Абусаиди Аблухайр мебинем, дар 
эҷодиёти шоир ҷойгоҳи шоиста дорад. Аз 
ин захираи маънавӣ, тибқи мавзӯи илмӣ 
мақсаднок бояд истифода  кард. 

Мавқеи олим, шоир, нависанда дар 
тӯли таърих умуман ва дар давраи ҳассоси 
давлатсозии имрӯз, хусусан, аз муносиба-
ти ӯ ба манфиатҳои воқеан миллӣ –забон, 
фарҳанг, сарзамин, худшиносӣ ва хештан-
шиносии миллӣ, дар ин асос тамоюл ва 
иродаи дар замири наврасону ҷавонон бе-
дор кардани эҳсос ва ифтихори ватандустӣ 
зоҳир мегардад. Бидуни такя ба илм ва 
далелҳои таърихӣ чунин кӯшиш аз таассу-
бу хурофот чизе бештар нест.

Боиси таассуф аст, ки баъзе аз намо-
яндагони соҳаи илм, бошуурона (ё шояд 
баръакс) зери пӯшиши гносеологияи схо-
ластикии “фарогирии дониш бидуни ниёз 
ба исботу далел” дар осиёби ҷараёнҳои 
зиддимиллӣ, ҷаҳонбинии мавҳум, 
ифротгароӣ, ҳаракат ба сӯйи торикиву 
зулмот об мерезанд ва бо ин амал ба илму 
маорифи миллӣ “хизмат” карданӣ меша-
ванд.

Чунин муносибати гелтерии 
содалавҳона мактаби миллӣ ва мардумро 
ба раҳгумӣ мебарад.

Таҳрифи тарзи илмии тафсири таърих 
ва тафаккури миллӣ, бозтоби он аз нигоҳи 
таассубу хурофот шакли нозуки фиде-
изм аст, агар он зери пӯшиши муассисаи 
расмии миллии илмӣ бозтоб гардад.  Ва 
ҳамчун зуҳуроти ниҳоят дағал, аз нигоҳи 
воқеияти таърихӣ ва адабӣ, ки намунаҳои 
он дар эҷодиёти Абулқосими Фирдавсӣ, 
Умари Хайём,  Носири Хусрав ва дигар 
бузургон оварда шудаанд, ба ҳисоб мера-
вад. “Фалсафа ҳамчун илми хирад барои 
ҳама таъин шудааст. На ҳама ба дарки он 
мерасанд, аммо ин масъалаи дигар аст” 
(Гегел Г.В.Ф. Слово о науке.- М.: Знание, 
1978.-С.33).

Илмҳои ҷамъиятӣ аз ҷумла фалсафа, 
адабиёт, санъат, забоншиносӣ, этногра-
фия, давлатшиносӣ ҳуқуқ ва ғайра, дар 
шакл ва мазмун, сарфи назар аз зинаи ка-
молот, се ҳазор сол қабл ҳам хосият ва бо-
зтоби амиқи сиёсӣ, идеологӣ ва миллӣ до-
штанд. Муаллақ набуданд. Соҳиби тараф 
буданд. Онро ҳимоя мекарданд. Давлат 
ҳам наметавонист ва наметавонад ҷабҳаи 
ташаккули маънавии миллатро бетаваҷҷуҳ 
монад. Муносибатҳои муассисаи мар-
казии сиёсии ҷомеа (давлат, ҳукумат) ва 
соҳаҳои илмҳои ҷамъиятӣ, дар асл, як си-
стемаи бо ҳам алоқаманд ва вобаста мебо-
шанд. Ҳолати фавқулода дар ин муносибат 
мавзӯи дигар аст. 

  
ДАР БОРАИ  ЗАБОНИ 

МАҶМӮА
Албатта, дар олам забони мутлақи фа-

рогир, ки таркиби луғавии он фақат мансуб 
ба як миллат ё халқ  бошад, вуҷуд надорад. 
Аммо тамоми забонҳои расмӣ дар ҳар дав-
ру замон вобаста ба шароити таърихӣ, ва-
зъи сиёсӣ, фарҳангӣ,  дараҷаи тараққиёти 
илму техника меъёрҳои истифодашаван-
даи фонди луғавӣ ва таркиби луғавӣ до-
ранд. Яке аз забонҳои қадимтарини дунё 
- забони тоҷикӣ аз ин қоида истисно нест. 
Дар Тоҷикистон ҳам меъёрҳои забони ада-
бии ҳозираи тоҷикӣ амал мекунанд. 

Бояд хотирнишон кард, ки муалли-
фон ҳангоми иншои мақолаҳо бидуни за-
рурат аз луғатҳо, калимаҳои арабиасос ва 
иқтибосие истифода бурдаанд, ки равонӣ 
ва содагии ифодаҳоро  халалдор месо-
занд. Маънии онҳо ба хонанда нофаҳмо 
мемонад. Ба монанди лиҳозо (бинобар 
ин, ба ин сабаб), маод (зиндагии баъд аз 
марг), лоязол (лоямут, намиранда), тамҷид 
(мадҳ, ситоиш таъриф), яди байзо (дасти 
муъҷизаноки Мӯсои пайғамбар, равшанӣ, 
офтоб, муъҷиза, корнома, маҳорат, 
тавоноӣ) барозанда (шоиста, сазовор), 
тамомиёр (тафсир ё тарҷумаи он дар 
луғат нест), разонат (устуворӣ, пойдорӣ), 
бардагӣ (асирӣ, ғуломӣ, бандагӣ), инҳитот 
(фуруд омадан, таназзул), муътаъзил (ка-
норагир, гӯшанишин), каррот (дар луғат 
нест), биноан (бинобар ин), иҷмолан (тав-
ри хулоса), ливоа (ливо, парчам,байрақ), 

шикебоӣ (сабр, таҳаммул), маҷзуб 
(ҷазбкунанда), муаххар (таъхирнопазир) 
ва даҳҳои дигар.

Вобаста ба ҳадафмандӣ ва таъйиноти 
маҷмӯа забон ва услуби баёни китоб ниёз 
ба таҳрир дорад. 

Бузургтарин намунаҳои забони тоҷикӣ 
ва тарзи ифодаи маъниҳо ва мафҳумҳо дар 
осори безаволи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва 
ҳамасрони ӯ, “Шоҳнома”-и Абулқосими 
Фирдавсӣ, асарҳои илмӣ ва адабии клас-
сикони адабиёти навини тоҷик Садрид-
дин Айнӣ, Мирзо Турсунзода ва қудрату 
маҳорати маъниофаринии онҳо мавҷуданд. 

Мақолаҳо, ки ҳамчун дастури таълимӣ 
таъйин шудаанд, чун қоида, бо саволҳо 
анҷом меёбанд. Бидуни шак, онҳо бояд 
имтиҳон кунанд, ки хонанда то кадом ан-
доза мундариҷаи китоб ва мақсади таъли-
фи онро дар доираи мавзӯъ ва ҳадафи ма-
вод азхуд кардааст. Боиси таассуф аст, ки 
дар аксар ҳолат, саволҳо ба чунин талабот  
ҷавобгӯ нестанд.

Ҳамзамон бо ин, дар китоб хатоҳои 
мантиқӣ, морфологӣ, синтаксисӣ, 
орфографӣ, такрор истифода шудани як 
калима (тавтология), ҳатто дар доираи як 
ҷумла, зиёд ҷой доранд, ки аз овардани 
мисолҳо дар ин бора худдорӣ мекунем. 

Қисмати зиёди мақолаҳои китоб ниёз 
ба таҳрири илмӣ доранд. 

ДУНЯВИЯТ,  НАЗАРИЯ  
ВА  МЕТОДОЛОГИЯИ

ТАҲҚИҚ
Китоби дарсӣ, адабиёти таълимӣ 

ва ҳама гуна таҳқиқот тибқи назарияи 
илмӣ, ба ибораи дигар, маҷмӯи идеяҳо ва 
ҷаҳонбиниҳо, ки зуҳуроти моддӣ  ё маъна-
виро тафсир мекунанд, таълиф мешаванд. 
Таъкид бояд кард: “Нисбат ба фарзия 
(гипотеза) назария гуфта, ҳамон чизеро 
меноманд, ки тавассути далелҳои илмӣ 
ё таҷриба ҳолат ва хулосаҳои он тасдиқ 
шудаанд” (Ковальченко И. Д. Методы 
исторического исследования. - М.: -Нау-
ка,2003. -С.25).

Неруи илм дар тавъам омадани диалек-
тика ва ҷаҳони моддӣ аст.

Тағйироти олами берунӣ ҷараёни бео-
хири олами ҳастӣ мебошад. Он новобаста 
аз шуури инсон воқеият дорад. Одам – яго-
на мавҷудоти соҳибшуур қудрати бузурги 
дарк кардан, фаҳмидан, азхуд намудан ва 
дигаргун сохтани муҳитро, дар ҳар ша-
кле, ки бошад, дорад. Ва дар дунё зуҳуроте 
нест, ки зери таъсири собитқадамона, пай-
дарпай, бебокона ва мақсадноки илм чун 
муаммои сарбаста боқӣ монад. 

Агар ба таълимоти илмӣ, фалсафӣ ва 
адабии абармардони миллати тоҷик дар 
ҳазорсолаи ахир нигоҳ кунем, дар ин 
“ҷаҳони ҳамеша гирдгардон” онҳо қудрати 
“аз қаъри гили сиёҳ то авҷи Зуҳал ҳал кар-
дани ҳамаи мушкилоти гетиро” воқеан ба 
намоиш гузоштаанд ва ба ҷаҳониён эълон 
кардаанд. Ҳарчанд ки адабиёт ва фалса-
фаи муосири миллӣ вақтҳои охир каме 
сукут кардаанд, боке нест. Ба хотири он ки 
мабодо “ҷаҳонро ба бад наспарем”, аз он 
захираҳои бузурги илмиву маънавии гу-
заштагонамон набояд фосилагирӣ кунем.

Ба ғайр аз назарияи илмӣ роҳ, усул ва  
воситаи расидан ба ҳақиқати илмӣ нақши 
муҳим дорад. Дар ин самт омӯхтан, аз-
худ кардан ва интихоб намудани методҳое, 
ки муносибати субъекти таҳқиқотро 
ба объекти таҳқиқот муайян мекунанд, 
муҳимманд. 

Ба назари мо, ҳангоми таҳқиқи 
ҷаҳонбинии дунявӣ методҳои таърихиву 
генетикӣ, таърихиву муқоисавӣ, таърихиву 
типологӣ, системавию сохторӣ, система-
вию функсионалӣ, омӯхтани сарчашмаҳои 
таърихӣ ва далелҳои таърихӣ тавъам бо 
дигар методҳои таҳқиқот масири расидан 
ба мақсади таълифотро муайян месозанд. 

ОИД БА
САРЧАШМАҲОИ АФКОРИ 

ДУНЯВИЯТ
Нютон таъкид карда буд: “Агар мо аз 

дигарон дуртар   дида бошем, сабаб он аст, 
ки дар китфони дигарҳо истодаем”. Ин 
суханҳо чун ибрози эътиқод, эътироф ва 
миннатдорӣ аз мутафаккирони гузашта ва 

ҳамзамон бо ин, ҳидоят ва маслиҳат барои 
ояндагон аст. 

Китобҳои дарсӣ дар маҷмӯи таъли-
фот дар соҳаи илму маориф муҳимтарин, 
арзишмандтарин мавод барои сохтани 
ҷаҳонбинӣ, тарбияи инсон, эъмори  давлат 
ва давлатдории миллӣ ҳастанд, зеро маҳз 
ҳамин “китоб чашму гӯши одамро мекушо-
яд, гигиенаи ҷисмонӣ ва рӯҳиву ақлонии 
инсонро таъмин мекунад, ҷаҳонбинии як 
одамро ба ҷаҳонбинии инсоният мепай-
вандад ва баръакс, донистан лозим аст, ки 
агар мардум содалавҳ монад, онро наздикӣ 
ба баҳр ҳам наҷот намебахшад”(Рузвелт).

Адабиёти таълимӣ ва тарбиявӣ ми-
сли фарҳанг (луғат) донишҳоеро, ки айни 
замон дар сатҳи илми миллӣ ва дунё ба 
барномаи мактабу донишгоҳ мувофиқ ме-
оянд, дар бар мегирад. Ва ҳар сол, агар за-
рур бошад, ба онҳо тағйироти муайян во-
рид карда мешавад. Ба ақидаи мо, китоби 
дарсӣ ягона маводи илмӣ ҳаст, ки ҷавҳари 
дастовардҳо ва донишҳои соҳавиро воба-
ста ба объект ва предмети мавзӯъ аз ада-
биёти дастрас дар он ҷамъ, ба таркиби 
луғавӣ ва мантиқи объект ва предмети ма-
вод мувофиқ карда, пешкаши хонанда ме-
гардонанд. Дар ин маврид, тибқи маъмул, 
ягон кас кӯшиши даъвои рӯнависиро на-
мекунад. 

Навиштани китоби дарсӣ дар илму 
маорифи тоҷик анъанаҳои таърихӣ до-
рад. То инқилоб ва замони шӯравӣ танҳо 
бузургтарин олимон ҷуръати навиштани 
китобҳои дарсиро кардаанд. Давлат ҳам 
ба онҳо эътимод бахшидааст. Аз онҳо 
қаноатманд будааст. Ин нобиғагони илм 
ба насли ҳафт даҳсолаи он замон ҳаққи 
устодӣ доранд. Шогирдон ҳам бо муалли-
фони китобҳое, ки аз онҳо илм омӯхтаанд, 
ифтихор мекунанд: Абдулқодири Шакурӣ, 
Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ, Абдуррауфи Фи-
трат, Сайид Ризо Ализода, Тӯрақул Зеҳнӣ, 
Холиқ Мирзозода, Абдулғанӣ Мирзоев, 
Шарифҷон Ҳусейнзода, Соҳиб Табаров, 
Раҳими Мусулмониён, Ҳилол Карим, 
Воҳид Асрорӣ, Ҳамид Бақозода, Додоҷон 
Тоҷиев, Носирҷон Маъсумӣ, Абдусалом 
Деҳотӣ, Юрий Бобоев, Аълохон Афсаҳзод, 
Шарофиддин Рустамов ва дигарон. 

Меҳру муҳаббатро ба илму дониш та-
вассути сарфу наҳви забони тоҷикӣ ва 
адабиёти классикӣ маҳз ҳамин дониш-
мандон ва ҳамсафони онон ба миллионҳо 
наврасон  ва  ҷавонон омӯхтаанд. Дар 
онҳо эҳсоси ватандӯстӣ, хештаншиносӣ 
ва худшиносии миллиро бедор кардаанд. 
Аз шаш Қаҳрамони Тоҷикистон Садрид-
дин Айнӣ ва Бобоҷон Ғафуров ба таълифи 
китобҳои дарсӣ шуғл варзидаанд. 

Мо муътақид ҳастем, ки китобҳои дар-
сии дар соҳаҳои забони модарӣ, сарфу 
наҳв ва адабиёти тоҷик навиштаи олимони 
замони шӯравӣ метавонанд бо коркард ва 
нигоҳи интиқодӣ - тағйири мисол, вазъи 
сиёсии замон, ҳамчун яке аз сарчашмаҳои 
муътамади илмӣ, илмиву методӣ ва услу-
би истифодаи захираҳои забони модарӣ  
истифода шаванд. 

Олимоне, ки дар асоси риояи маҷмӯи 
талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ ва маънавӣ ба 
унвони баланди муаллифи китобҳои дарсӣ 
ва адабиёти таълимӣ сазовор мешаванд, 
бояд манзалати “Устоди миллионҳо”- ро 
дар хотир дошта  бошанд. 

Зеро давлат ба дӯши ононе, ки китоби 
дарсӣ менависанд, бузургтарин масъули-
ятро мегузорад. Ҳамзамон бо ин, муалли-
фони китоби дарсӣ ононе ҳастанд, ки ин 
масъулиятро дар назди давлат, миллат ва 
ояндаи он дарк мекунанд. 

Мо чунин мешуморем, ки ҷаҳонбинии 
миллионҳо аз қалами ин шахсиятҳо 
вобастагӣ дорад. 

 ХУЛОСА
Дар маҷмӯъ, мафҳум ва тафакку-

ри дунявӣ дар фарҳанги мо бо дар-
ки илмии истилоҳоти “миллат”, 
“тоҷик”, “тоҷикият”, “давлати миллӣ”, 
“манфиатҳои миллӣ”, “хештаншиносӣ”, 
“худшиносии миллӣ”, “истиқлоли миллӣ” 
ва “ҷаҳонбинии илмӣ” ҳамсанг аст. 

Ҳамзамон бо ин, мафҳуми “афкори 
дунявӣ” барои мардуми олам,  аз ҷумла 
тоҷикон сухани нав нест. Ҳамқадам ва 
ҳамсинну соли Homo Sapiens аст. Ҳанӯз 

аз аввалин эъломияи эҳсоси эътиқод ва 
эътирофи “дониш андар дил чароғи рав-
шан будан”, кӯшиши “бардоштани ин 
фалакро зи миён ва сохтани дунёи нав 
ба мақсади осон ба коми  дил расидан”, 
“ҷаҳонро сақф бишкофтану тарҳи нав ан-
дохтан” шакли расмӣ гирифтааст. Ҳанӯз 
аз замоне, ки табақаи пешқадами мил-
лат – зиёиён барои истиқлол ва ҳувияти 
забонӣ, фарҳангӣ, анъана ва расму русуми 
худ мубориза оғоз намудаанд. 

Ҳамин тариқ, дар доираи мантиқи 
таърихии илм, адабиёт ва фарҳанги милла-
ти тоҷик мафҳуми дунявӣ вуҷуд дошт. Дар 
акси ҳол, мо аввалан тоҷик, баъдан миллат 
ва ахиран соҳиби давлати мустақил  наме-
будем. Ба даврони хотирҷамъиву осудагӣ 
ва  суботу озодагӣ намерасидем. 

Эътиқод, таассуб, хурофот ҳам маҳсул 
ва ҳамқадами таърихи инсоният мебо-
шанд. Онҳо ҳам мисли дунявият шакли 
ҷаҳонбинианд. Мантиқи сиёсӣ, иҷтимоӣ 
ва идеологӣ доранд. Барои ҳамаи миллатҳо 
чунин тақдир ҳамроҳ будааст. 

Аммо сухан дар бораи таносубҳо, яъне 
ақаллият ва аксарият меравад. Миллатҳое, 
ки илму дониш фарогири аксарияти онҳо 
шуд, дар арсаи ҷаҳон тасаллут пайдо 
карданд. Аҳволи мардуми хешро беҳбуд 
бахшиданд. Зиндагии шоиста доранд.  
Натанҳо истифодаи захираҳои табиии 
оламро ба манфиати худ ба роҳ монданд,  
балки ақли мардумони бегонаро ҳам мутеи 
худ гардонданд. 

Ва баръакс, дар ҷое, ки хурофот ва та-
ассуб аксариятро фарогир шуд, зиёӣ дар 
ақаллият монд. Сарзамин бо  мардумо-
ни содаву гумроҳу нодонбачаҳои худаб-
зори арзони бозиҳои аҷнабиён гардид. 
Омилони геополитикӣ бо суиистифода аз 
дину мазҳаб ва хурофоту таассуб эҳсоси 
худшиносӣ ва хештаншиносии миллии 
пайравони исломро  беҳис (а н е с т е з и я)  
карданд. Ба ҷойи он, дар майнаи мусул-
монон тухми ҷаҳонбинии “ал –Қоида”, 
“Давлати исломӣ”, “Ансоруллоҳ”, “ҳизби 
наҳзати исломӣ” ва дигарҳоро кориданд. 
Акнун онҳоро ҳамчун лашкари муфту рой-
гон барои манфиатҳои худ истифода ме-
кунанд.

Ин ҷо сухани Волтер (Франсуа Мари 
Аруэ, 1694 – 1778) ба хотир меояд, ки 
гуфтааст: “Одамони бечора! Чӣ садсолаҳо 
лозим шуд, ки каме ақл пайдо кунед!”.

Ҳамин тариқ, дар Тоҷикистон, ки зиёда 
аз навад дар сади мардум мусулмонанд, ду 
роҳ вуҷуд дорад. Ё бо пайравӣ аз илми дар 
таҷрибаи инсонӣ тасдиқшуда мамлакати 
хешро обод, якпорчагӣ ва оромиву озода-
гии онро таъмин мекунем, ё зери таъсири 
хурофоту таассуб озодӣ, рушду тараққӣ ва  
сулҳу суботи давлати миллии худро зери 
суол мебарем. Роҳи сеюм вуҷуд надорад!

Пайравони роҳи якум ба мисли 
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосими 
Фирдавсӣ, Абуалӣ ибни Сино, Аҳмади 
Дониш, Садриддин Айнӣ, дигар бузурго-
ни миллат, зиёиёни миллӣ ва худи мар-
дум ҳастанд. Рӯҳи зиёӣ тавъам бо неруи 
мардумӣ ва худшиносии миллӣ бузургтар, 
қавитар аз ҳамаанд!

Таърихан ва ҳоло низ дар пуш-
ти ҷонибдорони роҳи дуюм қудратҳои 
геополитикӣ бо  барнома ва пулу мол 
истодаанд. Ба онҳо  бояд бо чашми хирад 
нигарист, шинохт ва манфиатҳои давлати 
миллиро ҳимоя кард.  

Умед аст, ки зиёиён (шахсони огоҳ аз 
илму фарҳанг, равшанфикр, бомаданияту 
соҳибмаърифат) бо мувофиқ кунонида-
ни донишу малака ба талаботи рӯз ва му-
каммал гардонидани пажӯҳишҳои худ, аз 
ҷумла, дар доираи китоби мазкур, дастрас 
намудани он ба омма барои пойдории дав-
лати миллӣ саҳми муассир хоҳанд гузошт. 

Ин натиҷагирӣ аз таъкиди дар таҷрибаи 
таърих тасдиқгардидаи  Аристотел бармео-
яд, ки гуфта буд: “Охир, тарбия бояд ба 
ҳар як сохти давлатдорӣ ҷавобгӯ бошад; 
сифати инсонии мувофиқ ба ҳар як сох-
ти давлатдорӣ, ба тарзи одӣ, барои ҳифзи 
ҳамин сохт хизмат мекунад ва пеш аз ҳама 
сабаби пайдоиши он мегардад” (Аристо-
тель. Политика. - М.: РИПОЛ классик, 
2010. -С.535).

Саймуъмин Ятимов,
 профессор

Бознашр аз маҷаллаи “Илм ва ҷомеа”, 
№1 (28), соли 2022

ДАР БОРАИ ЯК КИТОБИ ДАРСӢ



№ 10-11  (160-161), 22 июни соли 2022 7

МУЊАЌЌИЌ  ВА ТАБЛИЃГАРИ 
ВАЊДАТИ МИЛЛЇ

Вањдати миллї. Њар гоњ ин ибо-
раи бароямон муќаддасро ба забон 
меорем хоњ-нохоњ номи Корманди 
шоистаи Тољикистон, доктори илми 
филология, профессор Ќурбон Во-
сиев ба хотир меояд ва ин табиї њам 
њаст, зеро дар доирањои сиёсї ва ил-
миву фарњангии кишвар кам касест, 
ки дар гуфтори пурњарорату таъсир-
бахш ва навиштори пурмуњтавову 
хонданї дар ин мавзўъ ба ин марди 
шариф баробар шуда тавонад. 

Профессор Ќурбон Восиев дар 
мавзўи вањдати миллї наздик ба 60 
маќолаву асари илмї, илмї-омавї 
ва иљтимої- сиёсї таълифу тадвин 
намудааст, ки маќолањои «Вањдати 
њамгавњаронро ќоилем», «Хирад -  
тањкимбахши вањдати миллї», «Дар  
вањдати  мо  њарфи  насанљида  на-
бошад», «Бикўшем,  ки  вањдат  ба  
љон  парварем», «Рукне  аз  сиёсат», 
«Андешаи   миллї   - тањкимбахши   
давлати   соњибистиќлол», «Наќши  
Њаракати   Вањдати  миллї  дар  за-
мони  гузариш», «Вањдат - раванди 

наљотбахш» ва рисолањои «Сиёсати 
давлатї ва вањдати миллї», «Вањдат 
ва истиќлолият», «Вањдат зевари дав-
лати миллї», «Вањдат маромномаи 
давлати миллии тољикон», «Вањдат, 
давлат, Президент» аз љумлаи онњо 
мебошанд.

Дар асару маќолањои дар мавзўи 
вањдати миллї эљоднамудаи худ устод 
Ќурбон Восиев масъалањои марбут 
ба моњияту арзиши вањдати миллї, 
ањамияти таърихии Созишномаи 
умумии истиќрори сулњ ва ризоияти 

миллї дар Тољикистон, наќши Ња-
ракати Вањдати миллї ва эњёи Тољи-
кистон дар пойдории сулњу салоњ ва 
истењкоми давлати навини тољикон,  
хидмати халќи Тољикистону мил-
лати сарбаланди тољик бо сарварии 
Пешвои миллат, Президенти Љумњу-
рии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар таъмини баќои давлату 
вањдати миллат ва монанди инњоро 
бо як мањорати хос мавриди тањлилу 
тањќиќ ќарор додааст. 

Бояд гуфт, ки дар миёни масъа-
лањои вобаста ба Вањдати миллї, ки 
профессор Ќурбон Восиев дар ниго-
штањои худ мавриди тањќиќу тањлил 
ќарор додааст, масъалаи наќши Пре-
зидент дар расидан ба Вањдати мил-
ливу ризоияти љомеа маќоми махсус 
дорад. Дар маќолањои «Абармарди 
дунёи сиёсат», «Наќши  мактаби  
сиёсии  Э.  Рањмон  дар  густариши  
Вањдати  миллї», «Маќоми шахсияти 
Эмомалї Рањмон дар дунёи сиёсат», 
рисолаи «Сиёсатмадори таърихни-
гор» ва ѓайра муњаќќиќ талошњои 

пайгиронаи Пешвои миллат, Прези-
денти Љумњурии Тољикистон муњта-
рам Эмомалї Рањмонро дар самти 
истиќрори сулњу вањдати миллї ва 
њалли масъалањои душвори давраи 
пас аз љанги шањрвандї бо далелњои 
равшану мантиќї ба риштаи тањлилу 
тасвир кашида, ўро њамчун як шах-
сияти нодири сиёсї ба ќалам додааст 
ва бовар дорад, ки «миллату давлати 
мо мањз ба шарофати матонату сар-
супурдагї ва миллатпарастиву љон-
нисории ин абармард дар пањлуи бу-

зургтарин давлатњои пешрафтаи дунё 
ќарор хоњад гирифт».

Дар Њаракати Вањдати миллї ва 
эњёи Тољикистон, ки бо маќсади 
њифзи сулњу субот, тањкими Вањдати 
миллї ва тарбияи худогоњиву худши-
носии миллї мањз бо ташаббуси Пре-
зиденти кишвар муњтарам Эмомалї 
Рањмон 25 сол ќабл ташкил шуда буд, 
профессор Ќурбон Восиев 11 сол ба 
њайси муовини аввал ва раиси ку-
митаи иљроия содиќонаву софди-
лона фаъолият намуда, дар тањкими 
истиќлолияти милливу сулњу салоњ 
дар кишвар ва пешрафти њаёти љомеа 
сањми муносиб гузоштааст.

Зиндагиномаи доктори илми фи-
лология, профессор Ќурбон Воси-
ев гуногунпањлу аст. Ў дар бароба-
ри марди сиёсат ва олими пуркор 
будан (солиёни зиёд ба њайси му-
шовири давлатї, мушовири калони 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муовини аввал ва раиси Кумитаи 
иљроияи Њаракати Вањдати миллї 
ва эњёи Тољикистон кор кардааст ва 
ба ќалами ў зиёда аз 600 маќолаи 

илмї ва илмї-оммавиву наздик ба 70 
китоб тааллуќ дорад) мураббии ѓам-
хор низ мебошад. Устод  зиёда аз 40 
сол аст, ки дар донишкадаву дониш-
гоњњои пойтахти кишварамон ба до-
нишљўён аз фанњои адабиёти тољик 
ва фарњангшиносї дарс гуфта, дар 
тарбияи њисси худшиносї, њувияту 
ифтихори миллї, ватандўстї ва та-
шаккули љањонбинии љавонон сањми 
босазо мегузорад. Вале њамин нук-
таро бояд таъкид намуд, ки таблиѓи 
Вањдати миллї ва ризоияти љомеаи 

кишвар њељ гоњ барои ў машѓулияти 
муваќќатї ва ба иљрои ин ё он вази-
фаи маъмурияш вобаста набудааст. 
Аз боби ќимати сулњу субот ва Вањда-
ти миллї гуфтану навиштанро  устод 
Ќурбон Восиев рисолати аввалин-
дараљаи инсонї ва шањрвандии худ 
медонад, зеро хуб дарк менамояд, ки 
дар шароити ташаннуљи рўзафзуни 
авзои сиёсии љањон ва ављ гирифта-
ни низоъњои байнидавлативу байни-
мазњабї ин масъала барои кишвари 
љафокашидаи мо аввалиндараља ва 
њаётан муњим ба шумор меравад.

Донишманди маъруф, омўзгори 
асил ва мубаллиѓи Вањдати миллї 
Ќурбон Восиев имрўзњо ба синни му-
бораки 80 мерасад. Дар 80-умин сол-
гарди умри пурбаракаташ ба ў сиња-
тии комил, саодату осоиши рўзгор 
ва дар фаъолияти судманди илмї, 
таълимї ва сиёсияш фатњи ќуллањои 
нав ба навро таманно дорем.

Сабур НОСИРОВ,
устоди Донишгоњи 

технологии Тољикистон

ЗИНДАГӢ ХУД СУРУДЕСТ, КИ БО АЛЛАИ
 МОДАР ОҒОЗ ЁФТА, БО ДУОИ МОДАР 

АНҶОМ МЕПАЗИРАД
Модар муътабартарин шахси башарият, хуршеди тобони 

зиндагии мост. Фариштаест дар рӯйи замин, ки инсониятро ба 
олами ҳастӣ меорад. Бақои умри одамӣ аз ӯст. Ӯст сарчашма ва 
боиси идомаи ҳаёт дар рӯйи замин.

Чаро модарро сарчашмаи ҳаёт наномем? Маҳз –ӯст, ки 
зиндагӣ идома дорад. Ӯ - бавуљудоварандаи тифл, моҳ асту мо 
ситорагонем, ӯ хуршеду мо нурҳои пурҳароратем, ӯ нахустусто-
ду 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 модар чашмаи ҷӯшонеро мемонад, ки 
чашмаҳои дигар аз он сарчашма мегиранд. Сарчашмаи ҳаёт, хур-
шеди тобони зиндагии мост, модар. Тамоми бузургони олам сито-
ишаш кардаанду ӯро танҳову беҳамто, яктову нотакрор хондаанд. Ӯ 
илҳомбахши фарзандон, дуогӯи хурду калон аст. Лоиқи ширинкалом 
беш аз панҷоҳ адад шеърҳои худро ба васфи модари одии рустоии 
тоҷик бахшида чунин гуфтаанд:

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

хизмати модар кунад, зеро биҳишт зери қудуми модарон аст. Ба 
ин маъно гуфтаниям:

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

ки фарзандро аз балою офатҳо эмин нигоҳ медорад. Бинобар 
ин, моро лозим аст, ки дуои модар гирем, то дар оянда сарба-
ланду комёб бошем. 

Зиндагӣ худ сурудест, ки бо аллаи модар оғоз ёфта, бо дуои 
модар анҷом мепазирад. Аз ин рӯ, сарчашмаи ҳамаи оғозҳо аз 
дасти дуои модар аст. Маҳз дасти дуои модар ба фарзанд фатҳу 
кушоишҳо меорад. Ба ин хотир устоди зиндаёд Лоиқ Шералӣ 
чунин гуфтааст:

Сад ҷону дил фидои як мудддаои модар,
Фатҳу кушоиш орад дасти дуои модар.
Дар охир ба модарони азизамон рӯ оварда гуфтаниям:
Модарони азиз, доимо соябони сари мо фарзандон бошед! 

Таъзими чорзонуи мо бар шумо. Худоро ҳазорон бор шукр, ки мо 
шуморо дорем.  

Заррина ХАЙРИЕВА,
 донишҷӯи курси 2-юми ихтисоси 1-25010301с,

 барандаи стипендияи Президентӣ

Ҷавонони далеру ғаюри мо имрӯзҳо 
дар сафҳои Қувваҳои Мусаллаҳ 
содиқона хизмат карда, қарзи фарзандӣ 
ва рисолати миллии хешро содиқона 
иҷро мекунанд ва ҳамчун сипари бо-
эътимоди давлатдории миллии тоҷикон 
дар ҳифзи марзу буми кишвар, таъми-
ни амнияти давлату ҷомеа ва ҳимояи 
дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ 
– сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати 
миллӣ нақши бузург доранд.

Эмомалї Рањмон
Дар њаќиќат хизмат дар сафи Қувваҳои 

Мусаллаҳи мамлакат қарзи шаҳрвандии ҳар 
як ҷавонписар ба ҳисоб рафта, ҷавонони 
бонангу номус онро шарафу ифтихор до-
ниста, рисолати хешро дар назди халқу 
Ватан бо сарбаландӣ ба ҷо меоранд. Дале-
ли равшани ин гуфтаҳо ихтиёран ба сафи 
Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар шомил гар-
дидани 24 нафар хатмкардаи ДТТ мебо-
шад, ки баъди бомуваффаќият супоридани 
имтињонњои хатм бо ариза хоњиши хизмат 
дар сафњои Қувваҳои Мусаллаҳи мамлака-
тро намуданд. Ба љавонони далеру ватан-
дўст, ки алњол дар ќисмњои њарбї содиќона 
хизмат карда истодаанд, намояндагони до-
нишгоњ дар рўзи савганди њарбї ёд кар-
данашон диплом дар бораи хатми дониш-
гоњро супориданд.

ХИЗМАТ ШАРАФ АСТ!
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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.

ЛИБОС ПАЙВАНДГАРИ ЗЕБОӢ

Либоси шинаму зеборо ними ҳусни 
инсон гуфтаанд. Аслан либос муар-
рифгари фарҳанги  ҳар як халқияту  
миллат аст. 

Мо тоҷикон, ки миллати тамадду-
нофар ва дорои фарҳанги бою ғанӣ 
ҳастем, либоси зебою шинами миллии 
хешро дорем, ки ҳангоми ба бар наму-
дан ба кас зебоӣ бахшида, бинандаро 
мафтун месозад. 

Атлас, адрас, шоҳӣ, парча, 
қуроқӣ, чакан, комбахт, шоҳин, па-
плин ва ғайра, ки аксаран аз пахтаи 
ватанӣ омода мегарданд, аз ҷумлаи 
онҳо мебошанд, ки бо зебоӣ ва та-
рзи дӯхташон дили ҳазорон нафар 
меҳмонони хориҷиро тасхир сохтаанд 
ва онҳоро барои худ ва наздиконашон  
харидорӣ менамоянд. 

Мутаассифона, бархе аз ҷавонони 
мо ба тарзи либоспӯшии ғарб пайравӣ 
мекунанд, ки ин хоси либоспӯшии 
миллати  мо нест. 

Имрӯз намояндагони ҷомеаи 
ҷаҳонӣ либоси зебои маҳини мо-
чакан ва атласу адрасро, ки бо сад 
рангорангӣ  бо дастони маҳини мода-
рону хоҳарони мо дӯхта мешаванд, бо 
худ арғувон мебаранд.

 Дӯхти либос аз тарроҳ вобастагии 
калон дошта, асли он пас аз пора 
кардану дӯхтан аён мегардад.  Матоъ 
ҳарчанд зебо ҳам набошад, дӯхти он 
шинаму зебо бошад, ба қаду басти 
ҳар як шахс зебоиро зам месозад. 

Ба хотири дубора эҳё намудан 
ва завқи мардумро бедор сохтан 
ҳамасола намоиши либосҳои миллӣ,  
аз ҷумла «Сад ранги чакан»  ба маърази 
тамошо гузошта мешавад. Тарроҳи ши-
нохта Хуршед Сатторов бо диди нав ва 
дӯхти  нав калексияи худро борҳо ман-
зури бинандагон гардонида аз ҷониби 
ҳаводорони ин ҷодаи заҳматталаб баҳои 
баландро соҳиб гардидааст. Дар ради-
фи ин  тарроҳи ҷавону эҷодкор  дигар 

тарроҳони ҷавони мо  пайваста кӯшиш 
менамоянд, ки бо дӯхти нав ва ҷавобгӯи 
замон  баҳри  бонувону занон либосҳое ба 
талаботи замон омода созанд, ки дар онҳо 
нақшу нигори тоҷикӣ вонамуд бошад. 

Дар ҷашну маросимҳои миллиа-
мон занону бонувон куртаҳои зебои 
чакан ва атласу адрасро ба бар наму-
да чун гулҳои зебои ватан шукуфон 
мегарданд. Одитарин чиз барои ҳар 
як зани тоҷик ҳадди ақал бояд оди-
тарин дӯхти курта ё почаро тавонад, 
зеро зан  тарбиятгари фарзандон ва  
давомдиҳандаи кори гузаштагон  аст. 
Метавон гуфт, ки устоди аввалини 
ҳар як шахс дар ҳаёт ин модар аст, 
ки  нозукиҳои ҳар як кору ҳунарро ба 
фарзандон меомӯзонад. Маҳз дӯхтану 
пухтан дар доираи оила ба вуҷуд мео-
яд. Агар модар тарроҳ ё кадбонуи хуб 
бошад, пас фарзанд ба кору пайкори 
он дилбастагӣ пайдо намуда, дар ҳаёти 
минбаъдааш касби модарашро пешаи 

худ қарор медиҳад. 
Дурӣ ҷустан аз фарҳанги сару ли-

боси миллӣ, ин нишонаи ноогоҳӣ аз 
фарҳанги ғании гузаштагону имрӯзиён 
ба ҳисоб меравад. Бояд ҳар яки мо бону-
вону занон эҳтироми либоси миллиро 
ба ҷо оварда, аз фарҳанги либоспӯшии 
ғарб даст кашем, то наслҳои оянда аз 
мову шумо ибрат гирифта, нагузо-
рем, ки ҷойгоҳи либоси миллиамонро 
либосҳои бегона гиранд ва мо ифтихор 
намоем, ки тоҷик ҳастему урфу одат ва 
тарзи либоспӯшии миллии хешро до-
рем. Ба қавли шоир:

Либоси шинаму зебо ба бар кун,
Зи нақши хеш оламро хабар кун.
Чун гулҳои Ватан дар пираҳан кун,
 Ба ҳар ҷое равӣ онро ба бар кун.

Мунавара НАҶМУТДИНОВА, 
корманди китобхонаи илмии ДТТ 

Аксбардор Бењрўз АЗИМОВ

Муниса Насруллоева
МАЌОМИ СЕЮМИ 

ТОЉИКДУХТАР ДАР МИЁНИ 
70 ЊАЗОР ДОВТАЛАБ

  Дар шањри Пекин озмуни “Пули 
чинї”, ки њамасола барои донишљўё-
ни хориљї баргузор мешавад, љамъбаст 
гардид. Маротибаи нахуст дар ин озмун 
донишљўи тољик миёни донишљўёни 
кишварњои Осиёи Марказї маќоми се-
юмро аз худ кард.

Муниса Насруллоева, донишљўи 
курси 4 – уми факултаи шарќшиносии 
Донишгоњи давлатии Хуљанд мебошад.

Озмун тариќи онлайнї моњи август 
оѓоз гардида, 20 октябр љамъбаст шуд. 
Дар он 70 њазор нафар аз 101 давлати 
дунё иштирок намуданд.

Тањияи Лола Ризої
                           
ЊУНАР БЕЊ АЗ СИМУ ЗАР

  Наќќоши љавони афѓон Умар Хо-
мўш аввали соли 2021 аз тарсу тањдиди 
“Толибон” ба Тољикистон паноњ бурд. Ў 
дар паноњгоњи наваш мактаби наќќошие 
кушод ва бо хоњишмандон дарс меомў-

зонад. Њарчанд пули зиёде ба даст наме-
орад, вале мактабашро љое барои љамоаи 
хурди афѓонњо мешуморад, ки дур аз Ва-
тан метавонанд њунаре ёд бигиранд.

Тањияи Мафтуна Бахтибекова
                         

Нимшўхиву нимљиддї
КИТОБЊОИ БИРЁНИ 

ВОЛТЕР
  Китобњои Волтер, ки асрори ањли 

калисоро фош мекарданд, аз љониби 
мунаќќидони хуруфотпараст њамеша 
таъќиб мешуданд. Кор то љое мерасад, 
ки ќисме аз онњоро барои сўзондан њукм 
мекунанд. Чун хабар ба гўши Волтер ме-
расад, нимшўхиву нимљиддї мегўяд:

- Китобњои ман мисли шоњбулут (каш-
тан)- анд, њар ќадаре зиёд бирён шаванд, 
њамон ќадар бештар ба савдо мераванд.

Аз русї тарљумаи Њалима Ќурбоналї
                                       

НИЯТИ НЕК
Шахсе зимни сафар ба сари чоње рас-

ид. Мехе аз чўб дуруст карда, бар замин 
кўфт ва аспи худро ба он баста, ба хўрда-
ни ѓизо машѓул шуд.

Баъд аз фароѓати таом, бар асп ни-
шаста, рўй ба роњ нињод ва мехро њамон 
љо гузошт, то њар мусофире, ки ба ин љо 
расад, маркабашро ба он бубандад ва 
осоиш гирад ва ин амал мўљиби савоби 
ом бошад.

Чун чанде бигузашт, шахсе пиёда аз 
ѓояти ташнагї ба канори чоњ мерафт. 
Ногањ пояш бар он мех бархўрду биаф-
тод. Филњол мехро барканд, то дигарон 
ба ин бало гирифтор нагарданд.

  Пири рўзгордидае аз ин воќеа огањї 
ёфта, гуфт:

  - Њар дуро ният ба хайр буд, агарчи 
амалашон аз њам фарќ мекард.

Тањияи Умар Алї  
                
   Хатоњои бузурги инсонњои бузург

ХАТОЕ, КИ ДЕВОРИ 
БЕРЛИНРО АЗ БАЙН БУРД

9 ноябри соли 1989 муњимтарин санади 
њуќуќї дар бораи шартњои нави рафтуомад 
миёни сокинони Германияи демократї ва 
федеративї ба дасти рўзноманигор ва сиё-
сатшинос Гюнтер Шабовски расид, ки он 
замон котиби якуми роњбарияти ноњия-
вии њизби ягонаи сотсиалистї буд. Мањз, 
тибќи њамин њуљљат, равуои олмонињои 
шарќї мебоист ба ѓарби Германия сабук 
карда мешуд, вале чанд шарти асосии 
њуљљат њанўз даќиќ нагардида буд. Аз ин 
рў, аксари мардум фикр мекарданд, ки 
танњо бо нишон додани шиноснома дар 
дилхоњ ваќт метавонанд марзи ду Герма-
нияи аз њам људоро убур кунанд. Ваќте 
аз Шабовски мепурсанд, ки кай њуљљати 

мазкур ба расмият медарояд, ў бо вуљуди 
он ки худаш намедонист, барои ором на-
мудани издињом мегўяд, ки “фавран”.

Ана њамин ифодаи нодурусту ноогоњо-
на боиси он мегардад, ки тамоми мардуми 
љамъомада худро ба девори номдори Бер-
лин зада, онро дар як фурсат несту нобуд 
созанд.

Тањияи Самад Ќурбоналї
                                    

 Њукмњои ѓайриодї
ПАСИ ЧАМБАРАК 

НИШИНЕД, ВАГАРНА...
  Дар мамолики пешрафта истењсоли 

автомобил – хонањо (мошине, ки до-
хилаш бо тамоми шароити рўзгордорї 
муљањњаз аст) маъмул аст. Яке аз сокино-
ни Оклахома- Ситии ИМА аз ширкати 
“Виннебаго индастрис” чунин автомо-
бил харид.

Њангоми сафари аввалин, ў мошин-
ро бо суръати 110 километр дар як соат 
ронд ва њамзамон, чамбаракро тарк 
намуда, барои худ ќањва омода кардан 
гирифт. Дар натиљаи ин бемасъулиятї, 
автомобил ба садама дучор шуд.

Ин ќазия мавриди муњокимаи суд 
ќарор гирифт. Боварнокарданист, вале 
тибќи њалнома, ширкати “Виннебаго 
индастрис” уњдадор шуд, ки ба ронан-
даи бепарво њам автомобили нав дињаду 
њам 1,7 миллион доллари ИМА љуброн-
пулї пардохт намояд. Пас, мантиќан су-
оле бармеояд, ки барои чї? Посухи судя 
њайратовар буд: “Намояндагони ширкат 
ўро огоњ накарданд, ки њангоми рондан, 
чамбаракро набояд тарк кард”. 

Тањияи Лола Ризої


