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РЎЗИ ПРЕЗИДЕНТ ВА  30 - СОЛАГИИ ИЉЛОСИЯИ ХVI ШУРОИ 
ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ФАРХУНДА БОД!

Ба толори сиёсат нақш бозӣ кардан осон нест,
Тамоми фирқаро ҳам дилнавозӣ кардан осон нест.
Дар ин ҷо адлро гаҳ сояи пинҳонии ҷавр аст,
Ба зери боми гардун сарфарозӣ кардан осон нест.

Намедонӣ кадомин тӯда раҳёб аст ё раҳгум?
Гуноҳашро кунад баднафс бори донаи гандум.
Агар ҷонро ба ҷонаш мониву бахшӣ ба ӯ умрат,
Ба рӯзи бад гиребонгири ғамхораш шавад мардум.

Бидонад хӯрдану бо худ чӣ бурданро намедонад,
Фараҳро дида, аммо ғусса хӯрданро намедонад.
Ба рӯзи марг гӯяд:- Ҳайф, рафт ӯ аз ҷаҳон барвақт,
Вале дар зиндагонӣ ҷон супурданро намедонад.

Агар имкон диҳӣ, худро ҳама аллома мехонад,
Фақат зебанда баҳри худ кулоҳу ҷома мехонад.

Агар меъмор бошад, поя хонад ҳар хати тарҳаш,
Агар бошад суханвар, ҳарфи худ дилнома мехонад.

Намегирад вале мардона бар гардан касе айбаш,
Бигӯяд туҳмат аст, он чӣ ба лаб оранд дар ғайбаш.
Парӣ дорад, сабукро сояи давлат бибардорад,
Дигаргун мешавад аксар, пас аз пур гаштани љайбаш.

Касе бесуд умрашро насозад баҳри мардум сарф,
Зи дар берун намегардад касе беҳуда рӯзи барф.
Нахоҳад бандае аз сояи салқин шавад маҳрум,
Дар он рӯзе, ки бе оташ биҷӯшад об ҳам дар зарф.

Зи тухми кошта сархӯшаи бурди ҳама рӯяд,
Ба паймонам набошад ғайри ҷуброн,-зиндагӣ гӯяд.
Ба сад уммед инсон роҳи дури умр гирад пеш,
Расад то бар макони мақсадаш раҳ рӯзу шаб пӯяд.

Ба худ бегона, бар халқ ошноӣ, сарварӣ бошад,
Бақои бахту давлат аз раъиятпарварӣ бошад.
Гурӯҳе гар кунад аз носипосӣ некро ҳам бад,
Дар ин майдон зи бозӣ ҳам гаронтар доварӣ бошад.

Зи ранҷи сарварӣ гар хӯрдагире бохабар гардад,
Газад ангушти ҳайрат, тарки гуфтораш дигар гардад.
Ба сӯи сарвари худ бингарад бо дидагони меҳр,
Ба тобаш офарин гӯяд, пайи ҳифзаш сипар гардад.

Ба толори сиёсат нақш бозӣ кардан осон нест,
Тамоми фирқаро ҳам дилнавозӣ кардан осон нест.
Дар ин ҷо адлро гаҳ сояи пинҳонии давр аст,
Ба зери боми гардун сарфарозӣ кардан осон нест.

Муҳаммад Ғоиб, 
Шоири халқии Тоҷикистон

ТОЛОРИ СИЁСАТ
ЭҲДО БА ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН

Моҳи ноябр барои мардуми 
шуҳратёри кишвари тоҷик моҳест 
ифтихорӣ. Чанд ҷашне, ки дар ин 
моҳ таҷлил мегардад, сарнавишти 
рӯзгори ин миллатро дар бар меги-
рад. Иҷлосияи 16-уми Шурои Олии 
Ҷумҳурии  Тоҷикистон, Рӯзи Консти-
тутсия, Рӯзи Парчам-ин ҳама пойдево-
ри қавии хештаншиносист ва заминаи 
устувори тамаддунофарист. Кишвари 
тоҷик бо сарварии Раисҷумҳури бе-
дордил, Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон 
барои эҳёи ҳунару фарҳанги миллӣ 
миёни дигар қавму миллатҳо парча-
ми зафарро сари боми ормонҳои хеш 
парафшонӣ доранд. 

Шоҳини НАҶОД, корманди 
Анҷумани “Фарҳанги Шоҳнома”.

  ***
Шумо мардуми хушбахтед, ки 

Раисҷумҳури чун Эмомалӣ Раҳмон 
доред. Ӯ Раисҷумҳури ман ҳам ҳаст. 
Қадрашро бидонед. Амнияте, ки ин 
нобиға барои шумо фароҳам овардааст, 
дар ҳеҷ куҷои дунё нест, ҳатто дар Иё-
лоти Муттаҳидаи Амрико дида наме-
шавад. Ман бегоҳӣ ҷуръат намекунам 
дар кӯчаҳои Сан-франсиско бигардам, 
аммо дар Душанбе озодона сайр меку-
нам ва касе ба ман коре надорад. 

Масъуди СИПАНД, 
Шоири эронитабори муқими ИМА

***
-Дар оғози солҳои соҳибистиқлолии 

кишвар баргузории Иҷлосияи XVI 
Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қалбҳои пурдардро шуълаи умеду 
бовар ба фардои дурахшони кишвар 
бахшид. Ин иҷлосия аз ҷумлаи бузур-
гтарин рӯйдодҳои таърихӣ мебошад, 
ки дар сарнавишти минбаъдаи мил-
лати тоҷик нақши ҳалкунанда бозид. 
Аҳамияти Иҷлосияи XVI бо гузашти 
давраҳои муайяни таърихӣ дучанд ме-
афзояд. Зеро, маҳз дар он шахсияти 
бузург Сарвариро ба дӯш гирифт, ки 
имрӯз тамоми миллат ӯро ҳамчун Пе-
швои худ эътироф намудааст. 

Раҳимзода Маҳмад Забир,
 академик, узви вобастаи АМИҶТ

АГАР САРВАР НАМЕШУД ОЛИ РАҲМОН,
БИҲИШТОСО НАМЕШУД ТОҶИКИСТОН.
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ПРЕЗИДЕНТ ВА  30 - СОЛАГИИ ИЉЛОСИЯИ ХVI ШУРОИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Омӯзгорон, кормандон ва 
донишҷӯёни гиромӣ! 

Моҳи ноябр барои мардуми ша-
рифи Тоҷикистон моҳи ифтихо-
рист. Зеро дар ин моҳ тоҷикону 
тоҷикистониён ҷашнҳои Рӯзи Кон-
ститутсия, Иҷлосияи 16-уми Шурои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Рӯзи 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Рӯзи Парчами ҷумҳуриро бо шукӯҳу 
шаҳомати хосса ҷашн мегиранд. 

Чун дар арафаи ҷашнҳои 30-сола-
гии Иҷлосияи 16-уми Шурои Олии 
ҷумҳурӣ ва Рӯзи Президенти ки-
швар қарор дорем, ҳамаи шуморо аз 
номи раёсати Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон ба ин муносибат сами-
мона табрику таҳният гуфта, бароя-
тон тандурустӣ, рӯзгори хушу боса-
одат ва дар фаъолияти омӯзгорию 
донишҷӯиатон барору комёбӣ орзу 
менамоям. 

Ҳозирини гиромӣ, Иҷлосияи 16-
уми Шурои Олии ҷумҳурӣ, ки баъ-
ди чанд рӯз 30-солагии он дар са-
росари кишвар ҷашн гирифта ме-
шавад, дар ҳаёти минбаъдаи сиёсӣ, 
иқтисодӣ ва фарҳангиву иҷтимоии 
мамлакат нақши ҳалкунанда бозид. 
Маҳз ҳамин иҷлосия имкон фароҳам 
овард, ки ҳукумати конститутсионӣ 
барқарор карда шуда, хатари пош 
хӯрдани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
парокандагии миллатро пешгирӣ на-
мояд. 

Ба шарофати ин иҷлосия, ки ва-
килони халқ якдилона муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмонро Сарвари давлат 
интихоб намуданд ва ҷаҳду талошҳои 
шабонарӯзии ин фарзанди фарзонаи 
миллат ва ватандӯсти ҳақиқӣ зиёда аз 
як миллион гуреза ба Ватан баргардо-
нида шуда, боварии мардум ба ояндаи 
дурахшон бештар гардид. 

Иҷлосияи 16-уми Шурои Олӣ, 
ки воқеан ҳам иҷлосияи тақдирсози 
миллату давлат ба  ҳисоб меравад, 
тадбирҳои мукаммали аз буҳрони 
сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва маънавӣ 
баровардани ҷомеаро ба миён гу-
зошт ва самтҳои асосии сиёсати до-
хилии мамлакатро муайян намуд. 
Инчунин мавқеи байналмилалӣ ва 
сиёсати хориҷии кишварро муайян 
сохта, барои ҳамкориҳои судманд бо 
кишварҳои ҷаҳон роҳ кушод.  

Хуллас, метавон гуфт, ки Иҷлосияи 
16-уми Шурои Олӣ аз ҷиҳати мубрами-
ят ва аҳамият бо мафҳуми истиқлолият 
дар як радиф меистанд.  

Имрӯз аз ҷониби 190 давлати дунё 
ҳамчун давлати соҳибихтиёр ва демо-
кратию ҳуқуқбунёд эътироф гардида-
ни ҷумҳурии азизамон ва дар арсаи 
байналмилалӣ боло рафтани обрӯву 
нуфузи он натиҷаи қарорҳои дурусти 
қабулнамудаи ин иҷлосияи таърихӣ ва 
заҳмату талошҳои ҳамешагии Пешвои 
муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон мебошад. 

Барҳақ, ташаббусҳои сатҳи 
ҷаҳонии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар соҳаи об ва самти мубориза бо 
терроризму экстремизм ва пешгирии 
он Тоҷикистонро ҳамчун кишвари 
сулҳдӯсту сулҳхоҳ машҳури дунё гар-
донид, ки дар ин самт Сарвари давлат 
нақши калидӣ доранд.

Дар ҳақиқат мардуми шари-
фу сарбаланди кишвар ва тоҷикони 
бурунмарзӣ аз фарзанди фарзонаи 
миллат, Президенти маҳбубамон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки воқеан 
ҳам ба ҳайси сиёсатмадори сатҳи 
ҷаҳонӣ шинохта ва эътироф гардида-
аст, меболанд ва ифтихор мекунанд. 

Рӯзи Президент рӯзи рамзии 
таърихӣ, таҷассумгари орзую уме-
ди неки мардуми кишвар, кафолати 
сулҳу оромӣ, меҳру муҳаббат, адолату 
шафқат, хираду рушд ва ваҳдату яго-
нагии соҳибистиқлолии кишвар дар 
ҷамеаи ҷаҳонӣ мебошад. 

Фазилату рисолати сиёсатмадориву 
давлатдории навини кишвар, таъмини 
сулҳу субот, ваҳдату ягонагии мардуми 
сарзамин ва болоравии обрӯву нуфузи 
Тоҷикистони соҳибистиқлол мебо-
шад, ки имсол 31-умин солгарди он бо 
шукӯҳу шаҳомати хосса ҷашн гирифта 
шуд.

 Боиси ифтихор аст, ки Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо 
хислатҳои наҷибашон, аз ҷумла 
инсондӯстиву ватандӯстӣ, ҷасорату 
матонат, устувориву мардумият ва 
бо иқдому ташаббусҳои аҳаммияти 
умумиҷаҳонидошта на танҳо дар дилу 
дидаи тоҷикону тоҷикистониён, бал-
ки мардуми сайёра маъво гирифта, 
эҳтироми бузург ва маҳбубияти хосса-

ро соҳиб гардидааст. 
Ёдовар шудани суханони зерини 

Президенти Федератсияи Россия Вла-
димир Путин дар бораи Президенти 
кишварамон, ки гуфтааст: “ Эмомалӣ 
Раҳмон яке аз симоҳои барҷаста буда, 
дар байни сиёсатмадорони Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил мавқеи намоён-
ро ишғол мекунад. Ин беҳуда нест. 
Тасмими ҷидду ҷаҳди ӯ аз он шаҳодат 
медиҳад, ки дар Тоҷикистон раван-
ди сулҳ тавре пойдор аст, ки нази-
раш дар ҳеҷ як мамлакате, ки чунин 
вазъияти муташанниҷ дошт, дида на-
мешавад. Ҳар он чи оид ба ин масъа-
ла дар Тоҷикистон амалӣ гардидааст, 
мисоли хубест барои бисёр халқҳову 
мамолики дигар”, бозгӯи хидматҳои 
барҷастаи Пешвои муаззами миллата-
мон ҳамчун шахси сулҳхоҳу сулҳовар, 
ватандӯсту башардӯст ва ташаббуско-
ру сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ шинох-
таву эътирофгардида дониста шудани 
он мебошад. 

Воқеан, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бунёдгузори сулҳи тоҷикон мебошанд. 
Бояд гуфт, ки заҳмату талошҳои Пе-
швои миллат барои сулҳу осоиш 
забонӣ набуданд, балки дар амал 
ҳамарӯза зоҳир мешуданд. Ӯ мавқеи 
қатъии худро ҳамчун ҷонибдор ва 
ҳавасманди муколамаи сиёсӣ аз ҳама 
гуна минбарҳо, аз мулоқот дар як оила 
то минбари ҷаҳонӣ гаштаю баргашта 
таъкид мекарданд. Шаҳр ба шаҳру 

ноҳия ба ноҳия гашта, азиятдидагон-
ро дилбардорӣ ва халқро ба ояндаи 
неки сулҳу ваҳдат рӯҳбаланд менаму-
данд. Натиҷаи заҳматҳои бесобиқааш 
буд, ки 27-уми июни соли 1997 дар 
шаҳри Москва Созишномаи умумии 
истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар 
Тоҷикистон ба имзо расид ва сулҳу 
субот дар саросари кишвар таъмин 
гардид. 

Хизматҳои Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бунёди 
давлат, барқарор кардани ҳокимияти 
сиёсиву истиқлолияти муосири 
давлатӣ, хомӯш намудани оташи ҷанги 
шаҳрвандӣ, рушди тамоми соҳаҳои 
хоҷагии халқи мамлакат ва обо-
дию шукуфоии Ватани маҳбубамон 
бениҳоят бузург аст. Соҳиб гардидани 
унвонҳои баланд, аз ҷумла Қаҳрамони 
Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат далели рав-
шани қадр гардидани хизматҳои арза-
ндаи Президенти кишвар муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва меҳру муҳаббати 
зиёд доштани мардуми Тоҷикистон ба 
ин фарзанди фарзонаю сарсупурдаи 
Ватан мебошад. 

Имрӯз пешрафту тараққиёти ки-
швар, ободию шукуфоӣ ва зиндагии 
орому осоиштаи мардуми саодатман-
ди онро дида, бовари кас намеояд, ки 
ин ҳамон Тоҷикистонест, ки солҳои 
90-уми асри гузашта ҷанги таҳмилии 
шаҳрвандиро аз сар гузаронида буд. 
Пойтахти мамлакатамон-шаҳри Ду-
шанбе, ки бо бунёди биноҳои балан-
дошёнаи замонавӣ, корхонаҳои азими 
истеҳсолӣ, гулгашту хиёбонҳои зебо 
ва боғҳои фарҳангиву истироҳатӣ ба 
куллӣ тағйир ёфтааст, имрӯз ба мако-
ни баргузории чорабиниҳои гуногуни 
сатҳи минтақавию ҷаҳонӣ табдил гар-
дидааст. Манзараҳои нотакрору афсо-
навии кишварамон бошад, диққати 
ҳазорҳо нафар сайёҳони дохилию 
хориҷиро ба худ ҷалб намудаанд, ки ин 
ҳама ба шарофати соҳибистиқлолии 
кишвар ва дуруст роҳандозӣ гардида-
ни сиёсати оқилонаю дурандешонаи 
Пешвои муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон насибамон гардида-
аст. 

Бори дигар Рӯзи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро бароятон му-
боракбод мегӯям

Владимир ПУТИН, 
Президенти Федератсияи Россия:
-Эмомалӣ Раҳмон яке аз симоҳои 

барҷаста буда, дар байни сиёсатмадо-
рони Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил 
мавқеи намоёнро ишғол мекунад. Ин 
беҳуда нест. Тасмими ҷидду ҷаҳди ӯ аз он 
шаҳодат медиҳад, ки дар Тоҷикистон ра-
ванди сулҳ тавре пойдор аст, ки назираш 
дар ҳеҷ як мамлакате, ки чунин вазъияти 
муташанниҷ дошт, дида намешавад. Ҳар 
он чи оид ба ин масъала дар Тоҷикистон 
амалӣ гардидааст, мисоли хубест барои 
бисёр халқҳову мамолики дигар.

****
Си Ҷин Пин, 
Раиси Ҷумҳурии Халқии Хитой:
-Шумо пешвое ҳастед, ки соҳиби 

муҳаббату эҳтироми мардуми Тоҷикистон 
гаштаед. Таҳти роҳбарии Шумо дар кишвар 
суботи сиёсӣ, рушди иқтисодӣ ва боло раф-
тани сатҳи некӯаҳволии мардум таъмин гар-
дида, Тоҷикистон дар ҳифзи сулҳу субот ва 
ҳавасмандгардонӣ ба он дар Осиёи Марказӣ 
саҳми муҳим мегузорад.  

****
Аҳмадшоҳи МАСЪУД, 
Қаҳрамони миллии Афғонистон.
-Ман имрӯз роҳбари кишвари шуморо 

дидам, ки ҷон ба кафи даст, зери тиру 
тӯп, барои даъвати бародарони фирорӣ 
ба сулҳу ваҳдат омадааст. Роҳбаре, ки ба-
рои мардумаш ҷонашро дареғ намедорад, 
қодир аст сулҳ оварад. Атрофи ӯ муттаҳид 
шуда, ӯро гиромӣ доред. Бадбахтии мил-

лати мо-афғонҳо дар он аст, ки мо то ҳанӯз 
чунин роҳбари ғамхор надоштаем.

***
Ҷорҷ БУШ, 
собиқ Президенти ИМА:
- Эмомалӣ Раҳмон дар замони бисёр 

муташанниҷ ба кишвараш ва халқаш сарвар 
гардид. Вале тавонист, халқу давлаташро аз 
варта наҷот диҳад. Вай дар муддати начан-
дон тӯлонӣ дар мамлакат сулҳ барқарор кард 
ва ба арсаи байналхалқӣ баромад. Чунин 
сиёсатмадорон каманд...

***
Тариқ Иқбол Сумо, 
сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии
Исломии Покистон дар Тоҷикистон:
-Танҳо пешвоёни миллии нодир ва ду-

рандеш, мисли Президенти Тоҷикистон, 
Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон метавонанд, 
фазои неку созандаро аз миёни марзҳо ба 
василаи талошҳои самимиву содиқона, ки 
барои манфиати ҳамаи инсоният равона 
шудаанд, фароҳам оварда, дар минтақа паҳн 
кунанд. Эмомалӣ Раҳмон дар ҳақиқат марди 
нотакрор аст.   

***
Мозиёр ҚАВИДИЛ, 
пажӯҳишгари таърих ва фарҳанги Эрон:
- Сарвар ва Раисҷумҳури Тоҷикистон, 

фарзонаи миллати бонангу ори тоҷик, 
Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон бо посдорӣ аз 
фарру шукӯҳи мероси ниёгони шоистаи худ 
барои фарҳангамонро ба намоиш баровар-
дан басе шодмонӣ ва ҳам сарфарозӣ дорад.

Рӯзи Президенти кишвари тоҷик ангезае 

шуд, то гиромӣ бидорем кӯшишҳои ин по-
сдори фарҳангро ва барои корҳои чашмги-
раш, ки ҷашнҳои миллии ниёгонро ҷаҳонӣ 
месозад, аҳсантҳо бихонем. 

***
Ромип ФАРҲАНГӢ, 
муассиси Коллеҷи байналмилалии
Испания:
-Муҳтарам Раисҷумҳури давла-

ти ҳамзабони мо-Тоҷикистон, Ҷаноби 
Эмомалӣ Раҳмон фарди фавқулода аст ба 
миёни инсонҳо. Ӯро маҳз барои дифои ки-
швари таърихии Тоҷикистон Яздон фири-
стодааст, ки аз огоҳии таъриху фарҳанги 
куҳан миёни форсизабонони ҷаҳон но-
машро вириди забонҳо кардааст. Тоҷику 
тоҷикистониёнро ба рӯзи Пешвояшон, 
ба фарзанди арзандаи миллаташон ва 
ҳамчунин парафшонии дирафши коваёнӣ 
таҳният мегӯем.

***
Абдулай ВАД, 
собиқ Президенти Сенегал:
-Тоҷикон миллати хушбахту хуштолеъ 

будаанд, ки Парвардигори олам ба онҳо 
чунин як марди асили донову кордон ва 
меҳрубону ҳалимро ҳамчун сарвару сарпа-
раст арзонӣ доштааст.

   ***
Александр ЛУКАШЕНКО, 
Президенти Ҷумҳурии Беларус:
-Ҳар кишваре равам, зодгоҳи Президен-

ташро дидан мехоҳам. Аз чӣ бошад, намедо-
нам. Ана ман дар зодгоҳи Президенти шумо, 

дӯсти азизи ман ва халқи ман Эмомалӣ 
Шарифович меҳмон шудаам. Ин рӯз дар 
ҳаёти ман фаромӯшнашаванда аст. Вале 
ман мераваму дар ин кишвари офтобию 
афсонавӣ шумо мемонеду дӯсти азизи ман 
Эмомалӣ Шарифович. Аз ҳамаатон баро-
дарвор як илтиҷо, як тавалло дорам: дӯсту 
бародари ман Эмомалӣ Шарифовичро 
эҳтиёт кунед, азизу арҷманд доред! Охир 
барои халқҳои тоҷику беларус ӯ бисёр лозим 
аст!

***
Гулназар КЕЛДӢ, 
Шоири халқии Тоҷикистон:
-Дар офариниши рамзҳои муқаддаси 

Тоҷикистони соҳибистиқлол ва баланд бар-
доштани ору номуси миллӣ заҳматҳои Пре-
зидент беандоза аст. Эмомалӣ Раҳмон тим-
соли дурахшони ватанхоҳиву миллатдӯстист, 
ки мо инро бояд аз ӯ омӯзем. 

 ***
Юсуф РАҲМОН, 
прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон:
-Мактаби бузурги Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар роҳи арҷгузорӣ ба таъриху 
фарҳанги миллӣ, ҳисси баланди ватандӯстӣ, 
адлу инсоф, инсондӯстӣ, бунёдкорию 
созандагӣ ва муаррифии миллати тоҷик 
дар арсаи байналмилалӣ қобили омӯзиш ва 
таблиғу ташвиқи ҳамарӯза буда, ҳар яки мо 
бояд онро омӯзем ва донем.

Президенти мамлакат ҳамчун сиёсатма-
дори сатҳи ҷаҳонӣ мунтазам аз минбарҳои 
Созмони Милали Муттаҳид ва дигар 
ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ оид 
ба ҳалли масъалаҳои мубрами ҷаҳони муо-
сир қотеъона масъалагузорӣ намуда, обрӯи 
Тоҷикистонро ҳамчун кишвари дар ташак-
кули сиёсати байналмилалӣ саҳмгузор ба-
ланд мебардоранд. 
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РУШДИ ҲАМКОРИҲОИ 
СУДМАНД

ЛОИҲАИ HIEDTEC ВА ТАТБИҚИ ОН ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ

Технологияҳои иттилоотию 
коммуникатсионӣ (ТИК) омили асо-
сии рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии 
ҳар як кишвар ба ҳисоб меравад. 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, 
ки дар давоми зиёда аз 25 сол тайёр 
намудани мутахассисони соҳаи ТИК-
ро аз рӯи 8 ихтисос ба роҳ мондааст, 
шуруъ аз соли 2017 ҳамкориҳоро дар 
ин самт бо Ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ 
ба роҳ монд. Ҳамкориҳои ДТТ бо 
ташкилотҳои «Трансформатсияи бай-
налмилалии технологияҳои иттилоотӣ 
дар Тоҷикистон– WITIT» ва Фонди 
миллии тадқиқотии Ҷумҳурии Ко-
рея оғоз гардида, ҳанӯз моҳи июни 
соли 2017 дар Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон симпозиуми байналми-
лалии технологияҳои иттилоотӣ «Пе-
шбурди технологияҳои иттилоотӣ дар 
Осиё-2017» баргузор гардид, ки дар 
кори он 9 нафар мутахассис аз Коре-
яи Ҷанубӣ,  1 нафар аз ИМА ва са-
фири Ҷумҳурии Корея дар Тоҷикистон 
ҷаноби Ли Вуҷуд иштирок доштанд. 
Дар симпозиуми мазкур таҷрибаи Ко-
реяи Ҷанубӣ оид ба ташаккул ва рушди 
технологияҳои нав мавриди шиносоӣ ва 
баррасӣ қарор дода шуд.

Умуман, аз оғози фаъолияти ҳамкорӣ 
бо Кореяи Ҷанубӣ то имрӯз корҳои зе-
рин ба анҷом расонида шудаанд:

- Се маротиба конфронсҳои 
сатҳи байналмилалӣ бо ҷалби матахас-
сисони варзидаи Ҷумҳурии Корея ва 
ИМА оид ба ТИК, Интеллекти сунъӣ;

- Ташкил ва ҷиҳозонидани як 
синфхонаи компютерӣ бо теъдоди 25 
адад компютер;

- Дастрас намудани 56 адад робо-
ти таъиноташон гуногун барои гузаро-
нидани машғулиятҳо;

- Таҳия ва чоп намудани 240 нус-
ха дастури таълимӣ барои барномасозӣ 
дар Scratch 1 ва Scratch 2  бо забонҳои 
тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ;

- Таҳия ва чоп намудани 60 нусха 
дастури таълимӣ барои фанни Arduino 
and rorbot programming бо забони русӣ;

- Таҳия ва омода намудани 7 
лоиҳаи инноватсионии волонтёрӣ 
бо ҷалби донишҷӯён бо истифода аз 
технологияҳои зеҳни сунъӣ дар робо-
тотехника;

- Ташкил намудани омӯзиши 
ройгони забони кореягӣ дар ду зина ба-
рои навомӯзон ва барои таҷрибадорон.

Бо мақсади бедор намудани шавқу 
рағбати талабагон ба барномасозӣ 
айни замон дар 7 мактаби заминавӣ ба 
тарзи пилотӣ дар доираи лоиҳаи “Бар-
номасозии барвақтӣ” бо пешниҳоди 
донишгоҳ ва дар мувофиқа бо Ва-
зорати маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  машғулиятҳо гузаронида 
шуда истодаанд. Ба ғайр аз ин, ба-
рои ҷалб намудани 2 мактаби дигар 
мактуби расмӣ ба вазорат ирсол карда 
шудааст. 

Инчунин, рӯзҳои 27-28 октябри 

соли 2022 дар Донишгоҳи техноло-
гии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо таш-
килоти кореягии WTIT-“Интиқоли 
ҷаҳонии технологияҳои иттилоотӣ” 
конфронси онлайнӣ дар мавъзӯи 
“Зеҳни сунъӣ-Инқилоб ва самт” бо 
иштироки мутахассисони Кореяи 
Ҷанубӣ баргузор гардид, ки он ба 
ҳамкориҳо оид ба тайёр намудани 
барномасозон дар самти Зеҳни сунъӣ 
заминаи нав хоҳад гузошт.

Бо назардошти тамоюли муайяни 
донишҷўён оид ба азхуд намудани за-

бони кореягӣ ва гирифтани таҳсилот 
дар Корея  28 октябри соли 2022 дар 
ДТТ бо иштироки ҷаноби Квон Донг 
Сок - сафири Ҷумҳурии Корея дар 
Тоҷикистон кушодашавии “Маркази 
забономӯзии Институт шоҳ Сеҷонг” 
мавриди ифтитоҳ қарор гирифт, ки 
метавонад дар омодасозӣ ба таҳсилоти 
касбӣ, шиносоӣ бо таъриху фарҳанги 
Корея, васеъгардонии ҷаҳонбинӣ ва 
ташаккули фарҳанги техникии насли 
нав такони ҷиддӣ бахшад.

Маркази номбурда бо дастгирии 
Ҳукумати Ҷумҳурии Корея, Фонди 
миллии тадқиқотии Корея ва Таш-
килоти кореягӣ оид ба ҳамкориҳои 
байналмилалӣ (KOICA) барои дар сатҳи 
лозимӣ ба роҳ мондани раванди тадрис 
ва омодасозии тренерону волонтёрон 
тамоми шароити заруриро омода на-
мудаанд. Дар он шароит ва фазои хеле 
ҳам муосири фарогири технологияҳои 
навини иттилоотиву коммуникатсионӣ 
таъмин гардидааст ва бо таҷҳизоти 
зарурӣ муҷаҳҳаз мебошад.

Дар доираи фаъолияти марказ бо 
ҷалби мутахассисони Ҷумҳурии Корея 
барои омӯзгорон ва донишҷўён мунта-
зам машғулиятҳо оид ба технологияҳои 
муосири барномасозӣ ва робототех-
ника, аз ҷумла Scratch programming, 
Python Programming, SW Engineering 
ва Artificial Intelligence ташкил ва гуза-
ронида мешаванд.    

Дар доираи фаъолияти Маркази 
муштараки ТИК-и Кореяи Ҷанубӣ ва 
ДТТ ҳоло мунтазам якчанд устодони 
Кореяи Ҷанубӣ ба донишҷӯёни ДТТ 
аз забонҳои муосири барномасозӣ 
дарс дода, дар натиҷа ҳоло 7 нафар 
хатмкардаи ДТТ дар Кореяи Ҷанубӣ 
дар зинаҳои магистратура ва PHD  
таҳсили худро давом дода истодаанд.

Бояд гуфт, ки  баъди пайдо наму-
дани имкониятҳои бештар фаъолия-
ти марказ (МТИК) боз ҳам  пурса-
мартар гардида, на танҳо ҳамкориҳои 
дуҷониба дар самти рушди ТИК дар 
сатҳи сифатан нав ба роҳ монда ме-
шаванд, балки  натиҷаҳои назарра-
си илмӣ-тадқиқотии муштарак ва 
интиқоли технологияҳои пешрафти 
соҳа низ ба даст хоҳанд омад.

Аҳрор ҶАЪФАРОВ, 
сардори маркази технологияҳои 

компютерӣ ва таълимии донишгоҳ 

Аз 10-ум то 14-уми октя-
бри соли 2022 дар Донишгоҳи 
технологияҳои иттилоотии 
Тошканд ва Донишкадаи мо-
шинсозии Андиҷони Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон дар доираи лоиҳаи 
HiEdTec – “Модернизатсияи 
системаи таҳсилоти олӣ дар 
Осиёи Марказӣ тавассуси 
технологияҳои нав”-и барно-
маи “Ерасмус+”-и Иттиҳоди 
Аврупо вохӯрию семинарҳо 
баргузор гардиданд. 

Дар  ин чорабинии илмӣ 
аз кишварҳои Осиёи Марказӣ 
Тоҷикистон, Қазоқистон, 
Қирғизистон, Туркманистон, 
Ӯзбекистон ва аз Иттиҳоди 
Аврупо Булғористон, Пор-
тугалия ва Италия иштирок 
намуда, дар давоми панҷ рӯз 
вобаста ба рӯзномаи кории 

вохӯрӣ ҳисоботҳои ниҳоии 
худро пешниҳод намуданд. 
Тоҷикистонро дар ин чорабинии 
илмӣ Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон (Ҷаъфаров Аҳрор 
Саидолимович-сардори марка-
зи технологияҳои компютерӣ 
ва таълимӣ, Икромӣ Хуршед 
Икром-дотсенти кафедраи тех-
нологияи истеҳсоли маводи 
хӯрока ва Юсупов Ҷасурҷон 
Тоҳирович-маъмури WEB-и 
донишгоҳ), Донишгоҳи техни-
кии Тоҷикистон ба номи акаде-
мик М.С.Осимӣ ва Донишгоҳи 
давлатии Хоруғ ба номи М. На-
заршоев намояндагӣ карданд. 

Вохӯрӣ бо суханронии рек-
тори Донишгоҳи технологияҳои 
иттилоотии Тошканд, профес-
сор Бахтиёр Маҳкамов оғоз 
гардид. Номбурда ба ҳозирин 
аз таҷрибаи бадастовардаи 
донишгоҳашон дар самти руш-
ди технологияҳои навини ит-
тилоотиву коммуникатсионӣ 
дар таҳсилот ва аҳаммияти он 
барои соҳаҳои дигар, инчу-
нин  роҳҳои такмили ин сам-
ти таҳсилоти заҳматталаб ит-
тилоъ дод. Дар суханрониҳои 
ректори Донишгоҳи Ру-
сеи Булғористон, профес-
сор Белоев Христо Иванов ва 
ҳисоботҳои ниҳоии шарикони 
лоиҳа - Донишгоҳи техноло-
гии Алмаато, Донишгоҳи мил-
лии Евразия, Донишгоҳи ин-

новатсионии Евразия доир ба 
татбиқи лоиҳаи зикргардида 
ва аҳаммияти он ибрози анде-
ша карда шуд. Суханрониҳои 
ректори Донишкадаи мошин-
созии Андиҷон Умид Турдиа-
лиев, ректори Донишгоҳи Ру-
сеи Булғористон, профессор 
Белоев Х.И. ва ҳамоҳангсози 

кулли лоиҳа Ангел Смирка-
ров, ки дар Маркази ҷавонони 
шаҳри Андиҷон сурат гирифт, 
диққатҷалбкунанда буда, ба 
рушди минбаъдаи ҳамкориҳои 
илмӣ, пешрафти истеҳсолот та-
вассути технологияҳои нави му-
осир ва таҳкими муносибатҳои 
дӯстонаи халқу миллатҳо мусо-

идат хоҳанд кард. 
Дар рӯзи сеюми идомаи 

семинар ҳисоботҳои ниҳоии 
шарикони лоиҳа- Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон, 
Донишгоҳи техникии 
Тоҷикистон ба номи акаде-
мик М.С. Осимӣ, Донишгоҳи 
давлатии Хоруғ, Донишгоҳи 

байналмилалии ALA-TOO, 
Донишгоҳи давлатии Иссиқкӯл 
ва Донишгоҳи давлатии техни-
кии Қирғизистон шунида шу-
данд. Баъдан ҳамаи иштирок-
чиёни семинар аз марказҳои 
технологияҳои инноватсионии 
таълимӣ, технопарки инноват-
сионии ҷавонон, синфхонаҳои 

омӯзиши фаъол, HiEdTec office 
ва синфхонаҳои интеракти-
вии Донишкадаи мошинсо-
зии Андиҷон ва Донишгоҳи 
давлатии Андиҷон, инчунин 
шаҳри қадимаи Андиҷон ва 
осорхонаҳои он дидан намуда, 
таассуроти нек гирифтанд.

Дар хотимаи вохӯрӣ, яъне 
рӯзи 5-ум дар Донишгоҳи дав-
латии иқтисодии Тошканд 
байни  донишгоҳҳо, аз ҷумла 
Донишгоҳи Русе (Булғористон), 
Донишгоҳи давлатии Иссиқкӯл, 
Донишгоҳи байналмилалии 
ALA-TOO, Донишгоҳи ин-
новатсионии Авруосиё ва 
Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба 
номи М. Назаршоев меморан-
дум имзо карда шуд. Пас аз ма-
росими меморандум мулоқоти 
ректорони ин муассисаҳои 
таълимӣ бо ректори Донишгоҳи 
давлатии иқтисодии Тошканд 
Шарипов Конгратбай Аве-
зимбетович баргузор гардид. 
Баъдан ҳамаи иштирокчиёни 
семинар ба тамошои марказҳои 
технологияҳои инноватси-
онии таълимие, ки аз тарафи 
лоиҳаи “HiEdTec”-и  барномаи 
“Ерасмус+”-и Иттиҳоди Авру-
по бунёд гардидааст, сафарбар 
гардиданд.

Дар ҷамъбасти семинар ба 
иштирокчиёни он дар вазъияти 
тантанавӣ сертификатҳо супо-
рида шуданд. 
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НАҚШИ МОНДАГОРИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ 
ДАР ТАҲКИМИ ХУДШИНОСӢ

БЕЊТАРИН 
ГАВЊАРИ ГАНЉИНАИ 

ЊАСТЇ СУХАН АСТ…
ё сухане чанд доир ба 
истифодаи њосилањои 

масдари “намудан”

Ғановат ва таровати сухани 
тоҷикӣ дар ҷаҳон беҳамто аст. Инро 
хазинаи бои адабиёти классикӣ 
борҳо исбот кардааст. Албатта, за-
бон шахшуда буда наметавонад, он 
пайваста такмил ёфта,  бо калима 
ва ибораҳои нав ба нав пурра мегар-
дад. Ин тақозои замон аст. Вале за-
рур аст, ки дар ворид кардани баъзе 
аз тағйирот ба ҷиҳатҳои имлоию 
услубии матн ва нутқ  диққати хоса 
дода шавад. Дар ин бора бо усто-
дам, шодравон Исмоилов Мизроб 
Аҳмадович, ки донандаи хуби им-
лои забони тоҷикӣ буданд, борҳо 
суҳбатҳо  меоростем.  Бояд ёдовар 
шуд, ки моҳи  декабри соли љорї  аз 
зодрӯзи устоди азизи мо, профес-
сор  Исмоилов  М.А.  84 сол сипарї 
мешавад.  

Дар ин ҷо  сухан дар бораи исти-
фодаи феълҳои ҳосилавӣ  аз  масда-
ри “намудан” хоҳад рафт. Ҳолатҳои 
истифодаи он барои суфтагӣ ва 
фасоҳати шеъри  классикӣ ва муо-
сир  бештар ба чашм мерасад. Ма-
салан, шоира Зебуннисо бо тахал-
луси “Махфӣ” аз ин калима бахубӣ 
истифода кардааст: ”... Андеша 
намо, ғайри ту ҳам додгаре ҳаст”.

Аслан маънои  феълҳои “намо”, 
“намуд”  намоиш  додан, вонамуд 
кардан ва ғайра мебошад. Имрӯзҳо  
истифодаи ин гурӯҳи феълҳо дар 
ҳуҷҷатҳои расмӣ  ва воситаҳои ах-
бори омма хеле васеъ гардидааст.

Мавзӯи  баҳс бамаврид истифода 
кардани ин гурӯҳи калимаҳо  мебо-
шад. Масалан, имрӯзҳо дар навиш-
тани ариза ва дархостҳо ибораи  “Аз 
Шумо эҳтиромона хоҳиш менамо-
ям, ки ...” ба таври васеъ татбиқ ме-
шавад. Ба фикри  мо намунаи хубта-
раш “Аз Шумо эҳтиромона хоҳиш 
мекунам, ки ... ” буда  метавонад. 
Қобили зикр аст, ки  мисолҳои зиё-
ди истифодаи феълҳои ҳосилавии 
масдари “намудан” мавҷуданд  ва 
онҳо  услубан бамаврид нестанд. 
Масалан, ибораҳои  “кор (хатм, 
таҳсил, хоб, ... ) менамоям”. Дар ин 
ҷо хуб мебуд, агар аз  феълҳои  “кор 
(хатм, таҳсил, хоб, ...) мекунам” 
истифода барем.

Нозукии  масъала аз он иборат 
аст, ки дар асл  ҳолатҳои истифодаи 
ҳосилаҳои масдари ”намудан”-ро 
тамоман инкор кардан номумкин 
аст. Вале, ҳадди аққал истифодаи 
онҳо   бо пайҳамоии  ҳосилаҳои 
масдари “кардан” ба услуб ва маз-
муни матн зебоии нав ворид меку-
над.

Дар тоза ва суфта нигоҳ доштани 
нутқ ва матни забони тоҷикӣ ҳар 
яки  мо масъул  ҳастем. Умедворам, 
ки гуфтаҳои боло каме њам бошад, 
барои ноил гаштан  ба ин ҳадафи 
муқаддас наќш хоњад гузошт. 

С. ЗАРИПОВ, 
дотсенти кафедраи 

барномасозӣ ва муҳандисии 
компютерӣ, н.и.ф.м.

Пешвои муаззами миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша 
ба яке аз масъалаҳои муҳимтарини 
давр – ташаккули худшиносии миллӣ 
таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир менамоянд. 
Албатта, корномаи Сарвари давлат дар 
ин самт бисёр доманадору сутуданист, 
ки мо ба чанд ҷанбаи ин масъала мурур 
мекунем. Зеро вазъи имрӯзаи ҷаҳон ва 
минтақа нишон медиҳад, ки мо бояд 
на фақат аз таърихи на чандон дури 
худ, балки аз воқеиятҳои кунунӣ низ, 
сабақ бигирем ва ҳамеша дар ҳифзи 
ваҳдати миллӣ бошем. 

Чуноне Пешвои муаззами миллат 
таъкид месозанд, моҳиятан падидаи 
таърихиву фарҳангии миллати мо 
аз ҷавҳари гуманистии тамаддуни 
ориёӣ, аз замони пайдоиши Авасто, 
давраҳои гузаштагони бузургона-
мон аз аҳди давлатдории Каёниён 
то Сомониён ва тамаддуни оламгири 
ҳазорсолаҳо сарчашма мегирад. Маҳз 
ҳамин тамаддуни пешрафта ва маъри-
фати баланди ақлонии ниёгони мо 
буд, ки онҳо ба ганҷинаи тамаддуни 
башарият аз Зардушту Монӣ сар кар-
да, то Рӯдакиву Фирдавсӣ, Абуалӣ 
ибни Синову Носири Хусрав, Шайх 
Аттору Ҷалолиддини Балхӣ, Саъди-
ву Ҳофиз, Ҷомиву Сайидо ва садҳо 
нобиғаҳои илму адабу фарҳангро ато 
кардаанд.

Шинохтани қаҳрамонҳои миллати 
худ, нишони арҷгузорӣ ва қадршиносӣ 
ба хидматҳои шоиставу мондагори 
онҳо мебошад. Чунончи, бо унвони 
олӣ – Қаҳрамони Тоҷикистон сазовор 
гардондани Садриддин Айнӣ, Бобоҷон 
Ғафуров, Мирзо Турсунзода, Нусра-
тулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур 
амри ҳувиятсозест, ки дар тарбияи 
насли наврасу ҷавон ва баланд бар-
доштани ҳисси ватанпарастию дифоъ 
аз марзу буми аҷдодӣ нақши муассир 
дорад. Зимнан, дар марҳилаи аввали 

шаклгирии давлат – миллат, чунин як 
сиёсат, яъне қаҳрамонсозӣ ба хоти-
ри ваҳдату якпорчагӣ, ҳувияти миллӣ, 
эҳёи фарҳанг, худшиносӣ ва иттиҳоди 
миллӣ зарур буд.

Гузашта аз ин, Сарвари давлат 
ба номгузории кӯчаю хиёбон, шаҳру 
ноҳияҳои Тоҷикистон таваҷҷуҳи мах-
сус зоҳир намуданд ва барои абадӣ 
гардондани номи фарзонафарзандони 
миллат, диловарони шуҷоъ, мудофиё-
ни Ватан дар давру замонҳои гуно-
гун ва ба хотири ҳифзу гиромидошти 
забони тоҷикӣ ҷиҳати фардои шуку-
фони Тоҷикистони азиз дар тағйири 

номгузориҳо иқдоми шоистаи таъри-
хиро ба иҷро расонданд. 

Ному насаб яке аз нуктаҳои асо-
сии худшиносии миллӣ барои ҳар 
шаҳрванд ва миллату давлат мебошад. 
Қисми зиёди аҳолии ҷаҳон бо шуни-
дани номашон миллату давлаташон 
муайян мегардад. Ин далели он аст, ки 
ному насаб дар баробари муаррифии 
шахс, инчунин, муаррифгари миллату 
давлат ҳисобида мешавад. Ҳукумати 
кишвар баъди соҳибистиқлолӣ ва 
таҳкими пояҳои давлати миллӣ дар ин 
самт низ, қадамҳои устувор гузошт ва 
номгузориро мутобиқ ба анъанаҳои 
миллӣ ба роҳ монд.

Забони тоҷикӣ, ки давраҳои сан-
гини таърихро убур кард, маҳз дар 
даврони Истиқлоли давлатӣ бо пуш-
тибонию роҳнамоии Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқтидору 
тавонмандии бештар касб кард. Аз 
ин лиҳоз, нақши Роҳбари давлат дар 
мавқеи устувор пайдо кардану шукуфо 
гардидани забони тоҷикӣ ҳамчун забо-
ни давлатӣ хеле барҷаста мебошад. Ба 
ин китобҳои “Забони миллат – ҳастии 
миллат”, “Чеҳраҳои мондагор”, “Дин 
ва ҷомеа”, “Аз ориён то Сомониён”, 

суханрониҳои Пешвои муаззам бах-
шида ба Рӯзи забон ва ғайраҳо да-
лел шуда метавонанд, ки саршор аз 
арзишҳои олии илмианд.

Арҷгузорӣ ба арзишҳои таърихӣ, 
фарҳангӣ, расму оинҳои мардумӣ, 
инчунин, таҷлили солгарди бузур-
гони илму адаб, сиёсат, маориф ва 
фарҳанги гузаштаву муосир, тарғибу 
ташвиқ, таҳқиқу таълими осору аф-
кори онҳо ва ҳифзи мероси адабӣ, 
фарҳангӣ таърихӣ ва илмӣ дар дав-
рони соҳибистиқлолии мамлакат, 
бешубҳа, аз сиёсати дурандешона ва 
фарҳангпарваронаи Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчаш-
ма мегиранд. Бо мақсади густариши 
эҳсоси ватандӯстиву ифтихори миллӣ 
ва болоравии сатҳи маънавиёти ҷомеа 
бо ибтикори Пешвои миллат сол-
гарди фарзандони фарзонаи миллат, 
аз қабили 1150-солагии сардафта-
ри адабиёти классикии форсу тоҷик 
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, 1000-солагии 
Носири Хусрав, 675-солагии Камо-
ли Хуҷандӣ, 800-солагии Мавлоно 
Ҷалолиддини Балхӣ, 1310-солагии 
Имоми Аъзам Абуҳанифа, 600-сола-
гии Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ, 
700-солагии мутафаккири барҷастаи 
Шарқ Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ 
таҷлил гардиданд. Ҳамзамон, санаҳои 
таърихиву фарҳангии 2500-солагии 
Истаравшан, 2700-солагии Кӯлоб, 
3000-солагии Ҳисори шодмон дар 
сатҳи байналмилалӣ ҷашн гирифта 
шуданд.

Арзишҳои бадастомадаи даврони 
истиқлол ва корномаҳои беназири 
Пешвои миллат дар роҳи худшиносии 
мардуми тоҷик зиёданд ва ҳар яки он 
ба таври алоҳида таҳқиқу баррасии 
ҷудогонаро тақозо мекунад.

Ситора АБДУМУМИНЗОДА,
муовини ректор оид ба тарбия

Дар толори Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон вохӯрии 
муовини прокурори генералӣ 
Рофизода Мирзоамон Ҳамдам 
бо донишҷӯёни факултети “тех-
нология ва дизайн” ва факулте-
ти “муштараки ДДП ва ДТТ”  
ҷиҳати иҷрои Нақшаи амал 
оид ба амалисозии Стратеги-
яи муқовимат ба экстремизм 
ва терроризм дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 
2021-2025 доир гардид.  

Дар вохӯрӣ доир ба 
мафҳум ва моҳияти террориз-
му экстремизм, оқибатҳои 
он, пешгирии шомилшавии 
ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои 

террористиву экстремистӣ, 
таҳсилоти ғайрирасмии 
динӣ дар хориҷӣ кишвар, 
риояи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи 

масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фарза-
нд” ибрози андеша карда 
шуд. 

Дар хотимаи вохӯрии 
судманд Рофизода Мирзо-
амон Ҳамдам ба саволҳои 
аҳли толор посух гуфт 
ва изҳори умед намуд, ки 
омӯзгорону донишҷӯёни 
ДТТ дар татбиқи Страте-
гияи муқовимат ба экс-
тремизм ва терроризм дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
саҳми арзанда мегузоранд. 

Вохӯриро Ситора Абду-
муминзода, муовини ректор 
оид ба тарбия ҳусни анҷом 

бахшида, аз номи раёса-
ти донишгоҳ ба Рофизо-
да М.Ҳ. барои иштирок ва 
суханронӣ изҳори сипос на-
муд. 

Чунин вохӯриҳои суд-
манд ҷиҳати татбиқи Стра-
тегияи муқовимат ба экс-
тремизм ва терроризм дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 12-
уми октябри соли ҷорӣ бо 
иштироки муовини прокуро-
ри генералӣ Талбакзода Дил-
шод Саид бо донишҷӯёни 
факултети телекоммуни-
катсия ва таълимоти касбӣ 
ва факултети “иқтисодиёт 
ва молия”, рӯзи 14-уми ок-
тябри соли равон вохӯрии 
намояндагони Прокурату-
раи генералии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Муҳаммадвалӣ 
Шаҳидуллозода ва Юсуф 
Рӯзиев бо донишҷӯёни 
факултети муҳандисӣ-
технологӣ, рӯзи 19-уми ок-
тябри соли 2022 вохӯрии 
иҷрокунандаи вазифаи Сар-
дори назорати тафтишоти 
назоратӣ дар мақомоти Проку-
ратураи генералии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Ҳусейнзода Ул-
фат бо донишҷӯёни факултети 
“технология ва дизайн” ва фа-
култети “муштараки ДДП ва 
ДТТ низ баргузор шуд. 

Нахуст муовини рек-
тор оид ба тарбия Ситора 
Абдумуминзода дар хусу-
си аҳамияту мубрамияти 
мавзуи зикргардида ҳарф 
зад ва риштаи суханро ба 
Ҳусейнзода Улфат во гузо-
шт. 

Мавсуф атрофи масоили 
доғи рӯз суханронӣ карда, 
андешаҳояшро ҷиҳати пе-
шгирии омилҳои номатлуб 
ва роҳҳои амалисозии Стра-
тегияи муқовимат ба экс-
тремизм ва терроризм дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба-
рои солҳои 2021-2025 баён 
намуд ва ба саволҳои аҳли 
толор ҷавобҳои қаноатбахш 
гардонид.
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ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ ПАРЧАМТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ ПАРЧАМ

ИҶЛОСИЯЕ, КИ КИШВАРРО 
АЗ ФАНОШАВӢ РАҲОНИД

24 НОЯБР-РЎЗИ ПАРЧАМИ
 ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Истиқлоли давлатӣ ин 
волотарин ва пурарзишта-
рин дастоварди тоҷикон дар 
асри XX ба ҳисоб меравад. 
Маҳз Истиқлол шиносномаи 
ҳастии давлати комилҳуқуқ 
ва соҳибихтиёри тоҷикон 
дар ҷомеаи ҷаҳонӣ гардид. 
Вале бомдоди Истиқлол дар 
кишвари мо ба монеъу муш-
кил ва ҳараҷу мараҷи ҷанги 
шаҳрвандӣ тавъам гардид. 
Дар ин лаҳза мебоист низоми 
давлатдорӣ, сиёсати дохилию 
хориҷӣ, сиёсати иҷтимоӣ, 
иқтисодӣ ва фарҳангии 
хешро мустақилона пеш ме-
бурдем, вале мутаассифо-
на, дар ҷомеаи мо қувваҳои 
сиёсие зуҳур карданд, ки 
масъулияти таърихиро на-
дида гирифтанд, ҳадафҳои 
худхоҳонаву ғаразноки ху-
дро аз манфиатҳои  миллию 
давлатӣ болотар гузоштанд 
ва Тоҷикистонро ба гирдоби 
ҷанги шаҳрвандӣ кашони-
данд.

Фурӯ нишондани оташи 
ҷанги шаҳрвандӣ, ки  қариб 
тамоми минтақаи ҷанубии 
кишвар ва ноҳияҳои тобеи 
марказро ба комаш кашид, 
ҷуз бадбахтию хонавайронии 
мардум, пастравии ахлоқу 
маънавиёт ва боло гирифта-
ни ҷаҳолат, зарарҳои азими 
иқтисодию иҷтимоӣ чизи ди-
гаре ба бор наоварданд. Охир 
ҳамагон огоҳанд, ки ҷанги ба-
родаркуш ба чӣ оварда расонд: 
иқтисодиёти миллӣ беш аз 10 
миллиард доллари амрикоӣ 
зарар дид, зиёда аз 150  ҳазор 
нафар шаҳрванди Тоҷикистон 
кушта гардида, 55 ҳазор кӯдак 
ятиму 25 ҳазор зан бесаробон 
монд.

Дар авҷи ин ҳама 
кашмакашиҳову  даргириҳои 
хунин, барои ба ҳам овардани 
тарафҳо даъвати як иҷлосияи 
созиш ва муттаҳидкунанда 
ногузир буд, вале баргузории 
чунин як анҷуман, бо назар-
дошти даргириҳои марказ ва 
нооромиҳои дигар манотиқи 
атроф, дар пойтахти ки-
швар - шаҳри Душанбе но-
мумкин буд.  Дар ин айёми 
пурошӯб пойтахт ба арсаи 
задухӯрди қувваҳои мусаллаҳи 
ғайриқонунӣ, ғоратгарону 
муштзӯрон табдил ёфта буд 
ва дар ин ҷо гузаронидани  
иҷлосия комилан имкон на-
дошт. Бисёр шаҳрвандон, 
аз ҷумла зиёиён аз бими 
ҷон шаҳрро тарк карда бу-
данд, чунки ҳеҷ кас амният 
ва ҳуқуқи онҳоро  ҳифз карда 
наметавонист.

Дар ҳамон вазъияти ниҳоят 
вазнин ва пуршиддати мам-
лакат Иҷлосияи XVI Шурои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(даъвати 12-ум) аз 16 ноябр 
то 2 декабри соли 1992 дар 
Қасри Арбоби хоҷагии ба 
номи Саидхоҷа Ӯрунхоҷаеви 
ноҳияи Бобоҷон Ғафурови 
вилояти Суғд доир гардид, ки 
сарнавишт ва роҳи ояндаи ки-
швари Тоҷикистонро муайян 
намуд.

Иҷлосияи сарнавиштсози 
миллат дар давоми кори худ 
23 масъалаи мубрами рӯзро 
ҳаллу фасл намуд. Яке аз 
масъалаҳои муҳим интихоби 
Раиси Шурои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон буд, ки ваки-
лон ба ин вазифа Эмомалӣ 
Раҳмонро пешниҳод ва инти-
хоб намуданд. Аз рӯзи авва-
ли ба сари қудрат омадан ин 

ҷавонмарди фарзона баҳри он 
кӯшиданд, ки ҷумҳурии азият-
кашидаро аз буҳрони шадиди 
сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангӣ 
раҳо диҳанд. Вазифаҳои асо-
сиро Эмомалӣ Раҳмон дар 
ҳалли чунин масъалаҳои доғи 
рӯз медиданд:

-ташкили ҷараёни музо-
кироти байни тоҷикон бо 
мақсади фурӯ нишондани от-
аши ҷанги гражданӣ;

- ба вуҷуд овардани фа-
зои эътимод, якдигарфаҳмӣ 
заминаҳои оштии миллӣ дар 
ҷомеа;

-ташкили раванди бозга-
шти фирориёни иҷборӣ чӣ аз 
хориҷи кишвар ва чӣ дар до-
хили мамлакат;   

-гузоштани пояҳои нави 
низоми давлатдорӣ; ислоҳот 
дар сиёсати молия ва қарзи 
кишвар; 

 -таъмини рушди босуботи 
иқтисодиву иҷтимоӣ ва илми-
ву фарҳангӣ.

Сардори нави давлат, Раи-
си Шурои Олии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон су-
ханони фаромӯшнашавандаи 
худро баён намуданд: «То он 
даме, ки дар хориҷи кишвар 
як нафар тоҷики гуреза боқӣ 
монад, ман ором буда намета-
вонам». Ин изҳороти таърихӣ 
ва сарнавиштсоз, ки Сардори 
давлат дар муроҷиат ба тамо-
ми аҳли ҷумҳурӣ баён наму-
данд, роҳи беҳбудии ояндаи 
Тоҷикистон ва ваҳдати мил-
лии тоҷикон буд.

Имрӯз дар фазои сулҳу 
салоҳ мо роҷеъ ба ин тадби-
ри бузурги сиёсӣ оромона 
ҳарф мезанем, вале тасаввур 
кунед, ки 30 сол муқаддам 
дар ин шабу рӯз ҷумҳурии 
навистиқлоли мо дар чӣ гуна 
вазъият қарор дошт ва мар-
дум чӣ рӯзгореро паси сар 
мекарданд. Он лаҳзаҳо ки-
швари Тоҷикистонро дар 
пешорӯ ду роҳ буд: яке роҳи 
мавҳу фано ва сутурдашавии 
Тоҷикистон аз харитаи сиё-
сии ҷаҳон, дигаре роҳи наҷот 
ва эҳёшавии миллати тоҷик 
ва аз сӯзандагиву ҷаҳолат гу-
заштан ба созандагию хирад.

Иҷлосияи XVI Шурои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барҳақ мамлакатро наҷот, фа-
локати миллатро пешгирӣ ва 
ба таҳкими пояҳои сиёсиву 
ҳуқуқии ҷомеа асос гузошт. 
Он ҳамчун анҷумани саодати 
миллат ва наҷотбахши халқ, 
чун иҷлосияи тақдирсозу 
сарнавиштсози кишвар 
аҳаммияти бузурги таъри-
хиро дорост. Иҷлосияи маз-
кур моҳиятан бо Эъломияи 
Истиқлолияти Тоҷикистон 
ҳампоя мебошад. Агар Эъло-
мияи соли 1991 мавҷуд будани 
давлатеро бо номи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон эълон карда бо-
шад, пас Иҷлосияи XVI Шу-
рои Олӣ ҳамин давлатро аз 
фаношавӣ нигоҳ дошт ва 
миллати тоҷикро аз гирдоби 
нобудӣ раҳо бахшид. Тамоми 
пешрафту муваффақиятҳои 
баъдӣ, ки ба шарофати 
онҳо кишвари маҳбуби мо-
Тоҷикистони соҳибистиқлол 
дар арсаи байналмилалӣ 
обрӯю эътибори хоссаро 
соҳиб гардид, аз ин иҷлосия 
маншаъ гирифтанд.

И. ШАРИФЗОДА, 
мудири кафедраи фанҳои 

гуманитарии ДТТ

Мо вазифадорем, ки Парчами миллии ху-
дро ҳифз намоем, эҳтироми онро ҳамчун ни-
шонаи давлатдории миллӣ, истиқлолу озодӣ 
ва арзиши бебаҳои миллӣ ба ҷо оварем. Пар-
чами миллӣ ҳамчун рамзи муқаддаси давлати 
соҳибистиқлолу соҳибихтиёри тоҷикон бояд 
нишони сарисинагии ҳар як фарди ватандӯсту 
ватанпарвар ва бонангу номуси ҷомеа бошад. 

Эмомалӣ Раҳмон

Таърихи пайдоиши пар-
чам ҳамчун рамзи миллӣ ва 
давлатдорӣ ба давраҳои бо-
стонии таърих рафта мерасад. 
Махсусан, дар ҳаёти мардуми 
Эронзамин пайдоиши пар-
чам ба замонҳои хеле қадим 
ишора мекунад. Масалан, дар 
заминаи ҷустуҷӯҳо бостонши-
носон дар шарқии қадимаи 
Эрон ливои хурди филизиеро 
пайдо намуданд, ки таърихи 
он ба ҳазораи сеи пеш аз ми-
лод рост меояд. Ин бозёфт, 
ки дар он расми шер ва тулӯи 
офтоб акс ёфтааст, яке аз 
қадимтарин ливо дар таъри-
хи башарӣ ҳисобида меша-
вад.  

Куҳантарин намоди ки-
швардории тоҷикон парчаме 
бо номи «Дирафши Ковиёнӣ» 
будааст, ки онро «Ахтари 
Ковиёнӣ» низ хондаанд. 

Дирафши Ковиёнӣ, ди-
рафш (байрақ)-и устураӣ, 
мардумӣ ва баъдан давлатии 
подшоҳони қадими ориёӣ 
(эронӣ). Аввалин дираф-
ши аҷдодӣ-миллии тоҷикон 
«Дирафши Ковиён (Ахтари 
Ковиён) – дирафши бузур-
ги шоҳони асотирии Каёнӣ, 
таърихи Ҳахоманишӣ, 
Ашконӣ ва Сосонӣ буд, ки 
мувофиқи ривоёти ақвоми 
эронӣ аз замони Фаридун боз 
вуҷуд доштааст, он дар ҳуҷуми 
араб ба дасти онон афтод ва 
нобуд шуд. 

Агарчӣ ибтидои зуҳури он 
ба ибороти имрӯзӣ «асотирӣ»-
ст, вале мавҷудияташ дар им-
тидоди давраи Ҳахоманишињо 
то ба соли 632 комилан собит-
шуда аст. Олимон ҳадс меза-
нанд, ки дирафш тӯли зиёда 
аз 6 ҳазор сол, яъне, то зуҳури 
ислом муқаддастарин нишо-
ни давлатдории эронитаборон 
будааст. 

Дар асотири даврони Каё-
ниён Дирафши Ковиёнӣ 
машҳур будааст. Яъне қиёми 
Коваи оҳангар алайҳи Заҳҳоки 
морон, ки мардуми Эрон дар 
асорату ранҷ буданд ва пеш-
банди чармии худро Кова дар 
нӯги чӯбе гирифт, то мар-
дум гирди ӯ ҷамъ шуданд ва 
Заҳҳокро дарҳам кӯбиданд ва 
ба ҷои ӯ Фаридунро ба тах-
ти шоҳӣ шинонид. Фаридун 
низ пас аз ба тахт нишастан 
фармон дод то ин пораи чар-
мро бо дебоҳои зард ва сурх 
ва бунафш оро доданд ва дар 
ӯ гавҳар ба он афзуда, онро 
дирафши шоҳӣ хонд ва бадин 
сон Дирафши Ковиёнӣ па-
дид омад. Баъдҳо ҳар подшоҳе 
ба он гавҳаре меафзуд ба гу-
нае, ки дар шаб низ Дираф-
ши Ковиёнӣ медурахшид. Ин 
дирафш нишони Ҷамшед ва 
Фаридун низ номида мешуд. 

Муҳаммад Ҷарири Табарӣ 

дар китоби худ «Таъриху-р-
русули ва-л-мулук» овардааст: 
Дирафши Ковиёнӣ аз пӯсти 
паланг сохта шуда, ба даро-
зои дувоздаҳ остин (тақрибан 
50 см) будааст. Агар инро ба 
ҳисоб гирем, пас арзи дирафш 
5 метр ва тӯли он 7 метр буда-
аст. Ибни Халдун ишора мена-
мояд, ки Дирафши Ковиёнӣ 
дорои ситорае буд. Болота-
рин нишон дар замони Сосо-
ниён ин Дирафши Ковиёнӣ 
будааст. Аз навиштаҳои кул-
ли таърихномаҳо, бахусус, аз 
Таърихи Табарӣ – бармеояд, 
ки Фаридун баъд аз 20 соле, 
ки ҳамроҳ бо Кова буд ва Кова 
бимурд, тамоми дороии Кова-
ро ба фарзандони ӯ бахшид, 
аммо ин дирафшро дар хази-
наи давлат ҳамчун фоли нек 
нигоҳ медошт ва ба ҳар ҳарбе, 
ки мерафт, онро мекушод ва 
бо худ мебурд, то зафар меёфт. 

Аз ин буд ки,- менави-
сад Табарӣ,- минбаъд ҳар 
подшоҳе, ки бар тахти давлати 
эрониён менишаст, ин дира-
фшро бо худ медошт ва ҳар 
подшоҳе аз худ гавҳару ёқуте 
бар он меафзуд, то пӯст дар 
миёни он гавҳарҳо нопадид 
шуд. Пас онро «Дирафши Ко-
виён» ном карданд. Ва маъ-
нии «дирафш» дар паҳлавӣ 
алам (ливо) буд ва эрониён 
чизи ларзанда ва рахшандаи 
тобонро «дирафшон» мегуф-
танд ва ҳам ҳар гоҳ, ки онро 
мекушоданд, ба воситаи дур-
ру гавҳарҳое, ки дошт, дура-
фшон, яъне рахшандаи тобон 
мешуд, аз ин рӯ ин калима 
маъруф ва минбаъд ҳар дира-
фше, ки меафроштанд, маҳз 
бо ҳамин номи «дирафш» 
маъмул мешуд.

Парчами даврони Ҳахо- 
манишӣ ба эҳтимоли зиёд як 
боз (уқоб) бо болҳои кушода 
ва қурси Хуршед дар пушти 
сари он тасвир ёфтааст. Пар-
чами Ашкониён низ Хуршед ва 
ҳамчунон уқоби дусара дошт. 
Инчунин ҳар ҳазорто лашка-
риёни даврони Ашкониён 
парчамҳои абрешимии худро 
бо нишони аждаҳо доштанд. 
Баъзе таърихшиносон оварда-
анд, ки дар замони Ашкониён 
Дирафши Ковиёнӣ дирафши 
миллии онҳо будааст.

 Нахустин парчам ба тав-
ри комил ин парчами дав-
рони Сосонӣ мебошад, ки 
онро Дирафши Ковиёнӣ низ 
гӯянд. Нақши ин дирафш дар 
сиккаҳои ин даврон возеҳ 
омадааст. 

Рангҳои миллии тоҷикон 
чун дигар мардуми ориёнажод 
ва эронитабор сурху сафеду 
сабз ҳастанд, ки аз гаҳи бо-
стон то кунун замон расида-
анд. 

Дар ҷомеаҳои ориёӣ 

(ҳиндуэронӣ) табақаҳои се-
гонаи аслӣ бо ранги вижаи 
худ таъбир ва шинохта ме-
шудаанд. Дар забони ҳиндии 
бостон varna- (аз решаи var- 
«пӯшидан») ҳам ба маънои 
ранг ва ҳам ба маънои табақаи 
иҷтимоӣ будааст. Дар забони 
эронии бостон низ pištra- ҳам 
мафҳуми ранг дошта ва ҳам 
маънии табақаи иҷтимоӣ. 
Вожаи пеша ба маънои шуғл 
дар забони форсӣ-тоҷикӣ аз 
ҳамин вожа аст. 

Дар он рӯзгор ранги са-
фед хоси рӯҳониён, сурх хоси 
размиён ва кабуд хоси мар-
дум (кишоварзон ва чорводо-
рон) будааст. Ду ранг аз он се 
ранг ҳанӯз ҳам дар дирафши 
Эрони имрӯза ҳастанд: сурху 
сафед. Аммо ранги сеюм ба 
ҷои кабуд сабз гаштааст ва 
иттифоқан ба кори кишовар-
зон наздиктар аст. 

Рӯҳониён, ки онҳоро осру-
нон (авестоӣ: āθravan, aθaurvan 
[āsrōnān]) мехонданд, ҷомаи 
сафед мепӯшиданд ва мазҳари 
осмонии онҳо Ҳурмузд буд. 
Рӯҳониёни зардуштӣ ҳанӯз 
ҳам ҷомаи сафед бар тан до-
ранд. 

Ҷанговарон ё артишто-
рон (авестоӣ: raθaē-štar) 
ҷомае мепӯшиданд, ки сурх 
ва арғувонӣ дар таркиби он 
саҳми бисёр дошт ва мазҳарии 
осмонии онҳо Вой буд. 

Дар адабиёти паҳлавӣ 
Ҳурмузд (авестоӣ: ahura.
mazdā-; порсии миёна: 
ohrmazd) ҷомаи сафеди 
рӯҳониён, Вой (авестоӣ: vayu / 
vayaw; паҳлавӣ: порсии миёна: 
way – ба маънии фазо, – эзи-
ди ҷанг) ҷомаи арғувонии ар-
тишторон ва Сипеҳр (авестоӣ: 
θwāša-; порсии миёна: spihr) 
ҷомаи нилии кишоварзонро 
бар тан доранд ва ҳар як муар-
рифи минуи яке аз табақаҳои 
сегонаи ҷомеа ҳастанд. 

Рамзи Дирафши Ковиёнӣ 
дар Ливои Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой 
дорад. Ливои Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар асоси Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бо-
раи рамзҳои Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 28 
июли соли 2006 №192 мавриди 
истифода қарор дорад. Пар-
чами Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ки 24 ноябри соли 1992 па-
зируфта шудааст, низ нимоде 
аз парчамҳои куҳан дар худ 
дорад. 

Имрӯз дар ҷомеаи 
Тоҷикистон парчам мисли 
гузашта арзиши бағоят хосе 
дошта, яке аз чоҳор рукнҳои 
(Парчам, Суруди миллӣ, Ни-
шони давлатӣ, Президент) 
давлатдории тоҷикон мебо-
шад.



№ 16-17  (166-167), 14 ноябри соли 2022

Машъалони соњаи маорифМашъалони соњаи маориф

6

МУКОФОТИ АМАЛ

ЭЊТИРОМИ ПАРЧАМ – ЭЊТИРОМИ МИЛЛАТ АСТЭЊТИРОМИ ПАРЧАМ – ЭЊТИРОМИ МИЛЛАТ АСТ
Боиси хушҳолӣ ва 

фараҳмандист, ки миллати сарба-
ланди тоҷик дар арафаи таҷлили 
ҷашнҳои пуршукӯҳи кишвар, 
Иҷлосияи 16-уми Шурои Олӣ 
ва Парчами давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон қарор дорад. Пар-
чами давлатӣ тамоми сокинони 
кишварро ба ифтихор аз Ватану 
ватандорӣ, таҳкими истиқлолияти 
миллӣ, ҳифзи дастовардҳои он 
ва пеш аз ҳама, ваҳдати миллӣ 
ва саъйу талоши пайваста ба хо-
тири ободии сарзамини аҷдодӣ 
раҳнамун месозад. 

Дар баробари ба забон овар-
дани калимаҳои Ватан, Парчам, 
Нишон, Суруди миллӣ, Забони 
давлатӣ, Президент, марзу буми 
Тоҷикистон касро беихтиёр ҳисси 
меҳанпарастию ифтихор аз ватану 
ватандорӣ фаро мегирад ва чунин 
эҳсосоти гарм, махсусан дар замо-
ни соҳибистиқлолии Тоҷикистони 
азиз, зери мавҷҳои  Парчами 
давлатӣ боз ҳам фараҳбахшу гуво-
ро ба ҷилва  меоянд.

Рукнҳои асосии муқаддасоти 
миллӣ, махсусан Парчами дав-
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ифодагари рамзи ҳаёти осоишта, 
меҳнатдӯстӣ, бахту иқболи са-
фед, умед ба ояндаи нек ва лоиқи 
эҳтироми пиру барнои кишвар 
гардидааст. Парчами миллат дар 
қатори дигар муқаддасот рамзи 
давлату давлатдорӣ ва нангу ному-
си миллӣ мебошад.

Агар ба маънои калимаи пар-
чам назар афканем, мебинем, ки 
он дар забони адабии ҳозираи 
тоҷик ҳамчун истилоҳ ба маънои 
ливо, байрақ, дирафш ва рамзи 
давлатӣ омадааст. Дар «Фарҳанги 
забони тоҷикӣ» оварда шудааст, ки 
парчам ин пӯпаки абрешимиест, 
ки ба нӯги байрақ мебастанд. 

Парчамдориву парчамбардорӣ 
ба халқи мо аз аҷдодон мерос мон-
да, пайдоиши парчам таърихи хеле 
қадимӣ дорад. Агар ба рамзҳо бо 
назари таҳқиқ ва таҳлил нигарем, 
ҳар як рамз то андозае равшанга-
ри таърих, сарнавишту саргузашти 
қавмҳо, халқиятҳо, миллату дав-
лат, инъикосгари фарҳангу тамад-
дун, орзуву ормонҳои мардуманд. 

Рамзҳо хеле гуногунанд, мисли 
Парчам, Нишон, Суруди миллӣ, 

Муҳри давлатӣ ва ғайра. Дар ин 
миён парчам ҳамчун рамз таъри-
хи хеле бою рангин ва қадимиро 
дорост. Парчам бо мурури за-
мон ва гузашти айём ҳамчун яке 
аз рамзҳои асосии давлату мил-
лат ончунон мавқеи худро усту-
вор кардааст ва мазмуну моҳияти 
муҳим касб намудааст, ки имрӯз 
мавҷудияти ҳеҷ як давлат, озодӣ 
ва истиқлоли онро бидуни парчам 
наметавон тасаввур намуд.

Дар таърихи қадимии рамзҳо 
парчам ба рамзи пирӯзӣ ва сипас 
ба рамзи давлатдорӣ табдил ёфта 
буд. Ҳар шахсе ба қудрат мерасид, 
соҳиби тахту салтанат мегашт, 
тоҷи шоҳӣ ба сар мениҳод, пар-
чамро азизу муқаддас медонист ва 
онро баланд меафрохт. 

Пас аз пош хӯрдани давлати 
абарқудрати Иттиҳоди Шуравӣ 
дар ҳаёти сиёсӣ ва иқтисодии 
ҷумҳуриҳои иттифоқ, аз ҷумла, 
Тоҷикистон марҳилаи нав оғоз ёфт. 
Ҷумҳуриҳои иттифоқ давлатҳои 
соҳибистиқлолу озод гардиданд 
ва ин боис шуд, ки ҳар давлати 
мустақил парчами худро ҳамчун 
рамзи давлатдорӣ, соҳибихтиёрӣ 
ва истиқлолияти давлатӣ қабул 
кунад.

Ҳамин буд, ки 24-уми ноя-
бри соли 1992 Иҷлосияи ХVI Шу 
рои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи тасдиқи Низомно-
маи Парчами давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон”-ро қабул кард ва бо 
ҳамин дар таърихи парчамдории 
тоҷикон саҳифаи нав оғоз шуд. 
Маҳз дар ҳамин рӯз кишвари мо 
соҳиби яке аз рамзҳои асосии 
давлати соҳибистиқлол, Парчами 
миллӣ гардид.

Бо гузашти айём, яъне соли 
2009 бо ибтикори Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон 24-уми ноябр Рӯзи пар-
чами давлатӣ эълон гардид ва ин 
рӯзи муборак ҳамасола бо шукӯҳу 
тантана таҷлил мегардад.

Парафшонии Парчами миллӣ 
дар баландии 165 метр дар пой-
тахти кишвари азизамон- шаҳри 
Душанбе боиси ифтихори ҳар фар-
ди ватандӯсти мамлакат гардид. 

Бешубҳа, қомат афрохтани Парча-
ми миллӣ, ки яке аз баландтаринҳо 
дар ҷаҳон аст, бо маҷмӯи биноҳои 
маъмурию фарҳангӣ ба шаҳри Ду-
шанбе ҳусну зебоии тоза бахшида, 
мавзеи ҷойгиршавии онро “Май-
дони парчам” номгузорӣ наму-
данд. 

Бояд зикр намуд, ки 
рамзҳои давлатӣ шиносномаи 
соҳибистиқлолии мамлакат буда, 
тавассути онҳо давлати моро та-
моми ҷаҳон мешиносад. Рамзҳо 
мазмун ва моҳияти мушаххаси 
идеологӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоиву сиё-
сиро бар дӯш доранд. Бо эҳсосоти 
баланд муносибат намудан ба 
рамзҳои давлатӣ ифодаи муҳаббат 
ба Ватан аст. Табиатан ҳар инсоне, 
ки дар дилу дидааш меҳри Ватан ҷой 
дорад, парафшонии ливои миллӣ ба 
ӯ эҳсоси худшиносию арҷгузорӣ ба 
арзишҳои олии ватандорӣ мебах-
шад. Чунончи, ҳангоми садо додани 
Суруди миллӣ таппиши қалбҳоямон 
дигаргун мешавад, вуҷудамонро иф-
тихор ва шодиву сурур фаро меги-
рад. Борҳо дидаем, ки ҳангоми боло 
бардоштани Парчами миллӣ ба иф-
тихори ғолибият дар мусобиқаҳои 
варзишии байналхалқӣ аз чашмони 
варзишгарони ғолиб ашки шодӣ 
мерезад.

Истифодаи рамзҳои давлатӣ 
дар тарбияи насли наврас аҳамияти 
муҳим дорад, зеро дар ҷараёни 
тарбия моҳияти рамзҳои давлатӣ, 
ҳокимияти давлатӣ, хусусияти 
фарқкунандаи он дар муқоиса 
бо дигар давлатҳо ба наврасон 
ва ҷавонон (ва ҳатто ба кӯдакон) 
фаҳмонида мешавад. 

Эҳтироми арзишҳои миллӣ, 
аз ҷумла Конститутсия, Нишон, 
Парчам ва Суруди миллӣ ҳамчун 
ифодагари ифтихори миллӣ, пой-
дории давлат ва арҷ гузоштан  ба 
арзишҳои миллию таърихӣ ба 
ҳисоб меравад.

Вазифаи мо насли имрӯзаи 
миллат, барои дар рӯҳияи эҳтиром 
доштану рӯ овардан ба арзишҳои 
миллӣ ва арҷ гузоштан ба онҳо, 
тарбия намудани ҷавонону навра-
сони миллатамон мебошад. 

Фаррух Маҷидов, 
муаллими калони кафедраи 

менеҷменти инноватсионӣ 
ва маркетинг

ПАРПАРФИШОНӢ КУН,
 ТО ҲАСТИИ ҶАҲОН!

Эй парчами саодати ин миллати куҳан,
Эй ифтихори Ориён дар садри анҷуман.
Таърихи қавми Ориён дар ту нуҳуфта аст,
Рози ҳама Озодагон дар ту нуҳуфта аст.
Бунёду ҳам нишонат аз фарри Каёниён,
Эй ёдгори монда аз Ҳахоманишиён.
Парпарфишонӣ кун! 
То ҳастии ҷаҳон!
То даври бекарон!
То марзи ҷовидон!

Эй мондагорият аз он Афридуни Бузург,
Эй мазҳари адолат аз он Коваи Сутург.
Эй парчаме, ки ифтихор аз он Куруш дошт,
Андар ҷаҳонгӯшоии худ Дориюш дошт.
Эй рамзи паҳлавонии Ашкониён зи ту,
Фарру шукӯҳи дудаи Сосониён зи ту.
Парпарфишонӣ кун! 
То ҳастии ҷаҳон!
То даври бекарон!
То марзи ҷовидон!

Эй парчаме, ки сурхият рамзи ҷасорат аст,
Ранги сафеди ту ҳама рамзи адолат аст.
Эй сабзрангият нишони асли зиндагӣ,
Эй ҷавҳари вуҷуди ту бар рағми бандагӣ 
Эй парчаме, ки рамзи озодист рамзи ту,
Рамзи хирад ва мазҳари покист рамзи ту
Парпарфишонӣ кун! 
То ҳастии ҷаҳон!
То даври бекарон!
То марзи ҷовидон!

Эй парчаме, ки тоҷи ту тоҷи Каёниён
Эй ҳафтахтари ту аз ҳафт бурҷи Каҳкашон
Рамзи ягонаи замин ҳафт қитъаи ҷаҳон
Рамзи шумори рӯзҳо як ҳафтаи замон
Эй рамзи нуру зиндагӣ, эй рамзи Ориён
Он ҳафт некуминуи Амшоспандиён
Парпарфишонӣ кун! 
То ҳастии ҷаҳон!
То даври бекарон!
То марзи ҷовидон!

Исомиддин ШАРИФЗОДА, устоди ДТТ

Икромӣ Муҳаббат Бобоевна. Агар 
ба фаъолияти илмию омӯзгорӣ ё худ 
зинаҳои бакамолрасии ин зани ҳалиму 
хоксор ва донишманд, ки 72 сол қабл 
дар оилаи хизматчӣ ба дунё омадааст, 
назар афканем, мебинем, ки он баъди 
хатми факултети кимиёи Донишгоҳи 
давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. 
Ленин (соли 1973), дар се муассисаи 
бонуфуз ҷараён гирифтааст. 

Яъне, аз 49 соли собиқаи кории 
ӯ даҳ солаш ба Донишгоҳи давлатии 
Тоҷикистон дар вазифаи лаборанти 
калон ва аспиранти кафедраи кимиёи 
ғайриузвӣ, ҳашт солаш ба Академи-
яи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
ҳайси муҳандис-технологи Бюрои 
махсуси технологӣ-конструкторӣ ва 
31 соли боқимонда, яъне аз соли 1991 
то имрӯз ба Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон рост меояд. 

Ӯ дар давоми 31 соли фаъолияти 
илмию омӯзгориаш дар Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон ба ҳайси 
саромӯзгор, дотсент, мудири кафе-
дра, профессори кафедра, котиби 
Шурои олимон ба шарофати кордо-
нию масъулиятшиносӣ ва маҳорати 
касбию ташаббускориаш дар бай-
ни омӯзгорону донишҷӯён обрӯ ва 
маҳбубияти хосса пайдо намуд. 

Муҳаббат Бобоевна соли 1989 дар 
Шурои олимони Пажуҳишгоҳи ки-
миёи умумӣ ва ғайриузвии Акаде-
мияи илмҳои Федератсияи Россия 
(ш.Москва) дар мавзуи “Системаҳои 

бинарӣ дар асоси дифториди кобалт” 
бомуваффақият рисолаи номзадӣ 
ҳимоя намуда, сазовори дараҷаи ил-
мии номзади илмҳои кимиё гардид. 

Муҳаббат Бобоевна, ки аз касбаш 
ҳамеша ифтихор мекунад, иброз на-
муд, ки ҳукумати мамлакат, бахусус 
Президенти маҳбуби кишвар муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон соҳаи маорифро 
самти афзалиятнок эълон намуда, ба 
он пайваста ғамхорӣ зоҳир менамо-
янд. Ба муаллим ва касби ӯ, ки хеле 
заҳматталаб аст, арҷ мегузоранд. 

“Муаллим ақл, шарафу виҷдони 
ҷомеа ва симои асосии он мебошад, 
вай донишу заковат, гармии дили 
худро бедареғ ба фарзандони халқ 
медиҳад ва худро хушбахт мешуморад.

Тарбия ва ташаккули хислатҳои 
ҳамидаи инсонӣ дар насли наврас, на-
сле, ки пояи илму фарҳанги миллат-
ро ба силсилаи пешқадами тамаддуни 
ҷаҳонӣ пайваст менамояд, ба устодону 
омӯзгорон вобаста аст”. 

Чунин баҳои баланди Пешвои 
муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон,-мегӯяд Муҳаббат Бобоевна,- 
ҳар як омӯзгори асилро водор месозад, 
ки таълиму тарбияи насли наврас ва 
тайёр намудани мутахассисони балан-
дихтисоси рақобатпазирро мақсаду 
мароми хеш қарор дода, барои соҳиб 

гардидани дастовардҳои илмию 
таълимӣ ҷидду ҷаҳди бештар намояд. 

Профессори кафедраи химияи 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
Икромӣ Муҳаббат Бобоевна тӯли 
солҳои фаъолияти омӯзгориаш мута-
хассисони зиёдеро тайёр намудааст, 
ки алҳол дар ҷумҳурӣ ва берун аз он 
муваффақона фаъолият карда исто-
даанд. Бархе аз онҳо бо устоди хеш 
паҳлу ба паҳлу истода, дар омода на-
мудани мутахассисони баландихтисо-
си рақобатпазир саҳмгузорӣ намуда 
истодаанд. 

Муаллимаи азиз Муҳаббат Бо-
боевна муаллифи патентҳои зиёди 
ихтироотӣ мебошад. 

- Тарзи ҳосил кардани фториди 
калсийи кристалӣ;

- Тарзи ранг кардани маводҳои 
нассоҷии композитсионӣ;

- Тарзи ҳосил намудани ранги зар-
ди ғизоӣ аз решаи ширинбия;

- Тарзи ранг кардани маҳсулоти 
гӯштӣ;

- Тарзи ҳосил намудани ранги сур-
хи ғизоӣ аз чӯби дарахти биҳӣ ва рас-
тании чойкаҳак;

- Тарзи ҳосил намудани ранги 
ғизоӣ аз пучоқи чормағз ва решаи 
ревоҷ, аз ҷумлаи патентҳои ихтироо-
тии ин бонуи донишманд мебошанд, 

ки дар истеҳсолот татбиқи амалии ху-
дро ёфта, фоидаи зиёд овардаанд.

Донишманди соҳаи кимиё, 
омӯзгори асил Муҳаббат Бобоевна ба-
рои хизматҳои арзандааш дар соҳаи 
маориф ва саҳм гузоштан дар руш-
ди илми кимиё бо нишони Аъло-
чии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ифтихорномаи Вазорати саноат 
ва технологияҳои нави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сарфароз гардонида 
шудааст. Дар арафаи ҷашни 31-со-
лагии Истиқлолияти давлатии ки-
швари азизамон заҳматҳои муалли-
ма Икромӣ Муҳаббат Бобоевна бо 
медали “Хизмати шоиста” қадрдонӣ 
карда шуд. 

Р. ШАРИФ
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ХАТМКАРДАИ МАКТАБЕ, КИ БЕШ АЗ 100 НАФАР ДАСТПАРВАРАШ 
ДАРАЉАЊОИ ИЛМИИ НОМЗАД ВА ДОКТОРИ ИЛМРО СОЊИБ ГАРДИДААНД

ИНТИХОБИ ДУРУСТИ КАСБ, ЗАВҚУ ШАВҚИ ҶАВОНОН ВА ОЯНДА

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
аз ҷумлаи мактабҳои олии пешрафтаи 
кишвар буда, пеш аз ҳама дар тайёр на-
мудани мутахассисони баландихтисоси 
соҳаҳои технологияҳои саноати сабук 
ва хӯрокворӣ, технологияҳои иттило-
отию коммуникатсионӣ, дизайн ва 
ғайра нақши муассир дорад. 

Тавре ректори донишгоҳ, докто-
ри илмҳои техникӣ Амонзода Илҳом 
Темур иброз дошт, асоси пешрафт ва 
дастовардҳои назарраси донишгоҳро 
қабл аз ҳама заминаи мустаҳками 
моддӣ-техникӣ ва иқтидори кадрии он 
ташкил медиҳад. Боиси сарбаландист, 
ки донишгоҳ бо олимону муҳаққиқон 
ва омӯзгорони воқеан ҳам донишман-
ду дӯстдорандаи касби хеш, ки хеле 
зиёданд, ифтихор мекунад. 

Яке аз онҳо олим ва муҳаққиқи 
шинохтаи соҳаи технологияи итти-
лоотию коммуникатсионӣ, номзади 
илмҳои физикаю математика, дотсент 
Юсупов Мирзо Чулиевич мебошад, ки 
43 соли умри бобаракати хешро сарфи 
корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва омӯзгорӣ 
намудааст.

Одатан ҳар шахс дар таҳсил ва 
кору зиндагӣ идеали худро дорад. Ба-
рои устод Мирзо Юсупов муаллими 
математикаи мактабашон-мактаби 
таҳсилоти миёнаи умумии №1-и шаҳри 
Истаравшан ба номи Максим Горкий 
Набиҷон Қодиров, ки то синни 93 
солагӣ тарки омӯзгорӣ накарда, ба фа-
рзандони халқ таълиму тарбияи дуруст 
додааст, намуна буда, то имрӯз аз ӯ, 
бахусус, аз тарзи хуби таълиму тарбия, 
муомилаю муносибат, рафтору кир-
дор, серталабию масъулиятшиносӣ ва 
либоспӯшие, ки хоси омӯзгори ҳақиқӣ 
аст, ёд мекунад.

Маҳз,-ёдовар мешавад устод М. Юсу-
пов,- ҳисси баланди масъулиятшиносӣ, 
бо тарзу усулҳои пешқадами таълим 
содиқонаю софдилона дарс додани 
Набиҷон Қодиров ва дигар омӯзгорони 
мактаб ба фарзандони халқ имкон 
фароҳам овард, ки дастовардҳои макта-
би зикргардида рӯз то рӯз афзун гарди-
да, шогирдони болаёқату суҳибистеъдод 
ба камол расанд. 

Имрӯз бо ифтихор метавон гуфт, ки 
мактаби хатмкардаи Мирзо Юсупов, 

ки ҳоло номи омӯзгори асил-Набиҷон 
Қодировро дорад, беш аз 100 нафар дар 
мавзуъҳои гуногун рисолаҳои номазадӣ 
ва докторӣ ҳимоя намудаанд. Ҳашт 
нафар хатмкардаи мактаб дараҷаҳои 
илмии академики Академияи миллии 
илмҳои Тоҷикистонро соҳиб гардида-
анд. 

Мирзо Юсупов, ки аз давраи 
мактабхонӣ ба фанни математика 
шавқу рағбати зиёд дошт, соли 1974 дар 
Олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фанни ма-
тематика иштирок намуда, соҳиби ҷойи 
дуюм ва медали нуқра гардид. Ӯ худи 
ҳамон сол ҳуҷҷатҳояшро ба факултети 
механикаю математикаи Донишгоҳи 
давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. 
Ленин (ҳоло Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон) супорида, донишҷӯи ин 
боргоҳи илму маърифат гардид ва онро 

соли 1979 бо ихтисоси математик, мута-
хассиси соҳаи технологияи иттилоотӣ-
коммуникатсионӣ хатм намуда, ба 
ҳайси таҷрибаомӯз-тадқиқотчии  Мар-
кази ҳисоббарории Академияи илмҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 1981 
кору фаъолият намуд.

Солҳои 1981-1985 дар Маркази 
ҳисоббарории АИ ИҶШС (ш. Москва) 
аввал ба ҳайси таҷрибаомӯз, баъдан ба 
сифати аспирант таҳсил кард. Баъди 
хатми аспирантура солҳои 1986-1998 
дар Институти математикаи АИ ҶТ 
дар вазифаҳои корманди илмӣ, мудири 
шуъба ва котиби илмӣ фаъолияти пур-
самар намудааст. 

-сардори Департаменти информа-
тика ва математикаи олии Донишгоњи 
технологии Тољикистон;

-и.в. декани факултети технологияи 
иттилоотї-коммуникатсионӣ ва сардо-
ри Маркази компютерии Донишгоњи 
технологии Тољикистон;

- и.в. декани факултети байналми-
лалии Донишгоњи технологии Тољики-
стон, дотсенти кафедраи системањои 
иттилоотї;

-и.в. декани факултети система ва 
технологияи иттилоотии Донишгоњи 
технологии Тољикистон, дотсенти ка-
федраи системањои иттилоотї;

- и.в. мудири кафедраи системаҳои 
иттилоотии Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон;

- и.в. декани факултети муштараки 
тоҷикӣ – украинии Донишгоҳи техно-
логии     Тоҷикистон;

- муовини ректор оид ба инноватсия 
ва технологияњои таълмии Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон аз ҷумлаи 
вазифаҳоеанд, ки устод Мирзо Юсу-
пов софдилона ба ҷо оварда, тавассу-
ти дарки баланди масъулиятшиносӣ 
на танҳо дар Донишгоҳи техноло-
гии Тоҷикистон, балки берун аз он 
эҳтиром ва маҳбубияти хоссаро соҳиб 
гардид. 

Устод алҳол ба ҳайси мудири 
сектори танзими техникии Мар-
кази технологияҳои компютерӣ ва  
таълимии Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон ва дотсенти кафедраи 
система ва технологияҳои иттилоотӣ 
фаъолият намуда, шогирдони зиёдеро 
ба камол расонида истодааст. 

М. Юсупов њамчун омўзгори даќиќ 
ва нуктасанљ дар байни омӯзгорону 
донишљўён обрўю эътибори хосса до-
рад. Ў  њамеша дар љустуљўи усулњои 
инноватсионии таълим аст. Сањмашон 
дар татбиқи технологияҳои иттилоотию 
коммуникатсионӣ  дар идоракунӣ ва 
ҷараёни  таълим дар донишгоҳ арзанда 
мебошад. Бо роњбарии ў барномаҳои 
гуногуни автоматикунонии идоракунӣ 
ва ҷараёни таълим таҳия карда шуда, 
ҳоло платформаи ягонаи иттилоо-
тии донишгоҳ имконият медиҳад, 
ки коркарди маълумотҳои таҳсили 

донишҷӯён, маълумотҳои кормандон, 
баҳисобгирии амвол, вақти корӣ, гар-
диши электронии ҳуҷҷатҳо ва ғайра ба 
таври автоматӣ иҷро карда шаванд.

Дар тўли фаъолияти худ ў дар 
тањия ва баррасии наќшањои таъ-
лимї аз равияи технологияњои ит-
тилотию коммуникатсионї  хизма-
ти шоёне ба анљом расонидааст. Дар 
ҳамбастагӣ бо корхонаю ширкатҳо ва 
бонкҳо маҷмӯи салоҳият ва талабот 
ба донишҳои касбии мутахассисо-
ни соҳаи технологияҳои иттилоотию 
коммуникатсионӣ мунтазам аниқ кар-
да шуда, вобаста ба онҳо фанҳои нави 
таълимӣ пешниҳод карда мешаванд.

Устод М. Юсупов дар тадќиќо-
тњои илмї низ иштироки фаъолона 
дорад. Самти асосии илмии ӯ исти-
фодаи моделсозии математикӣ барои 

ҳалли масъалаҳои гуногун буда, му-
аллифи зиёда аз 40 маќолаи илмї, 3 
китоби дарсӣ, 3 дастури таълимї ва 
ѓайра мебошад. Мирзо Юсупов аъзои 
Шурои экспертии Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти 
илмҳои математика ва информатика 
мебошад. 

Њамчун ташкилотчии кордон дар 
љодаи таълиму тарбия,  барои мањо-
рати баланди педагогї ва тайёр на-
мудани мутахассисони варзида борҳо 
аз тарафи роњбарияти донишгоњ 
бо мукофотњои пулӣ, ифтихорно-
ма, ифтихорномаи Вазорати саноат 
ва технологияњои нави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Вазорати маориф 
ва илми ҷумҳурӣ, инчунин бо ни-
шони фахрии “Аълочии маорифи 
Љумҳурии Тоҷикистон” ва ба муно-
сибати 31 – солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо назардошти хизмати бисёрсо-
лаи бенуќсон дар соњаи маориф, 
тайёр намудани кадрњои болаёќат 
ва иштироки фаъолона дар корњои 
љамъиятї ва сиёсии сатњи ноњи-
явї, шањрї ва ҷумҳуриявӣ бо медали 
“Хизмати шоиста” сарфароз гардони-
да шудааст.

Р. МАСЪУД

Чуноне ки Пешвои миллат Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Прези-
денти кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар 
андешаҳои бунёдкору созандаи худ 
иброз медоранд: “...бо мақсади  каш-
фи истеъдодҳо ва тарбияи онҳо, ба-
ланд бардоштани сатҳи худшиносиву 
худогоҳӣ ва саводнокиву маърифат-
нокии мардум, қабл аз ҳама, навра-
сону ҷавонон ва тақвияти завқи зе-
боипарастии онҳо мо баргузор наму-
дани озмунҳои “Тоҷикистон - Вата-
ни азизи ман”, ”Фурӯғи субҳи доноӣ 
китоб аст”, ”Илм –фурӯғи маъри-
фат”, “Тоҷикон”-оинаи таърихи 
миллат” ва дигар чорабиниҳоро ба 
роҳ мондем.

Ин ҳама ташаббусҳои хирадман-
донаи Пешвои миллат баҳри рушду 
такмили дониши наврасону ҷавонон 
роҳандозӣ гардида, баҳри худшинос 
гардидану шинохти асли худ, таъри-
ху фарҳанги миллати тоҷик мусои-
дати бевосита мекунад. Боиси хуш-
нудист, ки ин ташаббусҳои созандаи 
Президенти кишвар аз тарафи ҳар як 
шаҳрванди ин сарзамин бо хушну-
дии беандоза пазироӣ гардидаанд. Ин 
озмунҳо бисёр манфиатҳоеро ба бор 
оварда, боз ҳам ҳисси баланди миллӣ, 
худшиносиву худогоҳӣ ва масъулияти 
баланд доштани ватандӯстию ватан-
парастиро дар дили ҳар ватандор, ху-
сусан ҷавонони бедордили ин миллат 
зиёдтар гардонид.

Ин аст, ки наврасону ҷавонони 

ҷомеаи имрӯз донишманду донишҷӯ 
гардида, нисбат ба ояндаи худ 
тадбирҷӯ ҳастанд, ки ин аз пешраф-
ти илму дониш, рушди ақлу тафак-
кури пешрави онҳо арзёбӣ мегардад. 
Оғози ин пешравиҳо ва ҳавасмандиҳо 
аз дарсҳои тарбиявии бомаҳорати 
роҳбарони синф сарчашма меги-
рад. Ҷойи зикр аст баён бидорам, ки 
дар мактаби таҳсилоти умумӣ дарси 
тарбиявӣ дар давоми ҳар ҳафта аз та-
рафи роҳбари синф гузаронида шуда 
дар он мавзуъҳои мавриди назари 
наврасон бо баромадҳои бевоситаи 
онҳо баргузор гардида дар навбати 
худ атрофи ин мавзуъҳо баррасиҳои 
судманд ташкил мегардад. Ин дарсҳо 
ва баррасиҳо имкон медиҳанд, ки на-
врас худ сохтанро омӯзаду ба кашфи 
ҳастии худ ва тарҳрезии ояндаи хеш 
барномарезӣ анҷом бидиҳад. Воқеан 
наврасон дар дарсҳои тарбиявӣ то ба 
итмом расидани соли охири таҳсил ин 
нақшарезиро дар тафаккури худ комил 
сохта умед бар он мебанданд, ки чун 
номаи камол ба даст ба донишгоҳҳо 
чун донишҷӯ шомил шаванду ҳамон 
барномаеро, ки барои касбиятнок гар-
дидани худ дар дилу тафаккури худ 
парвариш намудааст, дар амал татбиқ 
намоянд.

Ногуфта намонад, ки касб – оян-
даи ҳар як фард аст, ки аз он та-
моми ҳаёти шахс ва ҳаёти мардуми 
атрофи он вобастагӣ дорад. Кори 
ҳаёт - қувваи пешбарандаи пешрафт 

ва рушди иқтисодиёт аст, аз ин са-
баб касби нолозим вуҷуд надорад. 
Аммо чӣ бояд кард, ки ин интихоби 
муҳимми ҳаётро, ки ба тақдири шахс 
таъсири бениҳоят калон мерасонад, 
дуруст анҷом дод. Албатта, дар мадди 
аввал хоҳиши худи хатмкунандаро ба 
назар гирифтан зарур аст, фаъолияти 
ояндаи он аз хоҳиши ӯ вобастагии 
калон дорад.

Албатта, ба ғайр аз хоҳиш довта-
лаб бояд қобилият ва дарки воқеии 
вазъият дошта бошад, то тавонад ин 
ё он касб ва муассисаи таълимиро 
дуруст интихоб намояд. Дар ин ҳолат 
аз худ пурсон шавад- касбе, ки инти-
хоб мекунам дар ояндаи наздик то чї 
андоза серталаб аст? Ман метавонам 
бо ин касб дар оянда кор кунам? До-
ниши кофӣ дорам? Метавонам му-
тахассиси касбӣ шавам? Метавонам 
маблағи таълимро пардохт кунам? 
Барои ба ин саволҳо посух ёфтан бояд 
аз волидон, наздикон ва омӯзгорон 
маслиҳат гирифт ё худ таҳлил гуза-
ронд.

 Мутаассифона, чизе ки барои ин 
барномарезиҳои бархе аз ҷавонон ак-
саран мушкил эҷод мекунанд, ин ба 
донишгоҳ, факултет, ихтисос, касб 
ва хостаи онҳо мувофиқ наафтода-
ни онҳо мебошад. Ин омил гарчанд 
сабабҳои дигар дошта бошад ҳам, 
гоҳе падару модарон низ ин мушки-
лиро ба миён меоваранд. Дар натиҷа 
ҳама ҳавасу барномарезиҳои қаблӣ дар 

дили аксар ҷавоне, ки муҳити таҳсилу 
машғулиятҳое, ки барояш аҳамият на-
дорад ба назараш беарзишу бемаънӣ 
метобанд. Ин ҳолатро ман дар вақти 
баргузории машғулиятҳои назари-
явию амалӣ борҳо мушоҳида карда-
ам. Ҳамзамон, дар алоҳидагӣ атрофи 
нигаронӣ надоштани донишҷӯ ба 
машғулиятҳо суҳбатҳо гузаронидаам. 
Аз ин бозпурсиҳо ва ошкорсозиҳо 
маълумам гардид, ки ин ҳама безавқии 
аксар донишҷӯёни бемасъулият ни-
сбати машғулиятҳо беаҳамиятию 
бетаваҷҷуҳии онҳоро омилҳоеанд, ки 
ин ҳолатҳоро офаридаанд: 

1. Аз тарафи Маркази миллии 
тестӣ бо сабабҳои гуногун роҳ наёфта-
ни донишҷӯ ба факултет, донишгоҳ ва 
ихтисосе, ки ӯ интихоб карда буд. 

2. Дуруст интихоб накардани касби 
ояндаи худ ва ё дилписанд.

 3. Аз ҷониби волидайн интихоб 
гардидани ихтисосе, ки худи донишҷӯ 
онро намехоҳад. 

4. Аз тарафи волидайн маҷбуран ба 
донишгоҳ дохил намудани донишҷӯ, 
ки ҳаргиз завқи хондан ва ихтисос-
манд гардиданро надорад. 

5. Гурехтан аз хизмати ҳарбӣ .
Дар натиҷаи ин гуна ҳолатҳо 

омӯзгор мушкилӣ кашида, наме-
тавонад дар танҳоӣ садди роҳи ин 
ҳолатҳои ногувор гардад. Гарчанд 
бисёриҳо шояд ақида дошта бошанд, 
ки рафти машғулиятҳо, дарсҳо шояд 
диққатҷалбкунанда нест ва ё маълу-
моти дарсӣ ҷаззобияти худро надошта 
бошад. 
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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.

(Аввалаш дар сањ. 7)
Вале пайи чанд мушоҳидаҳоям ба 

хулосае расидам, ки ин гуна ҳолатҳои 
беаҳамиятии баъзе донишҷӯ нисбати 
дарсҳо на танҳо дар дарсҳои ман, бал-
ки дигар омӯзгорон низ ба назар мера-
сад. Ин мушкилии на танҳо омӯзгорон 
аст, ки аксаран инро нодида мегиранд. 
Балки мушкилиест, ки барои оянда аз 
имрӯз барояш замина фароҳам карда 
истодаем. Зеро донишҷӯи имрӯз мута-
хассиси оянда  аст. Оре, мутахассисе, ки 
бо ихтисоси маҷбур таҳсил кардааш ва ё 
беаҳамият будан нисбати ихтисосе, ки 
дар он ришта ӯ ҳамарӯза таҳсил мегирад, 
чи гуна метавонад ояндасоз бошаду пас-
фардо бунёд кунад. Чизе, ки дар ин ҳолат 
хеле нигаронкунанда аст, ин безавқии 
баъзе донишҷӯ ба машғулиятҳо буда, 
саркӯб гардидани истеъдодҳои нопай-
дои нуҳуфта дар қалбу тафаккури 
онҳост. Шояд истеъдодҳои нодире, 
ки дар оянда метавонистанд ба нафъи 
давлату миллат созандагию фаннова-
рии навин кунанд мисли чароғ камнур 
беравнақ бимонад. 

Аслан истеъдоду завқу шавқи 
ҷавонони донишҷӯ аз баҳрабардорӣ 
аз дарсҳои мансуб буда ба касби 
мақбулаш бо оҳистагӣ парвариши ду-
руст меёбаду донишҷӯ бо шавқи ҳарчи 
бештари илму дониш маълумотҳои ди-
гарро атрофаш бо ҷустуҷӯи адабиёти 

навин мепардозад. Ин аст маънии 
номи донишҷӯ, яъне ҷӯяндаи дониш 
азбар кардани илму хирад ва комилсо-
зии худ. Аммо ба андешаи ман бархе 
аз донишҷӯёне, ки имрӯз паси мизи 
донишҷӯӣ қарор доранд, аз фаҳму дарки 
ин маъниҳои баланд фарсахҳо дур аст. 
Вале ҳастанд донишҷӯёне, ки гарчанд 
ба қавли  онҳо “ноҷоафтода” бошанд 
ҳам, вале дар ихтисосе, ки айни ҳол 
таҳсил доранд ба машғулиятҳои фаннӣ 
саривақт иштирок намуда, аз дарсҳо бо 
пуррагӣ баҳрабардорӣ менамояд. 

Ин ҷо мақсад аз истеъдодҳои ҷавоне 
иброз мегардад, ки бо вуҷуди дониши 
баланду дарки бештар ба илму дониш 
доштаашон натавонистанд ба ихтисо-
си дилхоҳашон шомил гарданд, дар 
назар гирифта шудааст, ки дар натиҷа 
дар ихтисоси дигар таҳсил кардана-
шон он истеъдоду ҳавасашонро дар 
оҳистагӣ бо пайдо гардидани ҳисси 
ноумедӣ, дилнохостагӣ, рӯҳафтодагӣ 
аз даст дода, боиси аз байн рафта-
ни истеъдодашон мегардад. Набояд 
истеъдодҳо аз байн раванд, балки бояд 
дастгирӣ ёбанд. 

Ин масъала андак намояд ҳам, вале 
набояд онро нодида гирифт, зеро ин 
ҷо завқу шавқ, кӯшишу амал, орзую 
ҳавас ниҳоят истеъдоду маҳорат аз 
байн меравад. Ин ҳама арзишашро 
дар дили меҳрпарвардаи донишҷӯ ба 

осонӣ аз даст медиҳад. Чор соли таҳсил 
беҳуда сипарӣ гардида, донишҷӯ, ки 

ҳавасмандӣ нисбати ин касб ва ё ихти-
сос надошт, чигуна ва бо кадом арзи-
ши донише мутахассиси сатҳи балан-
ди оянда мегардад. Оянда чӣ гуна бо 
касби дилнахостааш фаъолият мекар-
да бошад. Баъдан бо саводи нокифоят 
баъди гирифтани диплом ҷойи кори 
дилхоҳ пайдо накарда, оқибат аз баҳри 
ин касбият гузашта ба муҳоҷират ме-
раванд.

Барои исботи гуфтаҳои дар боло 
зикршуда байни 100 нафар донишҷӯи 
курси якуми ихтисосҳои гуногун  пур-
сиш гузаронидам ва ба чунин натиҷа 
ноил гаштам, ки дар шакли диаграмма 
пешниҳод мекунам.

Мақсад аз ибрози ин андешаҳо 
мушоҳидаҳои шахсии ман мебошанд, 
ки дар рафти машғулиятҳои худу якчанд 
нафар омӯзгорони дигар мушоҳида на-
мудам ва хостам атрофи ин масъала 
андешаҳои дигар омӯзгоронро фаҳмам.

Умеда РИЗВОНОВА, 
муаллими калони кафедраи матема-

тикаи олӣ ва информатика

ИНТИХОБИ ДУРУСТИ КАСБ, ЗАВҚУ ШАВҚИ ҶАВОНОН ВА ОЯНДА

КОНФЕРЕНСИЯИ ИЛМӢ-НАЗАРИЯВӢ

 

 

30

16
10 8 10

26

0
5

10
15
20
25
30
35

касбамро 
худам 
интихоб 
кардам

волидонам 
мехостанд

ин касби 
падарам 

буд

бо 
маслиҳати 
дустон

ин касб 
бонуфуз 

аст

тасодуфӣ

Касбатонро чи гуна интихоб кардед?

ПАНДИ БУЗУРГОН
Забони покро ҳайф аст бисёр, 
Ки бо лафзи дурӯғ олуда созӣ.

Носири Хисрав

Китоби хуб ҳадяест аз муал-
лиф ба бани башар.

Ҷозеф Аддисон

Ватандӯстӣ ба амал бояд 
исбот шавад, на ба сухан.

Виссарион Белинский

Ба сӯи ҳақиқат рафтан ҳеҷ гоҳ 
дер нест.

Агата  Кристи

Оне, ки некӣ кардан мехоҳад, 
бо дасту пойи баста метавонад як 
ҷаҳон некӣ кунад.

Фёдор Достоевский

Шараф виҷдони зоҳиру 
виҷдон шарафи ботин аст. 

Артур Шопенҳауэр

Кори бузург устувориву субо-
ти бузургро мехоҳад.

Волтер

Танҳо нотавонон ба сӯи 
ҷиноят мераванд, шахси тавоною 
хушбахт ниёз ба он надорад.

 Волтер

Бародар метавонад дӯст набо-
шад, аммо дӯст ҳамеша бародар аст. 

Бенҷамин Франклин

Он чи бо хашм оғоз мешавад, 
бо шармсорӣ анҷом меёбад.

Бенҷамин Франклин

Дар танҳоӣ кас худро чунон 
мебинад, ки воқеан ҳаст.

Артур Шопенҳауэр
Ҳамдардиву дилсӯзӣ асоси 

ахлоқанд.
Артур Шопенҳауэр

3-юми ноябри соли 2022 дар 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
бо иштироки муовини сардори таш-
килоти ҷамъиятии Пайравони 
Пешвои миллат Раҷабзода Зарни-
гор конференсияи илмӣ-назариявӣ 
дар мавзуи “Рушди IT-технологияҳо 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” баргузор 
гардид. 

Дар конференсия Раҷабзода Зар-
нигор ва муовини ректор оид ба ин-
новатсия ва технологияҳои таълмӣ 
Фирӯзҷон Ғаффоров бо маърӯзаҳои 
пурмазмун баромад намуда, бо 
мисолҳои мушаххас аз саҳми беназ-
ири Пешвои муаззами миллат, Пре-
зиденти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар таҳкими сулҳу субот, 
пешрафти соҳаи илму маориф, ба-
хусус рушди технологияҳои муосир 
ва баланд гардидани обрӯю нуфузи 
Тоҷикистони соҳибистиқлол дар ар-
саи байналмилалӣ, ёдовар шуданд. 

Л. НАБИЕВ

Аксбардор Б. Њасанов


