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Ҳангоми дарси сулҳ омӯзгорон бояд ба шогирдони худ аҳаммият ва нақши сулҳу ваҳдати миллиро барои суботи ҷомеа, 
рушди муназзаму муътадили кишвар ва пойдориву устувории давлат шарҳ диҳанд ва наврасону ҷавононро дар рӯҳияи 
сулҳдӯстиву сулҳпарварӣ тарбия намоянд. 

 Эмомалӣ Раҳмон

Ҳамватанони азиз!
Муҳтарам омӯзгорон, донишҷӯён ва 

хонандагон!
Ҳозирини гиромӣ!

Ҳамаи шуморо бо фарорасии соли 
нави таҳсил ва Рӯзи дониш, ки бо 
дарси сулҳ оғоз мегардад, ҳамчунин, 
ба муносибати ифтитоҳи бинои асо-
сии Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни 
Сино самимона табрик мегӯям.

Дар Тоҷикистони соҳибистиқлоли 
мо ин рӯз ҳамчун санаи гиромидошти 
илму дониш ва маърифату маънавиёт 
таҷлил мегардад, ки гувоҳи равшани 
таваҷҷуҳи доимӣ ва хоссаи Ҳукумати 
мамлакат ба соҳаи илму маориф мебо-
шад.

Мо ба хотири рушди илму маориф 
тамоми захираву имкониятҳоро раво-
на кардаем ва ин корро минбаъд низ 
бомаром идома медиҳем.

Зеро ояндаи миллат ва фардои дав-
лат ба наслҳои ватандӯсту ватанпараст, 
бонангу номус, дорои ҳисси баланди 
миллӣ, соҳибмаърифату донишманд, 
забондон, дорои ҷаҳонбинии васеъ, 
меъморону муҳандисон, ихтироъко-
рону навоварон, дигар ихтисосҳои 
замонавӣ ва касбу ҳунарҳои муосир 
вобастагии мустақим дорад.

Мехоҳам таъкид намоям, ки бо дар-
си сулҳ оғоз гардидани соли нави хо-
ниш барои мо – мардуми Тоҷикистон 
сабаб ва аҳаммияти махсус дорад.

Сокинони кишвари мо ҳанӯз дар 
оғози солҳои навадуми асри гузашта 
даҳшати ҷанги таҳмилии шаҳрвандиро 
аз сар гузарониданд ва сабақҳои талхи 
он фоҷиаи миллиро ҳаргиз фаромӯш 
намекунанд.

Маҳз ба ҳамин хотир, мардуми 
шарифи Тоҷикистон ба қадри сулҳу 
оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ 
мерасанд, ин неъмати бо қимати гарон 
ва заҳмати зиёд бадастомадаро ҳифз 
мекунанд ва ба фарҳанги сулҳ ҳамчун 
маромномаи ҳаёти иҷтимоӣ ва маъна-
вии худ арҷ мегузоранд.

Ҳамватанони азизи мо хуб медо-
нанд, ки оқибати ҷанг танҳо даҳшату 
харобӣ, наҳсу қашшоқӣ, ҳалокати 
одамони бегуноҳ, фирори сокинон аз 
Ватан ва ҷойи зисти худ ва дигар муш-
килоту маҳрумиятҳо мебошад.

Баръакс, танҳо сулҳу оромӣ ва суб-
оти сиёсӣ омили асоситарини амалӣ 
гардидани нияту орзуҳои ҳар як фард, 
татбиқи нақшаҳои созанда барои фар-
дои ободи кишвар ва зиндагии шои-
ставу арзандаи мардум ба ҳисоб ме-
равад.

Чунонки ҳамватанони азизи мо 
мушоҳида мекунанд, имрӯз вазъи 
ҷаҳон ба дараҷае ҳассосу мураккаб 
ва пешгӯинашаванда гардидааст, ки 
истиқлолу озодӣ, тамомияти арзӣ ва 

ҳатто ҳастии таърихии баъзе кишварҳо 
ва халқу миллатҳоро таҳти хатари 
ҷиддӣ қарор додааст.

Дар чунин шароити ниҳоят пе-
чидаву буҳронӣ ва дар замоне, ки 
раванди аз нав тақсим кардани 
ҷаҳон ва захираҳои табиии сайёра, 
яроқнокшавии бошитоб ва марҳалаи 
дубораи «ҷанги сард» торафт шиддат 
мегирад, мо вазифадорем, ки барои 
ҳифзу таҳкими сулҳу оромӣ, суботи 
сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ беш аз ҳар 
вақти дигар саъю талош намоем.

Таъкид менамоям, ки имрӯзҳо ин-
соният баъди қариб ҳаштод сол, яъне 
пас аз Ҷанги дуюми ҷаҳон дар муш-
килтарин ва хатарбортарин давраи 
таърихи худ қарор дорад.

Ҳозирини муҳтарам!
Ҳукумати мамлакат ҳанӯз аз оғози 

даврони соҳибистиқлолӣ ба ҳалли 
масъалаҳои рушди соҳаи маориф ва 
илм, фароҳам овардани шароити му-
осир барои таълиму тарбияи наслҳои 
ояндасози Ватан ва омода намуда-
ни кадрҳо барои иқтисоди миллӣ то 
имрӯз бисёр иқдомоти созанда ва ба 
оянда нигаронидашударо амалӣ гар-
донид.

Зеро давлатро танҳо мутахассисони 
соҳибтаҷриба ва шахсони дорои дигар 
ихтисосҳои замонавӣ, яъне кадрҳои 
баландихтисос обод мекунанд.

Дар шароити пешрафти босуръати 
илм ва техникаву технологияҳо танҳо 
кишварҳое рушд мекунанду мақому 
ҷойгоҳи сазовори худро нигоҳ дошта 
метавонанд, ки мардуми босаводу 
соҳибмаърифат, олимону донишман-
дон, кадрҳои баландихтисосу ихти-

роъкор ва техникаву технологияҳои ба 
талаботи замона ҷавобгӯй дошта бо-
шанд.

Дар 31 соли соҳибистиқлолӣ 
бунёд кардану таъсис додани 32 му-
ассисаи таҳсилоти олӣ, 41 муассисаи 
таҳсилоти ибтидоиву миёнаи касбӣ 
ва 3246 мактаб, аз ҷумла 156 муасси-
саи таълимии типи нав, яъне гимна-
зия, литсей, мактабҳои байналмилалӣ 
ва 300 муассисаи томактабӣ далели 
возеҳи иқдомоти созандаи Ҳукумати 
мамлакат мебошад.

Танҳо дар соли 2021 ва шаш моҳи 
соли ҷорӣ дар қаламрави мамлакат 247 
муассисаи навбунёди таҳсилоти миё-
наи умумӣ барои беш аз 110 ҳазор хо-
нанда ба истифода дода шудааст.

Имрӯз, яъне 1-уми сентябр қариб 2 
миллиону 300 ҳазор нафар наврасони 
кишвар, аз ҷумла беш аз 1 миллиону 
110 ҳазор духтарон дар муассисаҳои 
таълимӣ ба дарс оғоз карданд, ки 272 
ҳазори онҳо (133 ҳазор духтарон) бори 
нахуст ба остонаи мактаб қадам гузо-
штанд.

Ба онҳо зиёда аз 128 ҳазор нафар 
омӯзгорон дарс медиҳанд, ки беш аз 72 
фоизашон бонувону занон мебошанд.

Бо ифтихору қаноатмандӣ иброз 
медорам, ки мо ба чунин дастовардҳо 
маҳз ба шарофати истиқлолу озодӣ 
ва заҳмати содиқонаи халқамон ноил 
гардидаем.

Дар баробари фароҳам овар-
дани шароити мусоид барои таъ-
лиму тарбияи наврасону ҷавонон 
дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот мо ба 
масъалаҳои ислоҳоти соҳа, зиёд кар-
дани маблағгузории соҳаи маориф, 

давра ба давра баланд бардоштани 
музди меҳнати омӯзгорон, зиёд наму-
дани бурсияву стипендияҳо, аз ҷумла 
стипендияи президентии «Дурахшан-
дагон» ба тарбияи кадрҳои баландих-
тисос дар дохил ва хориҷи мамлакат 
эътибори аввалиндараҷа медиҳем.

Илова бар ин, бо мақсади каш-
фи истеъдодҳо ва тарбияи онҳо, ба-
ланд бардоштани сатҳи худшиносиву 
худогоҳӣ ва саводнокиву маърифатно-
кии мардум, қабл аз ҳама, наврасо-
ну ҷавонон ва тақвияти завқи зебо-
ипарастии онҳо мо баргузор намуда-
ни озмунҳои «Тоҷикистон – Ватани 
азизи ман», «Фурӯғи субҳи доноӣ ки-
тоб аст», «Илм – фурӯғи маърифат», 
«Тоҷикон – оинаи таърихи миллат» 
ва дигар чорабиниҳоро ба роҳ мондем.

Ҳадафи мо аз иқдомоти зикршуда 
ин аст, ки ҳар фарди тоҷик таъри-
хи пурифтихори гузаштаи худ, меро-
си ғановатманди фарҳангӣ ва дигар 
арзишҳои неки миллати бостони-
ву тамаддунсози хешро хуб донад, 
ҳисси баланди миллӣ, худшиносиву 
худогоҳӣ ва эҳсоси гарми ватандӯстиву 
ватанпарастӣ дошта бошад.

Дар даврони соҳибистиқлолӣ ба-
рои таъмин намудани рушди соҳаи ма-
ориф даҳҳо барномаи давлатӣ қабул ва 
амалӣ карда шуд.

Дар зарфи 31 сол барои соҳиби са-
воду маърифат ва илму дониш гардо-
нидани наслҳои наврас ба маблағи 434 
миллион сомонӣ зиёда аз 735 номгӯй 
китобҳои дарсӣ бо шумораи умумии 
50 миллион нусха нашр гардид.

Ҳукумати мамлакат маблағгузориро 
барои рушди илму маориф сол ба сол 
афзоиш дода истодааст.

Соли 2022 ба соҳаи маориф 6 мил-
лиарду 304 миллион сомонӣ ҷудо гар-
дидааст, ки нисбат ба соли 2021-ум 
706 миллион сомонӣ ё ин ки 11,3 фоиз 
зиёд буда, 19 фоизи ҳаҷми умумии 
хароҷоти буҷети давлатиро ташкил 
медиҳад.

Ҳамчунин, дар соҳаи маориф 4 
лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба 
маблағи умумии беш аз 1 миллиард 
сомонӣ амалӣ шуда истодааст.

Яъне барои соҳа, дар маҷмӯъ, қариб 
7 миллиард сомонӣ равона гардидааст.

Илова бар ин, соли ҷорӣ аз буҷети 
ҷумҳуриявӣ барои барномаҳои 
давлатии соҳа, хусусан, дар сам-
ти таҳсилоти томактабӣ, дарёфт ва 
рушди истеъдодҳо, такмили таъли-
ми забонҳои русӣ ва англисӣ, таъмин 
намудани муассисаҳои таълимӣ бо 
кабинетҳои фаннӣ ва озмоишгоҳҳои 
муҷаҳҳаз, инчунин, рушди илмҳои 
риёзӣ, дақиқ ва табиӣ аввалин маро-
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тиба ба таври мутамарказ 32 миллион 
сомонӣ ҷудо карда шуд.

Ҳозирини арҷманд!
Тоҷикистон, ки аз ҷиҳати тар-

киби аҳолӣ кишвари ҷавонон мебо-
шад, фаъолияти касбинтихобкунӣ 
ва касбомӯзӣ дар низоми маориф аз 
масъалаҳои муҳим ва ҳалталаб ба шу-
мор меравад.

Вақти он расидааст, ки касбинти-
хобкунии хонандагон вобаста ба руш-
ди ҷомеа ва талаботи замон ба роҳ 
монда шавад.

Ҳамчунин, зарур аст, ки ба 
масъалаҳои такмили ҷараёни 
омӯзонидани фарҳанг, расму ойинҳо, 
арзишҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ, 
ташкил намудани маҳфилҳои 
рӯзгордорӣ, таҷҳизонидани 
кабинетҳои фаннӣ ва барқарор наму-
дани марказҳои таълимиву истеҳсолӣ 
дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 
таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда шавад.

Дар ин раванд, барои хонандагон 
ташкил кардани саёҳат ба мавзеъҳои 
таърихӣ ва ёдгориҳои бостонии ки-
швар, осорхонаву китобхонаҳо ва 
майдону маҷмааҳои рамзҳои давлатӣ 
бисёр муҳим мебошад.

Зеро маҳз тавассути ҳалли ин 
масъалаҳо сатҳи тафаккур ва дои-
раи ҷаҳонбинии наврасону ҷавонон 
вусъат ёфта, шавқу рағбати онҳо ба 
китобхонӣ, омӯхтани илму дониш ва 
касбу ҳунар зиёдтар мегардад ва саъю 
талоши онҳо барои азхудкунии таъри-
хи бостонӣ, забони ширину шевои 
модарӣ ва фарҳанги ғановатманди 
халқи куҳанбунёди худ афзоиш меё-
бад.

Ҳамзамон бо ин, бо мақсади 
ворид шудан ба фазои ягонаи 
таҳсилоти ҷаҳонӣ, муайян намуда-
ни сатҳи воқеии дониши хонанда-
гон, ҳавасмандгардонӣ ва омода на-
мудани онҳо дар зинаҳои минбаъдаи 
таҳсилот вақти он расидааст, ки дар 
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ низо-
ми бисёрхолаи баҳогузорӣ ҷорӣ карда 
шавад.

Ин масъаларо чандин бор таъкид 
карда будам ва ҳоло иловатан дастур 
медиҳам, ки гузариш ба имтиҳонҳои 
ҷории тестӣ дар муассисаҳои таҳсилоти 
олӣ низ ҳамаҷониба баррасӣ гардад.

Вазорати маориф ва илм, дигар ва-
зорату идораҳое, ки дар сохтори худ 
муассисаи таҳсилоти касбӣ доранд, 
ба истиснои муассисаҳои таҳсилоти 
касбии тиббӣ, вазифадор карда ме-
шаванд, ки ҷиҳати бо китобҳои 
дарсӣ таъмин намудани муассисаҳои 
таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ 
ва баланд бардоштани сатҳи мазмуну 
мундариҷаи онҳо аз ҳисоби мутахас-
сисони соҳибтаҷриба гурӯҳҳои корӣ 
таъсис дода, китобҳои дарсиро тибқи 
барнома ва нақшаҳои таълимии ин 
зинаҳои таҳсилот таҳия намоянд.

Ба талаботи стандартҳои байнал-
милалии таҳсилот мутобиқ намудани 
нақшаву барномаҳои таълимӣ ва дар 
ин замина омода кардани кадрҳои 
баландихтисоси ҷавобгӯ ба талаботи 
бозори меҳнати дохиливу хориҷӣ яке 
аз ҳадафҳои асосии Ҳукумати мамла-
кат дар самти таҳсилоти олии касбӣ 
мебошад.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки 
сатҳу сифати тайёр кардани мута-
хассисон дар муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбӣ таҷдиди назар мехоҳад.

Аз ин рӯ, бояд сохтори идоракунии 
низоми таҳсилоти олии касбӣ такмил 
дода, барои татбиқи усулҳои нави таъ-
лим тадбирҳои амалӣ андешида ша-
ванд.

Дар робита ба ин, ба Ҳукумати мам-
лакат супориш дода мешавад, ки бо 
мақсади баланд бардоштани сатҳу си-
фати тайёр кардани касбҳои коргарӣ 
то охири соли ҷорӣ сохтори алоҳидаи 
идоракунии муассисаҳои таҳсилоти 
ибтидоии касбиро ташкил диҳад.

Дар замони соҳибистиқлолӣ ра-
ванди сохтмону азнавсозӣ ва таҳкими 

пояҳои моддиву техникии мактабҳо 
вусъати бесобиқа пайдо кард.

Аммо таъмини муассисаҳои 
таълимӣ бо омӯзгорони сатҳи кас-
бияти баланд, норасоии омӯзгорони 
таҷрибадору забондони фаннӣ 
ва мақоми омӯзгор дар ҷомеа аз 
масъалаҳои ҳалталаби имрӯзаи соҳа 
мебошад.

Имрӯз дар муассисаҳои таълимии 
кишвар норасоии омӯзгорон 3406 на-
фарро ташкил медиҳад.

Соли ҷорӣ муассисаҳои таҳсилоти 
олии равияи омӯзгориро 5323 нафар 
ва коллеҷҳои омӯзгориро 1830 нафар 
ҷавонон хатм карданд.

Вазорати маориф ва илмро зарур 
аст, ки дар ҳамкорӣ бо роҳбарони 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо масъалаи 
бо кадрҳои омӯзгорӣ пурра таъмин 
кардани муассисаҳои таҳсилоти миё-
наи умумиро дар кӯтоҳтарин муҳлат 
ҳаллу фасл намояд.

Вобаста ба ин, ба аҳли маориф, 
падару модарон, зиёиёну фаъолон ва 
умуман аҳли ҷомеа муроҷиат карда, 
таъкид менамоям, ки масъалаи таъ-
лиму тарбияи наврасону ҷавонон 
ва соҳиби касбу ҳунар гардонидани 
онҳоро дар мадди аввал гузоранд.

Яъне мо – падару модарон 
ҳаргиз фаромӯш насозем, ки ояндаи 
Тоҷикистон ва фардои давлату миллат 
ба фарзандону набераҳои мо – навра-
сону ҷавонон тааллуқ дорад.

Муҳтарам устодону омӯзгорон ва 
донишҷӯёну хонандагон!

Муҳайё кардани шароит барои 
фаъолияти пурсамари Донишгоҳи 
давлатии тиббии Тоҷикистон низ, ки 
маркази асосии тайёр кардани кадрҳои 
соҳаи тандурустӣ ва мутахассисони 
илмии соҳаи тиб мебошад, натиҷаи 
таваҷҷуҳи доимии Ҳукумати мамлакат 
ба ҳисоб меравад.

Бинои асосии донишгоҳ, ки имрӯз 
ба истифода дода шуд, аз 9 ошёна ва 
масоҳати таълимии қариб 22 ҳазор ме-
три мураббаъ иборат мебошад.

Дар солҳои 2019 – 2020 ҳамаи 
биноҳои маҷмааи нави таълимии 
донишгоҳ, ки дар шаҳраки «Шифо-
бахш» ҷойгиранд, пурра аз таъмири 
асосӣ бароварда шуда, озмоишгоҳҳои 
таълимию илмӣ ташкил ва ҳамаи 
кафедраҳо бо таҷҳизот ва дигар лаво-
зимоти муосири тиббӣ таъмин карда 
шуданд.

Соли 2021, инчунин, би-
нои кафедраҳои соҳаи кимиё ва 
кафедраҳои факултаи фарматсевтӣ 
азнавсозӣ ва бо таҷҳизоти зарурӣ таъ-
мин гардида, ба Маркази фарматсевтӣ 
ва истеҳсоли маводи доруворӣ табдил 
дода шуд.

Ҳадафи мо аз фароҳам овардани 
шароити мусоиди таълим аз он иборат 
аст, ки донишгоҳ тавонад дар самти 
тайёр кардани кадрҳои баландихтисо-
си соҳаи тандурустӣ ва боз ҳам беҳтар 
ба роҳ мондани хизматрасонии тиббӣ 
ба аҳолии кишвар саҳми бештар гузо-
рад.

Бинобар ин, вазоратҳои маориф ва 
илм, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ ва роҳбарияти донишгоҳро за-
рур аст, ки бо истифода аз шароиту 
имкониятҳои муҳайёгардида ба тар-
бияи кадрҳо эътибори аввалиндараҷа 
дода, ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу 
сифати таълим, тақвияти заминаи мод-
диву техникии кафедраҳои назариявӣ 
ва тахассусӣ, махсусан, омода кардани 
иммунологҳо, генетикҳо, вирусологҳо, 
микробиологҳо, эпидемиологҳо ва 
ихтисосҳои барои соҳаи саноати 
дорусозӣ зарурӣ тадбирҳои иловагӣ 
андешанд.

Ҳоло тибқи стандарти давлатӣ 
барномаҳои таълимии тибби 
профилактикӣ ва озмоишгоҳӣ таҷдиди 
назар гардида, барои омода намуда-
ни мутахассисон чораҳои мушаххас 
амалӣ шуда истодаанд.

Дар баробари ин, зарурат пеш 
омадааст, ки ҷиҳати вусъат бахши-

дани корҳо дар ин самти муҳимми 
соҳаи тандурустӣ ва дар сатҳи баланд 
гузаронидани таҳлилҳои вирусологӣ, 
генетикӣ, иммунологӣ ва микробиологӣ 
дар назди Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тоҷикистон ба номи Абӯали ибни Сино 
Пажӯҳишгоҳи тибби бунёдӣ таъсис дода 
шавад.

Таъсиси пажӯҳишгоҳ на танҳо ба 
рушди илмҳои бунёдӣ, балки бо исти-
фодаи технологияҳои муосири тиббӣ 
фароҳам овардани шароит барои хиз-
матрасонии босифати озмоишгоҳӣ ва 
омода кардани мутахассисони ин соҳа 
мусоидат менамояд.

Ҷойгир кардани пажӯҳишгоҳи маз-
кур дар бинои собиқаи донишгоҳ, ки 
ҳоло озмоишгоҳи ҳуҷайраҳои бунёдӣ, 
панҷ кафедраи тибби назариявӣ ва 
озмоишгоҳи марказии таҷрибавӣ дар он 
қарор доранд, мувофиқи мақсад мебо-
шад.

Таҳсилоти баъдидипломӣ зинаи 
муҳимми тайёр намудани табибон мебо-
шад ва маҳз дар ҳамин зинаи таҳсилот 
хатмкардагони донишгоҳ соҳиби ихти-
соси муайяни тиббӣ мегарданд.

Танҳо соли гузашта шумораи онҳое, 
ки ба бозомӯзӣ фаро гирифта шудаанд, 
қариб 12 ҳазор нафарро ташкил дода, 
нисбат ба соли 2019-ум 22 фоиз афзоиш 
ёфтааст.

Инчунин, ҳамасола садҳо нафар 
ҷавонон барои таҳсил ба муассисаҳои 
таълимиву илмии хориҷи кишвар фи-
ристода мешаванд.

Илова бар ин, дар доираи ҳамкориҳои 
Донишгоҳи тиббӣ бо муассисаҳои таъ-
лимии давлатҳои дигар шумораи зиё-
ди омӯзгорону донишҷӯён ҳар сол ба 
донишгоҳҳои бонуфузи хориҷи кишвар 
барои такмили ихтисос ва бозомӯзии 
касбӣ фиристода мешаванд.

Ҷиҳати тақвият бахшидани корҳо 
дар самти омода кардани кадрҳо ду 
сол пеш «Барномаи тайёр намудани 
кадрҳои тиббӣ барои давраи то соли 
2030» қабул карда шуд, ки татбиқи он 
бевосита ба рушди соҳаи тандурустӣ ва 
беҳтар намудани сифати хизматрасонии 
тиббӣ мусоидат мекунад.

Тибқи супориши Роҳбари давлат 
ҳангоми мулоқот бо кормандони соҳаи 
тандурустӣ, ки 18-уми августи соли 2020 
баргузор гардида буд, бо мақсади беҳтар 
намудани сифати тарбияи мутахасси-
сони тиббӣ ба «Консепсияи ислоҳоти 
таҳсилоти тиббию фарматсевтӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» тағйиру 
иловаҳои зарурӣ ворид карда шуданд.

Бояд гуфт, ки мутахассисони до-
рои маълумоти олии тиббӣ ғайр 
аз Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни 
Сино, инчунин, дар Донишгоҳи дав-
латии тиббии Хатлон, факултаҳои тиб-
бию фарматсевтии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон ва Донишкадаи тиббию 
иҷтимоии Тоҷикистон омода карда ме-
шаванд, ки соли ҷорӣ онҳоро 2023 на-
фар хатм кардаанд.

Дар давоми 31 сол дар муассисаҳои 
таҳсилоти олии тиббии дохили кишвар 
31 ҳазору 614 нафар мутахассиси соҳаи 
тиб тайёр карда шудааст.

Дар ин давра муассисаҳои таҳсилоти 
миёнаи касбии тиббиро 172 ҳазору 800 
нафар ҷавонон ба итмом расонидаанд.

Яъне дар даврони соҳибистиқлолӣ 
дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миё-
наи тиббии кишвар 204 ҳазору 413 на-
фар мутахассис тайёр карда шудааст.

Танҳо соли ҷорӣ муассисаҳои 
таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии тиб-
биро 16 ҳазору 640 нафар ҷавонон хатм 
кардаанд.

Бо дарназардошти норасоии та-
бибон дар муассисаҳои тиббии шаҳру 
ноҳияҳои вилояти Хатлон соли 2016 
Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон 
таъсис дода шуда, имсол 336 нафар 
хатмкунандагони нахустини он соҳиби 
маълумоти олии тиббӣ гардиданд.

Имрӯз тарбияи мутахассисони 
миёнаи тиббӣ дар 34 коллеҷ ба роҳ 
монда шудааст, ки аз он 18 коллеҷ 

ғайридавлатӣ мебошад.
Ҳоло дар коллеҷҳои тиббӣ 60 ҳазору 

327 нафар донишҷӯён таҳсил доранд ва 
соли ҷорӣ ин муассисаҳоро 14 ҳазору 
615 нафар хатм кардаанд.

Ин раванд имкон медиҳад, ки дар 
ояндаи наздиктарин муассисаҳои тан-
дурустии кишвар бо кормандони миё-
наи тиб пурра таъмин карда шаванд.

Дар баробари ин, бояд гуфт, ки сифа-
ти омода кардани кадрҳо дар коллеҷҳои 
тиббӣ, пеш аз ҳама, аз рӯйи фанҳои та-
хассусии тиббӣ беҳбудии ҷиддиро талаб 
менамояд.

Ҳозирини муҳтарам!
Ҳукумати мамлакат ҷиҳати таъ-

мин намудани рушди бомароми соҳаи 
тандурустӣ маблағгузориро давра ба 
давра зиёд карда истодааст.

Масалан, агар соли 2019 буҷети соҳа 
1 миллиарду 740 миллион сомониро 
ташкил дода бошад, ин нишондиҳанда 
соли 2022 ба 2 миллиарду 882 милли-
он сомонӣ расонида шуд, ки нисбат ба 
соли 2019-ум 66 фоиз зиёд мебошад.

Дар натиҷа то имрӯз, илова ба садҳо 
иншооти навбунёд, аксари муассисаҳои 
тиббии кишвар то дурдасттарин 
маҳалҳои аҳолинишин аз таъмири 
асосӣ бароварда шуда, бо таҷҳизоти му-
осири тиббӣ, нақлиёти санитарӣ, дигар 
лавозимоти тиббӣ таъмин гардидаанд 
ва ҳоло сатҳу сифати ташхису табобат 
нисбат ба солҳои пеш беҳтар шуда исто-
дааст.

Дар замони соҳибистиқлолӣ дар 
қаламрави мамлакат 2723 муассисаи 
тандурустӣ сохта, ба истифода супорида 
шудааст ва имрӯз дар кишвар 5116 муас-
сисаи тиббӣ фаъолият дорад.

Танҳо дар се соли омодагӣ ба ҷашни 
30 – солагии истиқлоли давлатӣ 1858 
муассисаи тандурустӣ ва дар шаш моҳи 
соли 2022-юм 61 муассиса бунёд гарди-
дааст.

Тибқи нақшаи корҳои созандаги-
ву ободкорӣ ба ифтихори 35 – солагии 
истиқлоли давлатӣ дар кишвар бунёди 
боз садҳо иншооти соҳаи тандурустӣ ба 
нақша гирифта шудааст.

Ҳоло дар мамлакат шумораи таби-
бони дорои маълумоти олӣ 20 ҳазору 
800 нафар ва кормандони миёнаи тиббӣ 
зиёда аз 60 ҳазор нафарро ташкил 
медиҳад, ки нисбат ба панҷ соли пеш, 
яъне соли 2017-ум мутаносибан беш аз 
11 ва 16,5 фоиз зиёд мебошад.

Бо қарори Ҳукумати мамлакат «Бар-
номаи рушди Донишгоҳи давлатии тиб-
бии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни 
Сино барои давраи солҳои 2006 – 2015» 
қабул ва асосан амалӣ гардид.

Вале бо сабабҳои гуногун яке аз 
вазифаҳои асосии барномаи зикршуда 
– таъсис додани клиникаи донишгоҳӣ 
иҷро нагардид.

Аз ин лиҳоз, ба роҳбарони Вазора-
ти тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 
ва донишгоҳ супориш дода мешавад, 
ки доир ба ташкили клиникаи муосири 
донишгоҳӣ, бо шароиту таҷҳизоти зарурӣ 
таъмин намудани он ва бо ҳамин роҳ ба-
ланд бардоштани сатҳи таълим, таъмин 
намудани рушди илми тиб ва пайванди 
илму истеҳсолот чораҷӯӣ намоянд.

Ҳозирини гиромӣ!
Яке аз масъалаҳои муҳимтарини 

соҳаи тандурустӣ таъминот бо доруворӣ 
ва бо истифода аз захираву имкониятҳои 
дохилӣ ба роҳ мондани истеҳсоли дору 
ва молҳои тиббии ватанӣ ба шумор ме-
равад.

Зеро то солҳои наздик 90 фоизи ма-
води фарматсевтӣ аз хориҷи кишвар во-
рид мегардид.

Тибқи маълумоти оморӣ соли 2021 
ба кишвар ба маблағи умумии 1 мил-
лиард сомонӣ доруворӣ ва молҳои 
тиббӣ ворид карда шудааст, ки ин 
нишондиҳанда нисбат ба соли 2019-ум 
500 миллион сомонӣ зиёд мебошад.

Бо дарназардошти вазъи зикршу-
да, мо баланд бардоштани иқтидори 
истеҳсоли маводи дорувории ватани-
ро аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарин 
эълон кардем.

СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН  ДАР 
РӮЗИ ДОНИШ ВА ИФТИТОҲИ БИНОИ АСОСИИ ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН
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Аз ҷониби Ҳукумати мамлакат 28-
уми октябри соли 2020 «Барномаи 
давлатии рушди саноати дорусозӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2021 – 2025» қабул карда шуд, ки 
мақсади асосии он таъмин намудани 
рушди устувори саноати дорусозӣ ва 
дар доираи ҳадафи чоруми стратегии 
миллӣ, яъне саноатикунонии босуръа-
ти мамлакат бо ҷалби сармояи дохили-
ву хориҷӣ бунёд кардани корхонаҳои 
нави истеҳсолӣ ва ташкили ҷойҳои 
корӣ мебошад.

Ғайр аз ин, бо мақсади пешниҳоди 
имтиёзҳо ба истеҳсолкунандагони ма-
води доруворӣ лоиҳаи қарори Ҳукумати 
мамлакат дар бораи номгӯйи маводи до-
рувории истеҳсоли ватанӣ, ки истеҳсол 
ва фурӯши онҳо аз андоз аз арзиши ило-
вашуда озод мебошад, таҳия гардидааст 
ва рӯзҳои наздик қабул карда мешавад.

Имрӯз дар кишвар дар 53 корхона 
истеҳсоли зиёда аз 308 номгӯй маводи 
доруворӣ ва молҳои тиббӣ ба роҳ монда 
шудааст.

Дар се соли охир (2019 – 2021) ба 
маблағи 152 миллион сомонӣ маводи аз 
растаниҳои шифобахш истеҳсолшуда ва 
дорувории истеҳсоли ватанӣ ба хориҷи 
кишвар содирот шудааст.

Танҳо дар шаш моҳи аввали соли 
ҷорӣ аз ҷониби ширкатҳои фарматсев-
тии кишвар зиёда аз 700 тонна гиёҳҳои 
шифобахш коркард гардида, ба маблағи 
умумии 76 миллион сомонӣ маво-
ди доруворӣ содирот шудааст, ки дар 
муқоиса бо соли гузашта 62 миллион 
сомонӣ зиёд мебошад.

Вале ин нишондиҳандаҳо ҳоло ҳам 
қонеъкунанда нестанд.

Зеро кишвари мо бо захираҳои фа-
ровони гиёҳҳои шифобахши худ имко-
нияти бамаротиб зиёд намудани соди-
роти маводи аз лиҳози экологӣ тоза ва 
табииро дорад.

Яъне ин сарвати бузургро табиат ба 
мо додааст ва мо вазифадорем, ки аз он 
оқилона ва самаранок истифода барем.

Дар навбати аввал, мо метавонем, ки 
бо истифода аз гиёҳу обҳои шифобахши 
кишвар саёҳати табобатиро рушд диҳем.

Дар самти истифодаи захираҳои та-
биати кишвар ва имкониятҳои соҳаи 
тандурустии мамлакат корро тавре бояд 
ташкил кард, ки ба хориҷа барои табо-
бат рафтани шаҳрвандони мо тадриҷан 
аз байн бурда шавад ва баръакс, бо 
мақсади саёҳати табобатӣ ва дигар 
намудҳои табобат ба Тоҷикистон ома-
дани хориҷиҳо афзоиш ёбад.

Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистонро зарур аст, ки корро 
доир ба муайян намудани захираҳои 
растаниҳои шифобахши кишвар вусъат 
бахшад.

Инчунин, ҷиҳати дар сохтори Акаде-
мия таъсис додани Институти омӯзиши 
гиёҳҳои шифобахш чораҷӯӣ намояд.

Муайян намудани захираи 
растаниҳои шифобахш барои ҷалби 
сармояи хориҷӣ ва афзоиш додани 
ҳаҷми истеҳсоли дорувории ватанӣ низ 
муҳим мебошад.

Ҳозирини арҷманд!
Хотиррасон менамоям, ки беҳтар 

гардонидани сифати хизматрасонии 
тиббӣ яке аз самтҳои асосии Стратегияи 
миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои давраи то соли 2030 ба ҳисоб ме-
равад.

Тайи солҳои 2020 – 2021 ва шаш 
моҳи соли ҷорӣ ҷиҳати бо таҷҳизоти 
тиббии муосир таъмин намудани 
муассисаҳои табобативу профилактикӣ 
ва ба ин васила баланд бардоштани 
сатҳу сифати хизматрасониҳои тиббӣ ба 
маблағи умумии 775 миллион сомонӣ 
дастгоҳу таҷҳизоти тиббӣ харидорӣ кар-
да шудааст.

Дар натиҷаи истифодаи самараноки 
дастгоҳу таҷҳизоти замонавӣ ва баланд 
бардоштани сифати хизматрасониҳои 
тиббӣ ҳоло нишондиҳандаҳои солимии 
аҳолӣ хеле беҳтар гардидааст.

Масалан, соли 2021 нишондиҳандаи 
бемориҳои диабети қанд бори аввал дар 
муқоиса бо соли 2019-ум 3,4 баробар ва 
нашъамандӣ 2,5 баробар камтар ба қайд 
гирифта шудааст.

Вобаста ба ин, таъкид менамоям, 
ки барои истифодаи самаранок ва дар 
ҳолати хуби техникӣ нигоҳ доштани 
таҷҳизоти бо маблағҳои зиёд воридгар-
дида тайёр кардани муҳандисони тех-
никаи тиббӣ ё электроникаи тиббӣ аз 
ҷумлаи масъалаҳои муҳим мебошад.

Аз ин лиҳоз, вазоратҳои тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, маориф ва 
илм, рушди иқтисод ва савдо вазифадор 
карда мешаванд, ки дар хусуси дар зами-
наи Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ё 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон тайёр 
намудани чунин мутахассисон чораҳои 
зарурӣ андешанд.

Яке аз мушкилоти асосие, ки мо аз 
рӯзҳои аввали паҳн гардидани бемории 
КОВИД – 19 рӯ ба рӯ гардидем, на-
расидани табибони вирусолог ва ноки-
фоя будани озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази 
вирусологӣ дар кишвар буд.

Дар ин давра мо таҷҳизоти зиёд 
харидорӣ намудем ва ҳоло дар Акаде-
мияи миллии илмҳои Тоҷикистон би-
нои озмоишгоҳи бехатарии биологӣ, 
кимиёвӣ ва вирусологии муҷаҳҳаз бо 
таҷҳизоти муосир сохта шудааст, ки 
ифтитоҳи он вақтҳои наздик дар назар 
аст.

Ба хотири рушди тафаккури техникӣ 
ва истифодаи техникаву технологияҳои 
муосир дар ҳамаи самтҳо, аз ҷумла дар 
соҳаи тиб мо солҳои 2020 – 2040-ро 
«Солҳои рушди илмҳои табиатшиносӣ, 
дақиқ ва риёзӣ» эълон намудем, ки ҳоло 
соли сеюми он ҷараён дорад.

Ҷиҳати амалӣ гардидани ин иқдом 
қарори дахлдори Ҳукумати мамлакат 
қабул гардид, вале таҳлилҳо нишон 
медиҳанд, ки вазъи амалишавии он 
ҳанӯз қонеъкунанда нест.

Мо махсус таъкид карда будем, 
ки нақшаву барномаҳои таълимии 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 
ва таҳсилоти касбӣ бо бартарӣ додан ба 
омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ, 
риёзӣ ва зиёд намудани соатҳои дарсӣ аз 
ин фанҳо таҷдиди назар карда шаванд.

Зеро бе омӯзиши амиқи ин фанҳо 
истифода намудани технологияҳои му-

осир, аз ҷумла таҷҳизоти ҳозиразамони 
тиббӣ ғайриимкон мебошад.

Яке аз самтҳои муҳимтарини соҳаи 
тандурустӣ таъмин намудани фаъоли-
яти самарабахши муассисаҳои кумаки 
аввалияи тиббиву санитарӣ мебошад.

Пандемияи КОВИД – 19 бори ди-
гар собит сохт, ки шабакаи чунин 
муассисаҳо на танҳо заминаи фарогирии 
умумӣ бо хизматрасониҳои тандурустӣ 
мебошад, балки дар ҳимоя аз ҳолатҳои 
фавқулода, пешбурди тарзи ҳаёти солим 
ва беҳсозии саломатии аҳолӣ низ нақши 
назаррас дорад.

Ҳоло барои ҳалли масъалаҳои соҳаи 
тандурустӣ, таъмин намудани рушди 
он ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар 
7 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ амалӣ 
шуда истодааст.

Дар доираи ин лоиҳаҳо то соли 2025 
азхудкунии маблағи умумии беш аз ду 
миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст.

Қобили зикр аст, ки дар раванди 
ислоҳоти соҳаи тандурустӣ дар самти 
ҳифзи саломатии модарон ва кӯдакон 
бо истифода аз усулҳои навтарини та-
шхису табобат пешравиҳои назаррас ба 
даст омадаанд.

Имрӯз дар кишвар барои ҳифзи са-
ломатии модарону кӯдакон 15 ҳазор кат 
фароҳам оварда шудааст.

Дар натиҷаи тадбирҳои аз ҷониби 
Ҳукумати мамлакат амалигардида дар 
самти беҳтар гардонидани шароит ва 
сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ, бунёд ва 
бо таҷҳизоти муосир таъмин намуда-
ни муассисаҳои тандурустӣ ва баланд 
бардоштани сифати хизматрасониҳои 
тиббӣ рӯзи 23-юми июли соли ҷорӣ шу-
мораи аҳолии Тоҷикистон ба 10 милли-
он нафар расид.

Хотирнишон менамоям, ки ба 10 
миллион нафар расидани аҳолии ки-
швар масъулияти кормандони соҳаи 
тандурустӣ, хусусан, соҳаи хизматрасо-
нии тиббӣ ба модарону кӯдаконро боз 
ҳам бештар месозад.

Тибқи маълумоти оморӣ кӯдакон (аз 
рӯзи таваллуд то синни 18-солагӣ) 40 
фоизи аҳолии Тоҷикистонро ташкил 
медиҳанд.

Вале барои хизматрасонии чунин 
шумораи зиёд дар муассисаҳои танду-
рустии кишвар ҳамагӣ 1238 воҳиди ко-
рии табибони кӯдакона мавҷуд аст, ки 
то имрӯз аз он 160 воҳиди корӣ холӣ 
мебошад.

Дар мамлакат табибони кӯдакона дар 
факултаҳои педиатрии ду донишгоҳи 
давлатии тиббӣ тайёр карда мешаванд, 
ки ҳоло дар онҳо 1536 нафар донишҷӯён 
таҳсил доранд.

Соли ҷорӣ факултаҳои номбаршу-
даро 226 нафар донишҷӯён хатм кар-
даанд.

Бо дарназардошти он ки ҳар сол 
дар кишвар ба ҳисоби миёна зиёда 
аз 240 ҳазор кӯдак таваллуд мешавад, 
зарур аст, ки дар оянда ба масъалаи 
тайёр намудани табибони бемориҳои 
кӯдакона афзалияти бештар дода шавад.

Ҳамчунин, ба Вазорати тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва дигар сох-
тору мақомоти марбута супориш дода 

мешавад, ки пешниҳоду хулосаҳои 
худро доир ба таъсиси беморхонаи 
ҷумҳуриявии бемориҳои кӯдакона ва 
беҳтар ба роҳ мондани фаъолияти Мар-
кази илмиву клиникии педиатрия ва 
ҷарроҳии кӯдакона ба Ҳукумати мамла-
кат манзур намоянд.

Муҳтарам устодону омӯзгорон,
донишҷӯёну хонандагон ва кормандо-

ни соҳаи тандурустӣ!
Ҳозирини гиромӣ!

Тавре ки аз таҳлилу баррасиҳо бар-
меояд, дар баробари пешравиҳо дар 
соҳаи тандурустии мамлакат, ки яке 
аз соҳаҳои муҳимтарини иҷтимоӣ 
мебошад, дар самти тайёр карда-
ни кадрҳо, бо мутахассисони сатҳи 
баланди касбият таъмин намуда-
ни муассисаҳои тиббӣ ва боз ҳам 
беҳтар ба роҳ мондани хизматрасо-
нии тиббӣ камбудиву масъалаҳои 
ҳалталаб вуҷуд доранд.

Сари вақт бартараф намудани онҳо 
ва баланд бардоштани сатҳу сифати 
хизматрасонӣ ба аҳолӣ, дар навбати 
аввал, вазифаи роҳбарияти вазорат, 
роҳбарону мутахассисон ва кормандо-
ни муассисаҳои тандурустӣ мебошад.

Таъкид менамоям, ки рисолат ва 
вазифаи мову шумо дар ин раванд 
содиқона хизмат кардан ба мардуми 
Тоҷикистон аст ва шумо бояд ин ва-
зифаро бо камоли масъулият ва дар 
сатҳи баланд иҷро намоед.

Зеро тавре ки борҳо гуфтаам, ба 
давлат миллати солим зарур аст ва ҳамаи 
мо бояд, пеш аз ҳама, ғамхори инсон, 
яъне мардуми кишварамон бошем.

Ҳар як табиб ё корманди соҳаи 
тандурустӣ барои шифо бахшида-
ни беморон бояд на танҳо донишу 
таҷриба ва малакаи баланди касбӣ, 
инчунин, меҳрубониву муоширати хуб 
ва ҳисси инсондӯстиву ғамхорӣ нис-
бат ба онҳоро дошта бошад.

Шумо – устодону омӯзгорони 
муҳтарам, дар баробари ба шогирдон 
омӯзонидани илми табобати инсон, 
ба онҳо маданияти баланди муошират 
ва хислатҳои хуби инсониро таълим 
диҳед ва фаромӯш накунед, ки мо – 
тоҷикон миллати соҳибмаърифат ва 
тамаддунсоз ҳастем. 

Шумо, ҳамчунин, вазифадор 
ҳастед, ки ба мардум аҳаммияти та-
рзи ҳаёти солим, риояи қоидаҳои 
гигиенаи шахсӣ, тозаву озода нигоҳ 
доштани хонаву кошона ва маҳалли 
зистро ҳамеша ташвиқ кунед ва ба 
онҳо фаҳмонед, ки сабаби пайдоиш 
ва паҳншавии ҳар гуна бемориҳои 
сироятӣ риоя накардани тозагӣ ва 
қоидаҳои беҳдошти шахсиву ҷамъиятӣ 
мебошад.

Бо эътимоди комил изҳор медо-
рам, ки тамоми кормандони соҳаи 
тандурустӣ – роҳбарону масъулон ва 
мутахассисон, устодону омӯзгорони 
муассисаҳои таҳсилоти касбии тиббӣ 
ва табибону ҳамшираҳои шафқат ва-
зифаи касбӣ ва рисолати инсонии 
худро дар назди халқи Тоҷикистон 
минбаъд низ бо заҳмати софдилона 
ва садоқат ба касби худ иҷро мена-
моянд.

Дар охир тамоми устодону 
омӯзгорон, хонандагону донишҷӯён 
ва ҳамаи кормандони соҳаҳои ма-
орифу тандурустиро бори дигар ба 
ифтихори Рӯзи дониш, ба истифо-
да додани бинои асосии Донишгоҳи 
давлатии тиббии Тоҷикистон ба 
номи Абӯалӣ ибни Сино ва 31-сола-
гии истиқлоли давлатии Ватани азиза-
мон, ки баъди як ҳафта фаро мерасад, 
самимона табрик мегӯям.

Ба тамоми кормандони соҳаҳои 
маориф ва тандурустӣ, устодону 
омӯзгорон барори кор, ба донишҷӯёну 
хонандагони мамлакат хониши хубу 
аъло, одобу ахлоқи шоиста ва ба 
Тоҷикистони маҳбубамон сулҳу оро-
мии ҳамешагӣ ва пешрафту ободии 
рӯзафзун орзу менамоям.   

Ҳамеша саломат ва сарбаланду сао-
датманд бошед!

СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН  ДАР 
РӮЗИ ДОНИШ ВА ИФТИТОҲИ БИНОИ АСОСИИ ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН
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ЉАЊОНРО БА ДОНИШ ТАВОН ЁФТАН...

ТАВОНО БУВАД, ЊАР КӢ ДОНО БУВАД...

ТАМАННИЁТИ РЕКТОРИ ДОНИШГОҲ, ДОКТОРИ ИЛМҲОИ  ТЕХНИКӢ ТАМАННИЁТИ РЕКТОРИ ДОНИШГОҲ, ДОКТОРИ ИЛМҲОИ  ТЕХНИКӢ 
АМОНЗОДА ИЛҲОМ ТЕМУР  БА МУНОСИБАТИ СОЛИ НАВИ ТАҲСИЛИ 2022-2023 АМОНЗОДА ИЛҲОМ ТЕМУР  БА МУНОСИБАТИ СОЛИ НАВИ ТАҲСИЛИ 2022-2023 

ВА 31-УМИН СОЛГАРДИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОНВА 31-УМИН СОЛГАРДИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Омӯзгорон ва донишҷӯёни гиромӣ! 

Ҳамаи шуморо бо соли нави таҳсили 
2022 – 2023, Рўзи дониш ва ҷашни 31 – 
солагии Истиқлолияти давлатии кишва-
ри азизамон – Тоҷикистони биҳиштосо, 
ки баъди чанд рӯз бошукӯҳ таҷлил ме-
гардад, самимона табрику муборакбод 
мегӯям. 

Ҳамкасбон ва донишҷӯёни азиз, 
басо рамзист, ки дар кишвари мо 
ҳамасола соли нави таҳсил ва Рӯзи до-
ниш бо суханронии Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон оғоз мегардад. Тав-
ре ки ба ҳамаи мову шумо маълум аст, 
имсол Пешвои муаззами миллат Рӯзи 
донишро дар Донишгоҳи давлатии 
тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино  зимни ифтитоҳи бинои 
асосии ин боргоҳи илму маърифат гу-
заронида, роҷеъ ба аҳаммияти бузур-
ги илму дониш, рушди соҳаи маорифу 
тандурустӣ, таҳкими сулҳу субот, ҳифзи 
дастовардҳои истиқлолият, боз ҳам хуб-
тару беҳтар гардонидани сатҳи зиндаго-
нии мардум ва дигар масоили мубрам, 
ки ба рушду тараққиёт ва ободиву шуку-
фоии Ватани азизамон мусоидат меку-
нанд, суханронӣ намуданд. 

Мафҳуми сулҳ, ки барои мардуми 
сайёра, алалхусус, тоҷикистониён арзи-
ши баланд дорад, беҳтарин неъмат ба 
ҳисоб меравад.  

Дарси сулҳ, ки ҳамасола дар Рӯзи 
дониш баргузор мегардад, ба маънои 
дигар дарси ватандӯстӣ ва шинохти 
сабақҳои таърих ба хотири фардои обо-
ди Тоҷикистони азиз мебошад. 

Мусаллам аст, ки мардуми тоҷик аз 
давраҳои бостон то ба имрӯз бароба-
ри таҳкими дӯстиву рафоқат ва сулҳу 
субот ба қадри илму дониш ва мактабу 
маориф низ мерасанд ва ба ин манбаи 
ташаккулдиҳандаи арзишҳои маънавии 
ҳаёти инсон арҷ мегузоранд. Тавре ки 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пе-
швои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар яке аз суханрониҳояшон таъкид 
намуданд: «Дарси сулҳ ва Рӯзи дониш 
беҳтарин имкониятест, ки мо дар ша-
роити торафт печидаву мураккаб шуда-
ни вазъи ҷаҳони муосир нақши сулҳу 
субот ва ваҳдати миллиро дар таҳкими 
аркони давлатдории миллӣ ва пешраф-
ти давлату ҷомеа таъкид созем, доир ба 
таъмини ҳадафҳои стратегии миллӣ, 
аз ҷумла дастоварду мушкилоти яке аз 
соҳаҳои муҳимтарини иҷтимоӣ - мак-
табу маориф изҳори назар карда, бори 
дигар таваҷҷуҳи мактаб, оила ва ҷомеаро 
барои боз ҳам беҳтар намудани таълиму 
тарбия дар кишвар ҷалб намоем». 

Дар робита ба ин, мову шумо 
омӯзгорони арҷмандро зарур аст, ки 
таълиму тарбияро дар сатҳи боз ҳам ба-
ландтар ба роҳ монда, мутахассисонеро 

тайёр намоем, ки ба талаботи ҷаҳони 
муосир ҷавобгӯ бошанд.

 Ҳамкасбон ва донишҷӯёни азиз, 
баъди чанд рӯз мардуми шарифи 
Тоҷикистон, аз ҷумла мову Шумо 
ҷашни бузургу муқаддаси миллат – си-
вуяксолагии Истиқлолияти Ватани 
маҳбубамонро бо шукӯҳу шаҳати хоса 
ҷашн мегирем. Боиси хурсандист, ки 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар 
солҳои соҳибистиқлолии кишвар ба як 
қатор комёбию дастовардҳои беназир 
соҳиб гардид.

Донишгоҳ тайи солҳои 

соҳибистиқлолӣ ҳазорҳо нафар олимону 
муҳаққиқон ва мутахассисони баландих-
тисоси соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи 
мамлакатро омода намуд, ки алҳол бо кору 
фаъолияти хеш дар пешрафти истеҳсолот 
ва ободию шукуфоии Ватани азизмон 
саҳми сазовор гузошта истодаанд. 

Бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Вазорати саноат ва 
технологияҳои нави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Вазорати маориф ва 
илми Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи 
моддӣ – техникии донишгоҳ сол то сол 
мустаҳкамтар гардида, шароити таҳсил 
ва имкониятҳои тайёр намудани мута-
хассисони рақобатпазир бештар шуда 
истодаанд. Боварӣ дорам, ки Шумо - 
ҳайати профессорону омӯзгорон ва кор-
мандони донишгоҳ минбаъд низ дар 
самти омода намудани мутахассисони 
болаёқати ба талаботи бозори меҳнат 
ҷавобгӯ нақши муассир гузошта, ба ин 
васила дар рушди соҳаи илму маориф 
ва ободию шукуфоии Ватани азизамон - 
Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми боз 
ҳам бештар мегузоред. 

Бори дигар соли нави таҳсили 2022-
2023 ва ҷашни 31-солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба-
роятон шодбош гуфта, итминони ко-
мил дорам, ки соли нави таҳсилро бо 
кашфиёту таҳқиқотҳои нави илмӣ ва 
дигар дастовардҳои арзанда ҷамъбаст 
менамоед.

“Тоҷикон ҳамчун миллати 
соҳибтамаддун дар ҳар давру за-
мон омӯхтани илму донишро яке 
аз шартҳои асосии рушди маъна-
виёти инсон медонистанд”.

Эмомалӣ Раҳмон

Дар ҳама давру замон омӯхтани илму 
дониш мавриди таваҷҷуҳи ҳамагон қарор 
дошт, зеро донишомӯзӣ ва толибилмӣ 
рисолатҳои бузурги инсонӣ буда, илму 
дониш ганҷи бебаҳоест, ки баробари 
дунё арзиш доранд. Бузургону дониш-
мандони олам нисбат ба донишомӯзӣ 
андешаҳои хешро иброз дошта, ҷойгоҳи 
онро бисёр баланд арзёбӣ намудаанд. Аз 
ҷумла,  Афлотун чунин изҳор доштааст, 
ки “Ҳамеша дар талабу дарёфти дониш 
бош ва иноят ба ҷустуҷӯйи илми қатъӣ 
ва ҳатмӣ нигаҳ дор!”. 

Мутафаккирони Машриќзамин ва 
шуарову сарварони ањли адаб низ ба илму 
дониш бартарии хоса  додаанд.  Устод 
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ онро чароғи ақл  ва 
ҳамчун ҷавшане мешуморад, ки инсонро  
аз ҳама гуна ранҷу азоб ва афсурдагию 
эҳтиёҷ ҳифз менамояд ва мегӯяд:

Дониш андар дил чароғи равшан аст,
В-аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст. 

 Шоири бузург Фирдавсӣ шахси до-
нишмандро донову тавоно ва обрӯманд 
медонад ва изҳор менамояд: 

Тавоно бувад, ҳар ки доно бувад
Зи дониш дили пир барно бувад.
Ва:
Ба дониш бувад мардро обрӯй, 
Ба бедонишӣ то тавонӣ, мапӯй.
 
Аз нигоҳи шоир шахси донишман-

ду донишомӯз бо рафтору кирдори хеш 
ҳамеша аз дигарон фарқ мекунад ва дар 
ҷомеа мақоми арзандае дорад:

Касе к-ӯ ба дониш тавонгар бувад, 
Зи кирдору гуфтор беҳтар бувад.

Инсоният ҳамеша ба омӯзиш ниёз 
дорад ва дари дониш бо ҷидду ҷаҳд ва 
талошҳои пайваста ба рӯйи шахс боз 
мегардад. Шоири тавоно Абдурраҳмони 
Ҷомӣ низ дар мавриди андӯхтани илм 
андешаҳои хосае дорад. Аз назари ӯ 
нахустин амал барои ҳар шахс ба илму 

дониш рӯ овардан буда, ҳамзамон, ҳар 
чӣ зудтар “аз ҷаҳлободи нодонӣ” берун 
шуданро таъкид мекунад:

Нахуст аз касби дониш баҳравар шав,
Зи ҷаҳлободи нодонӣ бадар шав!

Зимнан, шоир изҳор менамояд, ки  
инсон дар роҳи омӯзиш ҳеҷ гоҳ бояд 
хаста ва аз худ қонеъ набошад, баръакс, 
то метавонад пайи фатҳи қуллаҳои нав 
талош варзад:

Қонеъ нашавӣ ба ҳар чӣ ёбӣ, 
Аз хуб ба хубтар шитобӣ.

Рӯзгори давлатдории нави миллӣ 
водор мекунад, ки аҳли ҷомеаи мо ба 
омӯзишу фаро гирифтани илму дониш 
беш аз пеш камари ҳиммат бандад ва бо 
такя  ба донишу хиради фитрию азалӣ 
мисли гузаштагони шарафманди худ дар 
шинохти ҷаҳон ва пешрафти илму фан 
дигарбора саҳмгузор бошанд. Шоири 
рӯзгор ва дарбори Сомониён Абӯшакури 
Балхӣ ба ин маънӣ чӣ бас некӯ фарму-
дааст:

Ҷаҳонро ба дониш тавон ёфтан, 
Ба дониш тавон риштану бофтан.

Ҳамзамон, рӯ овардан ба  
донишомӯзӣ ва дар баробари ин  аз бар 
намудани илмҳои гуногуни муосир ва-
зифаи аввалиндараҷаи насли ҷавони 
кишвар мебошад. Ин масъалаест, ки 
мавриди таваҷҷуҳи ҳамешагии давлату 
ҳукумат қарор дорад. Дар робита ба ин 
дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи масъулияти падару модар дар таъ-
лиму тарбияи фарзанд” волидон барои 
ҷалби фарзандон ба илмомӯзӣ муваззаф 
ҳам гаштаанд. Дар баробари ин, таҷлили 
Рӯзи дониш дар ҳама муассисаҳои кишвар 
заминаи хубест, то насли ҷавони мамлакат 
тавонанд ҳар чи бештар ба донишу ҳикмат 
сар фуруд оварда, миллату кишварро ба 
донишомӯзӣ ва рушду маърифати илмӣ 
роҳнамоӣ намоянд. Зеро бо гузашти 
садсолаҳо собит гаштааст, ки арзиши илм 
ва соҳибилм ҳеҷ гоҳ паст намегардад ва 
набояд фаромӯш кард, ки:

Тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм,
Қулфкушои ҳама дарҳост илм.
Дар талаби илм камар ҷуст кун,
Даст зи ашғоли дигар суст кун. 

Зебуннисо ҲАМРОҚУЛОВА, 
дотсенти кафедраи забони тоҷикӣ

Дар кишвари маҳбубамон-
Тоҷикистони соҳибистиқлол ҳамасола 
Рӯзи дониш ҳамчун санаи гиромидошти 
илму дониш ва маърифату маънавиёт 
таҷлил карда мешавад, ки ин шаҳодат 
аз таваҷҷуҳи доимии давлату Ҳукумат ба 
аҳли илму маориф мебошад. 

1-уми сентябри соли ҷорӣ Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пе-
швои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар Рӯзи дониш ва  ифтитоҳи бинои 
асосии Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино 
суханронӣ намуданд.

 Аҳли илму маориф, аз ҷумла ҳайати 
профессорону омӯзгорон, кормандон 
ва донишҷӯёни Донишгоҳи техноло-
гии Тоҷикистон суханронии Пешвои 
муаззами миллатро тариқи шабакаҳои 
телевизионӣ дастаҷамъона бо риояи 
қоидаҳои беҳдошти саломатӣ, аз ҷумла 
риояи фосилаи иҷтимоӣ, доштани 
ниқобҳои тиббӣ ва безараргардонӣ бо 
маҳлули антисептикӣ тамошо намуданд.

Пас аз тамошои суханронии Пешвои 
миллат, дар толори донишгоҳ Рӯзи до-
ниш таҷлил гардид. 

Дар чорабинии мазкур Муҳиддинзода 
Раҳматшоҳ- референти Котиботи Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, полков-
ники милитсия Сулаймонзода Ғуломалӣ 
Нуралӣ ва полковники милитсия Пи-

румшозода Нуриддин Давлат иштирок 
ва суханронӣ намуда, соли нави таҳсилро 
ба омӯзгорону донишҷӯён муборакбод 
гуфта, донишҷӯёнро ба омӯхтани илму 
дониш, бахусус  фанҳои дақиқ ва их-
тироъкориву навоварӣ даъват карданд. 
Ҳамзамон баланд бардоштани сатҳу си-
фати таълиму тарбия ва омода намудани 
мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи бо-
зори меҳнатро ҳадафи асосии Ҳукумати 
кишвар арзёбӣ намуданд.

Муовини аввал, муовини ректор оид 
ба таълим ва идораи сифати таҳсилот 
Тошматов М.Н. меҳмонон, омӯзгорону 
кормандон ва донишҷӯёнро аз номи 
раёсати донишгоҳ бо оғози соли нави 
таҳсил табрику таҳният гуфта, табрико-
ти ректори донишгоҳро бахшида ба Рӯзи 
дониш ба ҳозирин ироа намуд ва ба онҳо 
дар кору фаъолият ва донишандӯзиашон 
барору комёбӣ орзу намуд. 

Дар ҷамъомад донишҷӯёни зинаи ав-
вали таҳсил аз номи кулли донишҷӯёни 
курси якум савганди тантанавӣ ёд на-
муда, рушд додани истеъдоду малака, 
сайқал додани савияи дониш, омӯзиши 
ихтисос, баландбардории шаъну шара-
фи донишгоҳ ва ҳамеша эҳтиром дош-
тан ба ҳайати кормандону омӯзгоронро 
мақсаду мароми хеш донистанд.

С. Абдумуминзода, 
муовини ректор оид ба тарбия
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ЉОЙГОЊИ БОНУВОН ДАР СИЁСАТИ ХИРАДМАНДОНАИ ПЕШВОИ МИЛЛАТЉОЙГОЊИ БОНУВОН ДАР СИЁСАТИ ХИРАДМАНДОНАИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

ИСТИҚЛОЛИЯТ ВА ВАҲДАТ - ДУ БОЛИ ЯК ИҚБОЛ
Дар тақдири ҳар халқу миллат 

ҳодисае ё воқеае нақши муҳим мебо-
зад ва барои ташаккули минбаъда ва 
пешравию тараққиёти он саҳмгузор 
мегардад. Дар таърихи навини халқи 
мо бисёр ҳодисаю воқеаҳое рўй до-
даанд, ки ҳар яки онҳо дар пешра-
вии ватанамон мавқеи худро доранд. 
Муҳимтарин рӯйдод Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки 
дар давраи басо мушкил, дар даврае, ки 
ба пояҳои давлатдории мо хатари нестӣ 
таҳдид менамуд, ба амал омада буд. Дар 
нахустин рӯзҳои истиқлолияти давлатӣ 
масъалаи ҳифзи тамомияти арзии дав-
лат яке аз вазифаҳои аввалиндараҷа 
буд, зеро дар он рӯзҳои мудҳиш баъ-
зе неруҳои дохилӣ ва хориҷӣ, аллакай, 
нақшаи тақсими Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва аз таркиби кишвар ҷудо намудани 
вилояту ноҳияҳои алоҳидаро дар сар до-
штанд. 

Дар китоби арзишманди Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон “Уфуқҳои 
Истиқлол” ин мавзуъ ба рӯшанӣ баён 
гардида, ҳамчунин зикр шудааст, ки чу-
нин хатари ҷиддӣ ба шарофати ваҳдату 
ҳамдилӣ ва дастгирии мардуми шари-
фи кишвар бартараф гардид. Сулҳи 
тоҷикон, пеш аз ҳама, натиҷаи талошу 
заҳмати фарзандони баномуси халқи 
тоҷик ва пирӯзии хиради мардуми ша-
рифи Тоҷикистон бар ҷаҳолат буд. 

Агар истиқлолияти давлатӣ пояҳои 
давлатдории тоҷиконро устувор намуда, 
кишварро аз маҳвшавӣ эмин дошт, пас, 
расидан ба  ваҳдати миллӣ ҳамраъйиву 
якпорчагӣ, ободиву бунёдкорӣ ва ҳаёти 
шоиставу саодатмандро таъмин намуд. 

Муҳимтарин нақши истиқлолият 
ва ваҳдат муттаҳид кардани халқи па-
решонгашта ва пойдории сулҳу субот 
маҳсуб мегардад, ки барои тараққиёти 
минбаъдаи Тоҷикистон замина 
фароҳам овард. Пас, месазад бигӯем, ки 
истиқлолият ва ваҳдат ду боли як иқбол 
аст.

Дар дунё ҳама инсонҳо ватан доранд. 
Ватан хонаи умеди ҳар соҳибватан аст. 
Маконест, ки ҳар қатраи оби зулолу ҳар 
кафи хокаш, сабзаву дарахтони сарсабзу 
ҳар сангпораи кӯҳсораш азизу муқаддас 
ва бемонанд аст. Кӯчаву гулгаштҳои 
дилрабояш, чашмаву ҷӯйборони мусаф-
фояш ва саҳрову теппаҳои сабзоғӯшаш 
бароямон ошност. Сарзаминест, ки гу-
заштагони мо он ҷо умр ба сар бурдаанд. 
Ватан манзили ободу меҳрпарвар аст, 
ки кас дар оғӯши гарму рӯҳафзояш ба 
камол мерасад, аз чашмаҳои зулолаш 
нӯш мекунад ва дар фазои паҳновараш 
чун парастуҳои баландпарвоз озодона 
пару бол мезанад.

Он чи барои башар хубу арзишманд 
аст, дар исми ватан нуҳуфта аст. Ҳеҷ 
номе бар ин дараҷаи зебоӣ нест. 

Номи ватан ҳама вақт дар ниҳояти 
лутфу дилбарӣ аст. Ватан тамоми он чи-
зест, ки дар вуҷуди мост, тамоми он чизе 
аст, ки дӯст медорем. Ин ҳамон аст, ки 
зиндагонии мо, зиндагонии хонаводаи 
мо, зиндагонии иҷтимоии моро ташкил 
медиҳад.

Ватан - ин замину обу ҳаво, ки ма-
кони мову падарони мо, ҳамон фалаки 
нилгун, ки болои сари мо ва хоки зар-
хез, ки зери пойи мост.

Ватани мо Тоҷикистони 
соҳибистиқлол мебошад. Табиати дило-

рову ҳавои беғубор ва кишту саҳроҳои 
ҳосилхез дорад. Қуллаҳои сарбафалак-
кашидааш барфпӯш ва арчаҳои домани 
кӯҳсоронаш ҳамешасабзу назаррабост. 
Оби мусаффои чашмасорон аз дили 
кӯҳҳо фаввора зада, аҷаб дармонбахшу 
ширинанд. Ба ин ҳусну таровати худо-
доди кишварам менигарам ва боварӣ 
ҳосил мекунам, ки ватани ман биҳишти 
рӯйи замин аст.

Имрӯзҳо Тоҷикистони азиз дар 
арафаи таҷлили 31-умин солгарди 
Истиқлолияти давлатӣ қарор дорад. 
истиқлолият неъматест, ки дар натиҷаи 
саъю талошҳои афзун ба даст омадааст. 
Он самари ҷоннисориву қаҳрамониҳои 
мардони майдон, ашки сӯзону 
шабзиндадорӣ ва ниёишҳои модарон 
аст. Истиқлолият атои Офаридгор аст, 
ки мардуми тоҷик бо неруи созандагиву 
ободкорӣ ва кӯшишҳои рӯзафзуни хеш 
ба ин неъмати бузург муваффақ гашта-
анд. 

Албатта, истиқлолият барои мар-
думи тоҷик осон ба даст наомадааст. 
Таърих гувоҳ аст, ки халқи меҳнаткаши 
тоҷик чӣ рӯзҳои нангину даҳшатборро 
паси сар кардаву чӣ қурбониҳоро 
таҳаммул намудааст. Замоне абри сиёҳи 
ҷанги шаҳрвандӣ осмони поку фазои 
беғубори Тоҷикистони навбунёдро тира 
намуда, рӯзгори осудаву амнияти мар-
думро халалдор намуд. 

Хушбахтона, халқи тоҷик бо неруи 
хирад ва заковати фитрӣ тамоми муш-
килоти пешомадаро бартараф намуда, 
бо сарварии Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
парчами сулҳу ваҳдатро дар кишвари 
тозаистиқлоли тоҷикон барафрохт.

Мардуми сарбаланду сулҳофарини 
тоҷик бо шукргузорӣ ва ифтихормандии 
афзун 31-умин солгарди Истиқлолияти 
давлатиро бо дастовардҳои назаррас 
истиқбол мегирад. Зеро маҳз фазои 
мусоид ва сулҳпарвари тоҷикон имкон 
дод, ки дар фосилаи на чандон тӯлонӣ 
душвориҳои мавҷударо бартараф на-
муда, дар самти ободкориву созандагӣ 
ба дастовардҳои шоёни таҳсин ноил 
гардем. Бунёди роҳҳои бузурги мо-
шингард, ки минтақаҳои мухталифи 
кишварро ба ҳам пайваста, муҳаббат 
ва ҳамгироии мардумро меафзояд, ба-
рои пешрафту тараққиёти соҳаҳои 
мухталифи ҳаёти халқ мусоидат на-
муд. Бунёди як қатор иншоотҳои бу-
зургу замонавӣ, муассисаҳои таълимӣ, 
дармонгоҳҳои ҷавобгӯ ба талаботи му-
осир ва ғайраҳо нишони пуштибонӣ 
ва дастгирии ҳукумат аз соҳаи маориф, 
тандурустӣ, фарҳангу маданияти кишвар 
маҳсуб мегардад. Маҳз бо неруи халқ 
бунёд гаштани неругоҳи азими “Роғун”, 
ки  Тоҷикистонро нурофарину чароғон 
сохт, натиҷаи ваҳдату ягонагӣ ва иттиҳоди 
тоҷикон ба ҳисоб меравад. Воқеан, барои 
ояндаи дурахшон ва рӯзгори ободи хеш 
бояд ҳар яки мо ҳиссагузор бошем, то 
ки роҳи пешрафту тараққиёти кишва-
рамонро наздик созем. 

Таваҷҷуҳи рӯзафзуни Сарвари давлат 
ба пешрафти соҳаи маориф ва дастгирии 
ҷавонони лаёқатманду соҳибистеъдод, 
фароҳам овардани шароити мусоид ба-
рои таҳсил, забономӯзӣ, такмили до-
нишу малакаи наврасону ҷавонон ҳар 
як фарзанди бонангу номуси миллатро 
вазифадор месозад, ки дар ҷодаи так-
мили донишу маърифати хеш кӯшиш 
намояд ва барои пешрафти ҳаёти ки-
швар саҳмгузор бошад. Муҳимтарин 
туҳфаи ҷавонон ба истиқболи 31-сола-
гии истиқлолияти ватани азизамон до-
ниши баланду ахлоқи ҳамида доштан, 
эҳтиром намудани муқаддасоти миллӣ, 
ҳифзи дастовардҳои ниёгон ва худши-
носу ваҳдатгаро будан аст.

Дар олам бузургтар аз неруи озодӣ 
қуввае нест ва саодате баландтар аз сао-
дати халқи озод нест. Бигзор арзишҳои 
олии халқи бузургворам поянда ва са-
одати он ҷовидона бошад ва дар тайи 
ҷодаи пешрафту тараққиёт муваффақу 
комгор гардад. Истиқлолияти комил 
дар тамоми соҳаҳои ҳаёт ҳамеша насиби 
ватани азизамон бошад. 

Мо низ бо шукргузорӣ аз сулҳу оромӣ 
ва шароити мусоид пайваста мекӯшем, 
ки барои пешрафту тараққиёти ватани 
азизамон бо неруи хирад ва заковати 
хеш саҳмгузор бошем. 

Парчами истиқлолият ва ваҳдати 
тоҷикон барои ҳамеша парафшону пар-
тавафкан бод!

Таиба БОБОЕВА,
омўзгори кафедраи 

забони тољикии ДТТ

Мавқеи занон дар ҷомеаи 
Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали ба сари 
ҳокимият омадани Пешвои мил-
лат дар маркази таваҷҷуҳи Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан Пре-
зиденти мамлакат муњтарам Эмо-
малї Рањмон қарор гирифт. Маврид 
ба зикр аст, ки агар воқеъбинона 
доир ба ғамхорӣ, дастгирӣ, кумаки 
ҳамаҷонибаи Пешвои миллат нисбат 
ба мушкилоти занон назар кунем, 
чанд ҷилд китоб мегардад. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати мил-
лї-Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатии 
худ андешаҳояшро доир ба ҷойгоҳи 
занон дар шароити Тоҷикистони му-
осир ва саҳми онҳо дар рушди босуб-
оти мамлакат баён намуданд. Эъти-
моди Пешвои миллат ба фаъолияти 
оқилонаи созандаи занони мамлакат 
боиси фараҳ буда, барои пешрафти за-
нон дар ҳама соҳаҳои хољагии халќи 
мамлакат мусоидат мекунад. Ироа 
гардидани андешаи: «Ман ҳамеша за-
нонро дастгирӣ мекунам ва то охир ин 

кори худро идома медиҳам» барои за-
нони мамлакат ва пешрафт намудани 
онҳо нерую тавоноӣ мебахшад. Ба чу-
нин дастгириҳои Пешвои миллат за-
нони мо ҳамеша ниёзманд мебошанд. 

Боиси ифтихору сарбаландист, ки 
чунин сарвари хирадманд дорем. Сиё-
сати роҳбарӣ ва мавқеи дар ин самт 
гирифтаи Пешвои миллат имконият 
дод, то занон дар ҷомеаи Тоҷикистон 
соҳиби мавқеъ гардида, баҳри ободии 
мамлакат ва устувории оилаҳои худ та-
лош варзанд. 

Тамоми суханҳои Пешвои миллат 
дар Паём доир ба ҳама соҳаҳо қобили 
таваҷҷуҳ ва татбиқи онҳо кафили оян-
даи пурсаодати Тоҷикистони азиз аст. 
Суханони падаронаи Пешвои миллат 
ҷиҳати тарбия ва соҳибкасб гардо-
нидани ҷавондухтарон, масъулияти 
волидайн, кулли ҷомеаро нисбат ба 
таҳсил фаро гирифтани онҳо ва ҷалби 
ҷавондухтарон ба азхудкунии касбу 
ҳунар афзоиш дода, сафи фаъолзанон-
ро дар ҳама соҳаҳо афзун намуд.

Таҳлилҳо нишон доданд, ки имрӯз 
дар ҷомеа нақши занон ба маротиб 

баланд шуда, сафи онҳо дар хизмати 
давлатӣ ва дигар корҳои муҳим бештар 
шудааст. Ҳукумати ҷумҳурӣ ҷиҳати 
боз ҳам баланд гардидани мақоми 
зан дар ҷомеа тадбирҳои муҳимро 
роҳандозӣ намуда, дар ҳоли татбиқ 
қарор доранд. Ҳамин аст, ки сол то 
сол мақом ва манзалати бонувон дар 
ҷомеа баланд гардида, сафи онҳо дар 
бахшҳои гуногуни хоҷагии мамлакат 
зиёд мегардад. 

Имрӯз барои фаъолгардонии 
нақши занон дар ҳаёти иқтисодиву 
иҷтимоии мамлакат ҳамаи омилҳо 
ва шароити иҷтимоиву фарҳангӣ ва 
иқтисодиву сиёсӣ фароҳам овар-
да шудаанд. Ҳамаи ин дастовардҳо 
танҳо дар асоси ғайрату талошҳои 
занону модарон ва духтарон арзёбӣ 
мегардад. Масъалаи ҷалби бонувон 
ба фаъолиятҳои иҷтимоиву иқтисодӣ 
ва сиёсиву фарҳангӣ, вазифаҳои 
роҳбарикунанда, фаъолиятҳои 
бонкӣ, иштирок дар масъулиятҳои 
баланди қабули қарору қонунҳо, 
нақшофарӣ дар масъалаҳои ҳуқуқи 
инсон ва таҳкими адолати судиву 

боло бурдани маърифати ҳуқуқии 
шаҳрвандони Тоҷикистон ва ғайра аз 
ҷумлаи ҳидоятҳои Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шумор 
меравад. 

Имрӯз  зан-модари тоҷик дар фаъо-
лияти давлативу ҷамъиятӣ, вазорату 
идораҳо, мақомоти олии қонунбарорӣ, 
дар зиндагии хонаводагӣ ва оиладорӣ 
пурмасъул буда, тавони онро до-
рад, ки тамоми мушкилоти рӯзгорро 
таҳаммул намуда, дар ҳастиву са-
бру тоқат ва меҳру муҳаббат ба зин-
дагияш аз қавлу амали хеш устуво-
ру побарҷо бимонад. Зеро ваҳдати 
миллии сартосарӣ дар қаламрави 
Тоҷикистони соҳибистиқлол худ ка-
фили саодат ва сарбаландии занону 
модарон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
маҳсуб мегардад. 

Назира ШОЕВА,
 мудири бахши кор бо занон 

ва духтарони Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон
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ЧИСТ ИСТИЌЛОЛ?
Чист Истиќлол? Як дил ганљи имон доштан!
Чист Истиќлол? Љоне рањни љонон доштан!

Чист Истиќлол? Будан ошиќи ёру диёр,
Суѓду Хатлону Зарафшону Бадахшон доштан!

Ќатpaи оби Ватан аз ќатраи хун дўсттар,
Зарраи хоки Ватанро нури чашмон доштан!

То даме дил метапад, то лањзае љон дар тан аст,
Мењри кишвар, мењри модар дар дилу љон доштан!

Чист Истиќлол? Њамчун офтобу осмон
Мизбони хона будан, иззи мењмон доштан!

Чист Истиќлол? Парчам бар сари Боми љањон,
Тољи давлат, њафт ахтар партавафшон доштан!

Чист Истиќлол? Дар пайроњаи мардонагї
Пой мондан, пай нињодан, поси паймон доштан!

Чист Истиќлол? Яъне ному номусу нишон,
Нозу Наврўзу набиду нўшеву нон доштан!

Чист Истиќлол? Њар санге Бухоросанги мо,
Рўйи њар як санги хоро тахти Сомон доштан!

Чист Истиќлол? Яъне зистан тољиксон,
Чист Истиќлол? Яъне Тољикистон доштан!

Искандари Рањмон

ДАР ВАСФИ ИСТИЌЛОЛИЯТ

ЉАШНИ ИСТИЌЛОЛ
Љашни истиќлол омад, Тољикистон шод бош,
Рањмати Яздон омад, Тољикистон шод бош,
Бо раќибон ошно гаштем меболем зи бахт,
Вањдату иќбол омад, Тољикистон шод бош.
Булбулон дар боѓњоят, наѓмасозї мекунанд,
Бар диёрам ид омад, Тољикистон шод бош.
Љашни истиќлол дорад имрўз њар пиру љавон
Муњарифи оламиён, Тољикистон шод бош.
Зодаи Сомонием, њам тољику тољикзабон,
Гўянд аз боми љањон, эй Тољикистон шод бош.
Гардам дар рўи љањон аз миллатам фахре кунам,
Шоњсавори рўи дунё Тољикистон шод бош.
Мо њамзабони Рўдакї, мо њамзабони Анварї,
Њам вориси Сомонием, эй Тољикистон шод бош.
 Њољиё банд миён бањри Вањдат ин замон
Душманонро кун гурезон, Тољикистон шод бош.

Њољї Тољиддин

РОДМАРДИ ДАВРОН
Ваќте ки Тољикистон дар хоку хун нињон буд,
Њар лањза одамонаш ларзон зи бими љон буд.
Њар дам зи њар мањалла овози як камон буд,
Дар хонадони тољик њам нолаю фиѓон буд.

Хестї ба доди халќат, эй родмарди даврон,
Ту ќањрамони халќу авлоди Оли Сомон.
Темурмалики сонї дар арсаи љањони,
Эй Пешвои миллат Эмомалии Рањмон.

Тољик зи тољики худ њар лањза бадгумон буд,
Духтар зи бањри номус дар кунљи кањдон буд.
Модар зи тифли дасташ безор зи бими љон буд,
Њар дам ба оби дарё як тифлаке равон буд.

Хестї ба доди халќат, эй родмарди даврон,
Ту ќањрамони халќу авлоди Оли Сомон.
Темурмалики сонї дар арсаи љањони,
Эй Пешвои миллат Эмомалии Рањмон.

Сангинмо Нарзуллоева, нафаќахўр,
сокини ноњияи Абдурањмони Љомї

ТАРОНАИ ИСТИЌЛОЛ
Сафњаи тоза бикшода шуд, аз ту шуд,
Тољикистон зи нав зода шуд, аз ту шуд,
Бар сараш тољ бинњода шуд, аз ту шуд,
Фахри авлоди озода шуд, аз ту шуд.
Эй шукўњи Ватан,
Бахти мулки куњан,
Номи ман, шони ман - ИСТИЌЛОЛ!

Шукри ту, шукри ту, аз ту эњё шудем,
Њамдилу њамрању вањдаторо шудем,
Зарра будему аз зарра дунё шудем,
Ќатpa будему аз ќатра дарё шудем.
Эй шукўњи Ватан,
Бахти мулки куњан,
Номи ман, шони ман - ИСТИЌЛОЛ!

Бишнавад aњли дунё садои туро,
Њарфи мењру суруди вафои туро
Дар муњаббат шиносад баќои туро,
Роњи ояндаи пурсафои туро,
Эй шукўњи Ватан,
Бахти мулки куњан,
Номи ман, шони ман - ИСТИЌЛОЛ!

Гулназар

ХУДШИНОСЇ
Файзи Истиќлол чун боди сабо,
Мерасонад бо муњаббатњои дерин, хотироти поку ширин.
Накњатеро бањри дилњо, з-Оли Сомон,
Накњате аз Суѓду Хатлон,
Аз Бадахшону Њисори Шодмон
Аз шукўњи Ориён, аз шукўњи Ориён

Наслро бар асл мебояд расидан,
Бањри ин бояд сафар бинмуда бошад, ў ба ќарни асрњо
То бидонад аз куљо омад? Куљо бошад равона?
То бубардорад чу асли хештан, нангу номуси замона.
Бо ѓурури Рустамона, бо дирафши Ковиёна.

Наслро бар асл мебояд расидан,
То бидонад ќиммату ќадри забонаш, орзую ормонаш,
Аз шукўњи шеъри нобу достонаш, аз бањору аз хазонаш,
Аз вуљуду аз суљудаш, аз њама буду набудаш,
То шавад бегона ў шармандагиро.
То биёбад шоњроњи зиндагиро,
То биёбад шоњроњи зиндагиро.

Наслро бар асл мебояд расидан,
Мисли ин Сарвар, ки бар мо дода Эзид.
Бо њазорон орзую ормон,
Бо дили аз мењр саршори муњаббат,
Карда хомўш оташи љангу љањолат.
Байни дилњо роњњо бикшода ў, мекунад моро њидоят,
Сўи дунёи муљалло.
Ў дамида њамчу субњи босафо, бањри њар як фарди тољик.
Аз асолат омада монанди дармон.
Бар дили пурдарди тољик, бар дили пурдарди тољик.
Наслро бар асл мебояд расидан,
Наслро бар асл мебояд расидан.

Абдуќањњори Ќосим, роњбари мањфили
адабии "Ворисони Турсунзода"-и шањри Турсунзода

ИСТИЌЛОЛ
Њумоюн бод, Истиќлоли тољик,
Замоне ки парешон буд тољик.
Ва бими марг ба гирдоби адам дошт.
Зи њар сў аљнабие ањриманкеш,
Ба марзи синаи ў тухми ѓам кошт.

Ба мисли Чингизу Темури ѓаддор,
Њамехостанд, ки бо ў чора созанд.
Зи сафња номи тољикро зудоянд,
Ба теѓи зулм онро пора созанд.

Баногањ аз миёни халќи тољик,
Ба мисли Зардуњушт марде зуњур кард.
Ба чењра нури яздонї њувайдо,
Љањони зулмро саршори нур кард.

Ба сидќи њиммату дасти мурувват,
Зи гирдоби бало халќро рањо сохт,
Дарахти дўстї биншонд, нињоли душманї
                                                                   барканд,
Миёни корзор љонбозињо сохт.

Ба њам овард парешон миллатеро,
Чу Кова парчами вањдат ба даст дошт.
Дари бахту саодат боз карда,
Ба олам парчами бахташ барафрошт.

Кунун пирўзтар аст њар соли тољик,
Зињї, поянда бод, иќболи тољик.
Зи бањри рушду вањдат љон фидо кард,
Њумоюн бод, Истиќлоли тољик!

Нурмурод Юлдошев

ЁРИ ВАЊДАТ
Хушбахт касе, ки ёри вањдат бошад,
Доим пайи ифтихори вањдат бошад.
Дар мазраи дил гули муњаббат корем,
Булбул сари шохсори вањдат бошад.
Як пора табассуме, ки бо њам бахшем,
Дебочаи рўзгори вањдат бошад.
Бояд ба намози хеш андар лаби мо,
Бас сураи обдори вањдат бошад.
Ањсант бар оне, дар ин хоки Ватан,
Шоиставу посдори вањдат бошад.
Аз сидќу вафодории ин миллати ишќ,
Шашсўйи Ватан диёри вањдат бошад.

Шањриябону Ањтамзод
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ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНИИ КИТОБХОНАҲО ВА ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНИИ КИТОБХОНАҲО ВА 
ҲАМБАСТАГИИ ОНЊО БО ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢҲАМБАСТАГИИ ОНЊО БО ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ

Дар замони муосир китобхонаҳо 
як ҷузъи низоми иттилоотикунонӣ ва 
иттилоотрасонӣ дар ҷомеа шумори-
да шуда, ҳамчун василаи асосии та-
шаккули афкори умум ба оммаи ва-
сеи ханандагон хидмат мерасонанд. 
Ин раванд омили муҳимми тарғибу 
ташвиқи арзишҳои сиёсиву иқтисодӣ 
ва фарҳангӣ маҳсуб меёбад. 

Барои ташаккул ва рушди фазои 
ягонаи иттилоотӣ дар мамлакат, дар 
шакли инноватсионї бо истифодаи 
технологияҳои замонавӣ ба роҳ монда-
ни фаъолияти китобхонаҳо,  ташкили 
захираҳои иттилоотӣ, сари вақт ва бо 
сифати баланд тариқи технологияҳои 
иттилоотӣ дастраси умум гардонидани 
захираҳои маънавӣ, ҷавобгӯи замон 
гардонидани фаъолияти марказҳои 
асосии иттилоотӣ, дастрасї пай-
до намудан ба захираҳои иттилоо-
тии ҷаҳонӣ, ҳамчунин барои ҷалби 
истифодабарандагон ба китобхонаҳо 
рӯнамоии адабиёти дорои иттилоо-
ти тозаи илмию техникӣ, фарҳангӣ 
ва дигар навигариҳои замон дар ша-
кли чопӣ ва электронӣ бо воситаи 
шабакаҳои иҷтимої зарур мебошад.

Дар ҳоли рушди техника ва 
технологияҳои иттилоотӣ роҳандозии 
функсияҳои инноватсионӣ дар 
китобхонаҳо зарурати калон дошта, 
татбиқи равандҳои инноватсионӣ дар 
фаъолияти китобхонаҳо кафолати са-
маранокии фаъолияти онҳо дар оянда 
мебошад. 

Чунонеки дар боло зикр намудем, 
барои ба роҳ мондани фаъолияти ин-
новатсионии китобхонаҳо талаботҳои 
зерин, ки ҳамбастагии калон бо 
технологияҳои иттилоотӣ доранд, 
бояд иҷро карда шаванд. 

1.Фаъолияти китобхонаҳои электронӣ 
дар назди китобхонаҳо - бояд тазаккур 
дод, ки таҳавули минбаъдаи захираҳои 
электронӣ дар китобхонаҳо аз таъми-
ни ҳамаҷонибаи дастёбии хонанда-
гон тавассути сомонаи китобхонаҳои 
электронӣ ба захираҳои дурдасти 
иттилоотӣ новобаста аз мавқеъ суръат 
мегирад. Имрӯз барномаҳо тавассути 
сомонаи китобхонаҳои электронӣ, 
ба истифодабарандагон имконият 
медиҳад, ки захираҳои иттилооти дур-
дастеро, ки китобхонаҳо ба марказҳои 
нигоҳдорандаи онҳо ҳамкорӣ доранд 
чи дар дохили кишвар чи дар хориҷа, 
дастрас намоянд. Ҷорӣ намудани чу-
нин технология дар амалияи иннова-
тсияи китобдорӣ имконият медиҳад, 
ки захираҳои бузурги иттилоотӣ, но-
вобаста аз мавҷудияти воқеии онҳо 
дар китобхонаҳо ва ё берун аз он, дар 
кӯтоҳтарин вақт барои ҳамаи исти-
фодабарандагон дастрас гарданд. 
Бешубҳа, сохторҳои марбутаи ки-
тобхона ба чунин навъи хадамот ҷалб 
мегарданд. Дар чунин ҳолат китобхона 
то як андоза хусусиятҳои муқаррарии 
фаъолиятро дигаргун сохта, соҳиби 
имконоте мегардад, ки барои пойдорӣ 
ва рушди он дар ҷомеаи иттилоотӣ ва 
густариши фаъолияти инноватсионии 
китобхонаҳои муосир кумак мерасо-
над.

2. Пурзӯр намудани базаи моддї - 
техникии китобхонаҳо -  барои дар си-
фати баланд нигоҳ доштани захираҳои 
иттилоотӣ таъмини фазои  мусоид 
ва бинои ба талаботи замон ҷавобгӯ, 
барои ҳифзи манбаъҳои электронии 
китобхонаҳо, мавҷудияти серверҳо 
дискҳои мустаҳками хотирааш то 20-30 

TB (терабайт)  ва таъмини барномаҳои 
зиддивирусӣ ҷиҳати назорати доимии 
манбаъҳои зикргардида аз нобудшавӣ.

Муҷаҳҳазгардонидани китобхонаҳо 
бо техникаву технологияҳои навин, 
ҳамчунин бо шабакаи глобалии Ин-
тернет ҷиҳати ҷалб намудани қишрҳои 
ҷомеа ба  китобу китобхона.

Технологияҳои нави иттилоотӣ ба 
мо имкон медиҳанд, ки пойгоҳи бузурги 
иттилоотии электрониро созмон диҳем 
то ки истифодабарандагон тавонанд  
дар муддати кӯтоҳ иттилооти заруриа-
шонро аз дилхоҳ ҷой пайдо намоянд.

3. Созмон додани системаи хиз-
матрасонии автоматизатсионӣ дар 
китобхонаҳо.

Дар ҷадвали мазкур менюҳои асо-
сии ба роҳ мондани системаи авто-
матизатсионии китобхонаҳо дар ша-
роити имрӯза бо ёрии технологияҳои 
иттилоотӣ нишон дода шудааст.

Созмон додани низоми 
автоматизатсионӣ дар китобхонаҳо, 
метавонад ба пешрафт ва рушди 
фаъолияти китобхонаҳои анъанавию 
электронӣ таъсир расонида, сифати 
хизматрасонии онҳоро ба талаботҳои 
замони муосир ҷавобгӯ созад. 

Алишер НИЁЗОВ,
 мудири китобхонаи

 илмии ДТТ 

ИСТИҚЛОЛИЯТ  АРЗИШИ  ВОЛОВУ  МЕҲВАРИСТ

ПАРЧАМИ МОРО ПАРАФШОН АСТ ИСТИҚЛОЛ
“Истиқлолият  волотарин  

ва боарзиштарин  дастоварди  
миллати  тоҷик  дар  масири  
даҳ  асри  охир мебошад”.

Эмомалӣ Раҳмон

 Ба  бахти  баланду  саодатмандии 
бепоёни миллати  шарафманди  тоҷик  
инак, 31-солагии Истиқлолияти  мил-
лии кишвари азизамон - Тоҷикистони  
сулҳпарварро бо як ҷаҳон шодиву ни-
шот ва  қалбҳои  пур  аз  сурур, чеҳраҳои 
хандон, шукӯҳу  шаҳомат  ва шукронаи 
беҳаду ифтихормандии миллӣ, ҳувияти  
ватанпарварӣ дар  фазои мондании  
ваҳдату  сулҳу  амонӣ, ҳамдигарфаҳмию  
ҳамдилӣ, ҳамоҳангии ҳарчи бешта-
ру ваҳдати  сартосарӣ  ҷашн мегирем. 
Пеш аз  ҳама ба фарорасии  ин  ҷашни  
пурҷалоли  ваҳдатофар  дар гавҳари 
чашмҳо, назарҳои  фараҳмандӣ, ифтихор  
аз  ҳастии  ин  миллати  некном  ҷилвагар  
мегардаду  дар  ҷавҳари  қалбҳои пиру 
барнои ин  миллати истиқлолпарвар  
орзумандиҳои  неку  созанда  роҳ  сӯи 
сафинаи умедҳо  раҳсипор  мегардад. 

Ин ҷаззобиятҳои  равонӣ  дар 
туфонҷӯши  меҳру  муҳаббатҳои  дарунӣ, 
ишқ  варзидан, меҳр парвардан бо обу  
хоки ин сарзамини  биҳиштосо, ин ва-
тани маҳбуб  сароғоз  мегардад. Ин ҳама  
намо  меоварад рӯи  чеҳраҳои ватандору  
ватанпарвар.

Оре, Истиқлолият  яке  аз  ҷашнҳои  
бузурги  миллист, ки дар радифи  дигар 
ҷашнҳои миллӣ  мавқеи  меҳварӣ  дошта,  
ҳимоятгари дигар  ҷашнҳои миллӣ  маҳсуб  
меёбад. Маҳз  ба бунёду  устувории   хеш  
миллати  тоҷикро  бо  аслу  аҷдоди  худ  
дубора  пайванд  зад.  Дигарбора  на-
гузошт, ки ин  миллати  тамаддунсозу  
фарҳангдору  фарҳангпарвар  чун  мил-
лати соҳибистиқлол  аз байн  биравад. Ба  
шукӯҳу  ҷалоли  худ  ҳифз  кард  арзишҳои  
меҳварии ин  миллати қадимаву  таърих-
дорро  ва ниҳоят  “истиқлолияти  давлатӣ  
ба бунёди давлати навини тоҷикон  за-
минаи воқеӣ  гузошт”.  

 Асосгузори сулҳу  ваҳдати  миллӣ 
- Пешвои миллат, Президенти  ки-

швар муҳтарам  Эмомалӣ Раҳмон 
истиқлолу  озодиро  дар ҷомеа  муҳимму  
аввалиндараҷа  шуморида,  дар  
андешаҳои  сулҳпарвару  хирадман-
донаи худ  баён  медорад: “Истиқлолу  
озодӣ  барои  мардуми  шарифи мо  
ҳамчун  арзишҳои муқаддастарин  қадру 
қимати бузург  дорад”. Расидан ба қадру 
қимати  ин неъмати бебаҳо вазифаи 
ҳар ватандорӣ асил мебошад. Ҳифзу 
нигоҳдорӣ ва устувории истиқлолият 
муҳимияте  мебошад, ки  бояд  дар 
ҷавҳару  сиришти  насли  ҷавон  парва-
риш  дод. Худшиносию  худогоҳӣ  сар-
чашмаи  ватандӯстию  созандагӣ  ва иф-
тихормандии ватандорист.

“Дарвоқеъ, миллати мо  тӯли  таъри-
хи  мавҷудияти  хеш ҷабри зиёдро  аз  
дасти аҷнабиён  дидааст. Инро  муарри-
хони  бегона ҳам  дар навиштаҳояшон  

дарҷ кардаанд. Александр  Серебрянни-
ков, ки  дар  солҳои  1890  дар   сарҳади  
Россияи  подшоҳӣ  дар  Осиёи  Миёна 
афсарӣ кардааст, аз  рӯйи мушоҳидаҳояш  
чунин  навиштааст: “Шиносоии наздик  
ба тоҷикон  ва омӯзиши хулқу рафтор, 
анъана ва тарзи ҳаёти  онҳо дар дили 
кас   ҳусни  таваҷҷуҳ  ва эҳтиром  гузо-
штанро  ба  ин  халқи  меҳнатдӯст, ки 
дар зиндагии  хеш  басо таъқибу  азият  
дидааст, бидуни ихтиёр  бедор месозад  
ва ҳайратеро  дар  аъмоқи  дили  мо 
падид  месозад, ки чи сон ба  рағми  ин 
ҳама, ин халқ аз  рӯйи замин нопадид  
нашуд, балки шакли ориёии худро  ба 
тозагӣ  нигоҳ  дошта  тавонист”. Му-
саллам  аст, ки  ба  рағми  ҳама  мухо-
лифону душманони  қадимию  имрӯзи 
ин  халқу ин миллат   истиқлолияти  
навини давлати тоҷик  бори дигар  дар 

арсаи байналмилалӣ  овозу  шуҳрати  ди-
гарбора  ба ин миллати некиқбол  ато 
кардааст.  Пас, зиҳӣ, ин  устуворию по-
яндагии ин миллати сарбаланд, ки тӯли 
асрҳо ин  ҳама таҳаммулпазирию ши-
кастнопазириро  алорағми  ҳама  но-
адолатию  ноҷӯриҳо, шикасту рехтҳо, 
радду бадалҳо пушти сар кардаю ҳанӯз 
ҳам  чун кӯҳҳои сарбарфалаки Бадахшо-
наш пойдор мондааст. Ҳолиё, ин орзуи  
неки  Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар  дилу  забони  ҳар  сокини  ин 
давлати соҳибистиқлолу ҳуқуқбунёд  ҳар  
лаҳзае  садо медиҳад, ки дар андешаҳои 
созандаю бунёдкор ва хирадмандонаш 
баён доштааст. Бигзор, нури хуршеди 
истиқлолият, то абад равшангари ҳаёти 
ҷомеаи мо гардад.

Тағойгули Саъдулло, 
корманди китобхонаи илмии ДТТ
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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.

ДАРОЗТАРИН ПУЛИ 
БАЊРЇ

Шањрњои машњури Гонконг, Ма-
као ва шањраки Чжухайи музофоти 
Гуандуни Љумњурии Мардумии Чин-
ро, ки вобаста ба љойгиршавии љуѓро-
фиашон њељ наметавонистанд бо њам 
бипайванданд, акнун пайванди ногу-
састание ба њам овард. Ин пайваста-
гї тавассути пули дар бањр сохташуда 
амалї гашт.

  Дарозии он 55 километрро ташкил 
дода, дарозтарин пули бањрї ба шумор 
меравад. Ин гузаргоњ аз ќисматњои 
рўйиобї (22,9км), наќби зериобї 
(6,7км) ва чандин љазирањои сунъї 
иборат мебошад.

  Вазни таркибии ин пули ѓайрио-
дии пўлодї беш аз 400 њазор тоннаро 
ташкил медињад.

Тањияи Даврон Рањмонов  

ПЁТРИ I 
ВА МАСХАРАБОЗ 

БАЛАКИРЕВ

  Шўхињои Балакирев, ки аз замони 
Пётри I то Екатеринаи II барои њамаи 
дарбориён маълум буданд, гоњо хеле 
сахту нешдор баромада, ба ќавле, ода-
монро зинда мехўрданд.

  Яке аз соњибмансабони дарбор 
ба ин гуна шармандагї тоб наоварда, 
ўро тањдид ба куштан мекунад. Чун 

масхарабози шаттоњ филфавр хабарро 
ба Пётри I мерасонад, шоњ барои та-
саллои дилаш ваъда медињад, ки агар 
њамон нафар туро кушад, ба дор мео-
везамаш. Бо ин ваъдаи шоњ њам дили 
Балакирев ќарор намегирад, ки боз 
арз мекунад:

  - Шоњам, ўро пеш аз он ки маро 
мекушад, ба дор овезед, то ман бо аља-
ли худ ва осуда мирам.

Аз русї тарљумаи
 Фарањзод Ќурбоналї 

ПУЛЊО – МАКОНИ 
БАКТЕРИЯЊО

Бино ба маълумоти олимони До-
нишгоњи Оксфорд, њини муайян 
намудани миќдори микробњои дар 
асъори кишварњои аврупої маълум 
гашт, ки пули коѓазии миёнаомори 
аврупої зиёда аз 26 њазор бактерия 
доштааст. Макони аввалро кронаи Да-
ния дарёфт, ки дар он таќрибан 40 
њазор бактерия ба сар мебурдааст. Дар 
Франки Швейтсария 32 њазор ва дар 
рубли русї 30 њазор бактерия паноњ 
мебурдаанд.

Пулњои аз њама камбактериядошта 
евро (11 њазор), крони Норвегия (11,7 
њазор) ва фунт – стерлинги бритонї 
(18 њазор) будаанд. Сабаби тозагии 
асъори ягонаи аврупої дар он аст, ки 
евро бо моддаи махсус коркард меша-
вад ва он сабаби монеъ гаштани зиёд-
шавии микробњо будааст.

Бо вуљуди ин, олимон мегўянд, ки 
чун бактерияњо боиси беморињо шуда 
наметавонанд, танњо бо маќсади пеш-
гирї тез – тез шустани дастњо тавсия 
дода мешавад.

Тањияи Умар Алї

Аз олами адаб     

 БУДУ НАБУДИ 
ЉАЗИРАЕ, КИ ДАР 

РОМАНЊОИ ЖЮЛ ВЕРН 
ЗИКР ЁФТААНД

Дар замони кашфиётњои бузурги 
љуѓрофї, олимон дар харита мавзеъњои 

зиёдеро ишора мекарданд, ки дар асл 
вуљуд надоштанд. Мисоли барљастаи 
ин, љазираи Табор мебошад, ки гўё дар 
љануби уќёнуси Ором воќеъ будааст.

Гап сари ин ки, нависандаи ма-
шњури фаронсавї Жюл Верн ќурбони 
чунин маълумотњои бардурўѓ шуда, 
воќеањо ва њодисањои романњои “Фа-
рзандони капитан” ва “Љазираи пура-
срор” – ашро дар љазираи фавќуззикр 
тасвир мекунад. Баъдан, нависанда 
низ ба шубња афтода, миёнањои асри 
XX ба љустуљўяш меафтад, вале ному 
нишоне аз он намеёбад. Чаро? Љавоб 
хеле одист. Бањрнавардон њангоми 
чустуљўи мавзеъњои нав, яхпорањои 
бузургро, иштибоњан, љазира мепин-
доштанд ва бо хурсандї, ки маконеро 
кашф кардаанд, онро зуд дар харита љо 
медоданд.

Аз русї тарљумаи 
Мењрангез Ќодирова  

МО ЊАМААМОН 
ДУЗДЕМ

 Пётри Бузург аз якбора зиёд шу-
дани дуздиву ѓоратгарї дар њудуди ки-
швараш нињоят ба ѓазаб омада, дар 
њузури Сенат таъкид мекунад: «Ба 
Худо ќасам ин амали касифро дар са-
росари мамлакат решакан месозам». 
Сипас, ба генерал - прокурори ваќт 
Павел Иванович Ягужинский дастур 
медињад: «Аз номи ман фармон содир 
намо, ки њар нафаре, ки ба ќимати як 
арѓамчин дуздї мекунад, ба дор овехта 
шавад». Генерал – прокурор, ки алла-
кай, ќалам ба даст гирифта буд, лањзае 
ба фикр фурў меравад ва сипас, ба шоњ 
арз мекунад: «Пётр Алексеевич бояд 
аз оќибати чунин як фармон андеша 
кунем…».

- Навис, ки ман ба ту супориш до-
даам, аз аспи љањл фуруд намеояд шоњ. 
Прокурор чун мебинад, ки илољи ди-
гар нест, зери лаб табассум мекунад 
ва мегўяд: «Аълоњазрат, шумо мехоњед, 
ки дар як шоњигарии бузург худатон 
танњо бе ягон дарборї бимонед? Охир, 
мо њамаамон дуздем, танњо касе кам-
тар медуздаду нафари дигаре зиёдтар. 
Ба њар њол агар фармони шумо тасдиќ 
шавад, дар дарбор яќинан хизматгор 
намемонад. Пётри Бузург ба чашми 
генерал – прокурор њайрон менига-
рад, маънидорона ба табассуми ў гўё 
њамроњ мешавад ва аз тасдиќи фармо-
наш худдорї мекунад.

Аз русї тарљимаи
 Фарањноз Ќурбоналї 

ЯК ПАНДИ 
МАРАДОНА

  Марадонаи достонзеб, ки мубта-
лои маводи мухаддир дар беморхонаи 
махсус ба ќавле руњу равонашро табо-
бат мекард, баъди рухсат шудан, њар-

фи аљибе мезад: «Он љо девонањо зиёд 
буданд. Яке мегуфт, ки ман Че Геваро 
њастам, њама бовар мекарданд, дигаре 
мегуфт, ман Конди њастам, њама ќабу-
лаш менамуданд, вале ваќте ман гуф-
там, ки Марадона њастам, њама ханди-
данд ва гуфтанд, ки њељ кас Марадона 
шуда наметавонад».

  Футболбози машњуру оламгир аз 
ин бардошти девонањо воќеан, хиљо-
лат мекашад, ки баъдњо чунин насињат 
мекунад:

- Такаббур инсонро мекушад. 
Онњое, ки ин хислати ношоистаро дар 
худ њамчун одат камол додаанд, баъ-
зан ба таври ногањонї ба доме меаф-
танд, ки њељ гоњ чашмдораш набуданд. 
Аз таљрибаи талхи худам мегўям, ки 
то њастем бояд худро, пеш аз њама, 
њамчун инсон идора кардаву дошта 
тавонем. Бинед, баргњо њам замоне 
мерезанд, ки фикр мекунанд, тилло 
шудаанд».

СИ ЉИНПИН – МУХЛИ-
СИ РОМАНЊОИ РУСЇ

Чењраи аввали Љумњурии Марду-
мии Чин Си Љинпин мисли аксари 
сиёсатмадорон мутолиаи китобњоро 
дўст медорад. Аз хонандагони ашадии 
носирони маъруфи рус Достоевский, 
Толстой ва Шолохов буда, соатњо сар 
аз китоб намебардорад.

  Дар фасли гармо агар ваќти холи-
ро бо бозидани футбол, љанги махсуси 
чинї паси сар кунад, дар сармо яке 
аз фаъолони сайёњии кўњист. Ќариб 
бо њама намудњои бозињои зимистона 
машѓул мешавад.

  Си Љинпини 69 – сола дар идо-
ра њам сиёсати аљиб дорад. Ў тарзи 
корбариро дар идора зуд-зуд таѓйир 
медињад, то ба њолу њавои роњбарии ў 
атрофиён одат ва аз он суиистифода 
накунанд.

Таҳияи
 Бузургмеҳри Бањодур

ҚАДРШИНОСӢ
Дар арафаи соли нави таҳсили 2022-

2023 омӯзгорони зерини Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон- Яминзода За-
рина, декани факултети муштараки 
Донишгоҳи Полотски Ҷумҳурии Беларус 
ва Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, 
Мирзомиддин Насриддинов, декани фа-
култети фосилавӣ ва ғоибона, Мародбек 
Зарифбеков, декани факултети техноло-
гияи инноватсионӣ ва интеллекти сунъӣ, 
Саидаҳмад Зарипов, дотсенти кафедраи 
барномасозӣ бо нишони Аълочии маориф 
ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Зами-
ра Ҳакимова, муаллими калони кафедраи 
технологияи маснуоти нассоҷӣ, Шуҳрат 

Назаров, мудири шуъбаи равобити хориҷӣ 
ва Дилшод Зайниддинов ёрдамчии рек-
тор бо ифтихорномаҳои Вазорати маориф 
ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ 
карда шуданд. 

Шаҳодатномаҳои Аълочии маориф ва илми 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ифтихорномаҳои 
вазорати маорифро ба омӯзгорону кор-
мандони зикргардида дар Шӯрои навба-
тии олимон ректори донишгоҳ, доктори 
илмҳои техникӣ Амонзода Илҳом Темур 
супорида, ба онҳо дар таълиму тарбия ва 
тайёр намудани мутахассисони баландих-
тисоси ба талаботи бозори меҳнати дохилӣ 
ва хориҷӣ љавобгў барору комёбӣ орзу намуд. 


