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Як умр ба торикиву дар ҷаҳл бимонад,
Ҳар к-ӯ накунад гӯш ба гуфтори муаллим.

ПРЕЗИДЕНТИ МАМЛАКАТ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БО АҲЛИ МАОРИФИ 
ПОЙТАХТ ДАР ДОНИШКАДАИ ДАВЛАТИИ ЗАБОНҲОИ ТОҶИКИСТОН 

БА НОМИ СОТИМ УЛУҒЗОДА МУЛОҚОТ НАМУДАНД
27 сентябр Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъ-
ди ифтитоҳи биноҳои нави Дониш-
кадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон 
ба номи Сотим Улуғзода дар арафаи 
таҷлили Рӯзи забони давлатӣ бо усто-
дону донишҷӯёни донишкада ва аҳли 
маорифи пойтахт мулоқот карданд.

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон нахуст ҳамаи ҳозиринро ба 
муносибати ифтитоҳи биноҳои нави 
таълимии Донишкада ва ба ифтихори 
Рӯзи забони давлатӣ, ки ҳамасола 5 
октябр дар кишвар таҷлил мегардад, 
табрик гуфтанд.

Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон оид ба зарурати 
қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи забони давлатӣ”, Барно-
маи рушди забони давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2020-2030 
ва тақвияту таҳкими мақоми забони 
давлатӣ андешаронӣ карданд.

Таъкид гардид, ки забони шири-
ну шевои тоҷикӣ муҳимтарин ун-
сури ҳастӣ ва бақои умри миллати 
куҳанбунёди мо мебошад, ки дар дав-
рони истиқлол ва дар марҳалаи бунё-
ди давлатдории миллӣ рисолати мил-
латсозиву давлатсозии худро бо рангу 
ҷилои тоза идома бахшида истодааст.

Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки 
забони давлатӣ дар Тоҷикистон зери 
ҳимояву пуштибонии мустақими 
давлат қарор дошта, барои рушду 
пешрафти он дар тамоми соҳаҳои 
ҳаёти ҷомеаи кишвар ҳамаи шароиту 
имкониятҳо фароҳам оварда шудаанд.

Воқеан, ҳамин забон аст, ки милла-
ти тоҷик дар тӯли ҳазорсолаҳо таъриху 
фарҳанги камназири худро тавассути 
он навишта ва ба ҷаҳониён муаррифӣ 
кардааст.

Ба андешаи Сарвари давлат забон 
дар раванди барпо кардани давлати 
миллӣ ҳамчун унсури аввалия ва рук-
ни бунёдии давлатдорӣ нақши ниҳоят 
муҳим ва сарнавиштсоз дорад.

Зимни суханронӣ Президенти 
мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
оид ба талошу ташаббусҳои созандаи 
Ҳукумати кишвар ҷиҳати таъмин на-
мудани шароити мусоиди таълиму 
тарбия ва зиндагии шоистаи навра-
сону ҷавонон, аз ҷумла бунёди иншо-
оти нави таълимӣ, тарбияи кадрҳои 
баландихтисоси омӯзгорӣ ва қабули 
барномаҳои давлатӣ дар соҳаи маориф 

андешаронӣ карданд.
Бунёд кардану ба истифода дода-

ни биноҳои нави таълимии Дониш-
кадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон 
ба номи Сотим Улуғзода барои омода 
намудани мутахассисони донандаи 
забонҳои хориҷӣ далели возеҳи даст-
гирии Ҳукумати мамлакат мебошад.

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бо қаноатмандӣ изҳор дош-
танд, ки ҳоло хатмкардагони дониш-
када дар ҳама гӯшаву канори мамлакат 
ва берун аз он, аз ҷумла дар Созмони 
Милали Муттаҳид ва дигар ташкилоту 
созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ, 
инчунин, дар сафоратҳои Тоҷикистон 
дар кишварҳои хориҷӣ муваффақона 
фаъолият карда истодаанд.

Вазорати маориф ва илм, Дониш-
кадаи давлатии забонҳо ва факултаҳои 
забономӯзии ҳамаи муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбӣ ҷиҳати таш-
кили шароити боз ҳам арзандаи 
забономӯзии наврасону ҷавонон дар 
ҳамаи зинаҳои таҳсилот вазифадор 
шуданд.

Сарвари давлат дастур доданд, 
ки омӯзиши забон, таърих, фарҳанг 
ва ҷуғрофияи Тоҷикистон дар 
муассисаҳои ҳамаи шаклҳои таҳсилот, 
ки таълимашон ба забони ақаллиятҳои 
миллӣ мебошад, васеъ ба роҳ монда 
шавад.

Вобаста ба зарурати таъсиси мар-
кази алоҳидаи тарҷума ва баргардони 
асари илмиву бадеӣ ба Ҳукумати мам-
лакат супориш дода шуд, ки масъалаи 

таъсиси Маркази миллии тарҷумаи на-
зди Ҳукумати Тоҷикистонро баррасӣ 
карда, дар муҳлати се моҳ санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии заруриро таҳия ва 
тасдиқ намояд.

Ҳукумати мамлакат ҳанӯз аз нахус-
тин солҳои соҳибистиқлолӣ масъалаи 
таълими забонҳои хориҷиро таҳти 
таваҷҷуҳи хосса қарор дода, ҷиҳати 
такмили омӯзиши забонҳои хориҷӣ 
барои чанд марҳала барномаҳои 
давлатӣ қабул намуд. Ҳоло татбиқи 
Барномаи давлатии такмили таълим 
ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ 
барои давраи то соли 2030, ки иҷрои 
он аз моҳи январи соли 2021 шуруъ 
гардидааст, идома дорад.

Роҳбарони донишгоҳу донишкадаҳо 
аз Сарвари давлат супориш гирифтанд, 
ки дар самти ба талабот ва стандартҳои 
байналмилалӣ мутобиқ гардонида-
ни сифати таълим ва сатҳи дониши 
донишҷӯён тадбирҳои доимӣ ва муас-
сир андешанд.

Ҳамчунин роҳбарияти муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбӣ вазифадор гар-
диданд, ки дар ҷараёни таълим исти-
фодаи технологияи итилоотиву ком-
муникатсиониро васеъ ба роҳ монанд, 
таҷрибаи байналмилалиро омӯзанд ва 
нақшаву барномаҳои таълимиро ба 
талаботи меъёрҳои ҷаҳонии таҳсилот 
ва бозори дохиливу хориҷии меҳнат 
мутобиқ гардонанд.

Таъкид гардид, ки олимони моро 
зарур аст, ки барои ҳамқадами замон 
гардонидани забони тоҷикӣ ва ба 

пояи баланди забони илм расонидани 
он кӯшиш намоянд ва барои ифодаи 
мафҳумҳои навтарини илму техника 
аз ҳамаи имкониятҳои забони тоҷикӣ 
бодиққат ва боэҳтиёт истифода ба-
ранд.

Миллати тоҷик дорои арзишҳо 
ва расму ойинҳои ғановатманду ран-
горанг, анъана ва собиқаи бузурги 
таърихӣ буда, дар рушди илму мао-
риф, таълиму тарбия ва фарҳангу маъ-
навиёти умумибашарӣ ва тамаддуни 
ҷаҳонӣ саҳми назаррас гузоштааст.

Бинобар ин, дастур дода шуд, ки 
дар муассисаҳои таълимии ҳамаи 
зинаҳои таҳсилот бо мақсади ба ка-
мол расонидани наслҳои оянда-
сози ватандӯсту ватанпараст ба 
омӯзонидани арзишҳои таърихиву 
фарҳангии халқамон таваҷҷуҳи хосса 
зоҳир гардад.

Илму маориф асоси устувори пе-
шрафти ҳамаи соҳаҳои ҳаёти давлат 
буда, ҷомеа танҳо бо роҳи таъмин на-
мудани рушди ин соҳаҳо ба ҳадафҳои 
созандаи худ ноил мегардад. Би-
нобар ин, Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон зарур шумурданд, 
ки ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу 
сифати таълим, дар рӯҳияи эҳтиром ба 
забон, фарҳанг, расму ойин ва дигар 
арзишҳои миллӣ, муқаддасоти давла-
ти соҳибистиқлол ва ахлоқи ҳамида 
тарбия кардани насли наврас беш аз 
ҳар вақти дигар таваҷҷуҳ зоҳир карда 
шавад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дарна-
зардошти шароити муҳайёгардида ва 
бо мақсади рушду инкишофи боз ҳам 
бештари фаъолияти илмиву таълимии 
муассиса дар самти омода намудани 
мутахассисони баландпояи донан-
даи якчанд забони хориҷӣ пешниҳод 
намуданд, ки номи донишкада ба 
Донишгоҳи байналмилалии забонҳои 
хориҷии ба номи Сотим Улуғзода таб-
дил дода шавад.

Ба Вазорати маориф ва илм ва 
дигар вазорату идораҳо дастур дода 
шуд, ки дар муддати 3 моҳ санадҳои 
меъёрии ҳуқуқии заруриро доир ба ин 
масъала таҳия ва ба Ҳукумати мамла-
кат пешниҳод намоянд.

Баъди суханронии Президенти 
мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
устодону донишҷӯёни Донишкадаи 
давлатии забонҳои Тоҷикистон ба 
номи Сотим Улуғзода бо андешаҳои 
ҷолиб ва пешниҳодҳо баромад кар-
данд.    

www.khovar.tj.
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 «ОИНАИ РАШТ»  АЗ НИГОЊИ «ЉУМЊУРИЯТ»

ОМӮЗГОР -  РАВШАНГАРИ РӮЗГОРИ МООМӮЗГОР -  РАВШАНГАРИ РӮЗГОРИ МО

ТАБРИКОТИ РЕКТОРИ ДОНИШГОҲ АМОНЗОДА ИЛҲОМ ТЕМУР БА ИФТИХОРИ 
РӮЗИ ОМӮЗГОР ВА РӮЗИ ЗАБОНИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Омӯзгорон, кормандон 
ва донишҷӯёни гиромӣ! 

Нахуст ҳамаи шуморо аз номи 
раёсати Донишгоњи технологии 
Тољикистон ба муносибати Рӯзи 
омӯзгор, ки ҳамасола якшанбеи 
ҳафтаи якуми моҳи октябр таҷлил 
мегардад ва Рӯзи забони давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар ара-
фаи таҷлили он қарор дорем, табри-
ку муборакбод мегӯям. 

Ҳамкасбони азиз, боиси хуш-
нудист, ки мову шумо касби бисёр 
ҳам боифтихор ва заҳматталаб, яъне 
омӯзгориро пеша кардаем. Ин касби 
пуршараф воқеан ҳам аз соҳибонаш 
сабру тањаммул, масъулият ва 
заҳмати зиёдро талаб мекунад. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки 
маорифро соҳаи афзалиятнок до-
ниста, нисбати омӯзгорон пайва-
ста ғамхорӣ зоҳир менамоянд, дар 
яке аз суханрониҳояшон иброз 
доштанд, ки: “Пешаи омӯзгорӣ 
муқаддастарин касби рӯи олам аст. 
Бедории фикр, покизагии ахлоқ ва 
ташаккули ахлоқи инсон, маҳсули 
машаққати омӯзгорон аст”. 

Бале, омӯзгорӣ касби пурша-
раф аст. Омӯзгор шахсест, ки кулли 
ҷомеаи ҷаҳонӣ ба он мароқ зоҳир 
мекунанд ва бо боварӣ фарзандо-
ни худро барои гирифтани дониш 
ва мутахассиси хуб шудан назди ӯ 
амонат мегузоранд ва ифтихор ҳам 
доранд, ки ояндаи фарзандонашон 
дурахшон аст. 

Ҳамкасбони азиз, бо ифтихор 
бояд бигӯям, ки саҳми ҳар яки шумо 
дар тайёр намудани мутахассисони 
баландихтисоси ба талаботи бозори 
меҳнати дохиливу хориҷӣ ҷавобгӯ, 
рушди соҳаи маориф ва комёбиву 
дастовардҳои донишгоҳ назаррас аст 
ва боварӣ дорам, ки ҳар яки шумо 

минбаъд низ дар пешрафти таъли-
му тарбия, рушди илми ватанӣ ва 
мавқеи намоёнтарро ишғол намуда-
ни донишгоҳ дар байни макотиби 
олии кишвар, кӯшишу ғайрат наму-
да, донишу маҳорати касбиатонро 
баҳри иҷрои дастуру супоришҳои 
Президенти маҳбуби кишварамон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Вазо-
рати саноат ва технологияҳои нави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати 
маориф ва илми ҷумҳурӣ равона ме-
созед. 

Ҳамкасбони азиз, мехоҳам 
заҳмату бузургии муаллимро бо су-
ханони зерини Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар 
яке аз суханрониҳояшон дар Рӯзи 
дониш баён карда буданд, тақвият 
бахшам. 

“Омӯзгорон гурӯҳи пурнуфу-
зе мебошанд, ки рисолати мафку-
расозии миллат ва ҷомеа, босаводу 
бомаърифат гардонидани наслҳои 
наврас ва барои кишвар ба камол 
расонидани кадрҳои ояндасоз ба 
дӯши онҳо гузошта шудааст. Аз 
ин хотир, мо минбаъд низ барои 
тақвияти мақоми омӯзгорон дар 
ҷомеа чораҷӯӣ мекунем”. 

Чунин баҳои сазовор ва 
ғамхориҳои пайвастаи Пешвои му-
аззами миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҳар яки моро водор месо-
занд, ки баҳри боз ҳам беҳтар гар-
донидани сифати таълиму тарбия 
ва омода намудани мутахассисо-
ни болаёқат ҷидду ҷаҳд ва кӯшишу 
ғайрати боз ҳам бештар намоем. 

Ҳозирини гиромӣ, акнун мехоҳам 
дар бораи забони давлатӣ, яъне за-
бони тоҷикӣ, ки дар арафаи љашни 
солгарди он қарор дорем, чанд сухан 
гўям. 

Забон яке аз рукнҳои асосии дав-
лат ба шумор рафта, ҳар як кишвари 
соҳибистиқлолу соҳибтамаддунро 

маҳз аз рӯи миллат ва забонаш ме-
шиносанд. Ҳамин аст, ки зери сояи 
забони давлатӣ ҳукумат қавӣ гашта, 
аз ҳама таҳдидҳои забониву қавмӣ 
дар амон хоҳад монд. Мувофиқи 
тағйиру иловаҳо ба Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
забони давлатӣ” шурӯъ аз соли 2009, 
ҳамасола 5-уми октябр дар кишва-
рамон рӯзи “Забони давлатӣ” ҷашн 
гирифта мешавад. 

Давлату Ҳукумат, баху-
сус Президенти кишварамон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  дар 
баромадҳояшон бо аҳли зиёи кишвар 
пайваста таъкид менамоянд, ки за-
бони давлатиро пос дорем ва онро аз 
ҳамаи арзишҳои дигар дида эҳтиёт 
ва эҳтиром намоем. Пешвои муаз-
зами миллат дар суханрониашон 
бо аҳли маорифи пойтахт дар Дониш-
кадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон 
ба номи Сотим Улуғзода таъкид наму-
данд, ки: «Забони модариро дар сатҳи 
аъло донистан, онро дӯст доштан, 
бо ин забони ширину шево дурусту 
равону зебо сухан гуфтан ва асари 
адабӣ эҷод кардан камоли эътиқоду 
эҳтиром ба Ватан – Модар ва далели 
ҳисси баланди миллӣ мебошад».

Дар мукаммал гардонидан ва то-
заву беолоиш нигоҳ доштани забо-
ни давлатӣ саҳми омӯзгорон ҳамчун 
зиёиёни пешқадам бисёр бузург аст, 
зеро пайваста ба он сару кор до-
шта, тарзи дуруст баён намудани 
ибораю калимаҳоро ба хонандагону 
донишҷӯён меомӯзонанд. 

Тавре ки Пешвои муаззами 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
таъкид намудаанд: “Забони давла-
тиро бояд дар пояи меъёрҳои адабӣ 
устувор сохта, онро аз ҳама гуна 
қолаби сунъии бегона ва унсурҳои 
лаҳҷавӣ озод кардан лозим аст. Дар 
робита ба ин таъкид месозам, ки ин-
кишофи устувори забонро танҳо дар 
асоси риояи қоидаҳо ва қонуниятҳои 

меъёрӣ ва таърихии он таъмин кар-
дан лозим аст”. 

Омӯзгорон, кормандон ва 
донишҷӯёни азиз, боварӣ дорам, 
ки ҳар яки шумо дар рушду такому-
ли минбаъдаи забони давлатӣ, то-
заю беолоиш нигоҳ доштани он ва 
дар амал татбиқ намудани Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
забони давлатї», Барномаи рушди 
забони давлатии Љумњурии Тољи-
кистон барои солњои 2020-2030, 
Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ 
(замимаи № 1 ба қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни 
соли 2021, №268) ва Аломатҳои ки-
тобати забони тоҷикӣ (замимаи №2 
ба қарори зикргардида) ва таќвия-
ту такмили маќоми забони давлатї 
саҳми арзандаи хешро мегузоред. 

Бори дигар Шумо омӯзгорону 
кормандон ва донишҷӯёни гиро-
миро бо Рӯзи омӯзгор ва Рӯзи за-
бони давлатӣ табрику таҳният 
гуфта, дар фаъолияти омӯзгорӣ ва 
донишҷӯиатон барору комёбӣ орзу 
менамоям.

Дар ҳақиқат, омӯзгор бо маънии 
томаш равшангари рӯзгори мост. 
Ин хислати азалии омӯзгорро ҳанӯз 
чанд аср пеш Мавлоно Абдураҳмони 
Ҷомӣ ба риштаи назм кашида, ба 
эҳтиромаш таъкид карда буд:

Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,
Шавад тира аз бехирад рӯзгор.
Омӯзгор бо масъулияти хеш 

дар назди ҷомеа рисолати бузургро 
бар дӯш дошта, тарбияи наврасо-
ну ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, 
ҳифзи арзишҳои миллӣ, сулҳу ваҳдат, 
тарғиби дӯстӣ, таъмини осоиштагӣ ва 
дар маҷмуъ, тарбияи ҷомеаи солим аз 
муҳимтарин вазифаҳои ӯ ба ҳисоб ме-
раванд. Ба истилоҳи дигар, омӯзгор 
тарғибгари  рӯзгори обод буда, дар та-
моми лаҳзаҳои ҳассос ихтилофро ба 
эътидол меорад, аз манфиатҳои умум 
дифоъ меҷӯяд ва роҳи ҳалли мушки-
лотро ба миён мегузорад.

Бинобар ин, ҳангоме ки 
мафҳумҳои муаллим, устод, 
омӯзгорро ба забон меорем, дар 
пеши назар чеҳраи шахсе намудор 
мегардад, ки тамоми ҳастиашро 
баҳри тарбияи насли наврас ва 
соҳибкасб гардидани шогирдон бах-
шидааст. Агар инсоният бо ақлу за-
коват ва заҳмати худ табиатро тағйир 
диҳад, муаллим бо донишу маҳорати 
волои хеш табиати худи инсонро 
ташаккул медиҳад. Зеро пойдорӣ, 
устувории  ҳар ҷомеа аз сиришту со-

лимии наслҳои барумандаш вобаста 
мебошад. 

Муаллим равшангари дилҳо ва 
ҳидоятгари роҳи рост дар зиндагӣ 
мебошад. Хуррам онест, ки сазово-
ри номи бузургу ин касби пуршараф 
аст. Муаллим  бо ақл, бо хирад, бо 
таҳаммул муносибат мекунад. Бур-
дбор аст, сабур аст ва заҳмат ба харҷ 
медиҳад, то насли созанда, бунёд-
кор, дурандеш, худшинос, худогоҳ, 
ҷомеасозро ба камол расонад. Он 
ҷое, ки муаллим  қадам мегузорад 
эҳсос карда мешавад, ки  пешорӯйи 
ӯ дастаи  нур равон аст. Ин нури 
хирад, нури маърифат, нури дониш, 
нури солимии тафаккур аст. Ва он 
ҷое, ки нур аст, шароиту имконияте 
ҳаст, ки мардум  аз он баҳраманд ша-
ванд. Муаллим ғарқи дарёи дониш, 
ғарқи  анбуҳи китоб, шабзиндадор, 
ҳамқадаму ҳамнафаси  қаламу даф-
тару китоб аст.   

Муаллим офтобе дон, 
ки метобад ба баҳру бар,

Зи нури илм равшан
 менамояд даҳрро яксар.

Офтобро барои гармиву 
рӯшанияш истиқбол мекунанд. 
Вақте ки субҳ тулуъ мекунад, олам аз 
партави он мунаввар мегардад, худ 
месӯзад, то хушбахтии зиндагии ди-
гаронро  таъмин намояд. Муаллим 
ҳам бо нури илму дониш ба тамоми 
олам рӯшанӣ меафканад. Ин парта-

ви заковату маънавияти  инсон аст, 
ки имрӯз коинотро  фатҳ менамоянд. 
Ба вуҷуд омадани технологияҳои на-
втарини замонавӣ, рушди воситаҳои 
иттилоот, кашфи тамоми нуқтаҳои 
Замин, баромадан ба Кайҳон ва мо-
нанди инҳо  натиҷаи рушди  тафак-
кури инсон мебошанд, ки бо такми-
ли донишу маънавият ба даст ома-
дааст. Пас муаллим каси одӣ нест, 
балки масъули имрӯзу ояндаи инсон 
мебошад. 

Албатта, пешаи омӯзгорӣ таъмин-
гари шуои илму маърифати ҷомеа 
аст. Ба ин мазмун, пешаи муаллимӣ 
ҳирфаест, ки таҷассумнамои ин 
гуфтаҳои мухтасар перомуни шахси-
ятанд. Муаллим шахси донишмандро 
гӯянд ва аз тавзеҳи классикии ка-
лимаи мазкур бармеояд, ки  мазмун 
дар ҳарфҳои он  нуҳуфтааст: ( мим) 
- маърифат, дониш, зеҳн; (айн)  -  ақл, 
хирад; (лом) -  лафз; (мим) - маъно.

Акнун шарҳи ҳарфҳои  “му-
аллим” - ро  дар риштаи тавсиф  
агар пешниҳод намоем: муаллим 
қувватбахшандаи  неруи зеҳнии  ин-
сон буда,  ба василаи маърифат, ақлу 
хирад, қобилияти фикрӣ ва лафзи 
саршор аз  муҳаббату маънӣ  шахсро 
ба камолот мерасонад. Аз ин лиҳоз, 
пешаи омӯзгорӣ қувваи нурафка-
нест, ки тамоми касбу  вазифаҳои 
олам аз он сарчашма мегиранд. Са-
ромади педагогика Ян Амос Камен-

ский ( 1592-1670)  ба касби ифтихор-
манди омӯзгорӣ баҳои арзанда дода, 
чунин гуфтааст: “... ба муаллимон 
вазифаи  беҳтарине супорида шуда-
аст, ки болотар аз он дар зери хур-
шед чизе буда наметавонад”. 

Муҳаммади  Риҷоӣ бошад зикр 
менамояд, ки “Муаллимӣ  шуғл 
нест. Муаллимӣ ишқ аст. Агар онро 
чун воситаи  рӯзгузаронӣ интихоб 
намудаӣ, раҳояш кун. Агар ишқи ту 
аст, муборак бошад”.

Олимон, файласуфон, адибон 
ва дигар мутафаккирони клас-
сики тоҷику форс низ, ки аз 
муваффақтарин  муаллимони давро-
ни хеш ва саромади касби пурша-
рафи омӯзгорӣ  ҳисоб меёбанд, дар 
асарҳои илмӣ, назмию насрии худ 
доир ба  масъалаҳои марбути  илмӣ, 
таълиму тарбия  хеле фикрҳои му-
фид гуфтаанд.

Хулоса, муаллим ақл, шарафу 
виҷдони ҷомеа ва симои асосии 
он мебошад. Вай донишу заковат, 
гармии дили худро  бедареғ ба фа-
рзандони  халқ медиҳад. Пешаи 
омӯзгорӣ муқаддастарин касби рӯйи 
олам буда,  бедории фикр, покиза-
гии ахлоқ  ва ташаккули ақлонии 
инсон  мебошад. 

Ҳар киро устод набвад 
кор бар бунёд нест,

Дар раҳи маънӣ рафиқе
 беҳтар аз устод нест.

НУРОВА К.А.,  
дотсенти кафедраи забони тоҷикӣ          
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ВОХУРЇ БО ДОНИШҶӮЁНИ КУРСИ АВВАЛВОХУРЇ БО ДОНИШҶӮЁНИ КУРСИ АВВАЛ

Тухми меҳнат  ҳар кӣ корад, ранҷи  дил  бор  оварад

ҲУМОЮН БОД, ҲАР РӮЗАТ МУАЛЛИМ!
Муаллим  роҳнамои  аҳли  башар 

аст. Ӯ рисолати  муқаддасу бузургро 
бар дӯш  дорад. Равшангари  фурӯғи  
илму  дониш  ва  фурӯзандаи  ҳикмату  
хирад  аст  бар  навомӯзони  роҳи  
ҳаёту зиндагӣ ва дар умум бар кулли 
башар. 

Таҳаммулпазириву такмилсозиро  
тақозо дорад ин рисолати муқаддас. 
Дар  радифи   омӯзонидани   илму  
дониш   дар  замири  насли  наврас 
сабзонидани  тухми  меҳру  муҳаббат, 
садоқату  дӯстдорӣ  ба  ин  хоку са-
рзамин, ҳувияту  худшиносӣ ва бе-
дориро  мепарварад дар  зеҳнияти   
шогирд. Бо ин  ҳама қавииродаву  
дилкушоду  пуртаъбир   аст  ҷаҳонӣ  
муаллим. Қалби  поку  тафаккури  
пур  аз  фаросаташ  доимо  нақшае  
барои  ороста  кардани  илму  ҳунар, 
донишу кӯшиш, адабу  ҳикмат  пар-
вардан  дар  тафаккурҳоро  меорояд.

Амалӣ  гаштани  ин ҳадаф  ранҷу  
заҳмати  фаровонро  ба дунбол  до-
рад. Гузашта  аз  ин, парваришу  саб-
зишу  рӯиш  ва  муҳимтар  аз  ҳама,  
бороварии  ин  тухми  зиндагисоз  
кори  якрӯзу  ду рӯз  нест. Замон  
мехоҳад,  замоне, ки  ҳамтои  са-
бру  шикебоист.  Изофа  бар  гуф-
таи  болоӣ, муаллимӣ  ҳунар  аст, 
ҳунари  шунидан,  дидан, ламс  кар-
дан, ташхис  додан  ва   бо  итминон  
муътақид  сохтан. Ва  боз  ҳам  умре  
содиқ  будану  мондан  ва  фаъолият  
доштан  дар  марзи  ин  ҳунари  воло 
ва хеле  боэътибору  пурифтихор худ  
қаҳрамонист.  

Месазад   пайи  ин  гуфтаҳо  
сафҳаҳои  рӯзгору  фаъолияти  яке   аз 
омӯзгорони собиқадори  Донишгоҳи  
технологии  Тоҷикистон Абдураҳими  
Абдуллоҳро варақгардон  кунему  
чун  дарси  ибрат  аз  рӯзгори  ши-

рину  бообрӯи  ӯ баҳри  худ   сабақ  
андӯзем.  

Номзади  илмҳои  педагогӣ, Аъло-
чии маорифи  Ҷумҳурии Тоҷикистон 
устод Абдураҳими  Абдуллоҳ  
омӯзгори  асил, инсони  наҷиб  аст. 
Устодест, ки  тӯли 59   соли омӯзгорӣ  
бо  фаъолияти  пурсамару  назарра-
саш дар  рушди  илму  маориф  саҳми  
арзанда   гузошта ҳанӯз  ҳам  худро  
берун   аз  фазои  илму  фарҳанг  ва  
таълиму  тарбия  канор  намегира-
ду  пайваста  баҳри такмили дониш 
меомӯзаду   андӯхтаю  таҷрибаҳояшро  
дар  мақолаю  китобҳояш  пешкаши  
ҷомеа  месозад. 

Ба ин маънӣ Муҳаммади Ҳиҷозӣ 
гуфтааст: “Омӯзгори ҳушманд бояд 
пеш аз он чӣ ба дигарон меомӯзад, 
ҳар рӯз  ба дониши худ биафзояд”. 
Устод Абдураҳими Аблуллоњ  бо 
вуҷуди  ба синни  нафақа расидан 
ҳамарӯза баҳри гирифтани  маълумо-
ти  наву зарурии мутобиқ  ба замони 
муосир буда, мудом дар пайи омӯхтан 
аст. Ба андешаи ин устоди хирадгустару 
ҳикматпарвар инсон бояд ҳамқадами  
замон  бошад.

Қарну  замоне, ки мо ҳолиё  ба сар 
мебарем  шӯру тӯғёни инқилоби ит-
тилоот  аст. Вале  дар канору  фазои 
ин ҳама иттилоъсозиҳо  ақлу ҳуши ко-
мил  инсонро метавонад сипар гардад, 
то миёни ин ҳама иттилооту ҳаводис 
роҳгум назанем,-мегӯяд ӯ ба шогир-
дон. Ва боз таъкид месозад, ки ит-
тилооти манфиатбахшу ояндасозу 
мавриди истифодаро  бояд аз бар 
намуд. Мавриди зикр аст, бигӯем, 
ки мавзуи аксар мақолаҳои  ин ус-
тоди  таҷрибадидаю хирадманд пан-
ду аҳлоқӣ  буда, дар онҳо андешаҳои 
созандаю ҳидоятгари устод дарҷ 
гардидаанд, ки  баҳрабардорӣ аз ин 

андешаҳои ботадбир барои хонанда аз 
манфиат холӣ нест. 

Устод, ки солиёни зиёд аз фанҳои 
педагогика ва психология, этика ва 
эстетика ба шогирдон дарс гуфтааст, 
дар касби худ  равоншиноси варзи-
да ҳам ҳастанд. Ҳини суҳбат устод бо 
риоя аз фасоҳату  балоғати  сухан чу-
нон  моҳирона суханварӣ мекунад, ки 
шунаванда сано мехонад ба ин ҳунару 
қоил  мегардад  ба пурназокатиҳои 
маънӣ дар забони ноби тоҷикӣ. Су-
хан муаррифгари  ҷаҳони ботинии 
инсон аст,- мегӯяд ӯ. Инсонро на аз 
рафтораш, балки аз тарзи суханрони-
яш бояд шинохт ва  андешаашро бо 
мисрае  зеб медиҳад устод: “Пистаи 
холӣ агар лаб во кунад  расво шавад”.

Устод  Абдураҳими Абдуллоҳ соли 
1943 дар  ноҳияи  Муъминободи  вило-
яти Хатлон  ба дунё  омадааст.  Макта-
би   таҳсилоти  миёнаи  умумии № 18-
и  дар  шаҳри  Кӯлобро  хатм  кардааст.  
Барои  маълумоти  олӣ гирифтан  соли 
1961 ҳуҷҷатҳояшро  ба  Донишкадаи   
давлатии   омӯзгории  ба  номи  С. М. 
Кирови  шаҳри  Хуҷанд  (ҳоло  ДДХ  
ба  номи  Бобоҷон  Ғафуров ) месупо-
рад  ва соли 1966 онро бомуваффақият 
хатм  мекунад.

Фаъолияти  омӯзгориашро соли 
1966  аз мактаби  миёнаи  №1-и 
шаҳраки  Табошар оғоз  намуда, 
баъдан  солҳои  1967-1970  дар  мактаби  
ҳаштсолаи  № 24-и  шаҳри Чкаловск, 
солҳои  1970-1995  ба ҳайси  муовини  
директори мактаби  миёнаи  № 7-и  
ноҳияи  Восеъ   оид  ба  таълим  ва  тар-
бия, солҳои  1995-2006 дар  вазифаҳои  
мушовири  Донишкадаи  такмили  
ихтисоси  муаллимони   шаҳри Ду-
шанбе, омӯзгори  Донишкадаи  молия  
ва  иқтисод (1999-2009),  муаллими  
Донишкадаи  исломии Тоҷикистон 

(2009), мудири  шуъбаи  филологияи  
Пажӯҳишгоҳи  рушди  маорифи  АИ 
Тоҷикистон  (2009-2013) софдилона 
фаъолият намудааст. 

Устод соли 2007 дар мавзуи 
“Худомӯзии  сарварони  мактабҳо  дар  
шароити  деҳоти  Тоҷикистон” рисо-
лаи  номзадӣ  ҳимоя кардааст. Аз  соли 
2009  то инҷониб  аз  фанни  забони 
тоҷикӣ, педагогика  таърихи  халқи  
тоҷик  ва  этикаи  касбӣ  дар  кафедраи  
гуманитарии  Донишгоҳи  технологии  
Тоҷикистон  ба  донишҷӯён  сабақ  
меомӯзад. Корҳои илмӣ-методӣ ва 
китобу дастурамалҳои таълифнамудаи 
устод ба таълиму тарбия бахшида шу-
дааст. Соли 1978 ӯ бо нишони Аъло-
чии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
сарфароз гардонида шуд. 

Устод манфиату  фазилати  илму  
ҳикматро  дар ҳаёти  одамӣ  тавсиф  
намуда, аксар вақт ба шогирдон 
ҳикмати зерин: “Тухми меҳнат  ҳар  
ки  корад, ранҷи  дил  бор  оварад”-ро 
таъкид месозад. 

Ҳангоми  суҳбат  бо  устод  пай  
бурдем, ки  барои  дар  ҳаёт  худро  сох-
тану  роҳи  мақсадро  пайдо  намудан, 
соҳиби   мартаба  гардидан  ба  инсон 
саъю иродаи  қавӣ  кумаки  бештар  
менамояд. Чуноне  ӯ  нигоштааст: 
“Ирода маҳз  дар  он ифода  меёбад, 
ки  одам  дар  роҳи  ба  мақсад  расидан  
барои  бартараф  намудани  монеаю  
душвориҳо  чӣ  гуна  қобилият  дорад, 
то кадом  дараҷа  рафтори  худро  ба  
мақсаду  вазифаҳои  муайян  тобеъ  
карда  метавонад”.  

Аз  он, ки устод солҳои  зиёд  дар  
роҳи тайнамудааш бо ин касби мубо-
раку муқаддасу пуршараф-омӯзгорӣ 
кору  фаъолият  кардааст, худро  хуш-
бахт  меҳисобад.  Воқеан  хушбахтии 
инсон  он  аст, ки  аз  кору  пайкори  
худ  завқ  бараду   аз фаъолияташ бар 
манфиати  мардум  ва миллату  ва-
тан  қаноатманд гардад. Устоди  азизи  
мо Абдураҳими  Абдуллоњ аз зумараи 
ҳамин қабил ашхос аст. 

Т. РӮҲАФЗО

Чанде пеш ректори донишгоҳ, 
доктори илмҳои техникӣ Амонзода 
Илҳом Темур ва муовинони ректор 
бо донишљўёни курси аввал вохўрї  
доир намуданд. Дар вохўрї доир ба 
таълиму тарбияи донишҷӯён,  шаро-
ити тањсил, дар рӯҳияи худшиносӣ, 

ватандӯстӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ, 
аз худ намудани технологияи муосир, 
омўхтани забонҳои хориҷӣ, ба хусус 
русї ва англисї, истифодаи самарано-
ки имкониятҳои донишгоҳ, эҳтироми 
қонунҳои амалкунанда, риояи Да-
стурамали либосҳои тавсиявӣ, омод-
агї ба озмунҳои ҷумҳуриявии “Илм 
фурўғи маърифат”, “Фурўғи субҳи до-
нои…”, “Ихтироъкори ҷавон” ва дигар 
масъалаҳои марбут ба соњаи таълиму 
тарбия ибрози андеша намуданд. 

Ҳамзамон, дар вохўрии мазкур 
љињати роҳ надодан ба амалҳои но-
матлуб, аз љумла бегонапарастӣ, пе-
шгирии терроризм ва экстремизми 
динӣ ибрози назар карда шуд.

Роҳи адаб ин аст, ки Саъдӣ ба ту омӯхт,
Гар гӯш бидорӣ, беҳ аз ин тарбияте нест.

Саъдӣ
                 ***
Рӯдаи танг ба як нони тиҳӣ сер шавад,
Неъмати рӯзи замин пур накунад дидаи танг.
                                                                          Саъдӣ
   ***
Ба ҳеҷ ҷо нарасад, ҳар ки ҳимматаш паст аст,
Пари шикаста хасу хори ошёна шавад.
     Соиб
   ***
Қорун ҳалок гашт, ки чиҳил хона ганҷ дошт,
Нушервон намурд, ки номи накӯ гузошт.
    ***
Ба ҳоли касе сахт бояд гирист,
Ки дахлаш бувад нуздаҳу харҷаш бист.
                                                        Саъдӣ

   ***                                        
Умри одам кай тавон бо зар харид,
Ҳар нафас андешаи одам кунед.
     Ҷ. Балхӣ
    ***
Макун зи ғусса шикоят, ки тариқи талаб,
Ба роҳате нарасад ҳар кӣ заҳмате накашид.
                                                                        Ҳофиз
    ***
Қонеъ нашавӣ ба ҳар чӣ ёбӣ,
Аз хуб ба хубтар шитобӣ

                                          Мавлоно
  ***
То шавӣ чашму чароғи ин ҷаҳон чун офтоб,
Пӯшиши ҳар тангдасту фарши ҳар вайрона бош.
              Соиб

*** 

Пок кун аз ғайбати мардум даҳони хешро,
Ай, ки аз мисвок доим мекунӣ дандон сафед.

Соиб
                                 ***
Солеҳтарин фарзандон онҳое ҳастанд, ки бо 

аъмоли худ боиси ифтихори падару модар ша-
ванд.

Виктор Гюго
   ***
Дӯстони вафодор беҳтар аз хешонанд.

Саъдӣ
  ***
Неруманд будан хуб аст, соҳибақл будан хубтар.

                           А. Крилов

АНДАРЗҲОИ БУЗУРГОН



№ 14-15  (164-165), 1 октябри соли 20224

ЊУНАР АЗ СИМУ ЗАР БЕЊ

ЭҶОДКОРИЮ СОЗАНДАГӢ САРҲАД НАДОРАНДЭҶОДКОРИЮ СОЗАНДАГӢ САРҲАД НАДОРАНД

ҲИФЗИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 
ВАЗИФАИ МОСТ

Боиси сарфарозии мост, ки забони 
тоҷикӣ аз забонҳои бостонии ҷаҳон 
буда, хеле ғаниву тавоно аст ва бо ин 
забони муқтадир адабиёти бузургу 
маънибору оламгир офарида шудааст. 
Аз дирӯзу имрӯзи ин забони шира-
дор ва шуҳратёр метавон, аз он ҷумла, 
аз асарҳои пурмуҳтавою пурдалели 
Пешвои миллат бо номи “Забони 
миллат-ҳастии миллат” (дар ду ҷилд) 
маълумоти дақиқу саҳеҳи фаровон ба 
даст овард.

Дар ин ҷода, хушбахтона, Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пе-
швои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон тарғибгари фаъоли забони 
давлатӣ мебошанд. Суханронии Сар-
вари кишварамон аз минбари балан-
ди СММ бо забони тоҷикӣ обрӯю 
нуфузи ин забони тавоноро боз ҳам 
боло бурд. Зимни кулли вохӯриву 
суҳбатҳову суханрониҳояшон дар 
миёни мардум аз ҳамагон даъват ба 
амал меоранд, ки арҷгузори забони 
тоҷикӣ бошанд, бо забони модарӣ 
равону бесакта сухан гӯянд, онро бо 
калимаҳои бегонаву лаҳҷаҳои кӯчагӣ 
олуда насозанд. 

Аммо баъзан ба мушоҳида мерасад, 
ки дар овезаҳо (хусусан, мағозаҳои 
шахсӣ) ва матбуоти даврӣ ҳангоми 
таҳияи барнома ё маводҳои ба нашр-
расида дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба 
ғалатҳои имлоӣ, аломатҳои китобатӣ  
ва услубӣ роҳ медиҳанд. 

Дар ин замина баъзе навиштаҳоро 
мисол меорем: 

- Фармони болобурди маошу 
нафақа дар Тоҷикистон имзо шуд, то 
15%

- Маоши ҳарбиён, кормандони до-
дситони ва мақомоти дигари ҳифзи 
ҳуқуқро 10 дарсад боло мебаранд.

- Бино ба итилои Оҷонси суғуртаи 
иҷтимоӣ

- Нархи орд, гушт ва ғайра бармео-
яд, мусови намекунад.

- Зиндагии инруза
-  Раиси ҷумҳури Тоҷикистон, 

раисҷумҳур
- Мақомоти Вазороти умури до-

хила

- Тезтаёр, (бистро), бозори торт, 
дарҳои Оҳанин, тез тайёр, кудакона

- маркази нусхбардори
Мисолҳои дигар: 
- оби нӯшокӣ, нӯшиданӣ, ё оби 

ошомиданӣ
- Ғалладони, ё ғалладонагӣ
- хатоӣ, хатогӣ, хато
- ёрдам, ёрмандӣ, ёрӣ, кумак
- кишт гузаронидан, гузарондан, 

коридан, киштан, кишт кардан
- пиёда кардан, амалӣ кардан, ба 

амал татбиқ намудан ё дар амал татбиќ 
намудан

- пиронсолон, куҳансолон
- тахфиф, арзон, таваррум
- қимат шуд, гарон шуд
- хӯрок, хӯрокворӣ, хӯрока
- фарқ, фарқият
- зарурият, зарурат
- муқобилият, муқобилат
- харидам, харид кардам, харидорӣ 

кардам
- дидан кардам, тамошо кардам

- сиҳат ёфтам, сиҳат шудам
- сохтмони биноҳои баландошёна, 

серошёна, бисёрошёна
- арзи сипос кардам, баён намудам
- саргузашти худро баён кард, нақл 

кард
- нерӯгоҳи обии барқӣ, нерӯгоҳи 

барқи обӣ
- Бадахшони кӯҳӣ, Кӯҳистони Ба-

дахшон
- Тоҷикистони Шимолӣ, Шимоли 

Тоҷикистон
- ояндаи кишвар аз ғайрату 

шуҷоати ҷавонон вобастааст, ё ба ѓай-
рати...

- таъмини аҳолӣ бо барқ ҳалли ху-
дро меёбад, масъалаи таъмини барқ 
ҳал мешавад

- услуби ҳар шоир хусусиятҳои 
хоси худро дорад, хусусиятҳо дорад

- аз Шумо изҳори сипос мекунам, 
ё ба шумо изњори сипос мекунам

- политсияи Русия аз муҳоҷирони 
меҳнатии тоҷик пуштибонӣ намеку-

над, ё тоҷикро пуштибонї намекунад
Ин ҷо савол ба миён меояд, ки ка-

доме аз ин навиштаву гуфтаҳо дуруст 
аст? Қоидаи имло куҷост? 

Ҷавоб ин аст, ки дар сурати риояи 
дурусти меъёрҳои имлои забони тоҷикӣ 
ва қолабҳои меъёри муоширату забо-
ни илм аз тарафи мутахассисони забон, 
ҳамчунин мутолиаи бештар мо метаво-
нем нуқсонҳо ва ғалатнависиро дар за-
бони тоҷикӣ рафъ созем.

Донистани забонҳои хориҷӣ хуб 
аст, аммо ҳар яки мо бояд афзалиятро 
ба забони модарии хеш бидиҳем. Ҳар 
қадаре ки мо бо забони тоҷикӣ тоза ва 
ноб сухан гӯем, фарзандону шогирдон 
онро ҳамчун як рукни муҳимми ҳаётӣ 
мепазиранд. 

Дар ин замина аз ҷониби Ку-
митаи забон ва истилоҳоти назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
хеле пешравиҳо ба назар мерасанд ва 
камбудиҳо рафъ шуда истодаанд, ле-
кин чи тавре ки дар боло зикр наму-
дем то ҳоло матбуоти даврии мо аз 
камбудӣ ва нуқсонҳо орӣ нест.

Танҳо муҳаббати самимӣ ба забо-
ни давлатӣ мусоид бар он мешавад, 
ки минбаъд донишҷӯён забонро амиқ 
омӯзанд, онро пос доранд, баҳри поки-
загиаш кӯшиш ба харҷ диҳанд ва аз оло-
ишу таъсири забонҳои бегона ҳифз на-
моянд. Дар ин маврид шогирдонро водор 
бояд кард, ки дар баробари мутахассиси 
ин ё он соҳа шудан, ба забони тоҷикӣ 
шеърҳо, ғазалҳо аз худ кунанд, порчаҳои 
равону пуробуранги насриро ба забони 
тоҷикӣ дар хотир гиранд. Панду андарзу 
ҳикматҳо ва гуфтори пурмеҳри бузур-
гони миллат метавонанд дар тақвияти 
муҳаббати шогирдон, ба забони модарӣ 
таъсиргузор бошанд. 

Забони тоҷикӣ аз имтиҳони ҷиддии 
таърих бо сари баланд гузаштааст. Дар 
замони имрӯзи ҷаҳонишавӣ низ ме-
тавонад бо ҳиммати соҳибзабонон 
асолату шевои худро ҳифз намояд ва 
ҳар яки моро зарур аст, ки ҳамчун ме-
росбарони асил забонамонро беосеб 
ҳифз намоем ва чун ганҷинаи бебаҳо 
ба ояндагон мерос гузорем.

ШАРИФОВА Г. А.
доктори илмҳои филологӣ

Инсоният дар тўли таърихи чан-
динњазорсолаи худ арзишњои басо 
гаронбањоро офарида, давра ба дав-
ра онњоро такмилу инкишоф дода, 
љињатњои бењтаринашро нигоњ дошта, 
аз насл ба насл чун мерос, дастури 
зиндагї, роњнамои фаъолияти мод-
дию маънавї мекунад. 

Ин арзишњо дар шакли маданияти 
моддию маънавї таљассум ёфта рўз-
гори мардумро бою зебо, пурмазмуну 
накў мегардонанд. 

Њунар яке аз шаклњои маданият ва 
фарњанги маънавї буда, чун воситаи 
таъмингари њаёту зиндагї, ба сифати 
муаррифгари шахс дар љомеа ва обрўю 
эҳтироми ӯ хизмат мекунад. Њунар ин 
касб, пеша, шуѓл, санъат, мањорат, 
иљрои кор мувофиќи ќонуну ќоидањои 
истеъдод ва лаёќат ба соњаи мухталиф 
аст. Донистан ва тавонистани меъёр 
ва ќоидањои мувофиќ ба мизољ воба-
ста ба санъат ва мањорат, истеъдоду 
тавоної ба њар нафари њунарманд во-
бастагии зич дорад. 

Љомеа њар як њунармандро вобаста 
ба иљрои санъати фаъолияташ бањо-
гузорї ва њурмату эњтиром менамояд. 
Таърихи башарият њунармандонро бо 
номњои косиб, балад, пешавар, бои-
стеъдод, моњир, санъаткор ва ѓайрањо 
мешиносад.

Љомеаи инсонї њама ваќт дар њар 

давру замон њунармандро њурмату иззат 
менамуд. Бо талаби давру замон зумрае 
аз њунарњо мавќеъ ва манзалати худро 
аз даст медињад ва ба љойи онњо касбу 
њунарњои замонавї иваз мегарданд.

Дар рўи олам аз рўи додашудањои 
ташкилотњои ваколатдори ѓайри-
расмї айни њол зиёда аз чил њазор  
касбу њанар ба ќайд гирифта шуда-
аст, ки ҳар яке ба худ як љазобият 
ва  ќонунияти махсусро дорост. Хат-
мкунандагони ихтисосњои тарњрезї 
ва технологияи маснуоти дўзандагї, 

дизайн аз рўи самтњо (самти маснуо-
ти дўзандагї, самти маснуоти бофан-
дагї), дизайн интерер, лоињакашии 
ороишии матоъњои нассољї, техноло-
гияи кешбофӣ, технологияи матоъҳо, 
ресидани нахи таббиӣ, технология 
ва таҷҳизоти истеҳсоли нахҳои табиӣ 
яке аз соњибкасбони раќобатпазир 
дар бозори озоди мењнат мебошанд.  
Њар мутахассиси ояндаи ин равияњо-
ро мебояд, ки меъёр ва талаботњои 
хоси касбро ба замони муосир муто-
биќ, њамќадамии мўд ва тарњи навро 

эљод, инчунин роњпаймої намоянд. 
Ин касбњо ба худ талабот ва меъёрњои 
хосро доранд. 

Интихобкунандањои касбњо бояд 
эљодкор, заминасози тамсилаю ам-
силаи воќеияти бадеї, тарѓибгар ва 
ташвиќгари дизайни наќшу нигор 
ва маснуоти дўзандагию бофандагї, 
тарњсози ангора, сурат, наќшунигор 
бо хаёлу њаво, фикрњои афсонавию 
аљоибу ѓароиб, беасосу баасос, ман-
тиќию бемантиќ, маънодори фалса-
фию рамзњои таърихї, бофтаю тофта, 
таљассумгари воќеањои аслї шаклњои 
тањавулотгар бошанд.

Љањони эљодкорї ва созандагї 
сарњад надорад, он рўз аз рўз гуно-
гун, таѓйир ва иловасозї мегардад. 
Эљодкоронро зарур аст, ки бисёртар 
ба мутолиаи маводњои нашрии рас-
мию рамзї, сайругашти манзарањои 
дилнишин ва ахбори љањони дирўз ва 
имрўз, инчунин фикри худро дар љо-
даи мазкур ба фардои љабња дилчасп 
намоянд. Эљодкор бояд равоншинос, 
педагог, навовар ва пешсаф бошад.

Дар такя ба ин гуфтаҳо барои ин-
тихоби дурусти касбҳои дар боло зи-
кргардида донишҷӯёни курси аввал-
ро табрик ва дар таҳсили ояндаашон 
муваффақиятҳои беназирро таманно 
менамоем.

Њ. САМАДОВ, 
унвонљўи кафедраи 

технологияи маснуоти 
нассољии ДТТ
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ПЕШГИРИИ КОРРУПСИЯПЕШГИРИИ КОРРУПСИЯ
 ВА БОЗДОШТИ ОН ВА БОЗДОШТИ ОН

“Муборизаи қатъӣ бо 
амалҳои коррупсионӣ шарти 
муҳимми фароҳам овардани фа-
зои ҳамдигарфаҳмӣ дар ҷомеа ва 
таҳкими эътимоди мардум нис-
бат ба сохтору мақомоти давлатӣ 
мебошад”.

Эмомалӣ Раҳмон

КОРРУПСИЯ ЧИСТ?
Коррупсия кирдоре (ҳаракат ё 

беҳаракатие) мебошад, ки аз ҷониби 
шахси барои иҷрои вазифаҳои 
давлатӣ ваколатдор ё шахсони ба 
он баробаркардашуда бо исти-
фода аз мақоми хизматии худ ва 
имкониятҳои он барои ба манфиа-
ти худ ё шахси дигар ғайриқонунӣ 
ба даст овардани неъматҳои моддию 
ғайримоддӣ, бартарӣ ё имтиёзҳои 
дигар содир карда мешавад, инчунин 
ба ин шахс бевосита ё бавосита дода-
ни неъматҳои моддию ғайримоддӣ, 
бартарӣ ё имтиёзҳои дигар ба 
субъектҳои ҳуқуқвайронкуниҳои ба 
коррупсия алоқаманд бо мақсади 
моил кардан ё мукофотонидани 
онҳо барои содир намудани чунин 
ҳаракатҳо ба манфиати шахси воқеӣ 
ё ҳуқуқӣ аст. 

Боиси зикр аст, ки коррупсия 
айни замон дар қатори терроризм, 
экстремизм, паҳншавии маводи му-
хаддир, буҳрони ҷаҳонии иқтисодӣ 
ва ғайра ба яке аз хатарҳои глобалӣ 
табдил ёфтааст. Шаклҳои коррупсия 
метавонад гуногун бошанд, аммо 
дар ҳар сурат онҳо порра, тамаъҷӯӣ, 
таъин кардан дар вазифа дар асоси 
хешутаборӣ, пуштибонӣ, суистифо-
да аз мансаб, ришвадиҳии тиҷоратӣ, 
тасарруфи ғайриқонунии маблағҳо, 
амвол ва ғайраро дар бар мегиранд. 

Инчунин коррупсия метавонад 
ба дигар амалҳои ҷиноӣ, аз қабили 
муомилот ва қочоқи маводи му-
хаддир, шустушӯи пул ва хариду 
фурӯши одамон саҳм гузорад Кор-
рупсия маҳдудият ва ҳудуд надорад, 
бинобар ин пешгирӣ ва боздошти он 
муҳим аст!

Мубориза бо коррупсия дар 
Тоҷикистон бевосита аз ҷониби 
мақомоти назорати давлатии 
молиявӣ ва мубориза бо коррупсия,  
суд, прокуратура, корҳои дохилӣ, 
амнияти миллӣ, идоракунии ҳарбӣ, 
гвардияи миллӣ, назорати маводи 
мухаддир ва гумрук амалӣ карда ме-
шавад. Инчунин дигар вазоратҳо. 
кумитаҳо, агентиҳо, бонки миллӣ, 
мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ, мақомоти ху-
дидоракунии шаҳрак ва деҳот, 
субъектҳои хоҷагидор, ҳамчунин 
ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ, 
намояндагиҳои созмонҳои байнал-
милалие, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон фаъолият мекунанд ва 

шахсони воқеию ҳуқуқӣ субъектҳое 
маҳсуб меёбанд, ки дар муқовимат 
ба коррупсия иштирок менамоянд. 

Агентии назорати давлатии 
молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи 
Ҷумҳурии  Тоҷикистон-мақомоти 
ваколатдори назорати давлатии 
молиявӣ ва ҳифзи ҳуқуқ буда, на-
зорати истифодаи самарабахши 
маблағҳои  буҷетӣ ва молу мулки 
давлатиро баҳри таъмини амнияти 
иқтисодии давлат бо роҳи: 

-огоҳсозӣ, ошкорсозӣ, пешгирӣ 
ва рафъи ҳуқуқвайронкуниҳои 
коррупсионӣ;

-таҳқиқу тафтиши пешакии 
ҷиноятҳои коррупсионӣ, иқтисодии 
хусусияти коррупсионидошта ва 
ҷиноятҳои бо андоз алоқаманд 
амалӣ менамояд.

Шӯрои миллии муқовимат ба 
коррупсияи Ҷумҳурии  Тоҷикистон-
мақоми миллии машваратӣ оид ба 
масъалаҳои зерин мебошад:

-ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти 
давлатӣ дар самти мубориза бо корруп-
сия;

-ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ  дар 
татбиқи чораҳои пешгирӣ ва мубо-
риза бо коррупсия. 

МАЪЛУМОТИ 
ҶОЛИБ ОИД БА 

КОРРУПСИЯ 

ХИТОЙ
Ҳукумати Чин барои хизматчиё-

ни давлатӣ ва оилаҳои онҳо мунта-
зам экскурсия дар маҳбасҳо баҳри 
мулоқот бо собиқ шахсони ман-
сабдор, ки дар фасод дастгир шу-
даанд, ташкил мекунад, то ба онҳо 
нишон диҳанд, ки дар сурати даст 
задан ба амалҳои коррупсионӣ онҳо 
бо чӣ рӯ ба рӯ мешаванд.

КОРЕЯИ ҶАНУБӢ 
Ҳукумати Кореяи Ҷанубӣ хабар 

додани коррупсияро тарзе ташвиқ 
мекунад, ки шумо метавонед дар су-
рати дар бораи коррупсия хабар до-
дан то 1,7 миллион доллар фоида ба 
даст оред. 

ҲИНДУСТОН
Шаҳрвандони Ҳиндустон  ҳангоми 

порра додан аз пули арзишаш 0 ру-
пия, ки ба 50 рупия монанд буд, исти-
фода бурда, бо ин тарз бо коррупсия 
мубориза бурданд.

ҲОНГ КОНГ
Комиссияи мустақили муқовимат 

бо коррупсияи Ҳонг Конг аз соли 
1975 инҷониб силсилафилми кӯтоҳи 
телевизиониро маблағгузорӣ мена-
мояд, то огоҳии мардумро дар бораи 
коррупсия баланд бардорад.   

Кумитаи иттифоқи каса-
баи омӯзгорон ва кормандони 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
аз соли ба фаъолият оғоз намуда-
ни донишгоњ, яъне 20-уми сентябри 
соли 1990 таъсис дода шудааст.

Кумита аз 7 нафар иборат буд ва 
раисии онро аввал Мирзораҳимов 
Қурбоналӣ Каримович ва баъдан таи 
16 сол Султоншо Диловаршоев ба 
уҳда доштанд.

24-уми июни соли 2017 дар кон-
ференсияи ҳисоботӣ-интихоботии 
кормандони донишгоҳ Кумитаи 
иттифоқи касабаи нав дар ҳайати 11 
нафар ташкил ёфт, ки хатмкардаи 
соли 1986-и Донишгоҳи техникии 
Тоҷикистон ба номи М. С. Осимӣ, 
муаллифи беш аз чор дастури 
таълимӣ, 30 мақолаи илмӣ-методӣ, 
13 патенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
номзади илмҳои техникӣ Ҷураев 
Олимхон Озодхонович ба вазифаи 
раис интихоб гардид.

Кумитаи иттифоқи касаба 
(КИК)-и ДТТ дар асоси Консти-
тутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи иттифоқҳои касаба, 
ҳуқуқ ва кафолати фаъолияти онҳо”, 
“Дар бораи ташкилотҳои ҷамъиятӣ” 
ва  шартномаи коллективӣ бо раёса-
ти донишгоҳ баҳри ҳифзи ҳуқуқҳои 
омӯзгорону кормандон ва муҳайё 
намудани шароити хуби корӣ фаъо-
лияти худро ба роҳ монда, баҳри 
ноил шудан ба он тамоми чораҳоро 
андешида истодааст. 

Сохтори Кумитаи иттифоқи ка-
саба аз се комиссияи доимоамалку-
нанда иборат мебошад:

- Комиссияи ҳифзи меҳнат ва 
техникаи бехатарӣ;

- Комиссияи баргузории чорабиниҳои 
фарҳангӣ ва варзишӣ;

-  Комиссияи  ҳифзи иҷтимоӣ - 
маишӣ ва ҳуқуқӣ.

Аъзои раёсати кумитаи иттифоқи 
касаба фаъолияти худро дар ҳамкорӣ 
бо мудирони шуъбаҳо, кафедраҳо, 
факултетҳо ва дигар сохторҳои 
донишгоҳ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ 
монда, баҳри риоя намудани ин-
тизоми меҳнат ва реҷаи кории 
дохилидонишгоҳӣ, ҳолати омаду 
рафти омӯзгорону кормандонро 
ҳамарӯза зери назорат мегиранд.

Дар асоси нақша - чорабиниҳои 
пешакӣ тартибдодашуда кумитаи 
иттифоқи касаба мунтазам рейдҳо 
ташкил намуда, фаъолияти сани-
тарию гигиении нуқтаҳои фурӯши 
хӯрока ва ошхонаи  дар дохили 
донишгоҳ мавҷудбударо санҷида, 
натиҷаи онро ба раёсати донишгоҳ 
пешниҳод менамояд, ки ин барои 
боз ҳам хубтару беҳтар гардидани 
хизматрасонӣ ва сифати он мусои-
дат мекунад.

Инчунин дар ҳамкорӣ бо раё-
сати ДТТ дар тамоми маъракаҳои 
умумидонишгоҳӣ, ноҳиявӣ ва 
шаҳрӣ баҳри  ободонӣ ва кабудизор-
кунии пойтахт ва саҳни  донишгоҳ 
шанбегиҳо гузаронида, барои 
боз ҳам гулгулшукуфии пойтахти 
кишварамон-Душанбешаҳр кӯшишу 
ғайрат ба харҷ медиҳанд.   

Раёсати Кумитаи иттифоқи ка-
сабаи омӯзгорону кормандони 
донишгоҳ дар асоси санаду меъёрҳои 
ҳуқуқӣ, оид ба кумакпулиҳои 
варақаи корношоямӣ, кумак ба 
эҳтиёҷмандон ва корафтодагон кору 
фаъолияти хешро ба роҳ монда, дар 
амалӣ намудани сиёсати иҷтимоии 
давлат саҳми худро мегузорад. 

Натиҷаи ҳамкориҳои хуби Ку-
митаи иттифоқи касаба (КИК) бо 

раёсати донишгоҳ, Федератсияи 
иттифоқҳои касабаи мустақили 
Тоҷикистон  ва Кумитаи Марказии 
иттифоқи касабаи Тоҷикметалл аст, 
ки ҳамасола ба 10 нафар донишҷӯи 
фаъол ҳар моҳ идрорпулӣ дар ҳаҷми 
60 сомонӣ ба ҳар кадом дода меша-
вад.

Кумитаи иттифоқи касабаи 
донишгоҳ соли 2021 тибқи низомно-
ма ба 86 нафар омӯзгору корманди 
ниёзманд, ки бемор гаштаанд ё ин 
ки наздикони худро аз даст додаанд, 
ба миқдори 33800 сомонӣ кумакпулӣ 
ҷудо карда буд. Инчунин бахшида ба 
Рӯзи Модар-8 Март, Рӯзи Артиши 
миллӣ - 23 Феврал, Рӯзи омӯзгор  
ва дигар ҷашнҳо ба маблағи 17500 
сомонӣ туҳфаҳои хотиравӣ  тақдим 
карда шуд.

Илова бар ин, аз ҳисоби фонди 
Кумитаи иттифоқи касаба ба 40 на-
фар корманди собиқадор билетҳои 
театри Оина ба маблағи 2000 сомонӣ  
ва  барои иштироки ҷавонон дар 
чорабиниҳои варзишӣ ба маблағи 
500 сомонӣ билетҳои футбол 
харидорӣ карда шуда, 1500 сомонӣ 
ба маъюбони варзишгари ҷумҳурӣ 
ёрдами якдафъаина расонида шуд.

Маблағи умумии кумакҳои рас-
онидашуда аз ҳисоби фонди Куми-
таи иттифоқи касаба дар соли 2021  
ҷамъ 55300 сомониро ташкил дод.

Ғайр аз ин, тибқи низомномаи 
мавҷудбуда дар соли 2021 баҳри 
барқарор намудани саломатии кор-
мандон аз ҳисоби маблағҳои 1,5%-и  
ҳифзи иҷтимоӣ ба 15 нафар шах-
си ниёзманд роҳхат ба осоишгоҳҳои 
кишвар ҷудо гардида буд, ки маблағи 
он 27080 сомониро ташкил дод.

Дар њашт моҳи соли 2022 бо-
шад ба 63 нафар ниёзманду бе-
мор ба маблағи 18910 сомонӣ ку-
маки молиявӣ  расонида шуда, дар 
чорабиниҳои идонаи Соли нав ва 
8-уми март бошад  ба фаъолон ва 
собиқадорони меҳнат ба маблағи 
6000 сомонӣ туҳфаҳои пулӣ тақдим 
карда шуд.

Баҳри барқарор намудани са-
ломатии омӯзгорону кормандони 
донишгоҳ дар нимсолаи аввали соли 
равон 25 нафар омӯзгору корманд 
бо роҳхат ба осоишгоҳҳои ҷумҳурӣ 
таъмин карда шуданд.

Хуллас, Кумитаи иттифоқи ка-
сабаи омӯзгорону кормандони 
донишгоҳ, ки ҳадафи асосиаш ҳифзи 
ҳуқуқҳои омӯзгорону кормандон ва 
муҳайё намудани шароити мусои-
ди корӣ мебошад, минбаъд низ дар 
ҳамкорӣ бо раёсати донишгоҳ ба-
рои боз ҳам хубтару беҳтар гардида-
ни шароити корӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои 
омӯзгорону кормандон кӯшиш ба 
харҷ медиҳад. 

Р. МАСЪУД

ҲАДАФИ КУМИТА-ҲИФЗИ ҲУҚУҚ 
ВА МАНФИАТҲОИ ОМӮЗГОРОНУ 

КОРМАНДОН ВА МУҲАЙЁ НАМУДАНИ 
ШАРОИТИ ХУБИ КОРӢ
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ПОРАЕ АЗ ПОРАИ ТАЪРИХ, ЗИНДАЕ АЗ КУШТАИ ТАЪРИХ
Таърих ҳеҷ гоҳ дар фазои холӣ ба 

вуҷуд намеояд. Ҳар як саҳифаи он бо 
номи абармардоне вобастааст, ки бо 
гузашти вақт нақши онҳо дар ҳаёти 
ҷомеаи хеш ва асрҳои минбаъда беш 
аз пеш равшан мегардад. Дар асри 
XX устод Садриддин Айнӣ, Бобоҷон 
Ғафуров ва Мирзо Турсунзода барои 
миллати тоҷик аз ҷумлаи чунин ар-
бобони бузурге буданд, ки қисмати 
халқи хешро дар марҳилаҳои ҳассоси 
таърихӣ ба маҷрои худшиносии миллӣ 
ва таҳкими пояҳои давлатдории 
тоҷикон равона сохтанд.

Эмомалӣ Раҳмон

Донишманди варзида Сайфуллоҳи 
Муллоҷон дар мақолааш «Масъалаҳои 
омӯзишу парвариш дар осори Бобоҷон 
Ғафуров”, ки дар китоби Маориф-га-
рави пешравии ҷомеа. Душанбе “Мао-
риф”-2015) ҷой дода шудааст, чунин ни-
гоштааст: «...бештари сарафрозону нек-
номони таърих зикри хайри номи хешро 
аз баракати пуштибонии илму фарҳанг 
ёфтаанд”. Мусаллам аст, ки Бобоҷон 
Ғафуров аз ин радиф некномону пушти-
бонони илму фарҳанги тоҷик аст, ки дар 
саҳфаи таърихи миллати тоҷик нақши 
мондагору ҷовидона гузошта, ҳамчун 
шахсияти комилу соҳибмартаба, олими 
варзида, донишманди тавоно, Арбоби 
давлатию сиёсӣ, академики Академияи 
илмҳои ИҶШС, Қаҳрамони Тоҷикистон 
муаррифӣ гардидааст. Зиндагиномаи ин 

шахсияти муътабар пур аз сабақи фидо-
кориву қаҳрамонист. Ин андешаро на-
зари яке аз муҳаққиқони ҳаёту осори ин 
абармарди беназир, академики варзида 
зиндаёд Аҳрор Мухторов, ки дар ши-
нохти шахсияти Бобоҷон Ғафуров дар 
китобаш “Академик Бобоҷон Ғафуров” 
(Душанбе “Ирфон”,1989) иброз дошта-
аст тақвият мебахшад: “Ӯ дар замоне 
зиндагӣ кардааст, ки дар мамлака-
ти мо дигаргуниҳои бузурги иҷтимоӣ, 
иқтисодӣ ва маданӣ ба амал меома-
данд, республикаи  мо-Тоҷикистон 
низ босуръат тараққӣ мекард ва симои 
худро тағйир  медод. Бобоҷон Ғафуров 
иштирокчии бевосита ва шоҳиди ин 
дигаргунсозиҳо буд, ки ӯро ташаккул до-
данд, дар рӯзгор ва шахсияти ӯ осори ху-
дро гузоштанд, дар ӯ хислати фаҳмиши 
васеъ ва дарки моҳияти ҳақиқии 
воқеаҳоро тарбия намуданд”.

Ин аст, ки ӯ ҳамчун шахсияти дорои 
дониши баланду ахлоқи ҳамида рушд 
карда, чун фарзанди содиқу фарзонаи 
ин миллати сарбаланд  баҳри рушди 
“арҷгузории таърихи  миллат, омӯзиши 
амиқи корнамоиҳои шоистаи ниёгон  
дар тӯли таърих, тақвияти худшиносии 
миллӣ, ифтихори ватандорӣ, таҳкими 
ҳофизаи таърихӣ ва шинохти нақши  
халқамон дар рушди тамаддуни инсони-
ятро  ҳадафи хеш қарор додааст”. Пайи 
омӯзишу тадқиқотҳои зиёд  ҳадафи  со-
зандаи худро  дар амал татбиқ кардааст, 
ки дар ҳаводиси таърихӣ  нуқтаи  назар-
расу  арзишманд  дорад.

Дар баробари хизматҳои давлатию 
сиёсиаш хидмате, ки анҷом додааст ва 
арзишаш хеле волову бебаҳост ин монда-

гор сохтани таърихи ин миллат аст. Оре, 
таърихи қадимаю порае аз пораи таъри-
хи замоне гумшудаи миллати тоҷикро 
дигарбора рӯҳи тоза бахшида куштаҳои 
зиндаи таърихи ҳазорсолаи ин миллат-
ро кашшофӣ карда, ба сафҳаҳои китоби  
оламшумулаш «Тоҷикон» ба ҷовидонагӣ 
сабт кардааст. Ин иқдоми Бобоҷон 
Ғафуров дар замони иншо гардидану 
ба нашр расидани ин китоби пурқимат 
кори саҳлу осон набуд. Зеро идеологияи 
замон ба ин иқдом созгор набуд ва на 
ҳар шахсияти илмию сиёсӣ ва давлатӣ 
ғайрату шуҷоати даст задан ба ин кор-
ро дошт. «Вале мақоми илмиву ҷаъмиятӣ 
ва ҷасорату матонати фарзанди фарзонаи 
миллати тоҷик Бобоҷон Ғафуров имкон 
дод, ки ӯ асари худро маҳз бо ҳамин ном 
интишор кунад ва шуҳрати ҷаҳонӣ касб 
намояд».

Дар замони имрӯза рисолати ин 
китоби бузург ниҳоят арзиши калон-
ро молик буда, барои шинохтани асл, 
таърихи ниёгон, худшиносию худогоҳӣ, 
баланд бардоштани ҳувияти миллӣ 
нақши муҳим мебозад. Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Президенти кишвар 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин китоби 
мондагорро «Шиносномаи миллат» ун-
вон карда зери ин маънӣ дар сарсухани 
китоби «Тоҷикон»-и Боҷоҷон Ғафуров 
(Душанбе»Нашриёти муосир»-2020) 
чунин ибрози андеша кардааст:» …мо 
дар давраи ҳассоси давлатсозӣ, яъне 
дар оғози марҳилаи бунёди давлати 
миллӣ қарор дорем. Моро зарур аст, ки 
давраҳои таърихии рӯзгори халқамонро 
бо диққати том мутолиа намоем, аз 
ҳар саҳифаи гузаштаи ниҳоят пуршебу 

фарозаш сабақ омӯзем, аҷдоди ном-
бардори худро шиносем, аз решаҳои 
қадимаи миллати хеш огоҳ бошем, ба 
мардуми бумӣ, фарҳангиву тамаддунсоз, 
ҳунарманду эҷодкор ва соҳибмаърифат 
будани халқамон ифтихор кунем, таърих, 
забон, фарҳанг ва суннату анъанаҳои 
миллиро ҳифз намоем». 

Воқеан агар мо донишу худшиносии 
миллӣ надошта бошем, ташхису таҳлили 
воқеоти гузаштаву имрӯзро сарфаҳм на-
равем дар ҷомеаи имрӯзи ҷаҳонишавиҳои 
пур аз ҳаводис чи гуна ҳувияти миллӣ, 
худшиносиву худогоҳиҳои худу ҷомеаро 
поянда медорему роҳи хешро мустақиму  
устувор.     

Пас, дигарбора ва ё ҳамарӯз 
сафҳагардонӣ кунед аз китоби шинос-
номаи миллат «Тоҷикон»-и аллома 
Бобоҷон Ғафуров.

 Тағойгули САЪДУЛЛО,
корманди китобхонаи

 илмии ДТТ

Истиқлолият неъмати бебаҳост. Маҳз бо 
шарофати он Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ар-
саи ҷаҳонӣ ҳамчун давлати соҳибистиқлол 
пазируфта шуд. Чун дигар соҳаҳо, дар 
татбиқи технологияҳои иттилоотию 
коммуникатсионӣ ва рушди он ба як қатор 
дастовардҳои назаррас ноил гардида, дар 
байни Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил 
дар воридкунии технологияҳои муосири 
шабакавӣ ба монанди стандартҳои G2, G3 
ҷойгоҳи хосса пайдо намуд. Тайи солҳои 
2000-2015 дар мамлакат якчанд барно-
ма ва стратегияҳои давлатии рушди ТИК, 
ҳукумати электронӣ қабул ва амалӣ карда 
шуданд. Дар назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ташкил намудани Шӯрои ТИК 
далели аҳаммияти калон додани Ҳукумати 
кишвар ба рушди соҳаи мазкур мебошад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи 
ибтидоии рақамикунонии иқтисоди 
миллӣ қарор дорад. Мусаллам аст, ки 
рақамикунонии иқтисодиёт ба коҳиш ёф-
тани масрафи моддии истеҳсолот, кам шу-
дани арзиши аслии маҳсулот дар натиҷаи 
истифодаи технологияҳои нави иттилоотиву 
коммуникатсионӣ оварда мерасонад.

Дар замони муосир рушди техника ва 
технология яке аз омилҳои асосии пешравии 
иқтисодиёти ҳар як кишвар буда, соҳаи ТИ 
(технологияҳои иттилоотӣ) дар он мавқеи 
ҳалкунанда дорад. Рушди соҳаи ТИ дар 
соҳаҳои мухталифи иқтисодиёти кишвар, аз 
ҷумла низоми бонкӣ, алоқа, энергетика, ло-
гистика ва ғайра ба назар мерасад. 

Бо мақсади боз ҳам рушд ва татбиқи соҳаи 
ТИ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон-
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар Паёми худ ба Маҷлиси Олӣ аз 21-уми 
декабри соли 2021 ба Ҳукумати мамлакат 
супориш доданд, ки ҷиҳати таҳия ва васеъ 
истифода намудани технологияҳои муосир 
дар соҳаҳои мухталифи иқтисоди мамлакат 
Стратегияи миллии «зеҳни сунъӣ»-ро қабул 
ва татбиқ намояд. Ҳоло корҳо дар ин самт 
бомаром идома ёфта, татбиқи элементҳои 
зеҳни сунъӣ дар соҳаҳои алоқа ва бонкӣ бе-
штар мушоҳида мегардад. 

Инчунин маврид ба ёдоварист, ки 
дар баробари ихтироъкориву сохта шуда-
ни паркҳои технологӣ дар донишкадаву 
донишгоҳҳои кишвар, ҳамчунин дар шаҳри 
Душанбе бо дастгирии мақомоти иҷроияи 
Ҳокимияти давлатӣ ва Корхонаи воҳиди 
давлатии “Шаҳри ҳушманд” сохтмони як 
парки технологӣ ё IT парк дар назар аст.

Бояд гуфт, ки инсоният ба давраи 
дигаргуниҳои глобалӣ ворид шудааст ва 
дар ояндаи наздик соҳаҳои асосии ҳаёти 
ӯ шакл ва мундариҷаи нав – иқтисод ва 
менеҷмент, илм ва амниятро хоҳад гирифт. 
Воридоти технологияи рақамӣ ба ҳаёт яке 

аз хусусиятҳои хоси ҷаҳони оянда мебо-
шад. Ин аст, ки рақамикунонӣ раванди 
объективӣ ва ногузир буда, онро боздоштан 
ғайри имикон аст. 

Давраи муосири рушди илмӣ-техникӣ 
уфуқҳои нави тағйироти иқтисодиро дар 
асоси истифодаи технологияҳои иттилоотӣ 
ва коммуникатсионӣ муайян кард. Яке аз 
самтҳои муҳимми тағйиротҳои иқтисодӣ ин 
рақамикунонии иқтисодиёт мебошад, ки 
дар заминаи технологияҳои рақамӣ ташак-
кул дода мешавад.

Бояд қайд намуд, ки яке аз масъалаҳои 
муҳим ин омода намудани кадрҳо дар самти 
технологияҳои рақамӣ мебошад. Аз ин рӯ, 
баланд шудани сатҳи дониши назариявӣ дар 
шароити ташаккул ва рушди рақамисозии 
равандҳои иҷтимоию иқтисодӣ, алалхусус 
бозори меҳнат, зарурати ташаккули заминаи 
методологии рушди шуғли аҳолиро дар ра-
ванди ноил шудан ба ҳадафҳои Стратегияи 
миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
давраи то соли 2030 ба миён меорад.

Соҳаи ТИ босуръат рушд менамояд 
ва барои омода намудани кадрҳо дар ин 
самт мунтазам таҷдиди назар намудани 
барномаҳои таълимиро талаб менамояд. Яке 
аз муассисаҳои таҳсилоти олие, ки кадрҳои 
баландихтисоси самти ТИ-ро дар ҷумҳурӣ 
омода менамояд, Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон аст. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ба-
рои амалӣ намудани ҳадафҳои стратегияи 
давлатӣ дар соҳаи маориф тамоми неруи 
зеҳнии ҳайати омӯзгорону профессорони 
донишгоҳро равона намуда, ҷиҳати баланд 
бардоштани мақоми донишгоҳ дар фазои 
ҷаҳонии таҳсилот саъю кӯшиш менамояд.

Раёсати донишгоҳ барои баланд бар-
доштани сифати таълиму тарбия, ҷавобгӯ 
будани он ба стандартҳои байналмилалии 
таҳсилоти олии касбӣ тадбирҳои зиёд анде-
шида, онҳоро зина ба зина амалӣ мегардо-
над ва ба ин васила мавқеи худро дар фазои 
таҳсилоти олии мамлакат ва берун аз он беҳтар 
менамояд. Айни замон 3 барномаи таълимии 
донишгоҳ аз аккредитатсияи байналмилалӣ 
гузашта, соҳиби шаҳодатномаи байналмилалӣ 
гардидааст ва дипломҳои хатмкардагони ин 
барномаҳои таълимӣ дар кишварҳои Аврупо 
пазируфта мешаванд. 

Инчунин, бо назардошти таъмини руш-
ди инноватсионии мамлакат шурӯъ аз соли 
таҳсили 2022-2023 дар донишгоҳ ихтисоси 
нав бо номи зеҳни сунъӣ таъсис дода шуд, 
ки мутахассисонро вобаста ба таҷрибаи 
давлатҳои муштаракулманофеъ, аврупой ва 
Кореяи Ҷанубӣ омода менамояд.

Бояд ёдовар шуд, ки соҳаи ТИ яке аз 
соҳаҳои босуръат рушдкунанда мебошад, ки 
тағйиротҳои доимиро талаб менамояд. Ба 
андешаи мо ҳоло дар кишвар барои ҳалли 
масъалаҳои марбут ба соҳаи зикргардида 
корҳои зерин бояд роҳандозӣ гарданд. Пеш 
аз ҳама, низоми қонунгузории соҳаи ТИ-
ро мукаммал сохта ба талаботҳои меъёрҳои 
байналмилалӣ мутобиқ намудан лозим. Ди-
гар ин, ки дар минтақаҳои дурдасти кӯҳии 
кишвар таъмини хатти шабакаи боэъти-
модро ташкил намуда, ба ин васила шаба-
каи интернетиро ҷорӣ сохтан лозим аст. 
Муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиро 
давра ба давра бо компютерҳои ҳозиразамон 
муҷҷаҳаз гардонида, дастрасии интернетро 
таъмин намудан зарур аст. Барои рушди 
зеҳнии ҷавонон ҳарчи бештар ташкил на-
мудани курсҳои барномасозӣ ва саводнокии 
рақамиро чораандешӣ кардан муҳим аст. 

Барои рушду равнақи соҳа татбиқи 
таҷрибаи ҷаҳонӣ ва ҷалби мутахассисо-
ни касбии хориҷ аз кишвар лозим аст. Чи 
хеле ки дар боло ишора намудем, яке аз 
самтҳои афзалиятноки рушди иқтисоди 
миллӣ дар шароити имрӯза ҷорӣ намуда-
ни технологияҳои зеҳни сунъӣ дар саноат 
маҳсуб меёбад, ки дар Паёми имсолаи Пе-
швои миллат ба Маҷлиси Олӣ ба ин масъала 
таваҷҷуҳи хосса зоҳир гардида буд. 

Ҳоло ташаккули зеҳни сунъӣ дар мам-
лакат бомаром идома дорад. Зеҳни сунъӣ 
ин илм ва технологияи сохтани мошинҳои 
интеллектуалӣ, хосса барномаҳои интеллек-
туалии компютерӣ мебошад. Зеҳни сунъӣ 
дар истеҳсолот метавонад амалан дар ҳама 
сатҳҳо татбиқ шавад. Он барои кам карда-
ни хатоҳои кадрӣ, сода намудани раванди 
истеҳсолот ва кам кардани вақти бекористӣ 
ҳангоми азнавсозии равандҳои технологӣ 
мусоидат мекунад. Вобаста ба ин масъ-
ала Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
ҳамкориҳоро дар доираи лоиҳаи “Донишгоҳ 
барои донишгоҳҳо” бо Донишгоҳи давла-

тии техникии Москва ба номи Н.Э. Бау-
ман дар самти омодасозии кадрҳои соҳаи 
зеҳни сунъӣ ба роҳ мондааст. Инчунин, дар 
донишгоҳ нахустин онлайн-машғулиятҳо 
бо ҷалби устодони варзидаи соҳаи зеҳни 
сунъӣ аз Донишгоҳи aSSIST Кореяи Ҷанубӣ 
доир карда шуд. Ба дарсҳои маҷозӣ усто-
дону донишҷӯён чалб карда шуданд, ки 
пас аз хатми курсҳои зеҳни сунъӣ соҳиби 
сертификатҳои сатҳи байналмилалӣ гарди-
данд.

Боиси хурсандист, ки аз ҷониби 
роҳбарияти давлат ба навоварии ҷавонон, 
ки насли аз технологияҳои нав бурхӯрдор 
мебошанд, диққати ҷиддӣ дода мешавад. 
Имрӯзҳо дар иқтисодиёти кишвар техника 
ва технологияи муосир ворид карда шуда, 
корхонаҳои саноатии кишвар дар асоси 
технологияҳои инноватсионӣ маҳсулоти 
рақобатпазир истеҳсол намуда, ҳаҷми соди-
ротии кишварро зиёд карда истодаанд.

Тамоюли солҳои охир нишон медиҳад, 
ки таваҷҷуҳи ҷавонон ба соҳаи ТИ афзуда-
аст. Майлу рағбати ҷавонон ба омӯзиши 
технологияҳои рақамӣ, барномасозӣ, 
робототехника бештар гардида истода-
аст. Ҳамасола иштироки фаъоли онҳо дар 
озмунҳои ватанӣ ва байналмилалӣ дар самти 
ТИ мушоҳида мегардад.

Хуб аст, ки љавонон бештар ба интихоби 
ихтисосҳои соҳаи ТИ таваҷҷуҳ намуда, пас аз 
хатми донишкадаву донишгоҳҳо ба соҳаҳои 
бонкӣ, алоқаҳои мобилӣ,  мақомотҳои давлатӣ 
ва ғ. ба кор сафарбар мегарданд. Имрӯз 
ҷавонон дар таҳияи барномаҳои компютерӣ 
ва пойгоҳҳои электронӣ хеле фаъоланд. 

Дар воқеъ, ин ҳама самараи истиқлолият 
аст, ки ҷавонон имрӯз ба ин самт таваҷҷуҳи 
хосса зоҳир намудаанд. Бо заҳматҳои 
пайвастаи барномасозон кор ва фаъоли-
яти соҳаҳои кишвар то андозае осон ме-
гардад. Қариб ҳамарӯза дар Тоҷикистони 
соҳибистиқлол барномаҳои нави технологӣ 
рӯи кор меояд.

Албатта, дар шароити имрӯзаи пешраф-
ти босуръати илму техника талабот ба мута-
хассисони варзидаи соҳаи ТИ хеле зиёд ба 
назар мерасад. 

Бо боварии комил метавон гуфт, ки 
дар симои ҷавонони болаёқати кишвар дар 
ояндаи наздик ихтироъкорону навоваро-
неро хоҳем дид, ки Тоҷикистони азизи мо 
ба ғайр аз хориҷи кишвар ворид намудани 
технологияҳо соҳиби технологияҳои ватанӣ 
мегардад. 

Фирӯзҷон ҒАФФОРОВ, 
муовини ректор оид ба инноватсия 

ва технологияҳои таълимии 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон
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САРМОЯИ ИНСОНӢ ВА ТАФАККУРИ СОЗАНДА 
ДАР РАВАНДИ САНОАТИКУНОНИИ БОСУРЪАТ

СОЛҲОИ 2022-2026-“СОЛҲОИ РУШДИ САНОАТ”
Дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки 26-уми декабри соли 2018 
ироа гардид, ҳадафи чоруми стратегии 
мамлакат “Саноатикунонии босуръати 
кишвар” эълон гардида, таъкид карда 
шуд, ки нақшаи гузариши иқтисодиёти 
кишвар аз шакли аграрӣ - индустриалӣ ба 
индустриалӣ - аграрӣ бояд таъмин карда 
шавад. Дар ин замина, тайи чанд соли си-
паригардида, дар самтҳои гуногуни ҳаёти 
иҷтимоӣ корҳои муайяне анҷом дода шу-
данд. Махсусан роҳу тариқаҳои расидан ба 
ин ҳадафро олимони соҳаҳои иқтисодиву 
техникӣ дар маҷмӯи навиштаҳо ва кон-
фронсу ҳамоишҳои илмии хеш баррасӣ 
намудаанд. 

Мо дар ин мақола кўшиш намудем, ки 
ҷанбаҳои тафаккурӣ ва зеҳнии ин масъа-
ларо мавриди баррасӣ қарор диҳем. Зеро 
ҳеҷ як амали инсонӣ то дар сатҳи шуу-
ру тафаккур ҷойгоҳ пайдо нанамояд ва 
ба ҳайси як унсури ҷаҳонбинии ҳамагонӣ 
табдил наёбад ва моҳияти он ба дурустӣ 
дарк нашавад, наметавонад татбиқи ама-
лии хешро пайдо намояд. Ин пеш аз ҳама, 
ба табиати инсон алоқаманд аст, ки он 
дорои хирад буда, тавассути он тамоми 
амалкардҳои хешро мавриди арзёбӣ қарор 
медиҳад. 

Дар дарозои мавҷудияти инсон ва 
ҷомеаи инсонӣ яке аз беҳтарин ва барта-
рин шеваҳое, ки ҷиҳати бароварда кардани 
ниёзҳои худ ва дар мубориза барои ҳаёт 
боқимондани ӯро таъмин намудааст, ин 
роҳи аз хирад кор гирифтани инсоният 
ба ҳисоб меравад. Инсон ягона мавҷуди 
зинда аст, ки на танҳо тавассути ғариза, 
балки ба воситаи шуурнокии худ тавони-
стааст муборизоти тӯлониро ҷиҳати ҳифзи 
хеш истифода намояд. Агарчӣ дар бомдоди 
рӯзгори башар ӯ ҳанӯз аз табиат вобаста 
буд, вале дар даврони рушди баъдии худ, 
тавонистааст аз табиат бо роҳи на танҳо 
истеъмоли натуралӣ, балки бо роҳи ба он 
изофа намудани унсурҳои дигари шинохту 
бардошти инсонӣ, ашё ва чизҳои моҳиятан 
навро ба вуҷуд оварад. 

Ҳанӯз дар замони қабилавӣ, ки инсон 
дар ҳолати нимаваҳшӣ буд, барои зинда 
мондани худ аз хирад ё шуур низ кор ги-
рифтааст. Яъне метавон гуфт, ки маҷмӯи 
низом ва одатҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва 
ақлию ахлоқие, ки афрод ва наслҳои мух-
талиф барои зинда мондан ва ҳамчунин 
баҳрабардорӣ аз зиндагӣ, ки то ба имрӯз яке 
аз ҳадафҳои аслии зиндагии инсонӣ аст, дар 
дарозои мавҷудияташ батадриҷ ба дараҷаи 
имрӯзӣ расидаанд. Ҳатто ҳамон давраеро, 
ки мо инсонро ваҳшӣ ё барабарӣ мехонем, 
мебинем  аз аносире кор мегиранд, ки онҳо 
тариқи неруҳои зеҳнии инсон, яъне андеша 
ва тадбирҷӯӣ анҷом гирифтаанд. 

Қобили зикр аст, ки аксар аз масоили 
барои зисти инсон, яъне бароварда кар-
дани ниёзи аввалия дар ҳамон шакли зин-
дагии нимаваҳшӣ тавассути чораандешии 
хирадии инсон анҷом гирифтааст ва он чи 
ба тамаддуни баъдӣ мансуб мешавад ё ба 
давроне, ки хат ҳамчун яке аз василаҳои 
интиқоли таҷрибаву дониш ба миён меояд 
ва минбаъд дониш, таҷриба ва таърихи ин-
сон тариқи хаттӣ навишта мешавад. 

Вобаста ба инкишофи зеҳнияти инсон 
дар заминаи шинохту маърифати воқеӣ 
кашфиётҳои муҳим ва қонунмандиҳои 
табииро ошкор сохт. Онҳо ҳамчун як на-
въи инқилоботе дар таҳавули тамаддуни 
башарӣ ба ҳисоб мераванд, ки тавони-
стаанд тағйироти бунёдиро дар зиндагии 
инсонӣ ба вуҷуд оваранд. 

“Марҳилаи аввали зиндагии ин-
сон марҳилаи шикорчигӣ аст, ки дар ин 
марҳила инсонҳо тариқаи шикор кардани 
ҳайвонот чї дар хушкӣ ва чї дар баҳр 
ғизои хешро ба даст меоварданд ва акнун 
суоле, ки пеш меояд ин аст, ки онҳо аз 
чї маҳорате истифода менамуданд, то ин 
ниёзҳоро бароварда созанд? Онҳо бо да-
сти худ ҳар чиро ки мешуд хўрд, аз замин 
меканданд ва барои анҷоми ин кор аз усту-
хон, санг, сангчўб ва ё амсоли ин истифода 
менамоянд. Ҳамчунин барои ба даст овар-
дани шикори ҳайвонот аз алафҳои гуногун 
инчунин, аз худи ҳайвонот дон месохтанд, 
то ҳайвонҳоро шикор кунанд ва аз ин 
тариқ ниёзи хешро бароварда созанд. 

Агар ҳамин амалкардро аз назари 
мантиқӣ таҳлил намоем ҳарчанд хеле сод-
да ба назар мерасад, вале дар таъмин на-
мудани ниёзи инсонӣ одамони ибтидоӣ 
низ аз неруи зеҳнӣ ё хиради худ кор ги-
рифтаанд. 

Марҳилаи дигарро, ки марҳилаи 
кишоварзӣ аст, метавон як марҳилаи бо-
лотари рушди тафаккури башар арзёбӣ на-
муд. Маҳз дар ин марҳила инсон ба тарзи 
кишт кардан рӯёнидани анвои наботот ва 
аз ин тариқ бароварда кардани ниёзҳои 
худ мепардозад. Инсон бо гардишҳое, 
ки бо табиат рух доданд аз замон огоҳӣ 
пайдо кард ва чун медид, ки парандагон 
донаҳои зироатҳоро ҷамъ меоваранд ва 
ҳамчунин занбури асал шаҳди гулҳоро дар 
баҳорон ҷамъ намуда, онҳоро ба тариқаи 
худ коркард намуда, дар кандуи асал барои 
зимистони худ захира месозад, инсонҳо 
низ аз гузашти вақт ва таҷриботе аз па-
рандагону занбурҳо маводи ғизоиро ба 
захира кардан пардохтанд. Ҳамон донҳо 
ва тухмҳои алафҳои гирдоварда ва донаи 
меваҳое, ки онҳоро ҷамъ оварда дар назди 
бошгоҳҳояшон пошида буданд, сабаб ме-
шавад, ки дар солҳои баъдӣ аз он мавзеъ 
ҳамон навъи рустанӣ ва ҳамон навъи ме-
ваю дарахтон ба рӯиш оғоз кунанд. Огоҳӣ 
пайдо намудан аз ин раванд сабаби пайдо-
иши марҳилаи нав  дар тамаддуни инсонӣ, 
яъне кишоварзӣ мегардад. 

Инсон бо дарки кишоварзӣ ва аз ин 
тариқ бароварда кардани ниёзҳои худ 
оҳиста-оҳиста ба зиндагии муқимӣ рӯй 
меоварад ва маҷбур мешавад ба аҳл (ром) 
кардани иддае аз ҳайвонот шуруъ намояд 
ва инро ҳам метавон як марҳилаи дигаре 

дар тамаддуни башар арзёбӣ намуд, ки он 
тӯли ҳазорон соли дигар рушд намуда, яке 
аз муҳимтарин шеваҳои таъмини зиндагии 
инсоният мешавад. 

Дар кишоварзӣ низ муҳимтарин оми-
ле, ки пешрафти онро таъмин намудааст, 
ин бардошт ва шинохти дурусти инсоният 
аз табиат аст, ки он боз бармегардад ба 
неруи зеҳнии инсон. 

Пайдоиши хат ва шинохти ҳисоб як 
марҳилаи дигари муҳимми инқилобӣ дар 
тамаддуни башар ба ҳисоб меравад. Инсон 
танҳо бо роҳи ба вуҷуд овардани хат ва дар-
ки ҳисоби ашёҳои гирду атроф ва муҳимтар 
аз ҳама, кашфи ададҳои натуралӣ тавонист 
як қадами ҷиддие дар таҳаммули худ ба 
миён оварад. Дар ин замина метавон ка-
шфи оташ, кашфи оҳан ва флизро низ 
як марҳилаи муҳимми зиндагии исноният 
арзёбӣ намуд. 

Марҳилаи дигари таҳавули инсон ба 
даврони чопи китоб ва ҳамагонӣ кардани 
дониш марбут аст, ки маҳз аз ин давра бо 
ҳамагонӣ шудани дониш ва такя ба улу-
ми табиатшиносӣ инсон барои бароварда 
кардани ниёзҳои худ дастгоҳҳо ва моши-
нолоту фанновариҳоеро ба миён меова-
рад, ки дараҷаи истеҳсолотро боло бурда, 
шакли нави беҳтару сареътари истеҳсолот 
ва бароварда кардани ниёзҳои иҷтимоиро 
ба миён меоварад. 

Ин давронро метавон маҳилаи ҷомеаи 
саноатӣ ном бурд ки он 250 солро фаро 
гирифта, то солҳои 80-уми асри 20-ро дар 
бар мегирад. Дар ин давра инсоният бо 
такя ба неруи зеҳнӣ тавонистааст садҳо 
навъи фанновариҳоро ба миён оварад ва 
дар заминаи онҳо сатҳу сифати зиндагии 
инсониро ба маротиб боло барад. 

Инқилоби дигаре, ки дар зеҳнияти 
инсонҳо ба вуҷуд меояд, ин инқилоби 
илмию техникӣ буда, пеш аз ҳама ир-
тибот мегирад ба дастовардҳои инсонӣ 
дар самти технологияҳои иттилоотию 
коммуникатсионӣ, ки татбиқи онҳо дар 
ҷомеа тамоми пойгоҳи ҷомеаро тағйир 
дода, истеҳсолот, равобит, тарзи муно-
сибат, идоракунӣ ва сиёсатро дар ҷаҳон 
пурра дигаргун намуданд. Ҳоло дар шакли 
ҷомеаи пасосаноатӣ ҷомеаҳои пешрафтаи 
ғарбӣ дар марҳилаи болотар қарор ги-
рифта, дигар навъҳои ҷомеаҳои шарқӣ ва 
қаламрави собиқ Шӯравӣ дар марҳилаи 
ибтидоӣ ва ташаккули ин ҷомеа қарор до-
ранд. 

Бояд қайд кард, ки ҳадафи стратегии 

навбатие, ки Ҳукумати ҷумҳурӣ дар шакли 
саноатикунонии босуръати кишвар гузо-
штааст, ба назари мо татбиқи сареъи  он 
ба чанд омил иртибот дорад. Пеш аз ҳама 
ба рушди ҷаҳонбинии илмӣ, боло бурдани 
дастовардҳои илмӣ, нишондодҳои балан-
ди сифати таҳсилот, захираҳои иттилоо-
тии илмӣ ва дар ин замина тайёр наму-
дани мутахассисону боло бурдани рушди 
истеҳсолот аст. Тавре аз раванди таърихии 
таҳавули ҷомеаи инсонӣ бармеояд, дар та-
моми марҳилаи рушди инсоният нақши 
асосиро маърифат, огоҳӣ, дониш ва неруи 
зеҳнӣ ташкил медиҳад.

Дар даврони муосир низ барои пе-
шрафти ҷомеа ва махсусан истеҳсолоти 
он, такягоҳи асосӣ бояд ба ҳамин омилҳо 
нигаронида шавад. Омилҳои мазкурро 
дар якҷоягӣ ҳамчун “сармояи инсонӣ” 
шарҳ медиҳанд. Ҳарчанд ин мафҳумро 
бештар ба ҳайси мафҳуми иқтисодӣ до-
нишмандон шарҳу тафсир додаанд, 
вале бояд онро дарёфт, ки таркиби ин 
мафҳум ва фарогирии майдони маъногии 
қисматҳои он ба инсоншиносӣ, маъри-
фатшиносии фалсафӣ, ҷомеашиносӣ, ма-
ориф ва илм, технологияҳои иттилоотию 
коммуникатсионӣ робитаи бевосита до-
ранд. 

Сармояи инсонӣ- ин қобилияти 
меҳнатии одамон аст, ки онҳо ниёзҳои 
моддии хешро  пеш аз ҳама вобаста аз 
неруи зеҳнии инсонӣ, дониш, тавоноӣ, 
рақобат, саломатӣ ва сифати зиндагӣ ба 
даст меоваранд. Яъне ба ибораи дигар, ме-
тавон сармояи инсониро захираи неруи 
зеҳнии як ҷомеа арзёбӣ намуд. Ин мафҳум 
ҳанӯз солҳои 50 ё 60 уми қарни гузашта 

ба вуҷуд омад ва дар фаҳмиши имрӯзии 
он марбут ба навиштаҳои иқтисоддонҳои 
амрикоӣ Т.Шулс ва Г. Беккер аст. Сармо-
яи инсонӣ пеш аз ҳама нишондиҳандаи 
асосии сифатии аҳолии як кишвар аст. Он 
пеш аз ҳама аз ҳисоби сармоягузорӣ кар-
дан ба сифати зиндагии инсонҳо, аз ҷумла 
дар фаъолиятҳои зеҳнӣ, таълиму тарбия, 
саломатӣ, илм, қобилияти соҳибкорӣ дар 
ҷомеа, ҳамчунин дараҷаи нишондиҳандаи 
фарҳангӣ, санъат ва унсурҳои дигар ба 
миён меояд. 

Тавре аз таърифи боло бармеояд, сар-
мояи инсонӣ асоситарин омили рушди 
иқтисод ва тарзи истеҳсолот дар ҷомеаи 
пасосаноатӣ аст. Захираҳои зеҳнӣ пеш аз 
ҳама дар натиҷаи фаъолиятҳои илмӣ ба даст 
омада, баъдан тавассути низоми маориф 
ва низомҳои иттилоотӣ ба аҳли ҷомеа рас-
онида мешавад. Нишонаи асосии ҷомеаи 
пасосаноатиро муҳаққиқон дар рушди 
сареъи илмию техникӣ ва дастовардҳои 
он арзёбӣ менамоянд, ки дар он нақши 
истеҳсолоти моддӣ то андозае паст гар-
дида, рушди хизматрасонӣ тағйирёбии 
ҷалбнамоӣ дар хислат ва фаъолиятҳои ин-
сониро асоси он меҳисобанд. 

Қобили қайд аст, ки муҳимтарин хи-
слати ҷомеаи пасосаноатиро инқилоби 
илмию техникии муосир ташкил медиҳад. 
Дар асоси ин дастовардҳо технологияҳои 
наве ба миён меоянд, ки имкон медиҳанд, 
дараҷаи сифати зиндагонӣ дар кишварҳои 
пасосаноатӣ рушд намояд. Рушди 
истеҳсолоти бо илму фанноварӣ марбут-
буда фардро ҳавасманд месозад, то ҳамеша 
донишҳои ҳирфаии хешро дар самти муай-
ян тағйир бидиҳад. Дар ин ҳолат маориф 
ба ҳайси яке аз муҳимтарин омилҳои рушд 
ва таъминкунандаи мақоми иҷтимоии ин-
соният арзёбӣ мегардад. Инсон бо роҳи 
дониш ва маориф - неруҳои ақлию хира-
дии худ кӯшиш мекунад дараҷаи бароварда 
кардани ниёзҳои хешро ҳамеша афзоиш 
бидиҳад. Ҳамин аст, ки ҳамеша арзишҳои 
нав дар самти фаъолиятҳои эҷодии инсонӣ 
ба миён меояд. 

Қобили қайд аст, ки эҷод намудан 
ва тафаккури созандаю офаранда яке 
аз муҳимтарин ва рушдёфтатарин на-
въи фаъолиятҳои инсонӣ аст ва он им-
кон медиҳад дар ҷомеаи пасосаноатӣ до-
ниш, илм, неруи зеҳнӣ ҳамчун меҳвари 
пешбарандаи ин ҷомеа хидмат намояд. 
Агар ба раванди рушди ҷомеаи башарӣ 
назар кунем, хоҳем дарёфт, ки дар тамо-

ми марҳилаҳои рушди ҷомеаи инсонӣ 
илму эҷод як муҳраи асосии пешрафти 
ҷомеаи башар буд. Дар ҷомеаи муосири 
пасосаноатӣ он ҳамчун омили муҳим ва 
ҳалкунанда ба ҳисоб меравад. 

Имрӯз илм ва захираҳои илмӣ фаро-
гири тамоми донишҳо ва фаъолиятҳои 
эҷодианд. Тавассути низоми илмию 
таҳқиқотӣ ва таҷрибавию тарроҳӣ, кор-
карду ба даст овардани технологияҳои 
нав имкон медиҳад. Ба шарофати 
дастовардҳои илмию таҳқиқотӣ захираҳои 
нави энергетикӣ, меҳнатӣ ба миён меоянд. 
Ин аст, ки дар ҷомеаи пасосаноатӣ илм 
ва  коркардҳои илмию технологӣ  асоси 
қувваҳои истеҳсолкунандаи ҷомеаро таш-
кил менамояд. 

Маориф ва захираҳои таълимӣ ин фа-
рогири маҷмӯи донишҳо, таҷрибаҳо ва 
огоҳиҳоест, ки аз насл ба насл тавассути 
маънавиёт ва низоми таълим ҷамъ ома-
да, ба наслҳои баъдї  интиқол гардида-
анд.  Мусаллам аст, ки агар дар ҷомеа 
донишҳои нав ба вуҷуд наоянд, таваҷҷуҳи 
ҷиддӣ  ба илм ва дастовардҳои илмӣ на-
шавад, онро ҳамчун меҳвари пешбарандаи 
ҷомеа дарк нанамоем ва ё низоми маориф 
вазифаҳои худро дуруст анҷом намедиҳад, 
дар натиҷа захираи зеҳнии ҷомеа кам гар-
дида, дар он ҳараҷу мараҷ ба вуҷуд меояд. 
Табиист, ки дар чунин ҷомеа рушд  ниҳоят 
ба кундӣ сурат мегирад. Вобаста ба ин 
дар назди ниҳоди маорифи ҳар навъи ки-
швар вазифаҳои гуногун дар низоми таъ-
лимияшон ба вуҷуд меояд. Дар ҷомеаҳои 
пешрафта бештар таваҷҷуҳ ба он равона 
карда мешавад, ки тайёр кардани мутахас-
сисони ҷавони соҳибихтисос ва ҳирфаӣ 

ҳарчи зиёдтар бошад. Вале дар байни 
ҷомеаҳои рӯ ба рушд мақсади асосӣ барҳам 
задани нодонӣ ва бесаводӣ буда, ҳадафи 
онҳо каме боло бурдани дараҷаи дониши 
аҳолӣ ба ҳисоб меравад. Ҳамин аст, ки дар 
ҷомеаҳои пешрафта аксари мардум кӯшиш 
менамоянд, маълумоти олӣ ва дараҷаи ба-
ланди тахассусиро ба даст оваранд. Дар 
онҳо шохиси сармоягузорӣ ба илму ма-
ориф боло аст. Масалан, дар кишварҳои 
нисбатан камрушдкарда аз қабили Куба, 
Нигерия, Малави, Барбадос, Боливия, 
Молдава 6,7%-и маҷмуи маҳсулоти дохила 
барои маориф нигаронида шудааст. Дар 
ИМА Австралия, Белгия, Франсия, Ол-
мон, Британияи Кабир, Шветсария 4,6%-
и ММД ба маориф ва дар Россия бошад 
4,3%-и ММД ба маориф сафарбар карда 
шудааст. 

Хулоса, сармояи инсонӣ ва неруи 
зеҳнӣ омили асосии рушди ҷомеаи муоси-
ри башарӣ ба ҳисоб меравад. Он пойгоҳи 
асосии бавуҷудоии технологияҳои навини 
иттилоотиву коммуникатсионӣ  ва руш-
ди иқтисоди инноватсиониву донишҳои 
иқтисодӣ аст. Дар ҷаҳони муосир неруи 
зеҳнӣ ва сармояи инсонӣ захираи ниҳоят 
арзишманд аст. Муҳимияти он аз захираҳои 
табиӣ ва маҷмӯи сармояҳои дигар арзёбӣ 
мешавад. Маҳз сармояи инсонӣ на заводҳо, 
конҳо, захираҳои табиӣ таъминкунандаи 
рақобатпазирии болоравӣ ва самарано-
кии иқтисоди ҳар кишвар ба ҳисоб мера-
вад, ки онро мо дар мисоли Ҷопон ва дигар 
кишварҳои пешрафта мушоҳида мекунем. 
Дар ин кишварҳои пешрафта тақрибан 70 
дар 100-и тамоми маводҳо мансуб ба сармо-
яи инсонианд ва 30% барои дигар навъҳои 
сармоя рост меоянд. 

Моро низ зарур аст имрӯз ҷиҳати рас-
идан ба ҳадафҳои стратегии гузошташу-
да пеш аз ҳама сармояи миллии инсонии 
хешро боло барем ва дар ин самт бояд 
аҳамияти вижа ба илму маориф ва таълиму 
тарбия сафарбар карда шавад. 

Барои расидан ба рушди босуръа-
ти саноатикунонӣ, ки он пайваст ба 
иқтисоди инноватсионӣ аст, бояд пеш аз 
ҳама зерсохтори мустаҳками онро тарроҳӣ 
намуд, ки мутаассифона, ҳоло дар кишвар 
вуҷуд надорад. Аз ин рӯ, бояд тамоми 
имкониятҳоро ҷиҳати бунёди ин инфра-
сохтор равона намуд. 

И. Шарифзода, н.и.ф.
мудири кафедраи 

фанҳои гуманитарии 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.

Аз ду миллиард инсонҳои рӯи замин 
танҳо як нафар то синни 116-солагӣ ва  бо-
лотар аз он умр мебинад.

  ***
Боҳмутҳо дар зери об таваллуд мешаванд.
  ***
Баъзе аз наҳангҳо то сад сол умр мебинад.
  ***
Ҳангоми атса задан, тамоми функсияҳои 

организм лаҳзае аз фаъолият мемонад, ҳатто 
дил.

  ***
Беш аз 60 фисади одамон баъди 

оиладоршавӣ фарбеҳ мешаванд.
  ***
Аввалин паррандае, ки инсон онро 

хонагӣ кардааст, мурғобӣ мебошад.
  ***
60 дарсади аҳолии қитъаи Осиё дар деҳот 

зиндагӣ мекунад.
  ***
Аломати like, ки ҳоло хеле маъмул аст, бори 

аввал соли 2010 дар шабакаи иҷтимоии фей-
сбук пайдо шудааст.

  ***
95%-и ручкаҳое, ки барои як дақиқа ги-

рифта шудаанд, дигар баргардонида нашу-
даанд. 

  ***
Нафароне, ки дурӯғ мегӯянд, ба тарафи 

болову чап зиёд нигоҳ мекунанд.
  ***
Ба ҳисоби миёна мардон як соли умри ху-

дро бо нигоҳ кардан ба занон мегузаронанд. 
  ***
Дар сохтани девори Чин тақрибан 2 мил-

лион нафар ҳалок шудааст. 
  ***
Баҳру уқёнусҳо тақрибан 71%-и масоҳати 

Заминро дар бар мегиранд.
  ***
Мағзи сари инсон 80 дарсади маълумо-

ти дар давоми рӯз қабулкардаашро аз хотир 
мебарорад.

 ***
Соли 1878 аввалин бор дар бозии футбол 

доварон аз ҳуштак истифода бурданд. То ин 
дам онҳо дод мезаданд. 

  ***
Дар Ҳиндустон рӯзи таваллуд ба рӯзи 

дар батни модар пайдо шудани тифл 
ҳисобшуморӣ мешавад.

Аз Душанбеву Бухоро, Балху Шерозем мо,
Бо забони нозанини хеш менозем мо.
Арсаи шеъру сухан, афкору маъниро бубин,
Бо бузургони ҷаҳон ҳампову ҳамбозем мо.
Чун зи авлоди Курушу Дориюшу Маздакем,
Парчами озодагӣ то Маҳ барафрозем мо.
Душмани озодиро андар Хуросони Бузург
Бо ғурури рустамӣ аз по дарандозем мо.
Ҷомаи тазвирро аз тан бадар бинмо, рақиб,
Бо касоне ҳамчу ту ҳаргиз намесозем мо.
Ошиқона зиндагӣ кардан мароми мо бувад,
Бар ҷамоли зиндагӣ ошиқ зи оғозем мо.

Сабур НОСИРЗОДА,
устоди Донишгоҳи технологии Тоҷикистон

ПАРЧАМИ
 ОЗОДАГЇ  ТО МАҲ 
БАРАФРОЗЕМ МО

4 ИЌТИБОС 
АЗ АЛБЕРТ 

ЭЙНШТЕЙН:

-  Ман аз дигарон донотар нестам, 
танњо нисбат ба дигарон дар љустуљўйи 
роњи њалли мушкилот ваќти бештар 
сарф мекунам.

-  Дониш танњо маълумот нест, 
манбаи дониш таљриба аст.

  -  Ќоидањои бозиро омўзед, сипас 
аз дигарон бењтар бозї карданро ёд 
гиред.

  - Намедонам, дар љанги сеюми 
љањон бо кадом аслиња мељанганд, вале 
яроќ дар чорумин љанги љањон чўбу 
санг хоњад буд.

Тањияи Н. Рањмон
     

БА БОЛОИ ШАММА
ГАШТАЮ БАРГАШТА
ЧОЙ ДАМ НАКУНЕД
Дар хотир доред, ки баъди дафъаи 

сеюму чорум болои шаммаи куњна 
чой дам кардан дар баргњои чой зар-
рае чизе фоидаовар боќї намемонад. 
Таљрибањо собит сохтанд, ки ваќти 
чойдамкунии аввал оби љўшида 50 
фоиз моддањои фоидаовари чойро 
мељабад, дафъаи дуюм ин нишондод 
ба 30 фоиз ва дафъаи сеюм ба 10 фоиз 
баробар мегардад. Агар навбати чо-
руму панљум њам болои шамма чой 
дам кунед, хавфи ба моддаи зараровар 
табдил ёфтану пайдо шудани њашарот 
ба миён меояд.

Тањияи Мафтуна Бахтибекова

ИНСОН ВА АСРОРИ КОИНОТ 

БАЛАНДТАРИН КЎЊ
 ДАР КАЙЊОН

  Дар сайёрањои системаи офтобї 
кӯњњои зиёд мављуданд, ки калонтари-
ни онњо Олимп дар сайёраи Миррих 
мебошад. Он ба номи кўњи Олимп дар 
Юнон гузошта шудааст. Ќабл аз пар-
вози киштињои кайњонї, ки кўњ буда-
ни Олимп даќиќ шуд, астрономњо онро 
њамчун барф тасаввур мекарданд. Ба-
ландии он 26 км ва ќутраш 540 км буда, 
калонтарин ва баландтарин кўњ дар 
сайёрањои системаи офтобї мебошад.

Тањияи Судобаи Файзалї
           

МАЪРУФТАРИН ОЛИМОНИ 
ТАЪРИХИ БАШАРИЯТ

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 
(С. 1452 – 1519)

  Леонардо да Винчи рассоми ито-
лиёвї ва ихтироъкори давраи эњё мањсуб 
мешавад. Ў дар оилаи корманди муваф-
фаќи нотариус ва дењќон ба дунё ома-
дааст. Аз ин, ки олим кўдаки бидуни 
никоњ таваллудшуда буд, насаби хона-
водагї надошт. «Да Винчи» мафњуми 
начандон дуртар аз шањри Винчи тавал-
луд шудани вайро мефањмонад.

  Леонардо да Винчи узви рассомо-
ни Гилди буд ва коргоњи хусусии худро 
дошт. Инчунин бо лоињањои инженерї 
машѓул мешуд. Расмњои кашидааш зуд 
ўро машњур намуданд.

Дастовардњои асосии рассом ва их-
тироъкор инњоанд:

парашют, асосњои аппаратњои пар-
возкунанда, либоси ѓаввосон, тележ-
каи худњаракаткунанда (автомошинаи 
оянда), нурафкан (прожектор) ва ѓай-
рањо .

Асарњои маъруфи тасвириаш «Ибо-
дати шоми махфї», «Мона Лиза», 
«Иоанн Крестител) ва «Одами витру-
вианї» мебошанд.

Тањияи Раљабалї Исматуллоев
                             

6 МАЪЛУМОТИ 
АЉИБ

1. Агар тамоми рустанињо обро дўст 
доранд, саксавул баръакс. Ин дарахти 
биёбон дар намї хушк мешавад.

2. Кактуси амрикої рустаниест, ки 
бӯяш то масофањои дур пањн мешавад. 
Бўйи онро аз масофаи 1,5 – 2 кило-
метр њис кардан мумкин аст.

3. Карам рустаниест, ки аз њама 
бисёр об мехўрад. Агар асп дар як рўз 
чї ќадар об нўшад, карам њамон ќадар 
об истеъмол мекунад.

4. Агар мевањо тез пазанд, маълум, 
ки зимистон барваќт меояд.

5. Тирамоњ баргњои дарахтон як-
бора резанд, зимистон ќањратун ме-
шавад.

6. Анљир рустаниест, ки гул накар-
да мебандад (мева медињад). Гули вай 
дар баѓали баргаш аст, ки барои ҳамин 
њам намоён намешавад.

Тањияи Дорои Мустафо 

ҚУДРАТИ ИНСОН

ФРАНКЛИН ДЕЛАНО
РУЗВЕЛТ

Шояд аксарият надонанд, вале 
Президенти 32-юми Иёлоти Мут-
тањидаи Амрико маъюб буд. Ў соли 
1921 ба бемории варами њароммаѓз 
гирифтор мешавад ва бо вуљуди му-
боризањои хастагинопазираш, ин бе-
мориро маѓлуб карда наметавонад. 
Ниҳоят, чун шал мешавад, ноилољ 
ба аробачаи маъюбї менишинад. Бо 
вуљуди маъюбиаш, муњимтарин сањи-
фањои таърихи ИМА вобаста ба сиё-
сати хориљиву тавсеаи дипломатия 
мањз ба номи Рузвелт рабт доранд. 
Барќарор ва тањкими муносибатњои 
дўстона бо Иттињоди Шўравї ва 
ширкати фаъол дар коалитсияи зид-
дигитлерї аз корнамоињои таърих-
сози президент Рузвелт мањсуб меё-
банд.

Аз русї тарљимаи Самад Ќурбоналї
                         

ПУШКИН –  
АЛЕКСАНДР 
ОДНАКО…

  Пушкин њангоми дар литсей хон-
данаш, ќарор медињад, ки як рўз аз 
дарс гурехта, Петербургро сайр кунад. 
Мураббии сахтгир Трико аз ин огоњ 
шуда, таъкид мекунад, то бе иљозат 
аз њудуди литсей набарояд, дар акси 

њол куљое, ки равад, аз гўшаш гирифта 
пас меорад. Пушкин бо ишораи «њар 
чи бодо бод» даст афшонда, њамроњи 
њамсабаќаш Вилгелм Кюхелбекер ќас-
ди гурехтан мекунанд. Табиист, ки 
мураббї Трико аз пушти онњо поида 
меистад. Назди дарвозаи литсей ваќте 
посбон ному насаб мепурсад, Пушкин 
аз њама пеш худашро шинос мекунад:

 - Александр Однако!
 - Насаби шумо? – боз мепурсад 

ќаровул аз рафиќи ў 
  - Григорий Двако, - бадоњатан 

посух медињад Кюхелбекер.
Аз посухи нафари дуюм дили по-

сбон каме дур меравад, ки қошу 
ќавоќашро дам мекунад, вале «Двако» 
- ро њам рухсат медињад 

  Дар њамин њолат мураббї расида 
меояд.

  - Насаби шумо? - мепурсад Пос-
бон. 

  - Трико.
  Бо шунидани ин ном посбон як-

бора дод мезанад:
  - Дурўѓ мегўї аблањ, худаш чї гап: 

Однако, Двако, Трико ва амр медињад, 
ки «масхарабоз» - ро љазо дињанд.

  Њамин тавр, Трикои њайратзада 
ва бехабар аз асли воќеа як шабонарўз 
дар ќаровулхонаи литсей њабс меша-
ваду Пушкин бо љўрааш Петербургро 
тамошо карда, ба маќсад мерасанд.

Аз русї тарљимаи 
Фарањзод Ќурбоналї

ФАКТҲОИ ҶОЛИБ


