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 Маќолањо бояд хулосаи тавсиявии муассисаи пешнињодкарда ё 
мутахассисони соњаро оид ба чоп дар матбуоти даврї дошта бошанд.  
 Ањамияти мавзуъ дар маќола бояд бо нишондоди натиљањои назариявию 

таљрибавї асоснок шуда, маќола хулосањои мушаххас дошта бошад. 
 Нусхаи чопии тањриршудаи маќолањо бо фосилаи 1,5-и байни сатрњо ва бо 

њарфи Times New Roman, андозаи 14 ќабул карда мешаванд. Пешнињоди шакли 
электронии маќолањо (дар флеш ё ба воситаи почтаи электронї) њатмист.  
 Њаљми умумии маќола бо маводи аёнї - наќша, расм, диаграмма (агар 

бошад, фењристи адабиёт, аннотатсия бо забонњои тољикї, русї ва англисї то 100 
калима) аз 8 сањифаи чопї зиёд набошад.  
 Формулањо, рамзњо ва ишорањои њарфї бояд бо истифода аз барномаи 

Microsoft Equation тањия шаванд.  
 Идораи маљалла њуќуќ дорад маќоларо тањрир кунад, баъзе таѓйироти 

заруриро ворид намояд ва дар сурати љавобгў набудани он ба муњтавои маљалла 
ба муаллиф љавоби рад гардонад.  

 Маљалла ба хотири гуногунандешї маводеро низ нашр мекунад, ки бо он 
мувофиќ нест. Ба дурустии далелњо муаллифон љавобгаранд.  

 
 
Муњтавои маљаллаи «Маорифи Тољикистон» дархўри фаъолияти тамоми 

муассисањои соњаи илму маориф ва онњоест, ки дар роњбарї, касбият, усули кор 
дар таълим, тарбия, рушди истеъдод, такмили ихтисос, тањсилоти иловагї, 
назорати дохилимактабї, робита бо оила ва љомеа, иттињодияњои методї ва 
дањњо пањлуњои дигари илму маориф ба маслињат ниёз доранд, таљрибаи худро 
муаррифї кардан мехоњанд ва њадафашон як аст: шинохтани маќоми маориф чун 
омили амнияти миллї! 

Ваќте маљаллаи моро ба даст гирифтед, ба сањифањои он љиддї назар кардед, 
андеша, пешнињод, тањлил, фикри бикре дар робита ба муњтавои он манзури 
алоќамандон гардондед, њатман интизор бошед:  

• маорифи кишвар рушд мекунад; 
• сифати тањсилот боло меравад; 
• сатњи касбияти омўзгор бењтар мегардад; 
• идеологияи миллї шакли комил мегирад; 
• маърифати љомеа такмил меёбад...  
 Пас, биштобед, то аз манфиатњои маљаллаи «Маорифи Тољикистон» бањра 

баред. Обуна шудан ба маљалла шарти муњимми расидан ба њадафњост.  
«Маорифи Тољикистон» аз шумо ва барои шумост! 

Т А Л А Б О Т: 
 

МУШТАРИЁНИ АЗИЗ! 
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 РАҲНАМО 
 

МАОРИФ – БУНЁДИ МИЛЛАТ 
 

Нуктаҳо аз Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва 

хориҷии ҷумҳурӣ» 
21.12.2021, шаҳри Душанбе 

 
Муҳтарам аъзои Маҷлиси 

миллӣ ва вакилони Маҷлиси 
намояндагон! 

Ҳамватанони азиз! 
Баъди чанд рӯзи дигар соли 

2021, ки барои мардуми шарифи 
Тоҷикистон яке аз солҳои воқеан 
таърихӣ ва фаромӯшнашаванда – 
сисолагии истиқлолияту озодии 
Ватани маҳбубамон мебошад, 
сипарӣ мешавад ва кишвари 
азизи мо ба марҳалаи нави 
рушду тараққиёти худ ворид 
мегардад. 

Бо ифтихору қаноатмандӣ 
иброз медорам, ки даврони 
соҳибистиқлолӣ барои мардуми 

сарбаланди мо давраи саъю кӯшишҳои ватандӯстона ва заҳмату талошҳои созанда ба хотири 
ҳифзи истиқлолияту озодии Тоҷикистон, пешрафти давлат ва ободии Ватан ба ҳисоб меравад. 

Мову шумо хуб дар ёд дорем, ки даҳ соли аввали истиқлолият барои мардуми Тоҷикистон 
марҳалаи озмоиши бисёр сахту сангини таърихӣ буд. Аз ин лиҳоз, хотирнишон месозам, ки ин 
рӯзҳои орому осуда ба мардуми мо ба осонӣ муяссар нашудаанд. Барои расидан ба бузургтарин 
дастоварди замони истиқлолият – сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ, ноил шудан ба 
зиндагии босаодати имрӯза ва бунёди Тоҷикистони навин, ки ҳоло аҳли башар онро мешиносад 
ва эътироф мекунад, мардуми шарафманди тоҷик содиқона заҳмат кашиданд, мушкилоту 
маҳрумиятҳои ниҳоят вазнинро аз сар гузарониданд, фидокориву ҷоннисориҳо нишон доданд ва 
қаҳрамониҳо карданд. Дар оғози солҳои навадуми асри гузашта – замоне, ки давлати 
соҳибистиқлоли мо аввалин қадамҳои худро мегузошт, Тоҷикистон бо фитнаву дасисаи нерӯҳои 
ифротгарои дохилӣ ва хоҷагони хориҷии онҳо ба гирдоби мухолифати шадиди сиёсӣ ва баъдан 
ба оташи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ кашида шуд, ки он боиси қурбониҳои зиёди ҷонӣ ва 
хисороти бузурги моддиву маънавӣ гардид. Дар он айём, дар фурсати бисёр кӯтоҳ аркони 
давлатдорӣ ва сохтору мақомоти давлатӣ фалаҷ гардида, дар кишвар беқонунӣ ва беҳокимиятӣ 
ҳукмфармо шуд. Дар чунин шароити ниҳоят мураккабу душвори ҷамъиятиву сиёсӣ, яъне дар 
вазъияте, ки дар пойтахти кишвар ташкил ва баргузор намудани ягон чорабинии сиёсӣ 
ғайриимкон буд, Иҷлосияи тақдирсози 16-уми Шӯрои Олии Тоҷикистон дар шаҳри бостонии 
Хуҷанд баргузор гардид, ки дар ҷараёни он нахустин қарорҳо ҷиҳати қатъи ҷангу хунрезӣ, 
таъмин намудани суботу оромӣ, сарҷамъ сохтани миллати тоҷик ва барқарорсозии сохти 
конститутсионӣ қабул карда шуданд. Бояд гуфт, ки сохти ояндаи давлатдории тоҷикон аввалин 
маротиба дар ҳамин иҷлосияи таърихӣ пешниҳод гардид, яъне ман ҳанӯз дар рӯзҳои аввали 
иҷлосия иброз дошта будам, ки ҷонибдори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ҳастам. 

Яке аз муҳимтарин рамзҳои давлати соҳибистиқлоли мо – Парчами миллӣ низ дар ҷараёни 
ҳамин иҷлосияи тақдирсоз қабул карда шуд. Бо дастгириву пуштибонии мардуми кишвар ва 
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тадбирҳои андешидаи Ҳукумати навинтихобшудаи мамлакат мо тавонистем, ки дар як муддати 
кӯтоҳ ба иҷрои ҳадафҳои фаврии дар наздамон қарордошта ноил гардем. Умуман, бояд гуфт, ки 
расидан ба сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ ва бо ҳамин роҳ аз хатари нобудӣ наҷот 
додани давлати тоҷикон ва аз парокандагӣ эмин нигоҳ доштани миллати тоҷик дастоварди 
бузургтарини таърихии мо дар замони соҳибистиқлолӣ мебошад, ки ба он маҳз ба шарофати 
дастгириву пуштибонии самимонаи мардуми шарифи Тоҷикистон муваффақ гардидем. 

***** 
Дар ин давра барои гузариш аз иқтисоди маъмуриву банақшагирӣ ба низоми нави 

муносибатҳои иқтисодӣ, яъне иқтисоди бозаргонӣ ислоҳоти фарогир амалӣ карда шуд... Дар 
натиҷа, аз даҳсолаи дуюми даврони истиқлолият рушди босуботи иҷтимоиву иқтисодии кишвар 
оғоз гардида, мо барои расидан ба ҳадафи олии худ, яъне баланд бардоштани сатҳу сифати 
зиндагии аҳолӣ корҳои зиёдро ба анҷом расонидем. Дар бист соли охир рушди миёнасолонаи 
иқтисодиёт дар сатҳи 7,5 фоиз таъмин гардида, маҷмуи маҳсулоти дохилии мамлакат аз 1,8 
миллиард сомонии соли 2000-ум то 95 миллиард сомонӣ дар соли 2021 ва даромади буҷети 
давлатӣ аз 252 миллион сомонӣ ба 28 миллиард сомонӣ расонида шуд. Яъне маҷмуи маҳсулоти 
дохилӣ қариб 53 баробар ва буҷети давлатӣ 111 баробар зиёд гардида, ҳаҷми маҷмуи маҳсулоти 
дохилӣ ба ҳар нафар аҳолӣ беш аз 30 баробар афзоиш ёфт. 

***** 
Ҳукумати мамлакат дар ин давра дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, кишоварзӣ, маориф, 

тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, хоҷагии манзилию коммуналӣ ва дигар соҳаҳо лоиҳаҳои 
сармоягузории давлатиро ба маблағи 91 миллиард сомонӣ татбиқ намуд. Ҷиҳати рушди соҳаҳои 
илму маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар ин муддат аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои 
маблағгузории буҷети давлатӣ зиёда аз 97 миллиард сомонӣ равона гардид. Дар 30 соли 
истиқлолияти давлатӣ 3240 муассисаи нави таълимӣ барои 1 миллиону 400 ҳазор хонанда сохта, 
ба истифода дода шуд. Ҳоло шумораи умумии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 
умумии кишвар ба 2 миллиону 200 ҳазор нафар расидааст. Дар замони соҳибистиқлолӣ дар 
кишвар 173 муассисаи таълимии типи нав – литсей, гимназия, мактаби Президентӣ, мактаби 
байналмилалӣ ва муассисаҳои таълимӣ барои хонандагони болаёқат, инчунин, 196 муассисаи 
таҳсилоти томактабӣ ва умумии хусусӣ бунёд гардида, ба истифода дода шуданд. Дар ин 
муассисаҳо 150 ҳазор нафар хонандагон ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. Дар зинаи таҳсилоти 
ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ 39 муассисаи таълимии нав ва дар зинаи таҳсилоти олии касбӣ 28 
муассиса бунёд гардид ва шумораи онҳо мутаносибан ба 144 ва 41 расонида шуд. Соли хониши 
ҷорӣ шумораи шогирдони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ зиёда аз 120 ҳазор 
нафар ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 245 ҳазор нафарро ташкил кард, ки 
шумораи шогирдони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ нисбат ба соли 1991-ум 
1,6 баробар ва донишҷӯён сеюним баробар зиёд мебошад. Дар замони соҳибистиқлолӣ шумораи 
ҷавонони боистеъдоде, ки барои таҳсил ба хориҷи кишвар фиристода мешаванд, сол ба сол 
афзоиш ёфта, дар соли таҳсили 2021 ба беш аз 42 ҳазор нафар дар 25 давлати хориҷӣ расидааст. 
Ҳар сол беш аз 5 ҳазор нафар ҷавонони боистеъдоди мо барои таҳсил ба мактабҳои олии хориҷи 
кишвар фиристода мешаванд. Дар ин давра 2723 иншооти соҳаи тандурустӣ, аз ҷумла 1546 
иншоот ба маблағи 3,5 миллиард сомонӣ аз ҳисоби буҷети давлат бунёд ва мавриди истифода 
қарор дода шуд. 

***** 
Ҳамватанони азиз! 
Дар даврони соҳибистиқлолӣ мо бунёди маорифи миллӣ ва ворид гардидан ба фазои 

таҳсилоти байналмилалиро ҳадафи муҳимтарин ва самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат 
ва Ҳукумати мамлакат қарор додем. Зеро мо чунин мешуморем, ки бунёди миллат аз маориф 
оғоз меёбад ва ғамхорӣ нисбат ба маориф – сармоягузорӣ барои рушди нерӯи инсонӣ ва ояндаи 
ободи давлат ва Ватан мебошад. Бо вуҷуди он ки раванди таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ ба 
низоми муайян даромадааст, зарур аст, ки барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати 
таҳсилот, омода кардани кадрҳои баландихтисос, омӯхтани забони давлатӣ, таъриху фарҳанги 
бостонии халқи тоҷик, боло бурдани завқу рағбати хонандагон ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ, 
табиӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва аз худ кардани забонҳои хориҷӣ, махсусан, забонҳои русиву 
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англисӣ таваҷҷуҳи аввалиндараҷа зоҳир карда шавад. Бо ин мақсад, роҳбарони муассисаҳои 
таълимиро зарур аст, ки ба масъалаҳои баланд бардоштани сатҳи дониш ва касбияти омӯзгорон 
дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, бахусус, омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоиву миёнаи 
касбӣ, такмили ихтисосу бозомӯзӣ ва тарбияи омӯзгорони ҷавони баландихтисос ва ба талаботи 
замона ҷавобгӯй дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот эътибори аввалиндараҷа диҳанд. Дар робита ба ин, 
ба Вазорати маориф ва илм супориш дода мешавад, ки барои омода кардани омӯзгорони фанҳои 
риёзӣ, дақиқ ва табиӣ бо забонҳои хориҷӣ дар донишгоҳҳои равияи омӯзгорӣ кушодани 
шуъбаҳои алоҳидаро пешбинӣ намояд. Умуман, зарур аст, ки таълими забонҳои хориҷӣ, 
махсусан, русиву англисӣ дар тамоми факултаву шуъбаҳои мактабҳои олӣ боз ҳам беҳтар ба роҳ 
монда шавад. Зеро Тоҷикистон ҳоло бо 180 давлат робитаи дипломатӣ ва бо 130 кишвар 
муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ дорад. Дар даврони истиқлолият барои муассисаҳои 
таҳсилоти миёна ва олии касбӣ зиёда аз 315 ҳазор мутахассисони равияи омӯзгорӣ, аз ҷумла, 115 
ҳазор нафар дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ тайёр карда шудааст. Ҳоло дар 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 129 ҳазор нафар омӯзгорон дарс мегӯянд. Таъминнокии 
муассисаҳои таълимии кишвар бо кадрҳои омӯзгорӣ, дар маҷмуъ, 98,7 фоизро ташкил медиҳад. 
Вазорати маориф ва илм, ҳамчунин, вазифадор карда мешавад, ки вобаста ба талаботи рӯз ва 
рушди технологияҳои иттилоотии муосир лоиҳаи консепсияи гузариш ба таҳсилоти рақамиро 
таҳия карда, ба баррасии Ҳукумати мамлакат пешниҳод намояд. Ҳукумати Тоҷикистон дар сӣ 
соли гузашта тамоми чораҳои заруриро андешид, ки пешрафти илми ватанӣ таъмин гардад. 
Вобаста ба талаботи иқтисоди миллӣ ва расидан ба ҳадафи чоруми стратегии кишвар – 
саноатикунонии босуръат дар самтҳои ҷустуҷӯ ва иктишофи канданиҳои фоиданок ва рушди 
саноати маъдан олимони мо бояд корҳои таҳқиқотиро вусъат диҳанд. Инчунин, таҳияи усулҳои 
пешгӯии хавфҳои эҳтимолӣ ва таъсири манфии омилҳои гуногун ба иқтисоди миллӣ, 
хизматрасониҳои рақамӣ, пешрафти «энергияи сабз» ва «иқтисоди сабз» ва дар робита ба ин, ба 
роҳ мондани омӯзиши ҳамаҷонибаи манбаъҳои алтернативӣ, ихтироъкориву навоварӣ, коркарду 
татбиқи технологияҳои нави каммасраф ва роҳу усулҳои аз ашёи хоми ватанӣ истеҳсол кардани 
доруворӣ ва нуриҳои маъданӣ вазифаи аввалиндараҷаи олимони кишвар мебошад. Олимони 
ҷомеашиноси моро зарур аст, ки якҷо бо зиёиёни эҷодкор дар шароити ҷаҳонишавӣ бо мақсади 
ҳифзи арзишҳои миллӣ, таъриху фарҳанг ва забону адабиёти миллати куҳанбунёдамон дар роҳи 
ба ҷаҳониён ҳарчи бештар муаррифӣ кардани таърих, тамаддун ва фарҳанги халқи тоҷик 
рисолати шаҳрвандиву миллии худро ба таври шоиста иҷро намоянд. Вобаста ба тағйирёбии 
иқлим, баландшавии бесобиқаи ҳарорати миёнаи кураи Замин ва пайомадҳои манфии он барои 
ҳаёти инсон, олами ҳайвоноту наботот ва пиряхҳои кишвар олимони мо омӯзиш, таҳқиқ ва 
мониторинги доимиро дар ин самтҳо ба роҳ монда, роҳу усулҳои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии 
иқлимро якҷо бо олимони минтақа ва ҷаҳон коркард ва амалӣ намоянд. Фарҳанг ҳамчун омили 
асосии тарбияи маънавию ахлоқии ҷомеа ва муаррифгари таърих ҳамеша таҳти таваҷҷуҳи 
Ҳукумати мамлакат қарор дорад. Бояд тазаккур дод, ки аз ҷониби Ҳукумати Тоҷикистон вобаста 
ба таъриху фарҳанг ва тамаддуни миллати куҳанбунёди тоҷик дар дохили кишвар ва дар арсаи 
байналмилалӣ иқдомоти зиёде амалӣ гардида истодаанд. Ҳифзи мероси фарҳанги моддиву 
ғайримоддии миллати бостониамон, ки гувоҳи зиндаи таърихи шашҳазорсолаи халқамон 
мебошад, вазифаи муҳимтарини мо – ворисони ин мероси бузург ба ҳисоб меравад. Эҳёи 
арзишҳои миллӣ ва ҳифзу тарғиби ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ барои баланд бардоштани 
рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарастӣ ва худогоҳиву хештаншиносии мардум, хусусан, наврасону 
ҷавонон бисёр муҳим мебошад. Ба шарофати соҳибихтиёрӣ мо арзишҳои бостонӣ ва расму 
ойинҳои неки миллиамонро эҳё карда, онҳоро ба хотири баланд бардоштани худогоҳиву 
худшиносии ҳамватанонамон ва муаррифии шоистаи халқи куҳанбунёдамон дар арсаи ҷаҳон 
рушд дода истодаем, ки «Шашмақом», «Фалак», Наврӯз, Тиргон, Меҳргон ва Сада аз ҷумлаи 
онҳо мебошад. Ифтитоҳи бинои нави Китобхонаи миллӣ барои 10 миллион нусха китоб дар 
пойтахти мамлакат–шаҳри Душанбе, баргузории намоишгоҳҳои байналмилалии китоб, озмунҳои 
гуногун, махсусан, озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст», нашри силсилакитоби 
«Ахтарони адаб» иборат аз панҷоҳ ҷилд, ба ҳар як оилаи кишвар ба таври ройгон дастрас 
гардидани шоҳасари «Тоҷикон»-и Бобоҷон Ғафуров, таҷлили Рӯзи китоб, бунёди даҳҳо театр, 
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қасрҳои фарҳанг, китобхонаҳо, боғҳои фарҳангу фароғат дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва 
сафарҳои ҳунарии аҳли фарҳанги мо ба даҳҳо кишвари дунё аз муҳимтарин дастовардҳои 
даврони истиқлолияти давлатӣ дар соҳаи фарҳанги миллӣ ба шумор мераванд. Хотирнишон 
месозам, ки ҳадафи мо аз баргузории озмунҳои «Илм–фурӯғи маърифат», «Тоҷикистон–Ватани 
азизи ман», «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» ва олимпиадаву озмунҳои гуногун тақвият 
бахшидани ҳувияти миллӣ, ҳисси ифтихор аз таъриху тамаддуни бостонии халқамон, боз ҳам 
баланд бардоштани сатҳи саводнокиву маърифатнокии мардум, қабл аз ҳама, наврасону ҷавонон, 
тақвияти завқи зебоипарастии онҳо ва пайдо кардани истеъдодҳои нодир аз байни наслҳои 
ояндасоз мебошад. 

Тавре ки мушоҳида мегардад, ҳоло дар ҷомеаи мо насли нави соҳибистеъдод, илму 
донишдӯст ва фарҳангпарвару забондон ба камол расида истодааст ва мо бояд онҳоро аз ҳар 
ҷиҳат дастгирӣ намоем. Зикр бояд кард, ки ҳадаф аз ташаббусҳои Тоҷикистон дар бахши фарҳанг 
ва маориф дар ҳамкорӣ бо ниҳоди Созмони Милали Муттаҳид оид ба фарҳанг, илм ва маориф 
(ЮНЕСКО) таҳкими раванди муколама оид ба ҳифзи мероси фарҳангӣ, муаррифии таърихи 
қадимаи тоҷикон ва фарҳанги бостониву ғании миллатамон мебошад. Соли 2021 дар баробари 
номбандии муштараки «Роҳи Абрешим: долони Зарафшон–Қароқум» 9 мавзеи мероси таърихиву 
фарҳангии Тоҷикистон ба Рӯйхати муқаддамотии ЮНЕСКО ворид гардид. Ҳамчунин, 
пешниҳоди Тоҷикистон оид ба ворид намудани 2500– солагии шаҳраки қадимаи «Тахти Сангин» 
ба Рӯйхати ҷашнвораҳои ЮНЕСКО барои солҳои 2022–2023 пазируфта шуд. 

Панҷ рӯз пеш аз ҷониби ЮНЕСКО боз як намунаи мероси фарҳанги миллии мо – «Фалак» ба 
Феҳристи мероси фарҳанги ғайримоддии башарият ворид карда шуд. Яъне «Фалак» мисли 
Наврӯз ҷаҳонӣ гардид. Моҳи октябри соли ҷорӣ аввалин бор дар минтақаи Аврупо намоиши 
нигораҳои Тоҷикистон таҳти унвони «Тоҷикистон – кишвари дарёҳои тиллоӣ» дар Осорхонаи 
Гимейи Фаронса баргузор гардид. Дар давоми се моҳ таъриху тамаддуни ғании миллати 
шарафманди тоҷик, мавзеъҳои таърихии сарзамини мо дар асрҳои гуногун, осори фарҳангиву 
ҳунармандии қадима ва санъати нотакрори халқи тоҷик ба мардуми Аврупо муаррифӣ мегардад. 
Рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи солимии аҳолӣ, ки яке аз бахшҳои муҳим мебошад, минбаъд 
низ ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон боқӣ 
мемонад.  

***** 
Ҳозирини муҳтарам! 
Нақши бонувону занон дар эъмори ҷомеаи демократӣ ва дунявӣ хеле бузург мебошад. Тибқи 

маълумоти оморӣ занон 49,3 фоизи аҳолии кишварро ташкил медиҳанд. Имрӯз дар кишвар соҳае 
нест, ки занону бонувони тоҷик дар он фаъолияти пурсамар надошта бошанд. Ҳоло қариб 68 
фоизи кормандони соҳаи тандурустӣ, беш аз 73 фоизи кормандони соҳаи маориф, 27 фоизи 
кормандони илм ва зиёда аз 23 фоизи онҳое, ки дар соҳаи кишоварзӣ фаъолият доранд, занону 
бонувон мебошанд. Занону бонувон дар баробари фаъолият дар соҳаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла илму 
маориф, хизмати давлатӣ, кишоварзӣ ва саноат, инчунин, дар соҳаҳои нақлиёт, энергетика, 
алоқа, сохтмону меъморӣ, бонкдорӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот ва дар сафи Қувваҳои 
Мусаллаҳи кишвар низ софдилонаву содиқона заҳмат кашида истодаанд. Маҳз ба ҳамин хотир, 
баланд бардоштани мақоми иҷтимоии занон, аз ҷумла дар мақомоти роҳбарикунанда ҳамеша дар 
мадди назари Ҳукумати мамлакат қарор дорад. ... Мо бояд як нуктаи муҳимро ҳамеша дар ёд 
дошта бошем, ки зан – модар мавҷуди муқаддас мебошад ва ҳамаи сиёсатмадорону 
донишмандон ва бузургони олам, аз ҷумла Пайғамбари ислом аз домани поки модар ба дунё 
омадаанд ва бо шири ҷонбахши ӯ бузург шудаанд. Воқеан, мақоми зан – модар дар ислом бисёр 
баланд мебошад ва беҳуда нест, ки дар Қуръони карим сураи чаҳорум бо номи «Нисо» (занон) 
нозил шудааст. Бинобар ин, ба ҷо овардани иззату эҳтироми модарону занон ва бонувону 
духтарон, саъю талош ба хотири ҳалли мушкилоти онҳо ва фароҳам овардани шароит барои 
илму донишомӯзӣ ва соҳиби касбу ҳунар гардидани духтарон вазифаи ҷонии мо мебошад. Дар 
замони истиқлолият 11 500 нафар духтарон аз ноҳияҳои дурдасти кӯҳистон муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбии кишварро бо квотаи президентӣ хатм кардаанд. Дар ин давра 222 ҳазор 
нафар духтарон муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро хатм намуда, ҳоло боз 100 ҳазор нафар 
духтарон дар ин муассисаҳо таҳсил карда истодаанд. Аз 42 ҳазор нафар донишҷӯёни мо, ки дар 
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муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишварҳои хориҷӣ таҳсил доранд, зиёда аз 8 ҳазор 
нафарашон духтарон мебошанд. Ҳукумати мамлакат бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии 
ҷавонони лаёқатманду соҳибмаърифат ва ватандӯсту хештаншинос, яъне насли ояндасози миллат 
ва давлат дар сӣ соли соҳибистиқлолӣ тамоми шароиту имкониятҳои заруриро фароҳам 
овардааст. Тайи солҳои 2011–2020-ум дар кишвар қариб 3000 иншооти варзиш сохта шудааст. 

Аз шумораи умумии иншооти ба ифтихори 30–солагии Истиқлоли давлатӣ сохташуда 23 
фоизашро иншооти соҳаи варзиш ташкил медиҳад, ки ин натиҷаи таваҷҷуҳ ва ғамхории давлату 
Ҳукумат, пеш аз ҳама, ба наврасону ҷавонон мебошад. 

Ҷавонон ояндаи давлату миллат, қувваи пешбарандаи ҷомеа ва захираи стратегии давлату 
Ҳукумати мамлакат мебошанд. Ман борҳо таъкид кардаам ва имрӯз бори дигар бо ифтихор 
иброз медорам, ки ҷавонони мо дорои ҳисси баланди миллӣ ва эҳсоси гарми ватандӯстиву 
ватанпарварӣ буда, дар мубориза бо ҳама гуна хавфу хатарҳое, ки зидди давлату миллатанд, 
омода мебошанд ва манфиатҳои миллиро аз ҳар манфиати дигар боло медонанд. Мо бо ҷавонони 
бонангу номуси худ ифтихор мекунем ва барои ҳалли масъалаҳои онҳо минбаъд низ тамоми 
тадбирҳоро амалӣ мегардонем. Итминони комил дорам, ки ҷавонони мо дар дигаргунсозиҳои 
ҷомеаи навин боз ҳам фаъолона иштирок карда, дар муаррифии давлати миллӣ, ҳифзи арзишҳои 
истиқлолият ва рушди Тоҷикистони азиз беш аз пеш саҳм мегузоранд. 

Таъкид менамоям, ки мо дар ҳазорсолаи сеюм ва асри пешрафти бесобиқаи илму 
технологияҳо, яъне дар асре, ки тамоми ҷанбаҳои ҳаёт тавассути саводу дониш ва илму 
технологияҳо идора карда мешаванд, зиндагӣ дорем. Барои ҳамқадами замона будан ва рушди 
давлату ҷомеаро таъмин кардан омӯзиши илму дониш, хусусан, илмҳои табиӣ, риёзӣ дақиқ ва аз 
худ кардани касбу ҳунар роҳи ягона ва дуруст мебошад. Зеро бо бесаводӣ, ҷаҳолат ва хурофот 
ҷомеа ба ҷойе намерасад. Такроран хотирнишон месозам, ки хурофот ҷаҳолат аст ва ҷаҳолат ба 
инсон танҳо бадбахтӣ меоварад ва боиси ақибмонии ҷомеа ва давлат мегардад. Бинобар ин, 
падару модарон бояд шароит муҳайё созанд, ки наврасону ҷавонон, чи духтару чи писар бояд 
хонанд, илму дониш ва касбу ҳунар омӯзанд. Дар замоне, ки илму техника бо суръати кайҳонӣ 
пеш меравад, бе дониши замонавӣ, бе касбу ҳунарҳои муосир ва бе донистани забонҳои хориҷӣ 
зиндагӣ кардан бисёр душвор мегардад. Баръакс касе, ки илму дониш ва касбу ҳунар дорад, дар 
зиндагӣ ҳаргиз хору зор ва ба касе муҳтоҷ намешавад ва умри бобаракат мебинад. Мо насли 
ояндасозро минбаъд низ бо истифода аз тамоми имкониятҳо дастгирӣ мекунем. 

***** 
Ҳозирини гиромӣ! 
Мо ҳамеша ҷонибдори рушди ҳамкориҳои созанда бо кишварҳои Осиёи Марказӣ дар асоси 

усули дӯстиву ҳамкорӣ, ҳусни ҳамҷаворӣ ва эҳтирому эътимоди тарафайн дар минтақа мебошем. 
Дар баробари ин, таъкид месозам, ки дар шароити ниҳоят ҳассосу мураккаби минтақа ва ҷаҳон 
дар назди мо вазифаҳои бағоят мубрами амниятӣ, аз ҷумла мубориза бар зидди терроризму 
ифротгароӣ, қочоқи маводди мухаддир, силоҳ ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ, 
инчунин, муҳоҷирати ғайрирасмӣ қарор доранд, ки вобаста ба ҳодисаҳои Афғонистони ҳамсоя 
торафт шиддат гирифта истодаанд. Чунонки мушоҳида мекунем, вазъият дар ин кишвари 
ҳамсояи наздики мо ҳамоно печида ва мураккаб боқӣ мемонад. Зиёда аз бист сол мешавад, ки 
Тоҷикистон аз минбари созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва минтақавӣ диққати ҷомеаи 
ҷаҳониро ба қазияи Афғонистон ҷалб менамояд. 

Бори дигар такрор мекунам, ки ҳолати фоҷиабори дар ин кишвар баамаломада гуноҳи 
мардуми дорои тамаддун ва таъриху фарҳанги бисёр қадимии Афғонистон нест, балки натиҷаи 
дахолати хориҷӣ ба корҳои дохилии он мебошад, ки беш аз 43 сол инҷониб идома дорад. 
Мардуми Тоҷикистон натиҷаи дахолати доираҳои манфиатдори хориҷиро, ки боиси сар задани 
ҷанги таҳмилии шаҳрвандии солҳои 90-уми асри гузашта, ба ҳалокат расидани беш аз 150 ҳазор 
нафар ва ятим мондани зиёда аз 50 ҳазор нафар кӯдакон гардид, ҳаргиз фаромӯш намекунанд. 
Бинобар ин, мо, ки чунин таҷрибаи талхи таърихӣ дорем, ҳеҷ гоҳ ба масъалаҳои дохилии 
ҳамсояҳои худ дахолат намекунем ва дар муносибат бо онҳо ягон ҳадафи ғаразнок надорем. Мо 
ҳамеша ҷонибдори он ҳастем, ки дар кишварҳои ҳамсояи мо сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ 
ҳукмфармо бошад ва мо тавонем, ки бо онҳо дар фазои ҳамсоягии нек ва ҳамкории созанда 



  

 

«Маорифи Тоҷикистон» – №12, декабри соли 2021 8 

зиндагӣ кунем. Маҳз бо ҳамин сабаб Тоҷикистон ҳамчун ҳамсояи наздиктарини Афғонистон ба 
тақдири мардуми азияткашидаи ин кишвар бетафовут буда наметавонад. Мо чунин мешуморем, 
ки сарҷамъ сохтани тамоми мардум ва таъсис додани ҳукумати фарогири манфиатҳо ва 
намояндагони ҳамаи қавму миллатҳо ва нерӯҳои сиёсӣ ягона роҳи расидан ба суботу оромӣ дар 
Афғонистон мебошад...  

Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон! 
Ҳамватанони азиз! 
Роҳи тайкардаи кишвари соҳибистиқлоли мо дар давоми сӣ соли гузашта, инчунин, 

дастовардҳое, ки мо дар ин муддат ба онҳо ноил гардидем, як нуктаи бисёр муҳимро возеҳу 
равшан собит сохтанд: мардуми шарафманди тоҷик метавонанд дар шароити мураккабу 
буҳронии ҷаҳони муосир бо нангу номуси ватандорӣ, ҳисси баланди миллӣ ва иродаи қавӣ 
Ватани муқаддаси худро ҳифз кунанд, онро боз ҳам обод намоянд ва нуфузу обрӯи Тоҷикистони 
озоду соҳибихтиёрро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоранд. Дар ин давра маҳз ба шарофати 
заҳмати содиқонаи халқи азизи Тоҷикистон ва дастгириву пуштибонии хурду бузурги кишвар аз 
сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти давлату Ҳукумат мо мушкилоти зиёди иқтисодиву иҷтимоиро 
бартараф сохта, як кишвари орому босубот ва рӯ ба тараққиро бунёд намудем. Мо барои ояндаи 
неки мардумамон, ба хотири тақвияти иқтидори иқтисодии давлатамон, ободии Ватанамон ва 
муҳимтар аз ҳама, мунтазам беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии халқамон пойдевори 
мустаҳкам гузоштем. Нақшаҳои созандаи мо дар доираи чор ҳадафи стратегии миллӣ ва 
барномаҳои муҳим тарҳрезӣ гардидаанд. Мо то имрӯз дар ҷодаи амалӣ намудани онҳо хеле 
корҳоро анҷом додем. Бовар дорам, ки вакилони парламент, аъзои Ҳукумат, хизматчиёни 
давлатӣ ва умуман мардуми шарифи кишвар тамоми саъю талоши ватандӯстонаи худро ба 
хотири амалӣ намудани нақшаву барномаҳои қабулшуда, аз ҷумла татбиқи нақшаҳои 
саноатикунонӣ, ободиву созандагии Ватан ва бо дастовардҳои боз ҳам бештар истиқбол 
гирифтани ҷашни 35–солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон сафарбар месозанд. Ба Ҳукумати 
мамлакат, вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода 
мешавад, ки дар муддати шаш моҳ нақшаи чорабиниҳоро барои истиқболи сазовори 35-солагии 
истиқлолияти давлатӣ ва солҳои рушди саноат таҳия карда, ҷиҳати баррасӣ ва тасдиқ ба Роҳбари 
давлат пешниҳод намоянд. Мо бояд дар панҷ соли оянда тамоми захираву имкониятҳо ва саъю 
талоши худро ба хотири рушду тараққиёти давлати соҳибистиқлоламон, ободии Ватани 
маҳбубамон ва истиқболи арзандаи ин ҷашни мубораку муқаддаси миллӣ сафарбар намоем. 
Ҳамватанони азизи мо хуб мушоҳида мекунанд, ки бо гузашти солҳо вазъи ҷаҳон мураккабу 
печида ва таҳдиду хатарҳои муосир боз ҳам ошкору шадид гардида истодаанд. Аз ин рӯ, мо бояд 
аз соҳибдавлату соҳибватан буданамон доим шукрона кунем, ҳамеша ҳушёру зирак ва сарҷамъу 
муттаҳид бошем. Мо бояд ҳамеша босабру таҳаммул бошем, ҳамдигарро ҳамеша дастгирӣ 
кунем, ба ятимону маъюбон ва оилаҳои камбизоат ғамхорӣ намоем, Ватанамонро сидқан дӯст 
дорем, фарзандонамонро дар ҳамин рӯҳия тарбия кунем, ба Ватан, миллат ва давлати худ ҳаргиз 
хиёнат накунем, зеро хиёнатро на Худо мебахшад ва на бандаҳои Худо. Мо хуб медонем, ки дар 
зиндагии мардумамон ҳанӯз мушкилоти зиёд вуҷуд доранд. Вале эътимоди комил дорем, ки 
тамоми мушкилоту камбудиҳоро худамон ва бо заҳмати аҳлонаву содиқонаи мардуми 
сарбаландамон дар солҳои наздиктарин бартараф месозем. Таъкид месозам, ки танҳо азму 
иродаи қавӣ, эътимод ба фардои нек, заҳмати софдилона ба нафъи Ватан ва давлат метавонад 
моро ба ҳадафҳои олиамон расонад. Ба ҳамватанони азизам муроҷиат карда, як нуктаи муҳимро 
хотирнишон месозам: модоме ки мо ҳама якҷо як кишвари дар дами ҳалокат қарордоштаро ба 
қаламрави сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва шукуфоиву ободӣ табдил додем, қодир 
ҳастем, ки ҳамаи мушкилоти дигарро низ бартараф карда, дар ояндаи наздик Тоҷикистони 
маҳбубамонро бо заҳмати сарҷамъонаву ватандӯстона боз ҳам ободу пешрафта гардонем ва 
обрӯи онро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорем. 

Ба ҳамаи шумо – ҳозирини гиромӣ ва тамоми мардуми шарифи Тоҷикистони азиз 
саломативу сарбаландӣ ва комёбиҳои рӯзафзун орзумандам! 
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ЗАМОН ВА ИТТИЛОЪ 
 

РУШДИ ВОСИТАҲОИ 

АМНИЯТИ ИТТИЛООТӢ 

ДАР ЗАМОНИ 

ИСТИҚЛОЛИ ДАВЛАТӢ 
 
Марҳилаи дуюми авҷи ҷангҳои 

иттилоотӣ ва зарурати таъмини амнияти 
иттилоотӣ, ҳамчун василаи ҳифзу таҳкими 
давлатдории миллӣ, ба андешаи муҳаққиқон, 
ба давраи рушди аввалин давлатҳои миллӣ 
дар Аврупо, дар мубориза зидди мафкураи 
динии насронӣ ва муносибатҳои ҷамъияти 
феодалӣ, ҳамчунин, ба давраи 
саноатикунонии кишварҳои ғарб, яъне ба 

асрҳои XVII – XIX рост меояд. Марҳилаи сеюми шиддати ҷангҳои иттилоотӣ пас аз ғалабаи 
Инқилоби кабири сотсиалистии октябр шуруъ гардид ва баъди анҷоми Ҷанги дуюми ҷаҳон ба 
таври фавқулода шиддат гирифт. Ин марҳила бо номи “ҷанги сард” мафҳумбандӣ шуда, аз 
ҷониби кишварҳои ғарбӣ ва Амрико бар зидди низоми коммунистӣ роҳандозӣ шуд, ки нуқтаи 
кулминатсионии он “Буҳрони Кариб” 
маҳсуб мешавад. Маълум аст, ки 
“ҷанги сард” бо фурӯпошии Иттиҳоди 
Шӯравӣ ва аз байн рафтани низоми 
дуқутба, ташаккул ва тантанаи ҷаҳони 
якқутба дар муносибатҳои ҷаҳонӣ 
зоҳиран хотима ёфт ва то оғози 
ҳазораи нав хусусияти муътадил касб 
кард. Оғози ҳазорсолаи сеюмро 
метавон марҳилаи чоруми ҷангҳои 
иттилоотӣ номид. Дар ин давра ба 
вуҷуд омадани давлатҳои нави миллӣ 
дар харитаи сиёсии ҷаҳон, ба тадриҷ 
зуҳур кардани қудратҳои нав, таъсис 
ва таҳкими фаъолияти ташкилоту созмонҳои сиёсию иқтисодӣ ва ҳарбии минтақавию 
байналмилалӣ ва тағйир ёфтани манфиатҳои геосиёсию геоиқтисодӣ дар арсаи байналмилалӣ 
гардид ва он ногузир боиси шиддатёбии ҷангҳои иттилоотӣ шуд. Омӯзишу таҳлилҳо собит 
менамоянд, ки дар ҷангҳои иттилоотӣ танҳо рақобати расонаҳои хабарии маъмулӣ манзур 
набуда, он тамоми самту соҳаҳоро фаро мегирад. Аммо воситаҳои ахбори омма, ҳамчун воситаи 
асосии таъмини амнияти иттилоотӣ, барои қудратҳо ҷиҳати расидан ба ҳадафҳояшон ҳамчун 
василаи муҳим, асосӣ ва муассир хидмат кардаанд. Чунончи: 

1. Агар аз ин дидгоҳ ба таърихи ҷангҳои иттилоотӣ назар намоем, марҳилаи якуми 
ташаккули он ба пайдоиши аввалин ибодатгоҳҳо, калисоҳо, масҷидҳои ҷомеъ ва нахустин 
рӯзномаҳои воқеӣ дар ғарбу шарқ алоқамандӣ дорад. Ин тамоюл, ҳамзамон, раванди ҳаракатҳои 
миссионериро дар Шарқ суръат бахшидааст. Масалан, дар Тоҷикистон қадамҷойи садҳо нафар 
миссионери дини ислом далели ин гуфтаҳост. 

2. Ҷангҳои иттилоотии давраи дуюм бо пайдоиши агентиҳои иттилоотӣ ва радиову 
телевизион алоқаманд гардид ва рушду нумӯ кард.  

3. Хусусияти асосии давраи сеюми авҷ гирифтани ҷангҳои иттилоотӣ, рушди имкониятҳои 
техникии воситаҳои ахбори омма ва бо забонҳои гуногуни олам пахш намудани иттилоот ба 
шумор меравад.  

Амнияти иттилоотӣ, ҳарчанд мафҳуми 

нисбатан нав ба назар расад ҳам, аммо аз 

замонҳои хеле қадим, вақте инсоният аз 

сохти ҷамъияти ибтидоӣ ба низоми 

давлатдорӣ гузашт, моҳиятан шакл пайдо 

кардааст. Чунки давлатҳои навзуҳур барои 

ҳифзи манфиатҳояшон ба фазои 

мафкуравию муҳити маънавии хос ниёз 

доштанд ва чунин фазоро пайваста таҳти 

назорат қарор медоданд. Ҳамин тариқ, 

вобаста ба зарурату таҳаввулот дар 

муносибатҳои иқтисодию сиёсӣ ва 

иҷтимоию фарҳангӣ шаклу мазмуни ин 

самти муносибати давлатдорӣ такмил 

ёфт ва қолабу усулҳои нав касб намуд, ки 

инро метавон марҳилаи пайдоиш ва 

ташаккули падидаи мазкур номид. 
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4. Марҳилаи чоруми ҷангҳои иттилоотӣ аз давраҳои қаблӣ ба куллӣ фарқ дошта, дар ин 
давра дар баробари рушди имкониятҳои техникию эҷодии расонаҳои маъмулии хабарӣ: матбуоти 
даврӣ, агентиҳои иттилоотӣ ва радиову телевизион, ба майдони муборизаҳои мафкуравӣ, 
экспансияи фарҳангӣ, интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ ва технологияи рақамӣ ворид гардид. Инсон 
ба объекти асосии муборизаҳои иттилоотӣ ва мафкуравӣ табдил ёфт. 

Ҳамин тариқ, дар замони муосир нақши иттилоот ба таври бесобиқа боло рафта, воситаҳои 
ахбори умум ба аслиҳаи пуриқтидори таблиғоти сиёсӣ ва воситаи хеле неруманди таъсиррасонӣ 
ба мафкура ва фаъолияти инсон мубаддал гардид. Ҳоло дар муборизаҳои иттилоотӣ аз роҳу 
усулҳое истифода мегардад, ки дарки пасманзари онҳо барои бинандаю шунаванда ва хонандаи 
одӣ хеле душвор аст. Ин роҳу усулҳо бо дарназардошти дурнамо сурат гирифта, тарҳрезии 
идеяҳо ҳатто барои фанои идеологияҳои бузург мусоидат мекунанд ва ба ин васила мақсаду 
ҳадафҳои нопок, аз ҷумла нооромсозии суботи кишварҳо, барангехтани нобаробарию 
мухолифатҳои динию мазҳабӣ, костагардонии ахлоқу фарҳанг, нодида гирифтани арзишу 
суннатҳои миллӣ аз ҷумлаи шаклҳои муосири ҷангҳои иттилоотӣ маҳсуб меёбад. Зиёда аз ин, 
имрӯз байни се минтақаи технологии ҷаҳон, аз ҷумла, минтақаҳои шарқи Осиё, Аврупо ва 
Амрико муборизаҳои технологӣ, бактериологӣ, геосиёсӣ, иттилоотӣ ва экспансияи фарҳангӣ, ки 
амну суботи оламро зери хавфу хатар мегузорад, ошкору ниҳон доман паҳн кардааст. Ин 
таҳаввулот дар муносибатҳои нави байналмилалӣ ҳифзи фазои иттилоотии давлатҳои миллиро 
боз ҳам мураккабтар сохт. Тавре, зимни суханронӣ дар маросими ифтитоҳи муассисаҳои 
давлатии телевизионҳои “Варзиш”, “Синамо” ва “Академияи воситаҳои ахбори оммаи 
Тоҷикистон” Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд: “Махсусан дар шароити мураккаби 
ҷаҳонишавӣ вазифаи шабакаҳои иттилоотӣ зиёд гардида, масъалаҳои тарғиби фарҳанги миллӣ, 
расму оинҳои мардумӣ, ташвиқи андеша ва тафаккури миллӣ, тарбияи насли ояндасоз, риояи 
меъёрҳои забони давлатӣ, ҳифзи асолату тозагии он ва зимнан, мубориза бар зидди гурӯҳҳои 
террористию эктремистӣ, хурофоту бегонапарастӣ, ҳифзи асолат, фарҳанг ва забони миллӣ 
рисолати муҳими воситаҳои ахбори омма ба шумор меравад”.  

Бояд гуфт, ки бо мақсади рушду нумӯи воситаҳои амнияти иттилоотӣ, аз ҷумла, соҳаи 
телевизиону радио ва ба ин васила таъмин намудани амнияти иттилоотӣ дар мамлакат дар 
замони соҳибистиқлолӣ, бахусус, пас аз имзои Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти 
миллӣ зери таваҷҷуҳ, дастгирӣ ва роҳнамоиҳои Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як қатор тадбирҳои саривақтию судманд андешида шуд. 

Мавриди зикр аст, ки соли 1992 барои воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон давраи ҳассосу 
сарнавиштсоз ва буҳронӣ ба ҳисоб меравад. 20-уми январи соли 1992 Кумитаи давлатии 
телевизион ва радиошунавонӣ ба Ширкати давлатии телевизион ва радиои Тоҷикистон табдил 
ёфта бошад ҳам, тағйироти ҷиддӣ дар барномасозӣ ва сохтори Ширкат амалан ба амал наомад, 
аммо вазъи мураккаби сиёсии замон ба расонаҳо таъсири амиқ расонд. Дар ин давра васоити 
ахбори омма бештар тобиши сиёсӣ касб намуда, ВАО манфиати иҷтимоиро пурра ифода карда 
наметавонист. Мавҷуд набудани низоми ягонаи устувор ва рақобатпазир дар муқобили ҳамлаҳои 
иттилоотии ҷонибҳои манфиатҷӯ вазъиятро боз ҳам печидатар мегардонд. Халои зиёд дар фазои 
иттилоотӣ ба паҳн гардидани буҳрони сиёсиву маънавӣ мусоидат мекард.  

Бо дарназардошти таъмини амнияти иттилоотӣ дар кишвар, 21 октябри соли 1992 Ширкати 
давлатии телевизион ва радиои Тоҷикистон барҳам дода шуд ва дар ҷойи он Кумитаи давлатӣ 
оид ба телевизион ва радиои Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфт. Вазъи фаъолияти расонаҳои 
хабарӣ низ баъд аз баргузории Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Тоҷикистон оҳиста – оҳиста ба 
танзим дароварда шуд. Аз ҷумла, бо мақсади барқарор намудани низоми муайян дар сиёсати 
таблиғотии давлат ва ба ин васила, таъмин намудани амнияти иттилоотӣ дар ҷумҳурӣ, 21 
феврали соли 1994 қарори махсуси Шӯрои Олии Тоҷикистон дар бораи ба низом даровардани 
фаъолияти телевизион ва радио дар ҷумҳурӣ ба тасвиб расид. Тибқи ин қарор, ба Кумитаи 
давлатӣ оид ба телевизион ва радиои Ҷумҳурии Тоҷикистон супориш дода шуд, ки барои ба 
низом даровардани фаъолияти кумитаҳои вилоятӣ оид ба телевизион ва радио чораҳои мушаххас 
андешад ва пахши пурраи барномаҳои телевизиону радиои марказиро дар қаламрави Тоҷикистон 
таъмин намоянд. Бо ҳамин қарор аз тариқи телевизион ва радио пахши филмҳои шаҳвонӣ, 
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филмҳое, ки зӯроварию бераҳмиро тарғибу ташвиқ менамуданд, инчунин, барномаҳое, ки ба 
расму оини ниёгон ва ахлоқи ҳамидаи умумибашарӣ мухолиф буданд, манъ карда шуданд.  

Таъсиси барномаи «Хоки Ватан» дар Радиои Тоҷикистон нахустин қадами мусбат барои 
сарҷамъ намудани миллат буд. Барномаи «Хоки Ватан» аз соли 1993 то моҳи декабри соли 1996 
беш аз 800 маротиба садо дода, рисолати таърихии худро иҷро кард. Силсиланамоиши «Во 
ғарибӣ»-и телевизиони Тоҷикистон низ дар таҳкими субот ва бозгардонидани фирориён хидмати 
бузург кардааст. Ин ду барнома дар дохил ва хориҷи мамлакат тавонистанд фазои ягонаи 
мафкуравиро ба вуҷуд оварда, ба садҳо матолиби иғвогаронаи хоинону душманони давлату 
миллати тоҷик ҷавоби қотеъу сазовор диҳанд ва дар таъмини амнияти иттилоотии кишвар нақши 
такрорнашаванда гузоранд. Баъди ба эътидол омадани вазъи сиёсии мамлакат, ҷомеа ба 
расонаҳои фарҳангӣ-фароғатӣ ниёзи бештар пайдо кард, зеро ба вуҷуд омадани расонаҳои дорои 
хислати фарҳангӣ-фароғатӣ барои рафъи «хастагии сиёсии ҷомеа» мусоидат карда метавонист. 
Бо дарки ҳамин матлаб, ҳифзи фазои мафкуравӣ ва таъмини амнияти иттилоотӣ аз моҳи августи 
соли 1998 Радиои Тоҷикистон ба пахши шабонарӯзии барномаҳо шуруъ намуд, ҳаҷми 
барномаҳои фарҳангӣ-фароғатӣ зиёд карда шуд. Аммо ин барои аудиторияи Радиои Тоҷикистон 
ва таъмини амнияти иттилоотӣ басанда набуд ва бо назардошти ҳифзи фазои иттилоотӣ, таъмини 
ниёзи мардум ва қонеъ намудани талаботи шунавандагон соли 1999 дар заминаи Гуфторҳо барои 
сокинони шаҳри Душанбе шабакаи мустақими «Садои Душанбе» таъсис ёфт, ки таҳаввулоти 
назаррасе на танҳо дар радиои тоҷик, балки дар таъмини амнияти иттилоотии кишвар ва фазои 
расонаии даврони Истиқлолияти давлатии кишвар мебошад. Шабакаи мустақим ва сартосарии 
«Садои Душанбе» ба хотири пур намудани фазои фарҳангӣ ва таъмини амнияти иттилоотӣ ҳамарӯза 
барномаҳои иттилоотию омӯзишӣ, сиёсию иқтисодӣ, фарҳангӣ ва мусиқиро пахш мекард. Ҳамин 
тариқ, радиои Тоҷикистон ба як сохтори воҳиду тавонои воситаи амнияти иттилоотии кишвар табдил 
ёфта, ҳаҷми пахши барномаҳо аз 34 соати соли 1990 дар як шабонарӯз ба 54 соат расид. Таҳаввулоти 
мукаммал дар рушди воситаҳои амниятии иттилоотии Тоҷикистон аз соли 2001 шуруъ гардид. Дар ин 
давра дар фазои иттилоотии мамлакат радиоҳои маҳаллии «Авис Плюс» (ш. Истаравшан), «Пайванд» 
(ш.Хуҷанд), «Садои Хуҷанд» (ш. Хуҷанд), «Садои Панҷакент» (ш. Панҷакент), «Замон» (н. 
Б.Ғафуров), «Исфара» (ш.Исфара) ба пахши барномаҳо шуруъ намуданд, ки падидаи замони 
истиқлол буда, дар мукаммалсозии фазои иттилотии мамлакат нақши сазовор мебозанд.  

Ҳамин тавр, дар замони Истиқлолияти давлатӣ бо мақсади таъмини амнияти иттилоотӣ дар 
баробари системаи расонаҳои давлатӣ, инчунин дар фазои иттилоотии ҷумҳурӣ низоми радиоҳои 
хусусӣ фаъол шуд ва системаи нави расонаҳои электронии ахбори Тоҷикистон ба вуҷуд омад. Бо 
назардошти мукаммалсозии фазои иттилоотии мамлакат, таъмини амнияти иттилоотӣ ва қонеъ 
гардондани талаботи шунавандагон аз соли 2005 таваҷҷуҳи Ҳукумати ҷумҳурӣ ба шабакаҳои 
радиоӣ дучанд афзуд. Дар сохтори Радиои Тоҷикистон ду шабакаи нав – «Овози тоҷик» (2007, 
бурунмарзӣ) ва “Фарҳанг” (2008) таъсис ёфт, ки пахши барномаҳоро бо 8 забон: тоҷикӣ, дарӣ, 
форсӣ, русӣ, узбекӣ, арабӣ, англисӣ ва ҳиндӣ барои ҳамзабонони бурунмарзӣ ва ихлосмандони 
фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик шуруъ намуданд.  

Яке аз масъалаҳои таъмини амнияти иттилоотӣ ин истифодаи техникаву технологияи 
замонавии пахши барномаҳо, фарогирии бештари ҳудудҳои ҷумҳурӣ бо мавҷи шабакаҳо, 
таъмини аудитория бо барномаҳои хушсифат ва истифода аз имкониятҳои муосири техникӣ 
мебошад. Бо ин мақсад тибқи дастуру Ҳукумати ҷумҳурӣ соли 2007 тамоми шабакаҳои Радиои 
Тоҷикистон бо техникаи рақамӣ муҷаҳҳаз гардида, фарогирии пахши барномаҳо ба 70%-и 
қаламрави мамалакат расонда шуд. Соли 2009 бошад, шабакаҳои радиоии «Садои Душанбе» ва 
«Овози тоҷик» ба пахши шабонарӯзии барномаҳо гузаштанд. Ҳоло чор шабакаи радиои 
ҷумҳуриявӣ: Радиои Тоҷикистон, «Садои Душанбе», «Овози тоҷик» ва “Фарҳанг” дар як 
шабонарӯз бо ҳашт забон 96 соат барнома таҳия ва пахш намуда, дар тарбияву ташаккули 
афкори ҷомеа ва таъмини амнияти иттилоотии ҷумҳурӣ нақши муассир мегузоранд. Бо мақсади 
ҳифзи фазои мафкуравӣ ва таъмини амнияти иттилоотӣ соли 2011 дар назди Агентии миллии 
иттилоотии Тоҷикистон «Ховар» Корхонаи воҳиди давлатии радиои «Ховар» ташкил карда шуд, 
ки имрӯз яке аз маҳбубтарин радиоҳои кишвар маҳсуб меёбад. Ин радио ба хотири саҳм 
гузоштан дар таъмини амнияти иттилоотии ҷумҳурӣ пайваста хабарҳоро оид ба муҳимтарин 
ҳодисаву рӯйдодҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон ба сокинони кишвар мерасонад. Ҳамзамон, дар тамоми 
гӯшаю канори олам тариқи сомонаи Агентӣ дар Интернет шунидани барномаҳои радиои 
«Ховар» имконпазир аст. Ба хотири таъмини амнияти иттилоотии мамлакат дар замони 
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Истиқлоли давлатӣ дар баробари шабакаҳои радиоӣ, телевизиони давлатии Тоҷикистон, ки дар 
аввал танҳо аз як шабака иборат буд ва дар як рӯз ҳамагӣ аз 6 то 8 соат барнома пахш мекард, ба 
таҷдид, бозсозӣ ва ба таҳаввули бунёдӣ рӯ ниҳод. Бо дарки ҳамин масъала, соли 1998 дар 
телевизиони тоҷик тағйироти ҷиддӣ ба амал оварда шуд. Ҳайати арзёбии сифати наворҳо ва 
тасвирҳо созмон ёфта, маркази продюссерӣ ва гурӯҳи таҳлилӣ ташкил карда шуд, ки ба 
пешбурди кор мусоидат намуданд. Бори нахуст дубляжи филмҳои мустанад, филмҳои 
телевизионӣ ва тасвирӣ ба роҳ монда шуд. Бо ин мақсад дар сохтори ин расона идораи дубляж 
ташкил гардид, шоу-барномаҳо рӯйи кор оварда шуданд. Дар ин давра бо мақсади мунтазам 
таъмин кардани бинандагон бо барномаҳои иттилоотию маърифатӣ, ҷолибу диданӣ ва ба ин 
васила, таъмин намудани амнияти иттилоотӣ ҳаҷми пахши муназзами барномаҳо дар як рӯз ба 9 
соат расонда шуд. Барои амалӣ намудани нақшаҳои эҷодӣ, ҳифзи фазои иттилоотӣ, манфиатҳои 
миллӣ ва таъмини амнияти иттилоотии кишвар тағйироти ҷиддӣ дар соҳаи телевизион аз соли 2005 
оғоз шуд. Дар муддати кӯтоҳ бо ташаббус ва дастгириҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2005 Муассисаи 
давлатии «Телевизиони Сафина», соли 2006 Муассисаи давлатии “Телевизиони кӯдакону наврасон – 
“Баҳористон” ва соли 2008 Муассисаи давлатии «Ҷаҳоннамо» таъсис дода шуд, ки фазои иттилоотии 
ҷумҳурӣ боз ҳам мукаммал гардида, ба таъмини амнияти иттилоотӣ мусоидат намуданд. Аввалин 
омилҳои рақобатпазирӣ дар майдони муборизаҳои иттилоотӣ ба вуҷуд омада, эътимоду боварии 
мардум ба ВАО-и дохилӣ афзуд. Инчунин, 26 июни соли 2006 дар телевизиони Тоҷикистон пахши 
барномаҳо бо таҷҳизоти рақамӣ оғоз шуд, ҳаҷми пахши барномаҳо аз 9 ба 18 соат расид, телевизион 
ба низоми моҳвора пайваст, системаи нави телевизионҳои давлатии Тоҷикистон ташкил ва 
тақвият ёфт. Муҳимтарин нукта он аст, ки дар ин давра ташаккули фазои расонаии замони 
Истиқлоли давлатӣ асосан ба анҷом расида, ба таҳким, тавсеа, ҳифз, амният ва мукаммалсозии 
он иқдом гирифта шуд. Соли 2006 Муассисаи давлатии “Телевизионии Сафина” тариқи пахши 
рақамӣ ба моҳвора пайваста, соли 2017 ба формати дорои дақиқияти баланди HD (Эйч Дӣ) 
гузашт ва имрӯз барномаҳои худро тавассути таҷҳизоти муосир бо сифати баланд пешкаши 
бинандагон мегардонад.  

Ҳанӯз аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ Ҳукумати мамлакат масъалаи тарбияи 
мутахассисони соҳибмаълумот, баланд бардоштани сатҳи донишу малакаи касбӣ ва густариши 
тафаккури техникии кӯдакону наврасонро дар мадди аввал гузошта буд. Бо ин мақсад, яъне 
тарбияи наврасон дар рӯҳияи дуруст ва таъмини амнияти иттилоотӣ дар миқёси кишварҳои 
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори аввалинҳо бо ташаббуси 
Сарвари давлат 1 августи соли 2006 барои кӯдакону наврасони мамлакат телевизиони махсус – 
Муассисаи давлатии «Телевизиони кӯдакону наврасон - «Баҳористон» таъсис дода шуд. Мақсад 
аз таъсиси муассисаи мазкур мукаммал намудани фазои иттилоотии ҷумҳурӣ, дар рӯҳияи 
худшиносии миллӣ, ифтихори ватандорӣ, шаъну шарафи шаҳрвандӣ тарбия намудани кӯдакону 
наврасон, шиносоӣ бо арзишҳои волои милливу умумибашарӣ ва қонеъ гардонидани талаботи 
бадеию эстетикии онҳо мебошад. Барномаҳои шабака аз аввали таъсис то соли 2008 дар ҳаҷми 8 
соат пахш мегардиданд. Аз ин пас муассиса бо техникаи нави рақамӣ гузашта, минбаъд дар як 
шабонарӯз дар ҳаҷми 12 соат барнома пахш мекард ва ҳамчунин, пахши шабака тавассути 
моҳвора ба роҳ монда шуд. Имрӯз бо шарофати дастгириҳои пайвастаи Ҳукумат ва муҳайё 
сохтани шароити созгори корӣ имконият пайдо шуд, ки барномаҳои Муассисаи давлатии 
«Телевизиони кӯдакону наврасон - «Баҳористон» аз соати 7.00 то соати 22.00 идома ёбанд. 
Барномаҳои шабака асосан бо забони давлатӣ таҳия шуда, бо забонҳои русӣ ва англисӣ низ 
мавод пахш мегардад.  

Асри ХХ1 қарни иттилоот ва гуфтугӯйи тамаддунҳост. Таъмини ҷомеа бо иттилооти саҳеҳу 
боэътимод, баланд бардоштани сифат ва фаврияти иттилоот дар соҳаҳои сиёсат, иқтисод, 
иҷтимоъ, илму фарҳанг, бозтоби ахбори муҳим аз мамолики хориҷи дуру наздик ва таъмини 
амнияти иттилоотӣ самти муҳимтарини кори телевизионҳои муосири иттилоотӣ ба шумор 
меравад. Тоҷикистон дар ин самт аз ҷомеаи ҷаҳонӣ дар канор буда наметавонад ва бо 
назардошти ин 31 октябри соли 2008 Муассисаи давлатии «Ҷаҳоннамо» бо мақсади 
мукаммалсозии фазои иттилоотӣ ва таъмини амнияти иттилоотии Тоҷикистон таъсис дода шуд. 
Ба фаъолият шуруъ намудани телевизиони иттилоотӣ таҳти унвони Муассисаи давлатии 
“Ҷаҳоннамо”, ки шабакаи чаҳоруми телевизионии умумиҷумҳуриявӣ буда, шаборӯз мардумро бо 
хабарҳои наву тоза аз дохил ва хориҷи кишвар бо чор забон – тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва арабӣ 
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ошно месозад, рӯйдоди навбатии дорои аҳамияти таърихӣ дар фазои иттилоотию маънавӣ ва 
фарҳангии Тоҷикистони соҳибистиқлол аст. Ин телевизион равзанае дар шинохти ҷаҳони муосир 
барои тамошобин ба шумор меравад. Телевизиони «Ҷаҳоннамо» дар муддати кӯтоҳ мақоми хоси 
худро пайдо карда, ба хотири таъмини амнияти иттилоотӣ фазои иттилоотии кишварро ба 
муддати 24 соати дигар комилтар намуд. Муассисаи мазкур ҳоло бо шабакаҳои телевизионии 
«Ал-ҷазира»-и давлати Қатар, «Пресс-ТВ»-Ҷумҳурии Исломии Эрон, «Раша Тудей»-и 
Федератсияи Россия, «Нурин» ва «Орзу»-и Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, бахши форсии 
шабакаи «Би-Би -Си»-и Британияи Кабир, “Евронюс”-и Иттиҳоди Аврупо ва ғайраҳо ҳамкории 
хуб дорад. Дар шабакаи “Ҷаҳоннамо” дар баробари барномаҳои иттилооотӣ, ҳамзамон, 
барномаҳои таҳлилӣ низ таҳия ва пахш мегарданд. Барномаҳои таҳлилии ин шабака бештар 
фарогири мавзуъҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ буда, дар инъикос ва ифшои 
камбудиҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ саҳми босазо доранд.  

Бо назардошти шиддат ёфтани ҷангҳои иттилоотӣ, муборизаҳои мафкуравӣ ва зарурат ба 
таҳкими амнияти иттилоотӣ, 8 декабри соли 2009 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар бинои Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо аҳли эҷод, аз ҷумла, кормандони воситаҳои ахбори оммаи мамлакат мулоқот 
намуданд. Дар ҳамоиш масоили инъикоси мавзуъҳои мубрами ҷомеа дар воситаҳои ахбори омма, 
аз ҷумла, вазъи энергетикии кишвар ва татбиқи ҳадафҳои стратегии Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба расидан ба истиқлоли энергетикӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва раҳоӣ аз 
бунбасти коммуникатсионӣ баррасӣ шуд. Сарвари давлат аҳли эҷоди мамлакат, пеш аз ҳама, 
намояндагони воситаҳои ахбори оммаро дар инъикоси воқеъбинона ва дурусти ҳадафҳои мазкур, 
дар сатҳи баланди касбӣ ва диду нигоҳи тоза омода кардани барномаҳои радиоию телевизионӣ ва 
матолиби хабарию таҳлилӣ даъват намуданд.  

Ҳамин тариқ, бо мақсади боз ҳам мукаммал намудани фазои иттилоотии мамлакат, таъмини 
амнияти иттилоотии он, таъмини аудитория бо маълумоти расмию созанда, рақобатпазирии 
соҳаи телевизиону радиои ҷумҳурӣ ва ҳифзи амнияти иттилоотӣ, соли 2016 дар соҳа якбора се 
муассисаи нав: муассисаҳои давлатии телевизонҳои “Синамо”, “Варзиш” ва “Академияи васоити 
ахбори оммаи Тоҷикистон” мавриди истифода қарор дода шуд. Таъсиси Муассисаи давлатии 
телевизиони “Синамо” аз иқдомҳои наҷибу созанда ва ғамхорию дастгириҳои Пешвои миллат баҳри 
рушди соҳаҳои синамо, телевизион ва фарҳанг мебошад. Дар оғоз барномаҳои телевизиони “Синамо” 
дар як шабонарӯз танҳо 18 соат пахш мегардид. Аз 1 марти соли 2019 телевизиони “Синамо” ба 
пахши шабонарӯзӣ гузашт, яъне ҳаводорони ин шабака минбаъд давоми 24 соат беҳтарин филмҳои 
гуногужанр ва барномаҳои ҷолибу рангинро аз шабакаи дӯстдоштаашон тамошо менамоянд. 
Ифтитоҳи Муассисаи давлатии телевизиони “Варзиш” аз он ҷиҳат муҳим буд, ки аудитория ба 
тарғиби тарзи ҳаёти солим, ташвиқи чарабиниҳои варзишӣ ва ба ин васила, барои оммавӣ намудани 
намудҳои гуногуни варзиш мароқи беандоза дошт. Зеро варзиш як самти муҳимми сиёсати Пешвои 
миллат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб мегардад. Бо дастгирии Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон Муассисаи давлатии телевизиони “Варзиш” аз 1 марти 
соли 2016 бори аввал ба формати FULL HD (дақиқияташ пурраи Эйч Дӣ) корро оғоз намуд. 
Мухлисон ва ҳаводорони варзиш имкон пайдо намуданд, ки мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ, амсоли 
бозиҳои олимпӣ, чемпионатҳои ҷаҳону Осиё ва Аврупо, мусобиқаҳои ҷудо, баскетболу хоккей ва 
амсоли инҳоро бо забони тоҷикӣ тамошо кунанд.  

Вазифаи Академияи воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон тарбияи мутахассисони болаёқати 
воситаҳои ахбори оммаи мамлакат, кормандони шабакаҳои телевизиониву радиоӣ бо мақсади 
саҳм гузоштан дар муборизаҳои мафкуравӣ ва таъмини амнияти иттилоотии кишвар мебошад. Бо 
мақсади ба талаботи рӯз мутобиқ гардонидани услуби фаъолияти воситаҳои ахбори омма, 
Академия омӯзиши таҷрибаи пешқадами давлатҳои пешрафтаро дар самти пешбурди корҳои 
тарғиботиву иттилоотонӣ, омодасозии кадрҳо ва истифодаи технологияҳои муосир ба роҳ 
мемонад. Муҳимтар аз ҳама, бо таъсиси Академия сатҳи касбӣ ва завқи бадеии кормандони соҳа 
такмил дода шуда, рушди воқеии воситаҳои ахбори оммаи мамлакат то андозае таъмин гардид. 
Дар ин боргоҳи илму маърифат бо ҷалби мутахассисони шинохтаи дохиливу хориҷӣ табодули 
таҷрибаи пешқадам ва сабку услуби муосир, гузаронидани семинару симпозиюмҳо ҳамоишҳои 
касбии дохиливу байналмилалӣ пешбинӣ шудааст, ки ин омил дар тарбияи кадрҳои касбии соҳа 
нақши муҳим хоҳад гузошт. Таъсиси Академияи воситаҳои ахбори омма тадбири зарурӣ буда, 
чунин ниҳоди илмиву таҳқиқотӣ воситаи асосии таъмини соҳа бо кадрҳои баландихтисоси касбӣ 
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ба шумор меравад. Дар заминаи Академияи воситаҳои ахбори омма дар баробари баланд 
бардоштани малакаи касбӣ ва такмили ихтисос, инчунин, барои омода намудани муҳаққиқону 
таҳлилгарони сиёсӣ, мунаққидону коршиносон ва олимоне, ки дар мавзуъҳои воситаҳои ахбори 
омма, бахусус, телевизион ва радио рисолаҳои илмӣ ҳимоя мекунанд, шароити мусоид фароҳам 
оварда шудааст. Ба ифтихори эълон шудани соли 2017 ҳам чун Соли ҷавонон шабакаи нави 
телевизионии “Футбол” таъсис ёфт, ки ҳадафи он муаррифии наврасону ҷавонони болаёқати 
кишвар, футболи миллӣ, оммавигардонии он ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар байни аҳолии 
кишвар мебошад. Бозтоби мусобиқаҳои варзишӣ, ҷалби аҳолӣ ба намудҳои гуногуни варзиш ва 
тарғиби сиёсати Сарвари давлат дар риштаи варзиш аз самтҳои муҳимтарини кори шабака ба 
ҳисоб мераванд. Пурра таъмин намудани аҳолии мамлакат бо мавҷи шабакаҳои телевизион ва 
радиои давлатӣ дар пахши рақамӣ ҳамчун воситаи муҳими таъмини амнияти иттилоотӣ, яке аз 
масъалаҳои муҳим мебошад, ки ҳамеша дар меҳвари таваҷҷуҳи Сарвари давлат ва Ҳукумати 
ҷумҳурӣ қарор дорад. Бо мақсади таъмини аҳолии кишвар бо иттилооти ватанӣ, аз соли 2010 ба 
инҷониб ду барномаи давлатии пахши телевизиони рақамӣ қабул гардидааст. Дар натиҷаи 
татбиқи “Барномаи давлатии рушди пахши телевизиони рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2010-2015” фарогирии аҳолии мамлакат бо мавҷи шабакаҳои давлатии телевизион ба 
бештар аз 65% расид. Соли 2019 бо мақсади пурра дастрасӣ пайдо намудани сокинони мамлакат 
бо барномаҳои шабакаҳои телевизион бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 август, 
№437 барномаи дуюми давлатии рушди пахши телевизиони рақамӣ барои солҳои 2020-2024 
қабул шуд. Дар марҳилаи якуми иҷрои барномаи мазкур, ки соли 2020-ро дар бар мегирифт, 21 
фиристандаи гуногуниқтидор ва мувофиқ ба минтақа дар маркази шаҳру ноҳияҳои Бохтар, 
Левакант, Шаҳритус, Балҷувон, Муъминобод, Айнӣ, Мастчоҳ, Лахш, Рӯшон, Ёвон, Роғун, 
Дарвоз, Ишкошим, Роштқалъа, Мурғоб ва деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик, Туланазари 
ноҳияи Хуросон, Ворӯхи ноҳияи Исфара, Зумудги ноҳияи Ишкошим, Нӯшори поёни ноҳияи 
Тоҷикобод, Шайдони ноҳияи Ашт насб ва ба истифода дода шуданд. Ҳамин тариқ, дар охири 
соли 2020 фарогирии аҳолӣ бо барномаҳои шабакаҳои давлатии телевизион дар пахши рақамӣ ба 
72% расонда шуд ва марҳилаи якуми барномаи мазкур 100% иҷро гардид. Дар соли 2020, 
ҳамзамон, фоизи фарогирии аҳолӣ бо пахши барномаҳои Радиои Тоҷикистон 3,25%, шабакаҳои 
радиоии “Овози тоҷик” 2,77%, “Садои Душанбе” 2,34% зиёд карда шуд. Дар доираи иҷрои 
марҳилаи дуюми барнома дар соли 2021 насби 24 фиристандаи гуногуниқтидор дар назар дошта 
шудааст. Ҳоло фиристандаҳои гуногуниқтидор тибқи нақша дар маҳалҳои Навдонаки ноҳияи 
Рашт, Зуманди ноҳияи Варзоб, Ҷайралии ноҳияи Темурмалик, Сари Хосори ноҳияи Балҷувон, 
маркази шаҳри Истиқлол, маркази ноҳияи Спитамен, Купрӯкбошии ноҳияи Лахш, Кӯҳсори 
шаҳри Турсунзода, Хумдони ноҳияи Нуробод, Сучони ноҳияи Шуғнон, Колхозчиёни шаҳри 
Панҷакент, маҳалҳои Муни ноҳияи Шуғнон, Техарви ноҳияи Ванҷ, Ростровути ноҳияи 
Деваштич, Ашти поёни ноҳияи Ашт, Хундара ва Қашқараки ноҳияи Файзобод, Сангтӯдаи 
ноҳияи Данғара, Кулдараи ноҳияи Ховалинг, маркази ноҳияи Шаҳристон, маркази ноҳияи 
Сангвор, Шуҷанди ноҳияи Рӯшон, Теми шаҳри Хоруғ ва Рӯҳафзои ноҳияи Темурмалик насбу 
васл гардиданд. Корҳои анҷомшуда боис гардид, ки фоизи фарогирии аҳолӣ бо барномаҳои 
давлатии телевизион ва радио дар сатҳи ҷумҳурӣ дар пахши рақамӣ аз 72%-и қаблии соли 2020 
ба 78,5% расонида шуда, марҳилаю дуюми татбиқи барнома дар соли 2021 низ 100% иҷро 
гардид. Инчунин, ҷиҳати беҳтар намудани фарогирӣ бо пахши барномаҳои радиои давлатӣ соли 
равон дар мавҷи FM дар маҳали Нефтеободи ноҳияи Исфара ва дар маркази ноҳияи Ванҷ 
фиристандаи радиоӣ насб гардид.  

Ҳамчунин, бо мақсади таъмини амнияти иттилоотӣ, таҳким бахшидани корҳо дар самти 
ҳифзи фазои мафкуравӣ, рушду густариши соҳаи телевизион ва радио, ҳамқадами замон будан, 
таъмини аҳолӣ бо мавҷи шабакаҳои телевизион ва радио, бо сифати баланди техникӣ пешниҳод 
намудани барномаҳо ва тарбия намудани мутахассисони касбии соҳа 30 июли соли 2020 қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Барномаи давлатии рушди телевизион ва радио дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025” ба тасвиб расид. Барномаи мазкур самтҳои 
асосӣ, афзалиятнок ва амалишавии сиёсати давлатро дар соҳаи телевизион ва радио мушаххас 
сохта, барои баланд бардоштани сатҳу сифат, мазмуну муҳтавои маводи аудиовизуалӣ ва 
татбиқи технологияи муосири соҳа шароит фароҳам меорад. Амалишавии Барнома низоми 
идоракунии соҳаро такмил дода, мундариҷаи ғоявии барномаҳои телевизион ва радиоро ғанӣ 
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мегардонад ва барои таҳияи барномаҳои рақобатпазир дар бозори воситаҳои ахбори омма 
шароити муносибро фароҳам месозад. Татбиқи барнома ба муҳлати панҷ сол пешбинӣ гардида, 
маблағгузории он дар доираи маблағҳои пешбининамудаи буҷети давлатӣ, даромадҳои иловагии 
Кумита ва дигар сарчашмаҳои маблағгузорие, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ 
накардааст, амалӣ карда мешавад. Соли равон бо мақсади ҳифзи фазои мафкуравӣ дар мамлакат 
ва таъмин намудани амнияти иттилоотӣ дар доираи татбиқи марҳилаи якуми “Барномаи 
давлатии рушди телевизион ва радио дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025” як 
қатор корҳо ба анҷом расонда шуд. Аз ҷумла, тавассути ташкили курсҳои такмили ихтисос ва 
семинарҳои омӯзишӣ як гурӯҳ сенариянависон, коргардонҳо, наворбардорон, тасвирбардорон, 
пардозгарон, танзимгарони видео ва садо, рассомон, дизайнерон, декораторон, муҳандисони 
техникӣ, муҳандисони студияҳои телевизион, студияи сайёри телевизион, равшанидиҳандагон, 
рассом-нурпардоз, ороишгарони касбии студияҳои телевизионӣ, коргардонҳои овоз, 
ороишгарони садо, муҳандисони радиошунавонӣ, журналистони соҳавӣ ва тадқиқотгар 
шабакаҳои телевизион ва радиои давлатӣ, ки аз ҳадафҳои барномаи мазкур мебошад, ба такмили 
ихтисос ва омӯзиши дастовардҳои нави соҳа фаро гирифта шуданд. 

Ҳамин буд, ки дар шабакаҳои телевизион ва радио шумораи такроршавии барномаҳо ба 
маротиб кам гардида, дар онҳо барномаҳои нав бо диду тарзи пешниҳоди тоза рӯйи кор омаданд, 
ки ҳамарӯза манзури бинандагону шунавандагон мегарданд. Дар доираи татбиқи марҳилаи якуми 
барномаи мазкур, инчунин, фаъолияти бунгоҳҳои хабарии шабакаҳои телевизион ва радиои 
давлатӣ дар шаҳру навоҳии мамлакат тақвият бахшида шуд.  

Дастгоҳҳои идора ва пахши барномаҳои 4 шабакаи радиоии ҷумҳуриявӣ: Радиои 
Тоҷикистон, “Садои Душанбе”, “Овози тоҷик” ва “Фарҳанг” бо навтарин технологияи соҳа ва 
дастгоҳҳои муосири истеҳсоли Италия иваз карда шуданд. Дар баробари ин, ҷиҳати мусоидат ба 
фаъолияти шабакаҳои телевизион ва радиои давлатӣ ба телевизион ва радиои шаҳри “Кӯлоб” 
дастгоҳи идора ва пахши барномаҳо, компютер ва мизу курсиҳо дастрас ва насб гардиданд. Дар 
ин давра ҳайати эҷодию техникии шабакаҳо дар ҳаҷми садҳо соат филми мустанад, илмӣ-
оммавӣ, силсилафилмҳо ва филмҳои аниматсионӣ таҳия ва сабт намуданд, ки тавассути 
шабакаҳои телевизион ва радио пахш гардиданд. Ҳамчунин, як қатор таҷҳизоти сабт ва танзими 
барномаҳои телевизионӣ, танзим ва тақвияти овоз, камераҳои наворбардорӣ, инчунин, таҷҳизоти 
техникӣ, равшанидиҳӣ ва суфлёр барои студия харидорӣ гардида, ба шабакаҳои телевизион ва 
радиои ҷумҳуриявӣ, телевизионҳои “Илм ва табиат” ва “Шаҳнавоз” тақдим карда шуд. 

Зимнан, бо мақсади беҳтар намудани сатҳу сифати барномаҳо, баланд бардоштани малакаю 
маҳорати кормандон, тақвияти неруи зеҳнӣ, баланд бардоштани маҳорати эҷодию суханварӣ ва 
малакаи касбию ҳунари ровигӣ, арҷгузорӣ ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, таҳкими эҳсоси 
худогоҳию худшиносӣ, такмили захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ ва ба ин васила саҳм 
гузоштан дар таъмини амнияти иттилоотӣ бори аввал дар байни кормандони воҳидҳои сохтории 
Кумита озмуни адабии “Эъҷози сухан” баргузор гардид, ки дар он кормандони воҳидҳои 
сохтории Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолона 
ширкат варзиданд. Бо ин мақсад, ҳамзамон, дар Кумита бори аввал даври якуми Озмуни 
ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст” доир карда шуд, ки дар он беш аз 300 нафар 
корманди воҳидҳои сохторӣ ширкат варзида, 10 нафар ба даври ноҳиявии озмуни мазкур роҳ 
ёфтанд ва аз 10 нафари пешниҳодгашта ҳамаашон бо гирифтани ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва 
роҳхат ба даври шаҳрӣ роҳ ёфтанд. Дар даври шаҳрӣ (вилоятӣ, минтақавӣ) бо гирифтани ҷойҳои 
якум (3 нафар), дуюм (2 нафар), сеюм (1 нафар) ва барои иштироки фаъолона (1 нафар), дар 
маҷмӯъ, 7 нафар ба даври ҷумҳуриявии озмуни “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст” роҳ ёфтанд. 
Инчунин, бо мақсади мунтазам баланд бардоштани завқи китобхонию шеърдонӣ, тақвияти неруи 
зеҳнӣ, баланд бардоштани маҳорати эҷодию суханварӣ ва малакаи касбию ҳунари ровигӣ, 
арҷгузорӣ ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, такмили 
захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавии кормандон ва беҳтар намудани сатҳу сифати 
барномаҳо, дар Кумита маҳфилҳои илмию адабии “Сеҳри сухан” (барои дӯстдорони сухану 
ҳунари ровигӣ), “Навқалам” (барои алоқамандони шеъру шоирӣ) ва “Хирадмандон” (барои 
дӯстдорони китобу китобхонӣ) ташкил гардид, ки чорабиниҳои онҳо ҳар моҳ як маротиба 
баргузор мешаванд. 
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Ҳамин тариқ, марҳилаи якуми “Барномаи давлатии рушди телевизион ва радио дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025” то имрӯз беш аз 95% иҷро гардида, барои 
татбиқи пурраи он Кумита тадбирҳои саривақтӣ ва зарурӣ меандешад. Бояд гуфт, ки ҷалби 
шаҳрвандан, бахусус насли наврасу ҷавони мамлакат ба фанҳои табиӣ, дақиқ, риёзӣ, техникӣ ва 
технологӣ яке аз ҳадафҳои созандаи Ҳукумати ҷумҳурӣ мебошад. Бо ин мақсад ва ба хотири 
мукаммалсозии фазои мафкуравию таъмини амниятии иттилоотии ҷумҳурӣ 25 августи соли 2020 
телевизиони нави соҳавӣ – Муассисаи давлатии телевизиони «Илм ва табиат» таъсис дода шуд, 
ки дар як шабонарӯз 18 соат барнома пахш менамояд. Таъмини аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
хабару гузоришҳои илмӣ, барномаҳои таълимӣ ва табиатшиносӣ, чорабиниҳое, ки дар ҷумҳурӣ 
ва берун аз он доир мегарданд, инчунин, ташкил намудани чорабиниҳо ҷиҳати рушди равияҳои 
илм ва паҳлуҳои кашфнашудаи табиат, бедор кардани завқи омма, фароҳам овардани шароити 
зарурии моддию техникӣ, ки барои баланд бардоштани рушди равияҳои илм ва табиатшиносӣ, 
зудудани хурофот ва фанатизм мусоидат менамоянд, аз ҳадафҳои асосии Муассисаи давлатии 
телевизиони «Илм ва табиат» мебошанд. Бо мақсади рафъи норасоиҳо, таъмини талаботи 
аудитория, ҳифзи фазои иттилоотии мамлакат аз ҳар гуна хабару маълумоти ғаразнок соли 2021 
бо ташаббус ва дастгирии Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ду падидаи дигари 
муҳимми фарҳангӣ – муассисаҳои давлатии телевизиони “Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” ва 
“Шаҳнавоз” таъсис дода шуданд, ки мақсади онҳо баланд бардоштани нуфуз ва ҷолибияти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари сайёҳӣ, ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба кишвар, таъмини 
аҳолӣ бо хабару гузоришҳо ва барномаҳо оид ба соҳаҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии дохил ва 
хориҷи кишвар, ташкил намудани чорабиниҳо ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, 
ташаккули талаботи аҳолӣ ба ҳунарҳои мардумӣ, бедор кардани завқи ҷомеа ба он, фароҳам 
овардани шароити зарурии моддию техникӣ, ки барои баланд бардоштани рушди сайёҳӣ ва 
ҷалби сайёҳони хориҷӣ равона карда шудаанд, тарғиби шаклҳои дастаҷамъонаи ҳунарҳои 
мардумӣ ва барномаҳои давлатии рушди соҳаи сайёҳӣ, ҷалби васеи табақаҳои гуногуни ҷомеа ба 
рушди ҳунарҳои мардумӣ ва сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ, тарғиби фаъолияти ҳунарҳои мардумӣ 
оид ба касбу кори гуногун, мусоидат ба равияҳои солими сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, 
сайёҳӣ ва тарғиби мусиқии касбиву анъанавӣ мебошад. Ҳаводорони савту наво имкон пайдо 
доранд, ки ҳамарӯза ба муддати 24 соат барномаҳои ҷолиби тафреҳиву озмуниро аз телевизиони 
“Шаҳнавоз” тамошо намоянд. Муассисаи давлатии телевизиони “Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” 
низ ба фаъолият пардохта, барои минбаъд талаботи бинандагонро қонеъ хоҳад намуд. Ҳамзамон, 
дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат дар баробари телевизиониҳои ҷумҳуриявӣ, бо мақсади 
пуррасозии фазои иттилоотӣ ва таъмини амнияти иттилоотӣ дар маркази вилоятҳо 
телевизионҳои маҳаллӣ таъсис дода шуданд, ки барои пуррасозии фазои иттилоотии ҷумҳурӣ ва 
таъмини амнияти иттилоотии ҷумҳурӣ хизмат мекунанд. Аз ҷумла, телевизиони “Бадахшон” дар 
заминаи радиои “Бадахшон” ба кор шуруъ намуд. Бо шарофати Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сиёсати созандаи Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон телевизион ва радиои “Бадахшон” бамаротиб рушду пешрафт кард. 
Дар рӯзҳои ҷашни Рӯзи Ваҳдати миллӣ соли 2010 бинои дуошёнаи телевизиони “Бадахшон” 
мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Бо дастури Пешвои миллат аз соли 2019 пахши 
барномаҳои телевизиони вилоятӣ тариқи моҳвора ба роҳ монда шуд, ки имрӯз 32 кишвари олам 
қисман ва 16 давлати ҷаҳон пурра аз намоиши барномаҳои телевизиони “Бадахшон” бархурдор 
мебошанд. Аз баракати истиқлолу озодӣ сокинони ноҳияҳои Дарвозу Ванҷ, Рӯшону Шуғнон, 
Роштқалъаю Ишкошим ва Мурғоб низ аз намоиши барномаҳои телевизиони вилоятӣ бархӯрдор 
шуданд, ки тавассути он пайваста аз пешрафту тарақиёти вилоят огоҳӣ пайдо менамоянд. 
Телевизиони вилояти Суғд яке аз аввалин телевизионҳои вилоятӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ маҳсуб 
ёфта, барномаҳои худро бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва узбекӣ омода менамояд. Соли 1992 рафти 
баргузории Иҷлосияи таърихии 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар Қасри Арбоби 
шаҳри Хуҷанд доир гардид, ки телевизиони вилоят онро пурра сабт намуда, пешниҳоди аҳолии 
ҷумҳурӣ гардондааст. Телевизиони вилояти Суғд дар ибтидо тариқи шабакаи Телевизиони 
Тоҷикистон дар ҳаҷми 1 соат барнома пахш мекард. Аз соли 2007 соҳиби шабакаи алоҳида 
гардида, ба пахши 8-соатаи барномаҳо ва моҳи декабри соли 2016 ба пахши 18-соатаи барномаҳо 
шуруъ намуд. 24 октябр соли 2019 шабака пахши барномаҳояшро дар формати дақиқияташ 
баланди HD (Эйч Ди) оғоз намуд. Идораи телевизион ва радиои вилояти Хатлон дар ҳудуди 
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вилоят ягона муассисаи иттилоотии давлатии вилоятӣ маҳсуб ёфта, меваи замони истиқлол 
мебошад. Муассиса 24-уми августи соли 1993 таъсис ёфта, солҳои нахустини фаъолият аз тариқи 
шабакаи «Тоҷикистон» дар ҳаҷми якуним соат барнома пахш мекард. Нақши телевизиони 
Хатлон дар пойдории сулҳу субот, тинҷиву оромӣ, баҳам овардани мардум, тарғибу ташвиқи 
сиёсати давлату Ҳукумат, барқарорсозии ҳокимияти конститутсионӣ, баланд бардоштани 
маърифати шаҳрвандон бағоят бузург аст. 27 июни соли 2008 телевизиони Хатлон соҳиби 
шабакаи алоҳида шуд. То соли 2018 агар барномаҳои телевизионӣ аз 4 то 16 соат пахш 
мегардиданд, пас, шуруъ аз моҳи майи соли 2018 соати пахши барномаҳои телевизиони Хатлон 
ба 18 соат расонда шуд. 4 августи соли 2019 пахши телевизионҳои вилоятии “Бадахшон”-у 
“Хатлон” ва минтақавии “Кӯлоб” тавассути моҳвора оғоз ёфт. Пахши барномаҳои телевизиони 
Хатлон аз 18 ба 21 соат ва шуруъ аз 9 сентябри соли 2020 дар ҳаҷми 24 соат, яъне ба таври 
шабонарӯзӣ ба роҳ монда шуд. 

Телевизиони “Кӯлоб” низ падидаи даврони истиқлол аст. Баъди ба даст овардани 
Истиқлолияти давлатӣ дар мушкилтарин давраи давлатдории миллати тоҷик – 14 майи соли 1992 
дар собиқ вилояти Кӯлоб телевизиони “Кӯлоб” ҳамчун телевизиони хусусӣ таъсис дода шуд. 
Албатта, дар ин давраи басо ноором ташкил намудани чунин расонаи муҳимми таблиғотӣ кори 
осон набуд. Новобаста аз набудани одитарин таҷҳизотҳои техникӣ, дар ҳамин давраи барои 
мардуми Тоҷикистон, аз ҷумла, аҳолии вилоятҳои Кӯлобу Бохтар (собиқ шаҳри Қурғонтеппа) 
хело мушкил ин расона самти фаъолияти худро баҳри оромии ҷомеа, барқарор намудани 
ҳокимияти конститутсионӣ, якпорчагии Тоҷикистон, пойдории ваҳдати миллӣ, сулҳу субот, 
баргардонидани ҳамватанони иҷборӣ равона намуд. 7 сентябри соли 2001 телевизиони “Кӯлоб” 
ҳамчун телевизиони минтақаи Кӯлоб ба сохтори Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон шомил карда шуд. Ин тадбир имкон дод, ки вазъи фаннии телевизион беҳ 
гардад, сифати таҳияву пахши барномаҳо боло равад, минтақаи пахш васеъ шавад. Ҳамчунин, 
соли 2006 бинои телевизион бо тарҳи наву замонавӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи имрӯзи ҷомеа 
мавриди истифода қарор дода шуд. 

Ҳамин тариқ, давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини амнияти 
иттилоотӣ ва тарғиби соҳаҳои алоҳидаи ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии мардум телевизионҳои 
соҳавиро таъсис дод, ки он ба рушди ҳам телевизион ва ҳам як соҳаи алоҳида хизмат мекунад. 
Барои мисол, таъсиси телевизиони «Сафина» ҳамчун шабакаи фарҳангӣ бо мақсади рушди 
фарҳанги миллӣ ва арзишҳои мардумӣ таъсис дода шуд. Телевизиони «Баҳористон» ба хотири 
тарбияи насли наврас ва рангину зебо намудани дунёи кӯдакон роҳандозӣ шуд. Телевизиони 
“Ҷаҳоннамо” дар самти пахши иттилооти саҳеҳу дақиқу боэътимоди сареъ, телевизиони 
“Шаҳнавоз” барои рушди мусиқӣ ва тарғиби мусқии касбӣ ва суннатӣ, инчунин телевизиони 
“Илм ва табиат” ҷиҳати муаррифии дастовардҳои олимон, шиносоӣ бо натиҷаи пажӯҳиши 
олимони ҷаҳон ва тарғиби зебоиҳои кишвари ҳамешабаҳори Тоҷикистон, телевизиони “Синамо” 
баҳри таблиғи соҳаи кино нақши бориз доранд. Телевизиони «Варзиш» бо ҳадафи инъикоси 
дастовардҳои варзишгарони тоҷик, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва рушди варзиш ва тарбияи 
ҷисмонӣ дар кишвар таъсис дода шудааст.  

Аммо, бовуҷуди марҳила ба марҳила беҳтар гардидан вазъи таъмини амнияти иттилоотӣ дар 
замони Истиқлоли давлатӣ имрӯз фазои иттилоотии кишвари мо аз таҳдиду хатарҳои 
кибертерроризм, онлайн-экстремизм, шабакаҳои иҷтимоӣ, ҷангҳои равонӣ ва набардҳои 
иттилоотӣ эмин буда наметавонад. Зеро хатарҳои афзояндаи фазои ҷаҳони иттилоотии муосир, 
ки Тоҷикистон ҷузъи ҷудонопазири он аст, бо ҳар роҳу восита ба ҷомеаи мо низ ворид 
мегарданд. Раванди зиёд шудани таҳдидҳои киберӣ давлатҳоро вазифадор месозад, ки ба 
амнияти иттилоотии давлати худ диққати махсус дода, аз уҳдаи таъмини он баромада тавонанд, 
зеро дар асри ХХ1 амнияти миллии ҳар як кишвар аз амнияти иттилоотии он вобастагии 
бевосита дорад. Ҷойи инкор нест, ки ин таҳоҷум бештар тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ 
(интернет) неру низ пайдо намуда истодааст, ки аз ҷониби дигар, натиҷаи мусбату манфии он аз 
сатҳи маърифати аудитория низ вобастагӣ дорад. Дар даврони Истиқлолияти давлатӣ Ҳукумати 
мамлакат барои комил гардидани фазои иттилоотӣ, бо иттилоъ ва фароғат ғанӣ гардонидани он 
шабакаҳои нави давлатии телевизион ва радиоро таъсис дод. Бо мақсади ҳамқадами замони 
муосир ва рақобатпазир будан дар баробари пешрафти технологияҳои навин дар ҷумҳурӣ 
зарурати ташкили низоми нави фаъолияти эҷодиву техникии телевизион ва радио пеш омад ва бо 
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дастгирӣ ва ҳидоятҳои Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 
шуруъ аз 8-уми сентябри соли 2017 шабакаи «Телевизиони Тоҷикистон» ва баъдан дигар 
шабакаҳои телевизиони давлатӣ ба пахши рақамӣ ва формати дорои дақиқияти баланди Эйч Дӣ 
гузаштанд. Гузариши «Телевизиони Тоҷикистон» ва дигар шабакаҳои телевизионӣ ба формати 
Эйч Дӣ тақозои замони муосир буда, барои рақобат бо технологияҳои навин дар фазои расонаии 
мамлакат, пешниҳоди барномаҳо бо кайфияти баланд, таблиғи дастовардҳои Тоҷикистон дар 
замони истиқлол, шакл додани афкори миллӣ дар фазои иттилоотӣ, тавассути воситаҳои 
навтарини иттилоотӣ тарғиб намудани забон, фарҳанг, урфу одатҳои миллӣ, ғояҳои ватандӯстӣ, 
башардӯстӣ ва ваҳдатафзо ва дар амал татбиқ гардидани сиёсати иттилоотии Пешвои миллат 
мусоидат хоҳад кард. Ба хотири таъмини амнияти иттилоотӣ маҳз бо ҳидоятҳои Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони Истиқлол низоми нави расонаҳои 
Тоҷикистон арзи ҳастӣ кард. Дар баробари шабакаҳои телевизион ва радиои давлатӣ, инчунин, 
шабакаҳои хусусии «Симои мустақили Тоҷикистон», «Мавҷи озод», «Азия», «Ҷаҳоноро», 
«Ғулакандоз», «Симо ТВ», «Гули бодом», «Азия плюс», «Ватан», «Имрӯз», «Азия FM», «Тироз», 
«Авис» ва ғ. таъсис ёфтанд, ки дар комилсозии фазои иттилоотии кишвар саҳм мегиранд. Истиқлоли 
давлатӣ марҳилаи наверо дар ташаккули расонаҳои электронии ахбори Тоҷикистон фароҳам овард. 
Агар дар замони Шӯравӣ дар Тоҷикистон ҳамагӣ як шабакаи телевизионӣ ва ду шабакаи радиоӣ 
вуҷуд дошт, дар даврони соҳибистиқлолӣ бо дастгирии бевоситаи роҳбарияти олии давлату 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 14 шабакаи нави телевизионӣ ва 10 шабакаи радиои давлатӣ 
фаъолият мекунанл. Айни ҳол дар мамлакат 94 шабакаи давлативу хусусии телевизиону радио ва 
студияҳои истеҳсоли маҳсулоти аудиовизуалӣ, аз ҷумла 14 телевизиону 10 радиои давлатӣ, 18 
телевизиони хусусӣ, 14 телевизиони ноқилӣ, 3 телевизиони АйПӣ (IP), 21 радиои хусусӣ ва 14 
студияи истеҳсоли маҳсулоти аудиовизуалӣ фаъолият дорад. Бештари расонаҳои иттилоотӣ 
ғайридавлатиянд, ки ин яке аз нишонаҳои асосии давлати демократӣ будани Ҷумҳурии 
Тоҷикистон буда, аз мавҷуд будани озодии баён дарак медиҳад. Ҳамаи ин расонаҳо новобаста ба 
шакли моликият дар ҳамбастагӣ барои комилсозии фазои иттилоотии мамлакат ва таъмини 
амнияти иттилоотӣ дар ҷумҳурӣ мусоидат менамоянд. Сол то сол доираи фарогирии мавҷҳои 
радио ва телевизион васеъ мегардад. Ҳоло дар дурдасттарин минтақаи кӯҳистони Тоҷикистон 
аҳолӣ бо мавҷҳои радио ва телевизиони миллӣ дастрасӣ дошта, корҳои беҳтар намудани 
фарогирӣ пайваста идома дода мешавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар 
суханронии худ дар маросими ифтитоҳи муассисаҳои давлатии телевизиони «Варзиш», 
«Синамо», ва «Академияи воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон» барҳақ, таъкид намуда буданд, 
ки: «Манфиатҳои миллӣ тақозо мекунанд, ки воситаҳои ахбори омма ба сифати дастгоҳи тавонои 
иттилоотӣ дар муборизаи таҳмилии иттилоотӣ чун сипари боэътимоди халқу давлат хизмат 
намоянд, ба ҳифзи оромиву суботи ҷомеа фаъолона мусоидат кунанд ва эътимоди мардумро ба 
фардои нек таҳким бахшанд». 

Хислати дигари фазои иттилоотии замони истиқлол дар он зоҳир мегардад, ки дар баробари 
рӯйи кор омадани низоми нави телевизион ва радио, шаклҳои нави расонаҳои дастаҷамъӣ – 
интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар бозори расонаӣ батадриҷ мавқеъ пайдо намуда, дар муддати 
кӯтоҳ нуфуз пайдо карданд. Интернет бо имкониятҳои густурда ва фаврият дар бозори расонаии 
замони истиқлол мақоми пешсаф касб карда, ахбор ва рӯйдодҳои тозаро нисбат ба дигар шакли 
расонаҳо пештар дастраси аудитория мегардонад. Дар чандрасонаӣ гаштани тамоми шаклҳои 
журналистика ҳеҷ гоҳ таъсири амиқи интернет қатъи назар нест. 

Дар воқеъ, ҳифз ва таъмини амнияти иттилоотии мамлакат дар раванди ҷаҳонишавии 
мураккаб ногузиру муҳим ба ҳисоб рафта, дар ин самт ҳушёрии сиёсии тамоми аҳли ҷомеа 
нақши бориз дорад. Вобаста ба ин, рисолати ВАО имрӯз даҳчанд бузург 
гардида, сипари боэътимод гардидан аз таҳдиду хатарҳои манфии раванди 
ҷаҳонишавӣ нисбат ба забон, фарҳанг, таърих, анъанаҳои мардумӣ, 
муқаддасоти миллӣ ва дастовардҳои замони истиқлол вазифаи муқаддаси 
ҳар як журналисти ватандӯст ба шумор меравад. Бояд дар хотир дошта 
бошем, ки амнияти фазои иттилоотӣ, пеш аз ҳама, амнияти Тоҷикистони 
соҳибистиқлол аст!  

Саид Нуриддин САИД -  
раиси Кумитаи телевизион ва 

 радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, профессор 
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 ТАҲЛИЛ 
 

АҚАЛЛИЯТҲОИ МИЛЛӢ:  

ТАҲСИЛОТ ВА 

МУШКИЛОТ 
 

 Дар Тоҷикистон муносибати давлату 

ҷомеа бо ақаллиятҳои миллӣ бад нест. Аммо 

бе мушкилӣ ҳам нест. Масалан, таҳсилоти касбии ақаллиятҳои миллӣ аз бисёр ҷиҳат мушкилиҳо 

дорад, бахусус, фарогирии онҳо бо таҳсилоти касбӣ. Он чи ки мавриди таваҷҷуҳи мо қарор 

мегирад, дар доираи ҳамин мавзуст. Ба наздикӣ аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии “Маориф ва 

иқтисод” тадқиқоте гузаронда шуд, ки он барои муайян кардани монеаҳои ҷойдошта чанд 

пурсишро дар бар мегирифт. Муҳимтарин хулосае, ки аз натиҷаҳои пурсиш бармеояд, ин аст, ки 

дар кишвар рӯз то рӯз ҷонибдорони ҳарчи 

бештар ҷалб кардани бачагон-намояндагони 

ақаллиятҳои миллӣ ба муассисаҳои 

таълимашон ба забони расмӣ (тоҷикӣ) 

меафзояд. Чунончи, дар суҳбат бо мо 

собиқадори маориф аз шаҳри Душанбе 

Матлуба Тошева иброз намуд, ки бо як соат 

дарси забони давлатӣ мушкили омӯхтани 

забони давлатӣ барои ақаллиятҳо ҳал 

намешавад. 

– Зеро баъди хатми мактаби миёна онҳо 

наметавонанд дар муассисаҳои таҳсилоти касбӣ таҳсил намоянд ва соҳиби маълумоти миёна ва  

олии касбӣ гарданд, – мегӯяд ӯ. – Пас, беҳтар ин аст, ки таҳсил бо забони тоҷикӣ бошад.  

Табиист, ки чунин муносибат, яъне фароҳам овардани шароити таҳсил дар мактабҳои тоҷикӣ 

ба ташаккули шахсияту маърифати бачаҳо таъсири хубтар мерасонад. Ин ба онҳо имкон 

медиҳад, ки пас аз хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ дар муҳите, ки дигар забони 

модарии онҳо ба кор намеояд, худро озодтар ҳис кунанд. 

Вақте аз ин ҷиҳат онҳо рушд мекунанд, донистану суҳбат 

кардан бо забони модарӣ дар муҳити хонаводагӣ маҳдуд 

мешавад. Бубинед, ки аз 56 нафар (аз сад нафар) омӯзгор, 

аз ҷумла, 35 нафар ӯзбекзабон, 8 нафар туркманзабон, 7 

нафар қирғиззабон ва 2 нафар русзабон ҳамагӣ бар он 

андешаанд, ки ҳамаи намояндагони ақаллиятҳои миллӣ 

беҳтар аст бо забони тоҷикӣ (давлатӣ) ба таҳсил фаро 

гирифта шаванд. Таваҷҷуҳи онҳо то ҳаддест, ки 

аксарияти кулли пурсидашудагон чунин мешуморанд, ки 

фароҳам овардани шароити мусоид барои таҳсили 

бачагон – намояндагони ақаллиятҳои миллӣ вазифаи 

фақат давлат нест. Ба гуфти онҳо, доир ба ин масъала 

кишварҳои дигар, ҷамъияту намояндаҳои ақаллиятҳои 

миллӣ ва дигар созмонҳо низ бояд чораҳо андешанд. 

Тадқиқоте, ки ТҶ “Маориф ва иқтисод” баргузор намуд, 

ба чанд шакл сурат гирифт. Аз ҷумла, бо омӯзгорон ва бо 

намояндагони ақаллиятҳои миллӣ дар масоили гуногуни 

Тавре дар Википедия омадааст, дар 

сиёсати ҷаҳонӣ муносибат бо ақаллияти 

миллӣ асосан дар доираи «Эъломия дар 

бораи ҳуқуқҳои шахсоне, ки ба ақаллиятҳои 

миллӣ ё этникӣ, динӣ ва забонӣ тааллуқ 

доранд», комиссия оид ба ҳуқуқи инсони 

СММ соли 1992 ва «Конвенсияи ҳудудӣ дар 

бораи ҳимояи ақаллиятҳои миллӣ», ки 

Шӯрои Европа соли 1994 қабул кардааст, 

муайян карда мешавад. 



  

 

«Маорифи Тоҷикистон» – №12, декабри соли 2021 20 

вобаста. Зимнан, мо масъалаҳоеро матраҳ мекунем, ки натиҷаҳои умумии пурсишро нишон 

медиҳанд.  

Бояд гуфт, ки пурсиш миёни сад нафар гузаронида шуд.  

Аз миёни пурсидашудагон 15 нафар розӣ нест, ки бачагон - намояндагони ақаллиятҳои 

миллӣ дар мактабҳои маъмулӣ таҳсил карда, забон ва фарҳанги аксариятро, ки барои онҳо 

зарур аст, қабул кунанд. 21 нафар дар ҷавоби ин савол дудилагӣ зоҳир карданд. Аммо аксарияти 

боқимонда, яъне, 64 нафари дигар зарурати ин тадбирро ҷонибдорӣ карданд ва шарҳ доданд, ки 

чун дар ин муҳит зиндагӣ мекунанд, барои онҳо ба назар гирифтани ин масъала муҳим аст.  

Бачагон - намояндагони ақаллиятҳои миллӣ бояд дар муҳити бисёрфарҳангӣ (муассисаҳои 

таълимии бисёрзабона) таҳсил кунанд. Андешае, ки 1 нафар розигӣ нишон надода, 2 нафар дар 

ҷавоб душворӣ кашиданд, аммо 97 нафари дигар тарафдори ин андеша будани худро тасдиқ 

карданд. Ин далели он аст, ки шавқи забономӯзӣ барои ақаллиятҳои миллӣ зиёдтар ҷой дорад. 

Аз пурсидашудагон 4 нафар розӣ нест, ки фаъолияти омӯзгорӣ дар фазои бисёрфарҳангӣ дар 

доираи тайёрии касбии омӯзгорон ба роҳ монда шавад, 4 нафари дигар аз ҷавоби ин пурсиш 

худдорӣ карданд. Аммо 92 нафар ба тарафдории ин андеша овоз доданд. Яъне, ақаллиятҳо 

рушди фарзандони худро дар чунин фазо мебинанд. 

Барои 11 нафар муҳим нест, ки бачагон - намояндагони ақаллиятҳои миллӣ малакаҳои 

донистани забони аксариятро нисбат ба забони модарии худ бештар инкишоф диҳанд. 18 нафар 

дар шарҳи ин андеша чизе гуфта натавонистанд ё нахостанд, аммо 71 нафар зарурати ин 

тадбирро ҷонибдорӣ карданд. Ин бартарӣ бозгӯи он аст, ки намояндагони ақаллиятҳои миллӣ ба 

омӯзиши забони давлатӣ ва роҳ ёфтан ба муҳити аксарият ниёзманданд. 

Аз пурсидашудагон 6 нафар розӣ нест, ки ба бачагон - намояндагони ақаллиятҳои миллӣ, ки 

забонашон аз забони расмии  аксарият фарқ мекунад, имконияти таҳсил бо забони модарии худ 

фароҳам оварда шавад. Барои 15 нафар шарҳи ин маънӣ нофаҳмо намуд. Вале 79 нафар бар ин 

назаранд, ки ин масъала бояд ба назари эътибор гирифта шавад. Мушоҳидаҳои ҳаётӣ ин қишри 

ҷомеаро водор мекунад, ки ҳарчи бештар дар ҷомеа ба аксарият бипайванданд, чун таҳсил дар 

мактабҳое, ки забони давлатӣ дар он ҷорист, бартарӣ дорад. 

23 нафар муҳимтарин омили паст будани сатҳи дониши бачагон – намояндагони 

ақаллиятҳои миллиро дар надонистани забони давлатӣ ба андозаи кофӣ медонанд. Барои 23 

нафар ҷавоб додан душворӣ овард, аммо 70 нафар тасдиқ карданд, ки мушкили асосии паст 

будани дониши ин гурӯҳи хонандагон дар ҳамин аст. Ин ҳам далели он аст, ки онҳо бартариро ба 

забони давлатӣ дар таҳсил медиҳанд. 

48 нафар бар ин назар розӣ нестанд, ки таълими якҷояи бачагон – намояндагони 

ақаллиятҳои миллӣ дар мактабҳои маъмулӣ барои бачагони намояндагони аксарият барои 

гирифтани таълими босифат халал мерасонад, интизом ва муҳити психологиро дар синф/мактаб 

бад мекунад. 25 нафар дар посухи ин савол ҷавоби аниқ дода натавонистанд. 27 нафари дигар ба 

дурустии ин ақида бовар доранд. Яъне, аксарият дар ин маврид бовар доранд, ки таҳсили якҷоя 

кардани фарзандони онҳо бо намояндагони аксарият бар салоҳи онҳост. 

Ба назар гирифтани тафовутҳои фарҳангӣ ҳангоми ташкили ҷараёни таълим ва 

истироҳат дар мактаб маъно надорад, зеро бачагон – намояндагони фарҳангҳои гуногун аз 

ҳамдигар фарқ намекунанд. Ба дурустии ин ақида 30 нафар ихтилофи назар ва 21 нафар 

бетафовутӣ зоҳир карданд, аммо 49 нафар ҷонибдории худро ба ин андеша тасдиқ намуданд. Аз 

ин посухҳо бармеояд, то ҳанӯз миёни аксарият ва ақаллият тафовутҳои фарҳангӣ ҷой доранд ва 

ин ҷиҳатҳо бояд дар ташкили ҷараёни таълим ба назар гирифта шаванд. 

Барои 20 нафар ин ақида дуруст нест, ки таълими бачагон – намояндагони ақаллиятҳои 

миллӣ дар муассисаҳо ва синфҳои махсус (таълим бо забони модарӣ) барои ҳифзи фарҳангу 

забони онҳо мусоидат мекунад. 12 нафар дар ҷавоби ин савол андешаи равшан баён надоштанд. 

Вале 68 нафар бар ин назар мутақоид аст. Ин натиҷа далели он аст, ки ташкили мактабҳои 

алоҳида барои ақаллиятҳо зарурат надорад. 



  

 

21 «Маорифи Тоҷикистон» – №12, декабри соли 2021 

 13 нафар аз пурсидашудагон барои бо забони давлатӣ таҳсил кардани ба бачагон – 

намояндагони ақаллиятҳои миллӣ дар муассисаҳои таълимӣ розӣ нестанд, яъне онҳо розиянд, ки 

аз хизматрасониҳо истифода бурда, бачаҳо бо забони модарияшон таҳсил кунанд. Барои 31 

нафар, ки дар ҷавоб оҷизӣ кашиданд, шояд ин масъала бефарқ бошад, аммо барои 56 нафар 

муҳим ин аст, ки бачаҳо бояд ба забони давлатӣ таҳсил кунанд, барои онҳо хизматрасониҳои 

таҳсилотӣ пешниҳод кардан муҳим нест. 

 7 нафар розӣ нест, ки фарзандонро барои бо забони давлатӣ суҳбат кардан водор намоем, 8 

нафар бетафовутиро интихоб кардан. Вале 85 нафар бар ин назаранд, ки падару модарони 

намояндагони ақаллиятҳои миллиро водор кардан мебояд, ки бо фарзандони худ бештар бо 

забони давлатӣ суҳбат кунанд.  

 Аз миёни пурсидашудагон дар масъалаи он ки гуногунии фарҳангӣ дар синф (муассисаи 

таълимӣ) барои фаъолияти эҷодӣ муҳити мусоидро фароҳам месозад, муносибатҳои 

байнишахсиро беҳтар мекунад ва барои рушди инфиродии ҳар шахс мусоидат мекунад, 16 нафар 

норизоӣ нишон дода, 23 нафар ҷавоби аниқ дода натавонистанд. 61 нафари дигар мувофиқ 

будани худро дар ин маврид иброз намуданд.  

14 нафар розӣ нестанд, ки ҳангоми машварат бо падару модарони бачагон – намояндагони 

ақаллиятҳои миллӣ хусусиятҳои фарҳангии хонавода ба назар гирифта шавад. Дар шарҳи ин 

пурсиш 14 нафар аз ҷавоби равшан додан худдорӣ карданд, аммо 67 нафар ҷонибдории худро 

таъкид намуданд.  

Хулоса ин ки дар Тоҷикистон ҷонибдорон барои фарогирии хонандагон ба муассисаҳои 

таҳсилотӣ таълими якҷояи ақаллиятҳо бо аксарият бештаранд. Ба андешаи аксарияти 

пурсидашудагон, ҳалли монеаҳои мавҷуда бо ин роҳ мусоидтар аст. 

 

Саидаи ФАЗЛ, 

“Маорифи Тоҷикистон”  

 

Маводи мазкур дар доираи лоиҳаи «Таҳлили дастрасӣ ба таҳсилот барои 

ақаллиятҳои миллӣ», ки онро Иттиҳодияи ҷамъиятии «Иқтисод ва маориф» амалӣ 

менамояд, омода карда шудааст. 

“ФУРӮҒИ СУБҲИ ДОНОӢ КИТОБ АСТ” 

Рӯзҳои 3-13-уми декабри соли равон дар Китобхонаи миллии 

Тоҷикистон даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ 

китоб аст» баргузор гардид, ки дар он 510 нафар довталаб аз ВМКБ, 

вилоятҳои Суғду Хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе 

иштирок карданд. Озмун аз рӯйи 5 номинатсия – адабиёти кӯдакону 

наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти классикӣ, адабиёти муосир, адабиёти 

ҷаҳон ва эҷоди назму наср сурат гирифт. 

Дар ҷамъбасти ниҳоӣ иштирокчиёни озмун аз шаҳри Душанбе соҳиби 

27 ҷой, вилояти Суғд 25 ҷой, вилояти Хатлон 10 ҷой, шаҳру ноҳияҳои тобеи 

ҷумҳурӣ 8 ҷой ва ВМКБ соҳиби 7 ҷой гардиданд. 
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 МИНБАРИ МУТАХАССИС 

 

ТАВСИЯҲОИ МЕТОДӢ 

ДАР АСОСИ 

ХАТОҲОИ ҚОЛАБИИ 

ДОВТАЛАБОН 

(барои омӯзгорони таърих дар 

заминаи натиҷаи ИМД соли 2021) 
 

 Гузариш ба низоми тестӣ қисми 

муҳимми ислоҳоти низоми маорифи кишвар 

буда, аз соли 2014 қабули довталабон ба муассисаҳои олии кишвар ба тариқи тест амалӣ 

мешавад. Дар ибтидо ҳаминро бояд қайд намоем, ки саволу масъалаҳои тестӣ аз фанни таърих 

дар асоси матритсаи муайян, бонизом, аз лиҳози хронологӣ пайдарпай ва танҳо дар доираи 

барномаи таълимии “Таърихи халқи тоҷик” ва “Таърихи умумӣ” (синфҳои 5-11) таҳия 

мегарданд. Аз соли 2020 мувофиқи тарҳи нави ИМД довталабон имтиҳони фанни таърихро дар 

ду гурӯҳи ихтисос – сеюм ва чорум 

месупоранд, ки дар он ду навъи саволу 

масъалаҳои тести пӯшида – савол бо 

интихоби як ҷавоб ва мувофиқат 

истифода мешавад. Саволу супоришҳои 

тест аз 25 супориши тестӣ – 20 савол бо 

интихоби як ҷавоб ва 5 савол барои муайян 

кардани мувофиқат иборат аст. Таҳлили 

натиҷаи ИМД нишон медиҳад, ки бештари 

хатоҳои довталабон такрор меёбанду 

ҳамасола ба чашм мерасанд, ки бешак, 

омилҳои хоси худро доранд. Мехостем дар асоси яке аз вариантҳои имтиҳонии субтести фанни 

таърих ин хатоҳои довталабонро мавриди таҳлил қарор диҳем ва баъзе тавсияҳои методиро 

барои бартараф намудани онҳо пешниҳод намоем.  
Бояд қайд намоем, ки аз рӯи варианти саволномаи мавриди таҳлил 6041 нафар довталаб 

имтиҳон супориданд. Ба саволи якуми варианти имтиҳонӣ “Ёдгории Тахти Сангин дар кадом 

ноҳия ҷойгир аст?” 38% довталабон, ки 2266 нафарро ташкил медиҳанд, ҷавоби дуруст – 

Қубодиёнро интихоб карда, 11% ҷавоби Рӯшон (642), 16% Спитамен (975) ва 33% ноҳияи 

Восеъро ҷавоби дуруст интихоб кардаанд. Аз рӯи меъёри баҳогузорӣ ва коршоямии тести 

мазкур, фоизи ноҳияҳои Рӯшон ва Спитаменро дуруст арзёбӣ кардан мумкин аст, аммо хатои 

асосӣ интихоби ноҳияи Восеъ мебошад, ки 2016 ё худ 33% довталабонро ташкил медиҳад. Ба 

назари мо, сарчашмаи ин хато дар он аст, ки дар ноҳияи Восеъ ёдгории дигари таърихӣ қасри 

Ҳулбук ҷойгир аст, ки хонандагон онро ба Тахти Сангин омехта кардаанд. Агар дар рафти 

дарсҳо омӯзгор ба мавқеи ҷойгиршавии ёдгориҳо, давраи сохтмони онҳо диққати хонандагонро 

ҷалб кунад, эҳтимоли чунин камбудиҳо аз миён меравад. Ё ба хонандагон супориш диҳад, ки 

тамоми ёдгориҳои таърихии кишварро вобаста ба давраи бунёд ва макони ҷойгиршавиашон дар 

ҷадвали муайян мураттаб намоянд. Таҳлили дарсҳои омӯзгорони фанни таърих дар муассисаҳои 

таълимӣ низ нишон медиҳад, ки дар рафти пурсиши мавзуъ омӯзгорон бештар ба хронологияи 

 

Мувофиқи “Тартиби гузаронидани 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба 

муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна 

ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки 

бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (№81) тасдиқ шудааст, 

Маркази миллии тестии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

арзёбии одилонаи дониш ва малакаю 

маҳорати довталабон, таъмини 

шаффофӣ ва дастрасии баробари 

шаҳрвандон ба имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ (ИМД) имкону шароити 

мусоидро фароҳам овардааст. 
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таърихӣ таваҷҷуҳ мекунанд. Ба хонандагон дар дарс аксаран саволҳои кай? кадом сол? ва ё 

солҳои ҳаёт ё ҳукмронии ҳокимон ё шахсиятҳои фарҳангӣ дода мешавад. 

Таҳлили натиҷаҳои ИМД аз фанни таърих низ нишон медиҳад, ки довталабон ба саволҳое, 

ки дар онҳо хронология (сана, аср, давраи таърихӣ ва ғ.) пурсида мешавад, дар бештари маврид 

посухи дуруст медиҳанд. Ҳамин нуқтаро бояд зикр кард, ки дар ИМД аз фанни таърих танҳо то 

10% саволу масъалаҳои тестиро саволҳои хусусияти хронологидошта ташкил медиҳад. Албатта, 

донистани санаи рӯйдодҳои муҳим дар омӯзиши фанни таърих зарур аст, зеро он мисли ҳалқаи 

занҷир давраҳои таърихиро ба ҳам мепайвандад. Аммо набояд омӯзгор дар пурсиши мавзуъҳо 

танҳо ба хронология (санаву сол) тамаркуз намояд. 

Саволи дигаре, ки дар посух ба он довталабон бештар ба хато роҳ додаанд, чунин аст: 

“Бузургтарин кони нуқраю сурби аҳди Сомониёнро муайян кунед.” Натиҷаи посухи 

довталабон: Кӯлдара– 21%; Мансур – 10%; Ҳулбук – 34% ва Консой –33%. Саволи зикршуда дар 

асоси барномаи синфи 7 аз мавзуи “Тараққиёти иқтисодии давлати Сомониён” таҳия шудааст. 

Ҷавоби дурусти ин тест Кони Мансур аст, ки ҳамагӣ 10% ё худ 592 нафар (аз 6041 нафар) 

довталаб онро интихоб намудаанд. Таҳлил нишон медиҳад, ки бештар довталабон оид ба мавзуи 

номбурда маълумоти зарурӣ надошта, таваккалан посух додаанд. Дар вариантҳои дигари 

саволномаҳо низ ҷавоби саволҳое, ки ба ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии давраи муайяни таърихӣ 

бахшида шудаанд, дар сатҳи паст аст. Омӯзгорон дар рафти дарсҳо бештар ба таърихи сиёсии 

давраи муайян таваҷҷуҳ намуда, ба ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангии он чандон аҳамият 

намедиҳанд. Бо назардошти ин, омӯзгорони фанни таърихро мебояд, ки дар рафти дарсҳо, дар 

баробари таърихи сиёсии давраи муайян, ба ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангии он низ 

таваҷҷуҳ намуда, соатҳои дар барнома муайяншударо баробар тақсим намоянд. 

 Гурӯҳи дигари саволу масъалаҳои тестӣ аз фанни таърих, ки довталабон дар рафти иҷрои 

онҳо бештар хато мекунанд, муайян намудани паёмади воқеа ва равандҳои таърихӣ аст. Чунин 

навъи саволҳо аз хонандагон маҳорату малакаи таҳлили рӯйдоду равандҳои таърихиро талаб 

мекунад. Масалан, саволи “Забти Ҳирот аз тарафи Шайбонихон дар соли 1507 чӣ паёмад 

дошт?”, ки солҳои қабл истифода гардида буд, такроран оварда шудааст, аммо 62% довталабон 

ба он ҷавоби нодуруст додаанд. Таҳлили вариантҳои дигари имтиҳонӣ шаҳодат медиҳад, ки 

довталабон ба саволҳое, ки қобилияти таҳлил намудан ва хулосабарориро талаб мекунанд, 

посухҳои ғайриқаноатбахш мегардонанд. Ба назар чунин мерасад, ки омӯзгорон дар таълим 

бештар ба тақвияти донишҳои фактологии хонандагон аҳамият дода, ба такмили маҳорату 

малакаи таҳлиливу мантиқии шогирдон камтар диққат медиҳанд. Дар баробари саволҳои 

маъмулии ба фанни таърих хос (кай? дар куҷо? кадом сол?) омӯзгорон бояд ҳангоми таълими 

мавзуъҳо барои тақвияти маҳорату малакаи талабагон аз саволҳои барои чӣ? чӣ тавр? чӣ гуна? 

чаро? ва амсоли инҳо ба маврид истифода намоянд.  

  Хатои дигари қолабии довталабон, ки ҳамасола мушоҳида мешавад, дар надонистани 

мафҳуму истилоҳоти таърихӣ аст. Дар саволу масъалаҳое, ки мазмуни мафҳуму истилоҳоти 

таърихӣ пурсида мешавад, мутаассифона, бештари хонандагон саҳв мекунанд. Барои дарки 

амиқи марҳилаҳо, давраҳо ва воқеаҳои алоҳидаи таърихӣ донистани моҳият ва мазмуни 

истилоҳоти таърихӣ зарур аст. Бо назардошти ин, дар ҳама вариантҳои саволномаҳои фаннни 

таърих аз 8 то 14%-и саволу супоришҳои тестиро истилоҳу мафҳумҳои таърихӣ ташкил 

медиҳанд. 

 Дар саволномаи №8-и варианти мавриди таҳлил саволи зерин оварда шудааст: 

 Амонпулӣ чист? 

А) товони ҷанг; С) ченаки вазн; 

В) шакли заминдорӣ; D) андоз аз ғайримусулмонон; 

Ба ин савол 32% довталабон ҷавоби дуруст – А, 17% дистрактори В, 9% дистрактори С ва 

40% дистрактори D-ро интихоб намудаанд. Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки қисмати зиёди 
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довталабон бе ҳеҷ таҳлил таваккал кардаанд, аммо 40% онҳо ҷизяро, ки андоз аз 

ғайримусулмонон буд, бо амонпулӣ як донистаанд. Ё дар саволи 20-уми ҳамин вариант – 

“Сиёсати нажодпарастӣ, поймоли ҳуқуқ ва ҷудо кардани одамон ба сиёҳпӯстону 

сафедпӯстонро чӣ меноманд?” ҳамагӣ 33% довталабон ҷавоби дуруст – апартеидро интихоб 

кардаанд. 

 Барои рафъи ин камбудӣ омӯзгорони таърихро зарур аст, ки ба хонандагон доштани 

дафтари луғати таърихиро тавсия намоянд ва дар вақти гузаштани мавзуъҳои алоҳида, луғату 

истилоҳоти заруриро бо мазмунашон ҳатман дар тахтаи синф нависанд. Донистани шахсиятҳои 

таърихӣ (сардорони давлатҳо, ҳокимон, пешвоёни шӯришҳои оммавӣ, намояндагони сулолаҳо, 

ходимони давлатӣ, шахсиятҳои фарҳангӣ ва ғ.), алоқамандии давраҳои таърихӣ ва фаъолияти 

шахсони алоҳида, нақши онҳо дар равандҳои таърихӣ барои дарки воқеияти таърихӣ нақши 

калидӣ дорад. Аз ин рӯ, доир ба шахсиятҳои ҷудогонаи таърихӣ саволҳо таҳия мешаванд. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки гарчанде довталабон шахсиятҳои таърихии халқи тоҷикро то 

ҷое медонанд, аммо дар шахсиятҳои таърихии умумибашарӣ ба камбудиҳо роҳ медиҳанд. Далели 

ин гуфтаҳо саволи зерин шуда метавонад: “Отто Бисмарк сиёсатмадори кадом давлат буд?”. 

Ба ин савол ҳамагӣ 28% довталабон посухи дуруст додаанду халос. Ин навъи савол аз довталаб 

на танҳо донистани шахсият, балки дар кадом марҳалаи таърихӣ ҳаёт ба сар бурдани ӯ, 

даврабандии дурусти таърихӣ ва дарки қонуниятҳои он давраро талаб мекунад. Дар сурати 

мусаллаҳ будан бо чунин донишу малакаҳо, ӯ метавонад ба чунин саволҳо посухи дуруст диҳад. 

Навъи дуюми саволу масъалаҳои тести пӯшида аз фанни таърих, муайян кардани мувофиқат 

аст. Дар ин навъи саволҳо барои ҳар як воқеа, истилоҳ, сол, ҷуғрофиёи таърихӣ, шахсият, паёмад, 

падида, раванд, асар ва ғайра, ки дар сутуни чап дода шудаанд, аз сутуни рост ҷавоби мувофиқ 

интихоб карда мешавад. Натиҷаи ҷавобҳои хонандагон дар ин навъи саволҳо низ нишон медиҳад, 

ки бештари хатоҳо аз надонистани мазмуни истилоҳу мафҳумҳои таърихӣ, дарк накардани 

қонуниятҳои давраи муайяни таърихӣ, надонистани шахсиятҳои таърихи умумибашарӣ ва ғайра 

мебошад. 

Агар натиҷаи ИМД дар 5 соли охирро таҳлил намоем, мушоҳида хоҳем кард, ки натиҷаҳо 

сол то сол беҳтар шуда истодаанд. Масалан, агар дар соли 2019 холи миёнаи хонандагон 13,5-

14% (аз 40 холи имконпазир) ташкил дода бошад, дар соли 2020 ин нишондод ба 16,5-17% расид. 

Беҳтар шудани натиҷа ба назари мо сабабҳои худро дорад. Дар шаш соли фаъолияти Маркази 

миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мардум аз меъёру нозукиҳои ин низом 

бохабар гардиданд. Талаботи маъмурияти муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва асосӣ нисбат 

ба хатмкунандагони худ бештар гардида, робитаи мутақобилаи омӯзгорону волидону 

хатмкунандагон қавитар шуд.  

Дар натиҷаи шаффофу одилона ба роҳ мондани ИМД бовариву эътиқоди ҷомеа ба низоми 

нав афзуд ва мардум дарк кард, ки барои ба донишгоҳ ё ихтисоси дилхоҳ дохил шудан танҳо 

дониши хуб зарур аст. Бинобарин, таваҷҷуҳи волидони ғамхору довталабони доништалаб ба 

курсҳои тайёрӣ ва репетиторҳо зиёд гардид. Бешак, ин омилҳо дар беҳтар шудани натиҷаҳо нақш 

доранд.  

 

Насимҷон ЗАРИФОВ — 

сармутахассиси фанни таърихи  

раёсати таҳияи маводи имтиҳони  

Маркази миллии тестии назди  

Президенти Ҷумщурии Тоҷикистон, 

 номзади илми таърих 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВА ЗАМОН 
 

ТЕХНОЛОГИЯИ 

ИТТИЛООТӢ ДАР 

РАВАНДИ ДАРС 
 

Истифодаи системаҳои ягонаи 

иттилооти ҷаҳонӣ татбиқи технологияҳои 

иттилоотиро дар соҳаи маориф таъмин 

мекунад: муҳити ягонаи таълим ташаккул 

меёбад, талаботи инсон ба муомила, дастрасӣ ба захираҳои умумии ғайримоддӣ, сарфаҳмравӣ ба 

ҳаҷми зиёди иттилоот ва коркарди он меафзояд. Иттилоотикунонии соҳаи маориф фароҳам 

овардани шароитҳои мусоиди дастрасии озод ба иттилооти фарҳангӣ, таълимӣ ва илмиро барои 

муаллимон ва донишҷӯён тақозо мекунад. Инчунин, ба назар гирифтан лозим аст, ки 

иттилоотикунонии соҳаи маориф бояд пеш аз иттилоотикунонии дигар самтҳои фаъолияти 

ҷамъиятӣ ба роҳ монда шавад. Зеро маҳз дар ин ҷо барои рушди иҷтимоӣ, психологӣ, 

умумифарҳангӣ, инчунин, барои рушди касбии сохти нави ҷамъият заминаҳо фароҳам оварда 

мешаванд. Технологияҳои иттилоотиро 

ҳамчун унсур ва функсияи ҷамъияти 

иттилоотӣ, ки ба танзим, нигаҳдорӣ, 

дастгирӣ ва такмили системаи идораи 

ҷамъияти нави шабакавӣ равона шудааст, 

баррасӣ кардан мумкин аст. Ҳама гуна 

муассисаю ташкилот ва ширкатҳо дар 

фаъолияти худ ҳамеша бо ҷараёнҳои зиёди 

иттилоот сарукор мегиранд: иттилооти 

байналмилалӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, соҳавӣ, 

технологӣ, иҷтимоӣ ва ғ. Илова бар ин, аз 

аксарият ҷараёнҳои иттилоотӣ ҳамонеро 

интихоб кардан лозим аст, ки ба ҳадафҳои 

гузошташуда мутобиқ бошад. Иттилооти босифат кору амали мутахассисони соҳаҳои гуногунро 

мувофиқи мақсад ва самаранок мегардонад. Мувофиқи таърифи қабулкардаи ЮНЕСКО, 

технологияҳои иттилоотӣ аз маҷмуи фанҳои ба ҳам алоқаманди илмӣ, технологӣ ва муҳандисӣ 

иборат буда, ин фанҳо методҳои ташкили самараноки меҳнати одамонеро, ки ба коркард ва 

нигаҳдории иттилоот сарукор доранд; техникаи ҳисоббарор ва методҳои ташкили ҳамкорӣ бо 

одамон ва таҷҳизоти истеҳсолӣ, татбиқи амалии ин таҷҳизот, инчунин, масъалаҳои ба ҳамаи ин 

вобастаи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро меомӯзанд. Технологияҳои иттилоотӣ омодагии 

пурра, хароҷоти зиёди ибтидоӣ ва техникаи илман асоснокро талаб мекунанд. Татбиқи онҳо бояд 

аз ташкили таъминоти математикӣ ва ташаккули ҷараёнҳои иттилоотӣ дар системаҳои 

омодасозии мутахассисон оғоз ёбад. 

Хусусиятҳои асосии технологияҳои иттилоотии муосир инҳоянд: 

- коркарди компютерии иттилоот аз рӯи алгоритмҳои додашуда; нигаҳдории ҳаҷми зиёди 

иттилоот дар мошинҳои сабткунанда; фиристодани иттилоот ба масофаи дур дар давоми вақти 

маҳдуд.  

Ба маънои васеъ технологияҳои иттилоотиро ҳамчун системаи методу усулҳои ҷамъоварӣ, 

андӯхт, нигаҳдорӣ, ҷустуҷӯ, коркард, таҳлил ва пешниҳоди маълумот, иттилоот ва донишҳо бо 

истифодаи воситаҳои дастгоҳию барномавӣ ва мувофиқи талаботи пешгузоштаи 

истифодабарандагон фаҳмидан лозим аст. Технологияҳои иттилоотӣ фаъолгардонӣ ва истифодаи 

Технологияҳои иттилоотӣ дар асоси 

интернет, шабакаҳои телекоммуникатсионӣ 

ва системаҳои зеҳнии компютерӣ ба насли 

оянда имкониятҳои паҳнкунии озодонаи 

донишҳо ва маълумоту маводи гуногунро 

фароҳам меоранд. Ба ин насл зарур аст, ки 

худро ба муҳити нави иҷтимоӣ мутобиқ 

гардонад. Муҳите, ки дар он иттилоот ва 

донишҳои илмӣ омилҳои асосии 

муайянкунандаи иқтидори ҷамъият ва 

дурнамои рушди он бошанд. 
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самараноки захираҳои иттилоотии ҷамъиятро, ки имрӯз омили муҳимми стратегии рушди он ба 

шумор мераванд, имконпазир мегардонанд. Таҷриба нишон медиҳад, ки фаъолгардонӣ, паҳнсозӣ 

ва истифодаи самараноки захираҳои иттилоотӣ (донишҳои илмӣ, кашфиёту ихтироот, 

технологияҳо ва таҷрибаи пешқадам) сарфаҷӯии намудҳои дигари захираҳо: маҳсулоти хом, 

энергия, канданиҳои фоиданок, масолеҳу таҷҳизот, захираҳои инсонӣ ва вақти иҷтимоиро 

таъмин мекунанд. 

Технологияҳои иттилоотӣ мутобиқгардонӣ ва дар бисёр ҳолатҳо автоматикунонии 

ҷараёнҳои иттилоотиро, ки солҳои охир дар фаъолияти ҷамъиятии инсон мавқеи зиёд касб 

мекунанд, имконпазир мегардонанд. Ба ҳама маълум аст, ки пешрафти тамаддун ба самти 

ташаккули ҷамъияти иттилоотӣ сурат мегирад ва дар ин ҷамъият объекту натиҷаҳои меҳнати 

аксарияти аҳолии машғули кор аллакай на арзишҳои моддӣ, балки асосан иттилоот ва донишҳои 

илмӣ ба шумор мераванд. Ҳоло дар аксар кишварҳои пешрафта қисми зиёди аҳолии машғули кор 

ба андозаи муайян ба ҷараёнҳои омодасозӣ, нигаҳдорӣ, коркард ва фиристодани иттилоот 

вобастагӣ дорад. Бинобар ин, зарурати омӯхтану истифодаи амалии технологияҳои иттилоотӣ 

пайдо мешавад. Ҷараёнҳои иттилоотӣ унсури муҳимми дигар ҷараёнҳои мураккабтари истеҳсолӣ 

ё иҷтимоӣ мебошанд. Бинобар ин, бисёр вақт технологияҳои иттилоотӣ ба сифати унсурҳои 

технологияҳои дахлдори технологӣ ё иҷтимоӣ баромад мекунанд. Илова бар ин, онҳо одатан 

функсияҳои аз ҳама муҳим – функсияҳои “зеҳнии” ин технологияҳоро татбиқ менамоянд. 

Системаҳои лоиҳакашии автоматикунонидаи маҳсулоти саноатӣ, истеҳсолоти тағйирпазири 

автоматикунонида ва роботикунонида, системаҳои автоматикунонидаи идораи ҷараёнҳои 

технологӣ ва ғ. ба ин мисол шуда метавонанд. Технологияҳои иттилоотӣ имрӯз дар таъмини 

ҳамкории иттилоотӣ дар байни одамон, инчунин, дар системаҳои таҳия ва паҳн намудани 

иттилооти оммавӣ нақши муҳим мебозанд. Дар баробари воситаҳои анъанавии алоқа (телефон, 

телеграф, радио ва телевизион), дар соҳаи иҷтимоӣ системаҳои телекоммуникатсияи электронӣ, 

почтаи электронӣ, фиристодани иттилоот тавассути алоқаи факсимилӣ ва намудҳои дигари алоқа 

васеъ истифода бурда мешаванд. Ин воситаҳо ба фарҳанги ҷамъияти муосир зуд мутобиқ 

мешаванд. Зеро онҳо на танҳо шароитҳои мусоидро фароҳам меоранд, балки бисёр мушкилиҳои 

истеҳсолӣ, иҷтимоӣ ва маиширо, ки дар натиҷаи ҷараёнҳои глобализатсия ва ҳамгироии 

ҷамъияти ҷаҳонӣ, густариши робитаҳои дохилию байналмилалии иқтисодӣ ва фарҳангӣ, 

муҳоҷирати фаъолонаи аҳолӣ дар саросари сайёра ба вуҷуд меоянд, бартараф мекунанд. 

Технологияҳои иттилоотӣ имрӯз дар ҷараёни зеҳникунонии ҷамъият ва пешрафти соҳаҳои 

маорифу фарҳанг мавқеи марказиро касб мекунанд. Амалан дар ҳамаи кишварҳои пешрафта ва 

дар аксар кишварҳои тараққикунанда таълими компютерӣ ва телевизионӣ, барномаҳои таълимӣ 

дар дискҳои оптикӣ ва технологияҳои мултимедӣ ба хусусиятҳои ибтидоии на танҳо 

муассисаҳои таҳсилоти олӣ, балки мактабҳои одии таҳсилоти ибтидоӣ ва миёна табдил меёбанд. 

Истифодаи технологияҳои иттилоотии таълимӣ барои худомӯзӣ, таълими давомдор, инчунин, 

барои такмили ихтисос ва бозомӯзии кадрҳо методи басо самаранок ба шумор меравад. 

Технологияҳои иттилоотӣ ҳоло дар ҷараёнҳои омӯхтан ва андӯхтани донишҳои нав ҳам нақши 

асосиро мебозанд. Дар баробари ин, бар ивази методҳои анъанавии дастгирии иттилоотии 

таҳқиқоти илмӣ бо роҳи ҷамъоварӣ, тасниф ва паҳнсозии иттилооти илмию техникӣ методҳои 

наве татбиқ карда мешаванд, ки онҳо дар истифодаи имкониятҳои нави дастгирии иттилоотии 

илмҳои бунёдию амалӣ асос ёфтаанд ва ин имкониятҳоро технологияҳои иттилоотии муосир 

фароҳам меоранд. Методҳои муосири омӯхтан ва андӯхтани донишҳо дар назарияи зеҳни сунъӣ, 

методҳои моделсозии иттилоотӣ ва графикаи маърифатии компютерӣ асос ёфтаанд, ки онҳо 

ҳалли вазифаҳои душворбаёншаванда, инчунин, вазифаҳоеро, ки иттилооти нопурра ва 

маълумотҳои ибтидоии норавшан доранд, имкопазир мегардонанд. Аҳамияти барои марҳилаи 

муосири пешрафти ҷамъият комилан муҳимми рушди технологияҳои иттилоотӣ аз он иборат аст, 

ки истифодаи онҳо барои ҳалли масъалаҳои глобалии инсоният, пеш аз ҳама, масъалаҳо вобаста 

ба зарурати бартараф намудани буҳрони тамаддуни глобалӣ, ки аҳли оламро дар ташвиш 

гузоштааст, ба таври назаррас мусоидат карда метавонад. Зеро маҳз методҳои моделсозии 
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иттилоотии ҷараёнҳои глобалӣ, хусусан, дар мувофиқа бо методҳои мониторинги иттилоотии 

кайҳонӣ, аллакай имрӯз имконияти пешгӯии бисёр ҳолатҳои буҳрониро дар минтақаҳои шиддати 

баланди иҷтимоӣ ва сиёсӣ, инчунин дар ноҳияҳои офатҳои экологӣ, фалокатҳои табиӣ ва 

садамаҳои калони технологӣ, ки ба ҷамъият хатари зиёд доранд, таъмин карда метавонанд. 

Технологияҳои иттилоотӣ аз рӯи усулҳои пешниҳоди иттилооте, ки истифодабарандагон бо он 

сарукор доранд, фарқ мекунанд. Дар адабиёт оид ба коркарди иттилоот чунин таснифи 

технологияҳои иттилоотӣ, ки барои татбиқи вазифаҳои муайян пешбинӣ шудаанд, шакл 

гирифтааст (технологияҳои иттилоотии таъйиноти функсионалӣ): 

— коркарди маълумотҳо (аз ҷумла, коркарди иттилооти ҷадвалӣ); коркарди матнҳои хаттӣ; 

коркарди иттилооти графикӣ — графикаи мошинӣ (корӣ ва касбӣ); коркарди тасвирҳо; коркарди 

нутқи шифоҳӣ; фиристодан ва тақсим кардани иттилоот; мултимедиа-технологияҳо, ки 

технологияҳои дар боло номбаршударо дар бар мегиранд. 

Назар ба ҳамаи технологияҳои иттилоотӣ технологияи коркарди матнҳо васеъ истифода 

бурда мешаванд. Он аз ҷараёнҳои зерин иборат аст: 

— ворид кардани матн ба компютер (асосан бо ёрии клавиатура); таҳрири матни воридшуда, 

сабти вариантҳои мобайнӣ ва ниҳоии матн; гирифтани матнҳои нав бо роҳи тақсими порчаҳои 

пешакӣ омодашуда; чопи матни тайёр ё ба истифодабарандаи дигар фиристодани он, масалан ба 

воситаи почтаи электронӣ. 

Дар байни технологияҳои графикаи мошинӣ графикаи корӣ ва касбиро фарқ мекунанд. 

Графикаи корӣ имконияти кор бо графикаи функсияҳо, диаграммаҳо, нақшаҳои ташкилиро 

фароҳам оварда, пешниҳоди возеҳтари иттилоотро таъмин мекунад. Қисми дигари технологияи 

графикаи мошинӣ кор бо нақшаҳои электронӣ аст. Ба ғайр аз ин, воситаҳои муосири графикаи 

мошинӣ имкони дар экран тасвир кардани объектҳои сечанака ва намоишҳои сечанакаро 

фароҳам меоранд. Дар ин технологияҳо таҳриргарони графикиро истифода бурдан мумкин аст. 

Технологияи коркарди тасвирҳо ҳангоми таҳияи бозиҳои компютерӣ васеъ истифода бурда 

мешавад. Он имкони дар экран пешниҳод кардани тасвиреро, ки дар хотираи компютер сабт 

шудааст, фароҳам меорад. Барои ин рамзгузории рестри тасвир бо рамзҳои равшанӣ ва рангҳои 

нуқтаҳои алоҳидаи он истифода бурда мешавад. Тасвирро таҳрир кардан, ба он объектҳои нав 

дохил кардан, порчаҳоро ҷудо кардан ва андозаи онҳоро тағйир додан мумкин аст. Дигар усули 

имконпазири рамзгузории тасвир графикаи “векторӣ” буда, он тасвирро бо ёрии нуқтаҳое, ки ба 

ҳам пайваст карда шудаанд, пешниҳод мекунад. Технологияи коркарди нутқи шифоҳӣ 

шинохтани фонемаҳо, калимаҳо ва ҷумлаҳоеро, ки инсон талаффуз мекунад, сабти матни 

ҳосилшуда ва синтези нутқро аз рӯи матни хаттии додашуда имконпазир мегардонад. 

Фиристодан ва тақсими иттилоот ё технологияҳои коммуникатсионӣ ба яке аз технологияҳои 

муҳимтарин тааллуқ доранд. Зеро маҳз бо ёрии онҳо дар ҷамъият муҳити ягонаи иттилоотиро 

фароҳам овардан мумкин аст. Мултимедиа-технологияҳо ду ё зиёда аз он технологияҳои асосиро 

аз қатори технологияҳои дар боло номбаршуда дар бар мегиранд ва истифодаи воситаҳои 

барномавиеро, ки бо овоз, тасвири видеоӣ ва ғ. кор мекунанд, имконпазир мегардонанд. Дар 

баробари технологияҳои иттилоотии таъйиноти функсионалӣ, инчунин, як қатор технологияҳои 

иттилоотии таъйиноти мавзуиро, ки барои ҳалли вазифаҳои мушаххас дар соҳаи муайяни мавзуӣ 

(масалан, соҳаи тиб ё соҳаи бонкӣ) пешбинӣ шудаанд, ҷудо кардан мумкин аст. Технологияҳои 

иттилоотии таъйиноти муҳим дар байни технологияҳои иттилоотии таъйиноти функсионалӣ ва 

технологияҳои иттилоотии таъйиноти мавзуӣ мавқеи мобайнӣ доранд, яъне барои ҳалли 

вазифаҳои намунавию амалӣ пешбинӣ шудаанд ва инҳоро дар бар мегиранд: 

— системаҳои иттилоотию ҷустуҷӯӣ; базаи маълумот ва базаи донишҳо; системаҳои 

экспертӣ; системаҳои чопи рӯимизӣ; системаҳои таҳқиқоти илмии автоматикунонида; 

системаҳои лоиҳакашии автоматикунонида ва ғ. 

Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар кори иҷтимоӣ бо гурӯҳҳои гуногуни маъюбон, аз 

ҷумла, кӯдакони маъюб аҳамияти калон дорад. 
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Барои маъюбоне, ки бемориҳои узвҳои такяю ҳаракат доранд, инчунин, барои ҳамон гурӯҳи 

маъюбоне, ки ба сабаби бемориҳои гуногун имкониятҳои маҳдуди ҳаракат доранд, равзана ба 

ҷаҳон маҳз ба шарофати технологияҳои иттилоотӣ боз шуда метавонад. Барои чунин одамон 

доштани компютери фардӣ ва дастрасӣ ба интернет бисёр муҳим аст. Зеро маҳз дар интернет 

шахси дорои имкониятҳои маҳдуд метавонад иттилооти заруриро пайдо кунад, дар саросари 

ҷаҳон ба таври виртуалӣ сайру саёҳат намояд, бо одамони гуногун дӯст шавад ва бо 

ҳамтақдирони худ муошират кунад. Ҳамаи ин барои он муҳим аст, ки шахси маъюб худро 

осебпазир ва яккаву танҳо ҳис накунад. Кӯдакони маъюб имконияти дар мактабҳои муқаррарӣ 

таҳсил карданро надоранд, онҳо ба таври фосилавӣ таҳсил мекунанд. Барои таъмини 

самаранокии таълими фосилавӣ низ ба онҳо доштани компютери фардӣ бо маҷмуи барномаҳои 

махсус, ки ба талаботи шахсии онҳо мутобиқ гардонда шудаанд, хеле зарур аст. Ин талабот ба 

ҷавонони маъюб ҳам барои гирифтани маълумоти олии пурра ва мутобиқшавии минбаъдаи онҳо 

ба ҷамъият дахл дорад. Технологияҳои иттилоотиро дар ҷараёни таълими кӯдаконе, ки маъюбии 

биноӣ доранд, самаранок истифода бурдан мумкин аст. Дар таълими кӯдакони нобино, кӯдакони 

биноияшон қисман солим ва кӯдакони биноияшон суст маводи аудиоӣ аҳамияти зиёд дорад, ки 

онро вобаста ба вазифаҳои мушаххаси таълимӣ дар вариантҳои зерин таҳия кардан мумкин аст: 

-аудиолексия; аудиотренажёр; аудиоматн; аудиокитоб. 

Аудиолексия сабти аудиоии маводи назариявии таълимӣ буда, аз рӯи принсипи воситаи 

классикии таълимӣ дар шакли коғазӣ таҳия шудааст. Ҳангоми сабти он талаботи махсусро 

нисбат ба тасвири интонатсионии расм ба назар гирифтан лозим аст: интонатсия бояд ба 

мазмуни маводи пешниҳодшаванда мувофиқ бошад. Масалан, иттилооти таълимӣ дар бораи 

ҷараёнҳои ҷамъиятии таърихи давлат бояд бо суръати миёна ва мунтазами нутқ, бе муболиғаи 

расми оҳангдор, бе кашиш ва кӯтоҳ кардани фосилаҳо ва монанди ин пешниҳод карда шавад. 

Аудиолексияро дар ҷараёни таълими инфиродӣ ва гурӯҳӣ бо иштироки муаллиме, ки мазмуни 

онро шарҳ медиҳад ва муҳокимаи натиҷаҳои аудиолексияро ташкил мекунад, инчунин дар кори 

мустақилона истифода бурдан мумкин аст. 

Аудиотренажёр аз маҷмуи саволу вазифаҳои мухтасар баёншуда, ки баъди фосилаи 

муайяни вақт ва бо риояи вақти муайяни зарурӣ барои ҷавоб/ҳал сабт шудаанд, иборат аст. 

Аудиотренажёрро ҳам ба мисли аудиолексия дар ҷараёни таълими инфиродӣ ва ҳангоми кор дар 

доираи гурӯҳи анънавии таълимӣ истифода бурдан мумкин аст. Ҳангоми кор дар гурӯҳ 

аудиотренажёр ба донишомӯзон имконияти кори инфиродиро фароҳам оварда метавонад, ки дар 

ҷараёни он донишомӯзон ҳама вақт аз муаллим ёрдам пурсида метавонанд. Имконияти 

истифодаи таълими инфиродӣ барои кӯдаки маъюб, ки на танҳо нуқсони ҷисмонӣ, балки 

нуқсони хусусияти шахсӣ ҳам дорад (вобаста ба маҳдуд будани алоқаҳои иҷтимоӣ), шароити 

қулай ва бароҳати таълимӣ аст. 

Аудиоматн аз аудиотренажёр бо он фарқ мекунад, ки ба донишомӯз ё муаллим имконияти 

санҷиши дурустии ҷавоб фароҳам оварда мешавад. Аудиоматнро барои назорати берунӣ ва 

худназораткунӣ истифода бурдан мумкин аст. Дар шароитҳои назорати берунӣ аудиоматн 

ҷавобҳои донишомӯзонро бо ёрии сабти аудиоӣ ба қайд гирифта, ба муаллим ё аъзоёни гурӯҳи 

виртуалӣ имкон медиҳад, ки дурустии ин ҷавобҳоро бисанҷанд. Бо мақсади худназораткунии 

донишомӯзон системаи баёни ҷавобро аз рӯи матнҳои шакли пӯшида ташкил кардан мумкин аст. 

Илова бар ин, ба сабаби душвории техникии таъмини ҳамшаклии сигналҳои овозӣ, ки барои 

баёни ҷавоб зарур аст, донишомӯзон ҷавоби баёншударо тавассути шабакаҳои кинестезӣ 

пешниҳод карда метавонанд, масалан, бо миқдори муайяни кликҳои тугмаи мушак ё бо зер 

кардани клавиши муайян. 

Аудиокитоб аз сабти аудиоии ҳама гуна маводи иловагии ҷараёни таълим иборат аст. 

Масалан, сабти суҳбат бо забони хориҷӣ, баёни аудиоии матни асари бадеӣ ва ғ. Ҳангоми сабти 

аудиокитоб, ба фарқ аз аудиолексия, расми оҳангдор бояд равшан ва баъзан ҳатто бо муҳобот 

бошад (масалан, ҳангоми сабти суҳбат бо забони хориҷӣ). Калимаҳое, ки барои кӯдак наванд, 

бояд бурро талаффуз карда шаванд ва мазмуни матн бояд обуранги маҳорати актёрӣ дошта 



  

 

29 «Маорифи Тоҷикистон» – №12, декабри соли 2021 

бошанд. Ҳолати мобайниро дар байни аудиокитоб ва воситаи таълими инфиродӣ маълумотномаи 

электронӣ ишғол мекунад. Ҷараёни таҳияи он басо меҳнатталаб аст. Зеро системаҳои ҷустуҷӯӣ 

барои ёфтани объектҳои муайяни иттилоотӣ бояд ба дарки импулсҳои овозӣ ё кинестетикӣ 

мутобиқат дошта бошанд. Бинобар ин, таҳияи маълумотномаҳои электронии хурдҳаҷм бо доираи 

маҳдуди соҳавӣ ва луғатҳои мавзуӣ мувофиқи мақсад аст. 

Бо пешрафти тамаддун беш аз пеш аён мегардад, ки доираи шароитҳои барои инсон 

арзандаи ҳаёт ба одамони дорои имкониятҳои маҳдуди ҷисмонӣ, ки мустақилона таҳсил карда 

наметавонанд, тангтару маҳдудтар мешавад. Агар пештар сабабҳои нобаробарии иҷтимоиро ба 

пайдоиш ва доштани ҳуқуқҳои гражданӣ, моликият ва даромад, мақом дар сохтори иҷтимоии 

ҷамъият вобаста медонистанд, имрӯз сатҳи фарҳанги иттилоотӣ ба омили табақабандӣ табдил 

меёбад. Пас, дар ояндаи наздик тақдири ҳар як инсони мушаххас ба он вобаста мешавад, ки ӯ то 

куҷо метавонад иттилооти навро сари вақт ёбад, ба даст орад, комилан мутобиқ дарк кунад ва 

самаранок истифода барад. Бохабарӣ барои инсон, ба сабаби бемориҳои гуногуни 

маҳдудкунандаи ҳаракати озодона ва коммуникатсия, барқароршавандагӣ ва ҳамгироии 

иҷтимоӣ, таълими мукаммал ва фаъолияти касбӣ, иштироки фаъол дар ҳаёти ҷамъият аст. Дар 

шароитҳои ҳозира технологияҳои иттилоотӣ ба ин мусоидат мекунанд. 

Мутаассифона, ҳоло давлат имкониятҳои кофӣ надорад, ки ба таври зарурӣ дастрасии ин 

гурӯҳи аҳолиро ба технологияҳои иттилоотӣ таъмин намояд. Вале умедворем, бо қабули 

қонунҳои дахлдор ва таҳияю татбиқи барномаҳои мақсаднок ин монеаҳо дар 

наздиктарин муҳлат бартараф мегарданд. 

 

Толибҷон ҲАҚНАЗАРОВ – 

сардори Маркази технологияи  

иттилоотӣ-коммуникатсионии коллеҷи 

 омӯзгории назди ДДК ба номи А.Рӯдакӣ,  

 унвонҷӯи кафедраи педагогикаи 

 умумидонишгоҳии ДДК ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 

“ФУРӮҒИ СУБҲИ ДОНОӢ КИТОБ АСТ” 

Нимаи якуми рӯзи 15-уми декабри соли равон бо иштироки муовини Сарвазири 

мамлакат М.Сатториён, муовини якуми вазири маориф ва илм М.Саломиён ва 

директори Китобхонаи миллии Тоҷикистон Ҷ.Файзализода як қатор кормандони 

Вазорати маориф ва илм, Китобхонаи миллии Тоҷикистон, масъулини Вилояти 

Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

ва шаҳри Душанбе барои саҳми арзанда дар баргузории озмуни мазкур бо 

ифтихорномаю сипосномаҳои Вазорати маориф ва илм ва Китобхонаи миллии 

Тоҷикистон, инчунин, 21 нафар падару модари ғолибон бо нишони 

“Маърифатпарвар” қадрдонӣ шуданд. Дар баробари ин, бо дастури Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон 40 нафар иштирокчии фаъоли озмун, хусусан, пиронсолону ятимон 

ва камбизоатону шахсони дорои имконияташон маҳдуд, ки ҷойҳои ифтихориро 

сазовор шудаанд, ифтихорнома ва туҳфаи молӣ бо маблағи 5000 сомонӣ ва бо 

дастури вазири маориф ва илм ба 10 нафар иштирокчии фаъоли озмун ба маблағи 

2000 сомонӣ тақдим гардид. 
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ТАҶРИБА 

 

ДАРСИ ХУБРО ЧӢ 

ТАВР БАРГУЗОР 

БОЯД НАМУД? 

 

Мо бовар дорем, ки ҳар кадом омӯзгор на якбору дубор ба саволи: чӣ гуна мақсаду 

вазифаҳои дарсро бояд таҳия кард, дучор шудааст. Бояд қайд кард, ки то ҳол ба ин савол ҷавоби 

аниқ ва ягона дода нашудааст. Олимони педагог дар ҳар давру замон оид ба ин масъала фикрҳои 

худро баён кардаанд, вале ҳар кадоми онҳо ба таври худ ин масъаларо шарҳ додааст. Тақрибан 

дар ҳамаи курсу семинарҳо оид ба тарзи таҳияи мақсаду вазифаҳои дарс тавсияҳо дода мешавад. 

Мехостем аз рӯйи маълумоти сарчашмаҳо ва аз таҷрибаи худ дар масъалаи таҳияи мақсаду 

вазифаҳои дарс ба омӯзгорони муҳтарам маълумот пешниҳод намоем. Инак, якчанд тавсияе, ки 

ба назари мо, дар таҳияи мақсаду вазифаҳои дарс ба омӯзгорон ёрӣ мерасонанд: 

Мақсади дарс саъйю кӯшиш ва нияту 

азми омӯзгор аст, ки ӯ онро дар раванди дарс 

амалӣ кардан мехоҳад. Яке аз меъёрҳои 

асосии аз ҷиҳати методӣ омода будани 

омӯзгор ба дарс – ба таври аниқ гузошта 

тавонистани мақсади дарс мебошад. Бисёр 

омӯзгорони соҳибтаҷриба мақсадҳоро дар се 

зина ба нақша мегиранд: мақсадҳо барои 

донишандӯзӣ, барои рушди малакаю маҳорат 

(мақсадҳои рушддиҳанда) ва мақсадҳои 

тарбиявӣ. Мақсадҳои донишандӯзӣ барои дар 

хонандагон пайдо кардани фаҳмишҳо ва роҳҳои фаъолияти нав, системаи донишҳои нав ва ғайра 

таҳия карда мешаванд. Мақсадҳои рушддиҳанда ба хотири ташаккул додани сифат ва 

хусусиятҳои равонии хонандагон (фикрронӣ, хотира, диққат, малакаҳои азхудкунӣ, мустақилият 

ва ғайра) дар дарс таҳия мешаванд. Мақсадҳои тарбиявӣ барои дар хонандагон пайдо кардани 

хусусиятҳо ва хислатҳои муайяни шахсӣ тартиб дода мешаванд.  

Вазифаҳои дарс амалҳо (фаъолиятҳо, роҳ, усулҳо)-е мебошанд, ки онҳоро барои расидан ба 

мақсадҳои дарс иҷро кардан зарур аст. Вазифаҳои дарс асосан ба хонандагон нигаронида 

мешаванд ва дар шакли феъли амал таҳия мегарданд. Баъзан вазифаҳои дарсро ҳамчун 

«Мақсадҳои мушаххаси дарс», «Натиҷаҳои интизоршаванда аз дарс» ва ё «Натиҷаҳои таълим» 

ном мебаранд. Вазифаҳои дарс (натиҷаҳои интизоршаванда аз дарс) бояд мушаххас, 

иҷрошаванда, ба натиҷа нигаронидашуда ва дар доираи вақти муайян иҷрошаванда бошанд. 

Омӯзгор ҳангоми таҳияи натиҷаҳои интизоршавандаи дарс (вазифаҳои дарс), бояд дар нақшаи 

дарс фаъолиятҳои таълимиеро ба нақша гирад, ки ҳангоми иҷрои онҳо хонанда ба ин ё он натиҷа 

ноил гардад.  

Барои намуна мавзуи «Ҳифзи муҳити зист»-ро аз фанни табиатшиносӣ (Олами атрофи мо) 

барои синфи 3 дида мебароем. Дарс аз рӯйи модели сезинагии таълим ба нақша гирифта 

мешавад.  

Мавзуъ. Ҳифзи муҳити зист (1 соат) 

Шакл (тип)-и дарс. Дарси омехта. 

Мақсадҳои дарс. Рушди донишҳои хонандагон оид ба муҳити атроф, шиносоии онҳо бо 

мафҳумҳо ва объекти омӯзиши илми экология (мақсади донишандӯзӣ). Ташаккули малакаҳои 

мушоҳида, таҳлил, муҳокима, дарк ва хулосабарорӣ дар хонандагон (мақсади рушддиҳанда). Дар 

Мақсади дарс воситаи асосии 

раҳнамунсози ҷараёни дарс ва 

муайянкунандаи фаъолияти омӯзгору 

хонандагон мебошад. Аз бисёр ҷиҳат 

сифату самаранокии дарс ба тарзи дурусти 

мақсадгузорӣ ва истифодаи роҳу усулҳои 

расидан ба онҳо вобаста аст. 
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хонандагон бедор кардани ҳисси эҳтиром ва ғамхорӣ нисбат ба ашё ва ҳодисаҳои олами атроф 

(мақсади тарбиявӣ).  

Натиҷаҳои интизоршаванда аз дарс (вазифаҳои дарс). Бо омӯзиши мавзуъ хонандагон: 

1. Маънои мафҳуми «экология»-ро шарҳ дода метавонанд (феъли амал); 

2. Сабабҳои ифлос шудани табиатро фаҳмонда метавонанд; 

3. Оид ба оқибатҳои зиёновари ифлосшавӣ барои муҳит ва саломатии одам мисолҳои 

мушаххас оварда метавонанд; 

4. Ҳолати экологии мактаб ва маҳалро мушоҳида ва таҳлил карда, доир ба пешгирии 

ифлосшавии муҳити атроф фикрҳои худро дар шакли хаттӣ пешниҳод карда метавонанд;  

5. Ҳиссаи мактаббачагонро дар беҳдошти вазъи экологии маҳалли зисти худ нишон дода 

метавонанд. 

Равиши дарс:  

ЗИНАИ I. ВОДОРКУНӢ 

Қадами 1. Ҷиҳати ташкилии дарс (2 дақиқа). 

Қадами 2. Масъалагузорӣ барои ҷалби диққат бо навиштани ҷавобҳои ҷолиби хонандагон 

дар тахтаи синф (3 дақиқа).  

Саволҳо:  

 Аз назди маҳалли шумо кадом дарё ё ҷӯй мегузарад? 

 Оби онро мардум барои кадом корҳо истифода мебаранд? 

 Мардуми маҳалли шумо партовҳои худро дар куҷо мепартоянд? 

 Шумо илмеро медонед, ки ба тозагии муҳит машғул бошад? 

ЗИНАИ II. ДАРКНАМОӢ  

Қадами 3. Лексияи хурд бо элементҳои суҳбат. Шиносоӣ бо илми экология ва масъалаҳои 

экологӣ (5 дақиқа). (Барои ноил шудан ба натиҷаҳои 1, 2, 3). 

Мазмуни суҳбат: 

‒ Шумо бисёр вақт ба воситаи телевизиону радио оид ба ифлос шудани табиат ва кам 

шудани набототу ҳайвонот ҳар гуна хабар мешунавед. Пас, маълум мешавад, ки табиати мо 

хароб шуда истодааст. Илме вуҷуд дорад, ки ба ин масъала машғул аст. Ин илмро экология 

мегӯянд. 

‒ Калимаи «экология» аз забони юнонӣ гирифта шуда, маънояш «айкос» - хона, ё муҳит 

буда, «логос» - илм мебошад. 

‒ Экология илмест, ки алоқамандии байни организмҳои зиндаро бо муҳити атроф 

меомӯзад. Инчунин, экология роҳҳои беҳдошти муҳити зистро нишон медиҳад.  

Ҳангоми фаҳмонидани масъалаҳо нақшаи зер дар тахтаи синф тасвир карда мешавад: 

 

Экология - 
калимаи юнонӣ 

«Айкос» 

Хона, муҳит 

«Логос» 

Илм 

Мавҷудоти зинда  
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Ҳангоми суҳбат аз расмҳои китоб ва дигар расму тасвирҳои дастрас истифода бурда 

мешавад. 

Давоми суҳбат: 

‒ Дар замони ҳозира об, ҳаво ва хок аз партовҳои саноат ва нақлиёт хеле ифлос шудаанд. 

Мувофиқи маълумот, дар сайёраи Замин ҳар сол ба ҳаво миллионҳо тонна гарду чанг ва газҳои 

заҳролуд сар дода мешаванд. Дар натиҷа муҳит ифлос шуда, бисёр намуди растаниҳо ва 

ҳайвонот нест мегардаанд.  

‒ Ҳолати дарёҳо низ хеле бад аст. Аз корхонаҳои саноатӣ ба дарёҳо ҳар гуна моддаҳои 

заҳролуду ифлосро мепартоянд. Обҳои ифлосе, ки аз шаҳрҳо ҷориянд, ба дарёҳо ҳамроҳ 

мешаванд. Дар натиҷа, мавҷудоти зиндаи дарёҳо аз таъсири ин моддаҳо заҳролуд мешаванд, 

таъмин намудани одамон бо оби нӯшиданӣ душвор мегардад.  

‒ Масъалаи аз ҳама мураккаби экологӣ дар замони ҳозира ҷамъ шудани партовҳо аст. Аз 

рӯи ҳисоби олимон партовҳо дар рӯи замин баъди ҳар даҳ сол ду маротиба зиёд мешавад. Кӯҳи 

партов. Бо он чӣ кор кунем? Роҳи аз ҳама осон оташзанӣ аст. Аммо ин кор оқибати хуб надорад. 

Зеро ҳангоми сӯзондани партовҳо дуду чанги зиёд ва моддаҳои заҳрнок ба ҳаво хориҷ шуда, 

захираи гази оксиген кам мешавад. Оксиген барои нафаскашии одам ва организмҳои зинда лозим 

мебошад. Аз ин рӯ, партовҳоро сӯзонидан лозим нест. Онҳоро дар заводҳои махсус аз нав кор 

кардан зарур аст. Ифлосшавии табиат боиси дар одам пайдо шудани касалиҳои гуногун 

мегардад.  

‒ Барои беҳтар намудани ҳолати экологии сайёраамон мактаббачагон низ ҳиссаи худро 

гузошта метавонанд.  

Қадами 4. Ба роҳ мондани кори гурӯҳӣ (20 дақиқа). (Барои ноил шудан ба натиҷаи 4).  

Супориш ба гурӯҳҳо: 

 Дар гурӯҳ маслиҳат намуда, аз рӯйи мушоҳидаҳои худ ҳолати экологии мактаб ва 

маҳалли зисти худро таҳлил кунед ва роҳҳои пеширии онҳоро аз ифлосшавӣ нишон диҳед; 

 Фикрҳоятонро дар коғази калон қайд кунед. 

 Коратонро ба дигарон муаррифӣ кунед. 

ЗИНАИ III. МУЛОҲИЗАРОНӢ 

Қадами 5. Мустаҳкамкунии дониши хонандагон бо тестҳо (5 дақиқа)  

Тестҳо:  

1. Ҳарфи ҷавоби дурустро дар давра гиред.  

Экология чиро меомӯзад? 

А. Алоқамандии ҳаво, об ва хок 

Б. Алоқамандии одамон бо табиат 

В. Алоқамандии мавҷудоти зинда бо муҳит 

Г. Алоқамандии олимон бо муҳити зист 

2. Ақидаҳои дурустро интихоб кунед (дар давра гиред): 

А. Экология муносибати организмҳоро бо муҳити зист меомӯзад. 

Б. Вазъи экологии сайёраи Замин он қадар бад нест. 

В. Вазъи экологии сайёраи Замин ниҳоят бад мебошад. 

Г. Рӯз то рӯз миқдори наботот ва ҳайвонот кам шуда истодааст. 

Ғ. Мактаббачагон ба тозагӣ ва ҳифзи муҳити атроф кор надоранд. 

Д. Хонандагон метавонанд дар тозагии муҳити атроф саҳм гузоранд. 

3. Ҷумларо пурра кунед (калимаи партофташударо ёбед). 

Партовҳои корхонаҳо ва хоҷагии одамон дар рӯйи замин баъди ҳар даҳ сол ____ маротиба 

зиёд мешавад.  

Қадами 6. Гирифтани таассуроти хонандагон аз дарс (рефлексия) тариқи масъалагузорӣ – 5 

дақиқа. 

Масъалаҳо: 

‒ Ба шумо аз дарси имрӯза чӣ писанд омад? 
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‒ Чӣ ба шумо маъқул нашуд, чӣ мушкилӣ буд? 

‒ Барои ҳалли мушкилӣ кӣ ба шумо ёрӣ расонд? 

‒ Шумо аз дарси имрӯза кадом донишҳои навро омӯхтед? 

‒ Ин донишҳоро дар куҷо истифода бурда метавонед? 

Қадами 7. Арзёбӣ ва ҷамъбасти дарс (3 дақиқа).  

Заҳмати хонандагон бо суханони рӯҳбаландкунанда қадр ва дарс ҷамъбаст карда мешавад. 

Қадами 8. Супориши вазифаи хонагӣ (1 дақиқа) (ноил шудан ба натиҷаи 5).  

Супориш барои хона: 

 Дар хона бо бародар ё хоҳаратон маслиҳат намуда, муайян кунед, ки шумо барои тоза 

нигоҳ доштани маҳалли зисти худ кадом корҳоро анҷом дода метавонед; 

 Фикрҳоятонро дар дафтар нависед.  

Омӯзгорони гиромӣ, ин буд он чизе, ки мо мехостем оид ба мақсаду вазифаҳои дарс бо шумо 

мубодилаи таҷриба намоем. Албатта, ин танҳо яке аз намунаҳои ба мақсадҳо ноил кардани 

хонандагон буд. Дар миқёси ҷумҳурӣ омӯзгорони соҳибтаҷрибае ҳастанд, ки 

роҳу усулҳои беҳтару судмандтари онро медонанд. Мо аз чунин омӯзгорони 

пуртаҷриба хоҳиш мекардем, ки дар масъалаи ба мақсадҳо ноил гардонидани 

хонандагон ва умуман, дар масъалаи методикаи таълим бо мо мубодилаи 

таҷриба намоянд.  

 

Заррагул МАҲМАДМУРОДОВА - 

омӯзгори мактаби № 128, ноҳияи Фирдавсӣ 

“ФУРӮҒИ СУБҲИ ДОНОӢ КИТОБ АСТ” 

15 декабр дар Театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин 

Айнӣ маросими тантанавии ҷамъбасти озмуни ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи доноӣ 

китоб аст” баргузор гардид, ки ғолибон бо ҷоизаҳои таъсисдодаи Кумитаи 

тадорукот, диплому ифтихорномаҳои Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дигар туҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. Ҳамзамон, ба 21 нафар 

омӯзгори муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки шогирдонашон сазовори ҷойҳои 

ифтихорӣ гардидаанд, маблағи 10000 сомонӣ супорида шуд. Ҳамаи иштирокдорони 

озмун аз ҷониби Вазорати маориф ва илм бо Сертификат ва туҳфаҳои хотиравӣ 

қадрдонӣ гардиданд. 

Инчунин, бо пешниҳоди вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

розигии раиси Комиссияи озмун тамоми хонандагони синфҳои 11 муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ барои бе имтиҳон қабул шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ барои қабул шудан ба 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

касбӣ барои қабул шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва донишҷӯёни 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ барои қабул шудан ба зинаи магистратура 

соҳиби роҳхат гардиданд. 
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ПАНД 

 

ДАР ҶАВОНӢ ДОР 

ПИРОНРО АЗИЗ... 
 
Ба зудӣ кас ба зинаи дувуми умри худ –

давраи бачагӣ мегузарад. Акнун вобастагии 

ӯ қадам ба қадаму кам-кам бартараф 

мешавад: ӯ як-як ба мустақилона идора 

кардани корҳои зиндагии худ малака пайдо кардаву комёб гашта, ба бароварда сохтани ниёзу 

хоста ва эҳтиёҷоти худ андак-андак қудрат ёфта, дар ин самт қадамҳои нахустини нимустувор 

мегузорад. Дар кадом сатҳ ташаккул ёфтани ин ҳама қудрати равонию ҷисмонӣ ба чӣ гуна шакл 

гирифтани давоми умр бетаъсир намемонад. Дар синни наврасию гузариш ба ҷавонӣ тавоноию 

имконоти инсон афзуда, оҳиста-оҳиста ҷисман ва 

рӯҳан ба камолот наздик мегардад, ҳамаҷиҳата рушд 

ёфта, ҳаракатҳо, пиндору гуфтору кирдораш низ ҳалқа 

ба ҳалқа пухтаву суфта мешавад. Дар миёнаи умр каси 

кӯшову ҷӯё ва ба ҳама фазилатҳои зоҳирию ботинӣ 

ороста гашта, ба камолоти ақлонию ҷисмонӣ мерасад, 

ҷиддан фазлу камоли пурраи ба фитрату сиришташ 

мувофиқро соҳиб мегардад. 

Аммо дар пирӣ... Агарчи дар пиронсолӣ неруи 

ақлонию тамиз ва хулосабарорию ҳикматдонии шахс 

боз ҳам боло мераваду шакли комил мегирад, дар ин 

замина ӯ аз мушоҳидаи “ҳаводиси рӯзгор” ба натиҷаи 

дурусту устувор мерасидагӣ мешавад (“пир нест, 

тадбир нест”), вале ба сабаби нажандию фартутии рӯз 

ба рӯз афзояндаи ҷисм неруи ҷисмониашро аз даст 

дода, ба муттакое, ёригару ҳимоякунандаи фарёдрасе 

муҳтоҷ мегардад. Акнун, гарчи неруи ақлониаш ҳанӯз 

баҷост, ҷисман гӯё ба навъе аз нав ба аҳволи кӯдаки 

камтавон меафтад. Яъне, одам дар айёми пирӣ ҷисман 

рӯ ба таназзул мениҳад ва гӯё дубора дар умри худ мубталои нотавонии кӯдакона мегардад. 

Акнун шодмониву шодкомӣ, хурсандиву болидарӯҳӣ, ғайрату шуҷоат ва суруру тараб, ки хоси 

ҷавонист, оҳиста-оҳиста ва бебозгашт рӯ ба инқироз меорад. 

...Қасидаи “Шикоят аз пирӣ”-и устод Рӯдакиро метавон як асари мукаммалу фарогир дар 

бораи нишоти ҷавонӣ ва кулфати пирӣ донист. Устод дар як байт аз забони як нафари пиру 

нотавон ба мухотаби худ – моҳрӯйи мушкинмӯй муроҷиат карда мегӯяд, ки ҳоли ман аз ин пеш –

дар ҷавонӣ чӣ тартибу низоме дошт, ту намедонӣ. Ва дар байтҳои баъдина сифатҳои ҷавониро 

як-як шумурдаву дар зимн дар айёми пирӣ аз он ҳама маҳрум гаштанро дар назар дошта, аз 

ҷумла, мегӯяд: 

Шуд он замона, ки ӯ шод буду хуррам буд, 

Нишоти ӯ ба фузун буду ғам ба нуқсон буд. 

Ҳамеша шоду надонистаме, ки ғам чӣ бувад, 

Дилам нишоту тарабро фарохмайдон буд. 

Шодӣ дар ҳарорату ҷӯш заданҳои неруи ҷавонӣ чун дар фазои софу озод ва чаманзори 

фароху шодоб ҷавлонгаҳи обод ёфта, озод мевазаду ранг ба ранг таровати нав мегирад. Ҷое, ки 

Одам дар оғози ҳаёт – тифлию кӯдакӣ 

ба дастгирию парвариш ва меҳрубонии 

бузургсолон сахт ниёз дорад. Ӯ дар ин 

давра ғайр аз бо гиря талаб кардану бо 

инҷиқӣ ба ҳадафи дар тасаввураш пухта, 

ки онро худ ба дурустӣ сомон карда ё бо 

сухан пурра баён карда наметавонад, 

расидан, бе кумаки калонсолон кори дигаре 

аз дасташ намеояд. 
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шодиву фараҳ мехиромад, ғам роҳ намеёбад, агар нимроҳе ёфт, ба таъсири фаровонии нишот зуд 

нуқсон мепазирад... 

Ба ин аҳвол, албатта, баъзе чизҳои дигар, аз қабили ғаму андуҳи ҳасрати рӯзҳои ҷавонӣ, 

эҳсоси мағшуши ризомандиву пушаймонӣ аз корҳои кардаву нокарда ва ғайра илова гашта, 

вазъро мураккабтар месозад. Ин аҳвол баръакси шӯридагиву фориғболиҳои кӯдаконаву 

шердиливу ҷасорат ва бебокии ҷавонона аст, ки на ба ҳар муқоисаву мулоҳиза ва тасаавур 

меғунҷад. Дар ин маврид –дар баёни аҳволи пирӣ, барҳақ, хуб гуфтаанд, ки: 

То пир нашуд мард, надонад хатари умр, 

То хаста нашуд мурғ, надонад хатари бол. 

Маънои байти болоро касе дуруст ва ба пуррагӣ дарк намояд, ки худ ба пирӣ расида бошад ё 

аҳволи пиронро зиёд мушоҳидаву мулоҳиза карда... 

Чӣ чора, ки аҳвол чунин аст! 

Хушбахтона, дар байни мардуми мо пирон ҳам дар оилаҳо, ҳам дар ҷомеаи мо обрӯю 

эътибори хоса доранд. Далелҳо ба ин даъвои ҳақиқатасос хеле зиёданд, ки асоситаринаш ба 

қарори зайл аст: аввалан, насли ҷавони мо дар оғози ҳар кору амали нави худ аз куҳансолон, пеш 

аз ҳама, падару модар, бобою бибиҳо ва дигар пирони барояш муътабар маслиҳат мепурсанд, 

фотеҳа мегиранд. Яъне, ҳарчанд ҷавонони мо дар ҳама кори худ мустақилияти комил доранд, 

бисёре аз онҳо ягон иқдоми ҳадафмандонаи хурду бузургашонро бо маслиҳати пирони 

муътабарандеша пухтаю суфта накарда ва аз онҳо тарафдорӣ надидаву фотеҳа нагирифта оғоз 

намебахшанд. Баъдан, барои мардуми мо ҳар хоҳишу дархост, ҳар супоришу раҳнамоиву 

насиҳати падару модар ҳукми амри воҷибро дорад.  

Пирон дар мавридҳои нотавонию дармондагиашон аз тарафи насли неруманду солим, 

меҳрубону ғамхори ҷавон ҳамаҷиҳата дастгирӣ мебинанд. Ҷавонони покизамағзу поктинати мо 

ба пирон хидмати арзанда мекунанд, ҳамеша, ҳамарӯза ёвару дастгири онҳостанд. Ҳазору анд 

сол пеш, чунонки Фирдавсии бузург таъкид кардааст: 

Падар пир шавад, поймардаш – ҷавон, 

Ҷавоне хирадманду равшанравон.  

аҳвол чунин буд ва имрӯз низ аҳвол чунин аст. Дар натиҷа пирсолон барҷо-мондагию 

камтавонии худро ҳис накарда, орому роҳат мезиянд. Онҳо нағз медонанд, ки пиру камтавон 

гашта бошанд ҳам, бо насиҳату маслиҳати худ, бо ҳидоятҳои худ ба насли тавонои имрӯз, дар 

ҳаёти онҳо ва ҷомеа иштироки фаъолона –мадади аёну ноаён карда метавонанд... 

Ҳамин таомули неку хубро ҳамеша нигоҳ доштан лозим аст. Агар ҳар каси ҷавону солим ба 

мисли ҳамеша ба таомули асрҳо дар байни мардуми мо роиҷ амал карда, минбаъд низ ҳамин 

роҳро пеш гирад, садҳо ёфт ҳасту ҳеҷ бохт нест. Камтарин ёфт ин мешавад, ки наслҳои 

хурдсолтару минбаъда, ки аслан ба андозаи тавони худ шомили ин роҳанд, аз дидану мушоҳидаи 

аҳвол ва ҳаракатҳои савобу дурусти ӯ ибрат гирифта, дар умқи дилу хотиру ботин аҳволро чунон 

ки ҳаст, чун ҳақиқати бебаҳс пазируфта, худ ба чунин амалҳо омода мешаванд. Ва чун рӯзе фаро 

расад, ки ҷавони имрӯз ҳузарбу тавонои накукор пиру барҷомонда ва камтавону нигарон гашт, 

кӯдакони имрӯзаи фардо ба неруи ҷавонӣ расида аз рӯйи одати ба димоғу сиришт нишаста, бо 

тақозои ҳадшиносиву масъулияти худ ӯро фарёдрас мегарданд. Ҳамин маъниро ба назар 

гирифта, бузургворе барҳақ фармудааст: 

Дар ҷавонӣ дор пиронро азиз,  

То азизи дигарон гардӣ ту низ. 

 

Абдуғанӣ МУҲАММАДИЕВ - 

омӯзгори мактаби №29, 

 ноҳияи Деваштич 
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ҲУҚУҚ 

 

РОҲНАМОЕ ДАР 

БУНЁДИ ҶОМЕАИ 

ҲУҚУҚБУНЁД 

 
Иҷрои мақсаднок ва босамари ин амал дар мактаб маълум ҳаст, ки аз дараҷаи омӯзиши 

ҳамаҷонибаи фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» дар синфҳои 8–9, “Ҳуқуқи инсон дар синфҳои 10 
- 11, пешбурди корҳои беруназсинфию беруназмактабӣ дар масъалаи ҳуқуқӣ вобастагии зиёде 
дорад. Ҳангоми омӯзиши мавзуъҳои гуногун аз ин фанҳо, алоқамандии ҳамешагии маводи 
пешниҳодшаванда бо ҳаёти ҳаррӯза воситаи муҳимтарини расидан ба мақсади ниҳоӣ мебошад. 
Пӯшида нест, ки имрӯз шаҳрвандони мо бо сабаби паст будани донишу фарҳанги ҳуқуқӣ дар 
ҳаёти оилавӣ, фаъолияти меҳнатӣ, муроҷиати шаҳрвандӣ ба мақомоти давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқу 
озодиҳои хеш ва паҳлуҳои дигари зиндагӣ дучори душвориҳои зиёд мегарданд. 

Дар синфи 9-ум дар мактаб хонандагон «Асосҳои 
давлат ва ҳуқуқ»-ро мехонанд, ки дар он доир ба ҳама 
соҳаҳои ҳуқуқи амалкунанда дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон маълумоти зарурӣ пешниҳод гардидааст. 
Пеш аз ҳама, як чизро қайд кардан мехоҳам, ки дар 
синфи 9-ум барои омӯзиши ин фан як соат дар 
давоми ҳафта ҷудо шудааст, ки ин вобаста ба маводи 
пешниҳодгардида нокифоя мебошад. Новобаста ба 
ин, агар дар раванди таълим майлу рағбати хуби 
хонандагон ва истифодаи методу усулҳои беҳтарин аз 
ҷониби омӯзгор бо алоқамандӣ ба ҳаёти воқеӣ ба роҳ 
монда шавад, метавонем дониши ҳуқуқии 
шогирдонро рушду такомул бахшем. диҳем. Ҳоло 
барои пурратар дарк намудани масъалаи 
пешниҳодшаванда оид ба омӯзиши ду боб - «Ҳуқуқи 
оилавӣ» ва «Ҳуқуқи меҳнатӣ» маълумот медиҳем. 
Ҳангоми омӯзиши мавзуи ҳуқуқи оилавӣ хонандаро 
зарур аст, чунин нуқтаи назарро дуруст дарк намояд, ки оила паҳлуҳои ба худ хоси иҷтимоӣ ва 
ҳуқуқӣ дорад. Мустаҳкамии оила пойдории ҷомеа ҳисобида мешавад. Моддаҳои 33 ва 34–уми 
Конститутсияи ҶТ пурра ба масъалаи оила бахшида шудааст. Дар солҳои пеш дуруст риоя 
накардани принсипи розигии тарафайн ва ихтиёрӣ зимни бастани ақди никоҳ аз мушкилиҳои 
асосии барпо намудани муносибатҳои оилавӣ дар Тоҷикистон буд. Масъалаи зерин ба истиснои 
ҳолатҳои алоҳида, дар маҷмуъ ҳалли худро ёфтааст. Яке аз ҳуқуқҳои шахсии ҳамсарон, интихоби 
машғулият ва касбу ҳунар мебошад. Ин паҳлуи ҳаёти оилавӣ дар моддаи 32–юми Кодекси оилаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон сабт гардидааст. Заминаи асосӣ барои ҳалли дурусти он то бастани ақди 
никоҳ бояд гузошта шавад. Мақсад аз гуфтаҳои боло нахуст, соҳибкасб гардидан ва баъдан, оила 
барпо намудан мебошад. Дуруст аст, ки интихоби машғулият ва касбу ҳунар дар оила бо 
ризоияти зану шавҳар метавонад роҳи дурусти ҳалли худро дарёбад. Ҳангоми муҳокимаи ин 
паҳлуи ҳаёти оилавӣ ба чунин нишондиҳандаҳо таваҷҷуҳ намудан бисёр муҳим мебошад. Якум, 
кори якҷояи зану шавҳар аз ҳама бештар ба манфиати буҷаи оилавӣ мебошад. Баъдан, дар 
бештари ҳолатҳо, хусусан, шавҳарон ақида доранд, ки ҳангоми ба кор ҷалб гардидан модарон ба 
тарбияи фарзанд ва нигоҳубини онҳо камтар вақти худро сарф менамоянд. Ин ақида ғалат 
мебошад. Дар ҳаёт бисёр мушоҳида мекунем, ки тарбияи фарзандон аз ҷониби чунин модарон 
натиҷаи хубтар медиҳад, нисбат ба модароне, ки бо сабабҳои гуногун имконияти гирифтани 
маълумот ва аз худ намудани касберо аз даст додаанд. Инчунин, ҳамдигарфаҳмӣ дар оилаҳое, ки 
ҳамсарон бо ризоияти якдигар ба касбу ҳунаре машғуланд, ҳангоми ҳалли масъалаҳои гуногуни 
оилавӣ баландтар мебошад. 

Аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолии 

кишварамон яке аз вазифаҳои асосии 

дарпешгузошташуда бунёди давлати 

ҳуқуқбунёд ва демократӣ дар мамлакат 

муқаррар карда шудааст. Дар роҳи расидан 

ба ин ҳадаф, ба камол расондани насли 

дорои донишҳои ҳуқуқӣ аз вазифаҳои асосӣ 

мебошад. 
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Дар Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (1998) бори аввал мафҳуми нав - «аҳдномаи 
никоҳ» дохил карда шуд. Баста шудани аҳдномаи никоҳ тибқи санади мазкур ихтиёрӣ мебошад. 
Аҳдномаи никоҳ танҳо ҳуқуқ ва уҳдадориҳои молумулкии зану шавҳарро ҳангоми дар никоҳи 
расмӣ будан ва ё бекор кардани он муайян месозад. Дар аксар ҳолатҳо шаҳрвандони мо қайди 
давлатии ақди никоҳро аз аҳдномаи никоҳ фарқ намекунанд. Ҳангоми омӯзиши мавзуи 
“Аҳдномаи никоҳ” зарур мебошад, ки хонандагон моҳияти молумулки то бастани ақди никоҳ ва 
молумулки дар зиндагии якҷоя бадастовардаи зану шавҳарро дуруст дарк намоянд. Дар шароити 
имрӯза бо ашхоси зиёди қаллоб вомехӯрем, ки аз бастани никоҳ ва хусусан аҳдномаи никоҳ 
мехоҳанд истифода баранд. Дар раванди фаҳмонидани ин мавзуъ ба мо зарур аст, ки ба 
хонандагон дурустии моҳияти аҳдномаи никоҳ, тартиби бастани он, масъалаҳои марбут ба онҳо, 
муҳлати амал ва паҳлуҳои дигари бастану истифодаи ин санадро ҳамаҷониба шарҳу эзоҳ дода 
тавонем.  

Боби VI китоби дарсии «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» барои синфи 9–ум ба «Ҳуқуқи меҳнатӣ» 
бахшида шудааст. Меъёрҳои пешбинигардидаи ҳуқуқи меҳнатиро тавре ки имрӯз дар ҳаёти 
ҳаррӯзаамон мо истифода мебарем, хонандагон бояд дарк намоянд, ки дар оянда онҳо низ 
истифода мебаранд. Яке аз масъалаҳои муҳиме, ки дар ин боб ба он диққати махсус додан зарур 
аст, «Шартномаи меҳнатӣ» мебошад. Дар бештари ҳолатҳо шаҳрвандон дар дохилу хориҷи 
кишвар бе бастани шартномаи меҳнатӣ бо корфармо ба фаъолияти меҳнатӣ машғул мешаванд. 
Натиҷаи ҳамин аст, ки ин қабил ашхос ҳангоми пардохти музди меҳнат, расонидани кумакҳои 
иҷтимоӣ, баромадан ба нафақа, муҳайё намудани шароити мусоиди кор ва дигар ҳолатҳо дучори 
мушкилӣ мегарданд. Дар саҳифаи 102-и китоби дарсӣ омадааст, ки «Шартномаи меҳнатӣ созиши 
байни корфармо ва корманд мебошад, ки мувофиқи он корманд уҳдадор мешавад, корро аз рӯйи 
як касб, якчанд касби муайян, ихтисос ё вазифаи ба таври дахлдор, бо риоя намудани тартиботи 
дохилии меҳнатӣ иҷро намояд ва корфармо дар навбати худ уҳдадор мешавад, ки ба корманд 
музди корашро дода, шароити меҳнатро, ки санадҳои қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ доир ба меҳнат ва созишномаҳои тарафҳо муайян намудаанд, таъмин кунад». Хонандагон 
бояд дар хотир дошта бошанд, ки шартномаи меҳнатӣ дар ду нусха дар шакли хаттӣ ба тасвиб 
мерасад. Дар он мавзуъ оид ба шартҳои шартномаи меҳнатӣ, ҷойи корӣ, муҳлати амали 
шартнома, тартиби бастани он, муҳлати санҷишӣ, кушодани дафтарчаи меҳнатӣ ва дигар 
паҳлуҳои фаъолияти корӣ маълумотҳои дақиқ дода шудааст. Агар хонанда ҳамаи онҳоро дуруст 
дарк намояд, бовар ҳаст, ҳангоми ҳаёти мустақилона дар фаъолияти меҳнатиаш дучори 
мушкилиҳо намегардад. 

Дар зиндагӣ бо шахсони зиёде дучор мегардем, ки корфармо хилофи қонун бо поймол 
намудани ҳуқуқҳои кормандон, онҳоро аз кор озод менамояд. Шаҳрвандони зерин аз 
надонистани қонуни меҳнат - ба имзо нарасадинаи шартномаи меҳнатӣ бо корфармо ва 
нофаҳмиҳои ҳуқуқӣ дучори мушкилот мегарданд. Дар боби VI мавзуи 5–уми китоби дарсии дар 
боло қайдгардида ин масъала хеле фаҳмо ва ҳаматарафа шарҳ дода шудааст. Аз ҷумла, дар ин 
мавзуъ омадааст, ки шартномаи меҳнатӣ дар асоси мувофиқат ба қонунгузории меҳнат дар чунин 
ҳолатҳо қатъ карда мешавад: 1) бо созиши тарафҳо; 2) бо ташаббуси корманд; 3) бо ташаббуси 
корфармо; 4) бо гузаштани муҳлат; 5) ҳолатҳое, ки ба иродаи тарафҳо вобаста намебошанд. 
Ҳангоми дуруст ба хонандагон фаҳмонидани паҳлуҳои дар қонун ҳифзшавандаи ҳуқуқҳои 
кормандон ва ба ҳаёти имрӯза мутобиқ намудани донишҳои таълимгирандагон, дар оянда онҳо 
донишҳои азбарнамудаи худро ба манфиати хеш истифода мебаранд. 

Дар барномаи омӯзишӣ бисёр мавзуъҳои зарурӣ ҷой дода шудаанд, ки барои ҳалли ҳуқуқии 
мушкилоти зиндагии имрӯзаи шаҳрвандон мусоидат менамоянд. Аз таҷрибаи кории хеш ва 
дараҷаи донишомӯзии хонандагон дар рафти дарсҳо як нукта дақиқ мегардад, ки мавзуъҳои 
пешниҳодшуда ва миқдори соатҳои ҷудогардида барои фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ», 
махсусан, дар синфи 9 мувофиқат намекунанд. Беҳтар мешуд ё мавзуъҳо кам карда шаванд ва ё 
миқдори соатҳои дарсӣ бештар карда шаванд. Мавҷудияти фарҳанги баланди ҳуқуқӣ дар ҷомеа 
аз як тараф, нишона аз пешрафти давлат бошад, аз дигар ҷониб, таъмини зиндагии арзандаю 
шоиста бо эҳтироми хуқуқу озодиҳои шаҳрвандон дониста мешавад. Дар бунёди ҷомеаи 
ҳуқуқбунёду дунявӣ ин масъала калидӣ ба ҳисоб меравад. Вазифаи мактаб ва мо, омӯзгорони 
таърих ва ҳуқуқ дар ҳамин мебошад, ки хонандагонро ба ин самт, яъне ногузир аз худ кардани 
донишҳои ҳуқуқӣ равона карда тавонем.  

Давлат ШЕРАЛИЗОДА – омӯзгори Мактаби Президентӣ  
барои кӯдакони болаёқат дар ноҳияи Данғара 
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АРЗИШМАНДӢ  

 

ИСТИҚЛОЛ  

ВА НИЗОМИ 

БОЙГОНИДОРИИ 

МИЛЛАТ 
 
Қайд кардан бамаврид аст, ки 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 

миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

китобашон “Сарнавишти миллати 

соҳибтамаддун” доир ба арҷгузорӣ ва ҳифзи 

маводи нодири таърихии миллати тоҷик 

чунин ибрози андеша намудаанд: “Ба 

гузаштаи дури миллати худ рӯй оварда, мо 

фақат маълумотнома, санад ва мадорики 

таърихӣ ҷамъ намеоварем, балки беҳтарин, 

шоёнтарин ва гиромитарин андеша, афкор ва рӯйдодҳои сарнавишти миллатамонро барои 

такомули хушбинонаи имрӯзу ояндаи халқамон ва бунёди як ҷомеа ва давлати навин меомӯзем 

ва истифода мекунем”. Маҳз ба шарофати бойгониҳо мо аз таърихи гузаштаи пурифтихори 

аҷдодони худ хабардор гардида, ба ояндаи 

неки давлату миллати худ аз наздик ошно 

мегардем. Сарчашмаҳои нодири дар 

махзанҳои бойгонӣ маҳфузбуда, далолат 

бар он мекунанд, ки мо, тоҷикон таърихи 

бою куҳан дорем ва арзишҳои миллӣ, 

расму оин ва анъанаҳои неки 

гузаштагонамонро пос медорем.  

Бойгонӣ махзани фарохи ҳуҷҷатҳои 

муқаддас, дастоварду комёбӣ, бурду бохт 

ва роҳи тайкардаи чандинҳазорсолаи 

давлатдориамонро нигоҳдорӣ менамояд. Ҳар лаҳзаи ҳаёт таърих аст ва он дар шаклу намудҳои 

мухталиф инъикос меёбад. Ҳуҷҷатҳои бойгонӣ, хусусияти иттилоотрасонӣ дошта, барои қонеъ 

намудани эҳтиёҷоти илмии шаҳрвандон нигаронида шудаанд. Дар замони имрӯз ҳуҷҷатҳои 

бойгонӣ барои ҳамаи соҳаҳои дониш манбаи муҳим ба ҳисоб рафта, маводи дар он ҷойгирбуда, 

дақиқу равшан ва ҳамчун сарчашмаи иттилоотиест, ки тамоми илмҳоро бо далели нав таъмин 

менамоянд. Нигоҳдории маъхазҳои бойгонӣ яке аз қисматҳои муҳимтарини кори бойгонидорӣ ба 

шумор меравад. Таъмини ҳифзи маводи ҳуҷҷатӣ дар бойгониҳо омилҳои гуногуни ба он 

таъсиррасон ҳисоб меёбанд. Воситаи асосии нигоҳдорӣ ва таъмини онҳо бо таҷҳизоти муътадили 

ҳавокашӣ ба шумор меравад. Қисми зиёди мавод дар рафҳои махсус, қуттиҳо, ки аз латхӯрии 

техникӣ ва нурҳои рӯшноӣ ин маводро ҳифз менамоянд, нигоҳ дошта мешаванд. Ҳамаи ҳуҷҷатҳо 

дар махзан аз рӯи воҳиди нигоҳдорӣ, ки мувофиқи тартиби зиёдшавии рақамҳои инвентарии 

онҳо аз чап ба рост ва аз боло ба поён ҳисоб карда мешаванд, ҷо ба ҷо гузошта шудаанд. 

Пешгирӣ нисбат ба ҳифзи нигоҳдории ҳуҷҷатҳо аз мағор ва дигар намудҳои таъсири биологӣ ба 

дезинфексия зарурат доранд, ки ин чорабиниҳоро масъулини бойгониҳо мунтазам мегузаронанд.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали 

ба озодиву истиқлол мушарраф гардидан дар 

роҳи арҷгузорӣ ва нигоҳдории ҳуҷҷатҳои 

муҳими таърихӣ, ки ҳамчун маҳзани 

тиллоии миллат ба ҳисоб мераванд, 

диққати махсус зоҳир намуда, барои рушду 

такомули бойгониҳо саҳми арзишманду 

назаррас гузоштааст. 

Далели ин гуфтаҳо ҳуҷҷатҳои Хазинаи 

бойгонии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

маҳсуб ёфта, ҳамчун сарчашмаи гаронбаҳои 

таърихии халқу миллат ба нигаҳдорӣ фаро 

гирифта шудаанд. Маводи 

ҷамъоваригардидаи Хазинаи бойгонӣ, ки аз 

нимаи дуюми асри XIX то замони имрӯзро 

дар бар мегирад, ҳамчун дастоварди беназир 

ва шаҳодати хотироти рангину 

пурҳаводиси таърихи гузаштагонамон ба 

ҳисоб меравад. 
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Муқовабандӣ ва корҳои тармимӣ аз воситаҳои таъмини маводи ҳуҷҷатӣ мебошанд. Корҳои 

тармимӣ дар озмоишгоҳҳои махсус дар зери назорати бойгонишиносону мутахасисони соҳаи 

кимиё ва биология ба роҳ монда мешавад. Ба ин озмоишгоҳҳо танҳо кормандони бойгонӣ, ки 

бевосита ба ҳуҷҷатҳо сарукор доранд, иҷозати ворид шуданро доранд. Кормандони бойгониҳо 

корҳои тафтишӣ ва ҳолати мавҷудияти маводи ҳуҷҷатиро мувофиқи нақша мегузаронанд. Бо 

мақсади нигоҳдории ҳуҷҷатҳои бойгонӣ аз вайроншавӣ ва фарсудашавӣ, ки ҳангоми истифодаи 

зиёд ба амал меоянд, инчунин, қиммати баланди илмӣ доранд, микрофилм карда мешаванд. 

Ҳуҷҷатҳои таърихи гузашта бояд барои манфиати халқ ва насли ояндаи кишвар маҳфуз дошта 

шаванд, инчунин, онҳо бояд бо тартиби муайян бандубаст карда шаванд. Сарчашмаҳои 

ҷамъоваришудаи бойгонӣ вобаста ба ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа, ки дар гузашта 

тавлид гардидаанд, ба нигаҳдорӣ фаро гирифта шуда, инъикоси воқеии таърихи халқро ба амал 

мебароранд. Ҳар як ҳуҷҷати таърихӣ қиммати калони илмӣ дошта, далели фаромӯшнашавандаи 

гузашта ба сӯи фардои дурахшон мебошад.  

Дар зарфи 30 соли Истиқлоли давлатӣ тамоми сохтору идораҳои дахлдори кишвари 

азизамон бо техника ва технологияи муосиру замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. Ин раванд 

тақозо менамояд, ки муассисаҳои бойгонии кишвар дар самти электроникунонии маводи 

ҷамъоваринамудаи хеш корро оғоз намуда, имконият фароҳам оранд, то ин ки Хазинаи бойгонии 

миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарчашмаи анъанавӣ ва электронӣ пурра гардонида шавад. 

Имрӯз муассисаҳои бойгонӣ усули ба худ хоси нигоҳдорӣ, коркарди кимиёвӣ-профилакторӣ, 

сохтори мукаммали автоматикунонидашудаи дастгоҳи илмӣ - маълумотиро доро мебошанд. 

Усулҳои зикргардида ба бойгонидорон имконият медиҳанд, то ҳаракати худро барои нигоҳдории 

устувор ва боэътимоди ҳуҷҷатҳо, истифодаи самарабахши онҳо дар роҳи қонеъ гардонидани 

талаботи иттилоотии ҷомеа равона намуда, ҳамзамон, роҳҳои беҳтар гардонидани 

хизматрасониро дарёфт намоянд. Хизматрасонии номбурда аз ҷониби мутахассисони касбӣ ва 

дорои маҳорати баланди корбарӣ ба роҳ монда мешавад. Зикр намудан бамаврид аст, ки 

омодасозии мутахассисони соҳаи бойгонӣ дар ҷумҳурӣ аз ду даргоҳи олӣ, яке кафедраи таъриху 

архившиносии факултети таърихи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо ихтисоси таърих, 

архившинос ва дигаре кафедраи бойгонишиносии факултети китобдорӣ ва иттилоотшиносии 

Муассисаи давлатии таълимии “Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи 

Мирзо Турсунзода” бо ихтисоси бойгонишиносӣ ва бойгонии аудиовизуалӣ фаъолият менамоянд 

ва дар тайёр намудани мутахассисони лаёқатманди соҳа ҳиссагузор мебошанд.  

Бояд ёдовар шуд, ки 13 сол муқаддам, тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21-

уми феврали соли 2008 таҳти № 34 2/45 кафедраи бойгонишиносӣ бо таҳсилоти бакалавриат дар 

назди факултети китобдории Донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода 

таъсис ёфтааст. Дар кафедраи мазкур устодони номӣ, таърихшиносон ва мутахассисони соҳаи 

бойгонӣ, аз ҷумла, доктори илмҳои таърих, профессор Зикриё Акрамӣ, доктори илмҳои таърих, 

профессор Сайфулло Муллоҷонов, номзади илми таърих, дотсент Амиршоҳ Ёрмуҳаммадов, 

номзади илми таърих, дотсент Нигина Наҷотова, номзади илми таърих, дотсент Суҳроб 

Шарофуддинов, номзади илми таърих, Майрам Мамадазимова, муаллимони калон Хонҷон 

Сангалиев, Сайдаҳмади Бобоҷон, Робия Ахмедовна, инчунин, мутахассисони ҷавон Аминзода 

Шамсулло, Эраҷ Исмоилов, Нарзӣ Холибоева ба донишҷӯёни риштаи бойгонишиносӣ дарс 

гуфта, таълиму тарбияро то ба имрӯз ба роҳ мондаанд. Мутахассисон ва устодон дар давоми 

фаъолияти кории худ як зумра китобҳои дарсӣ, барномаҳои таълимӣ ва дастурҳои методӣ таҳия 

ва ба нашр расониданд. Бо мақсади такмили минбаъдаи инкишофи ҳамаҷонибаи фаъолияти 

бойгонидорӣ ва таъмини нигоҳдории ҳуҷҷатҳои Хазинаи бойгонии миллӣ Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 2 ноябри соли 2007, № 531 қарор “Дар бораи чораҳои таъхирнопазир оид ба 

беҳтар намудани кори нигоҳдории давлатии сарватҳои бойгонии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
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- ро ба тасвиб расонид. Дар асоси ҳамин қарор масъалаҳои мубрами замони муосир дар самти 

кори бойгонидорӣ дар қаламрави мамлакат ба танзим дароварда мешавад. Аз ҷумла:  

– оид ба таҳкими заминаи моддию техникии бойгониҳо барои таъмини нигоҳдории 

ҳуҷҷатҳои Хазинаи бойгонии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

– иҷрои корҳо оид ба такмили фонди эҳтиётии нусхаҳои ҳуҷҷатҳои ниҳоят арзишноки 

Хазинаи бойгонии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

– оид ба ҷорӣ намудани технологияи иттилоотии муосир барои нигоҳдорӣ, бақайдгирӣ, 

ҷустуҷӯи ҳуҷҷати бойгонӣ; 

– оид ба истифодаи усулҳо, воситаҳо ва технологияҳои нави коркарди барқароркунию 

консерватсионии ҳуҷҷатҳо, таҷдиди матнҳои хирашудаи ҳомили коғазӣ; 

– доир ба раванди корҳои консерватсионӣ ва ба шакли рақамӣ гузаронидани ҳуҷҷатҳои аксу 

садо ва синамои Хазинаи бойгонии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Ҳамчунин, дар заминаи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи “Консепсияи 

рушди кори бойгонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2018” аз 1-уми апрели соли 

2008, №159 Саридораи бойгонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми 

ваколатдор ва сохтори идоранамоии муассисаҳои бойгонӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ баҳри таъмир ва 

таҷдиди бинои бойгониҳои давлатӣ, махсусан, Бойгонии марказии давлатӣ, Бойгонии марказии 

давлатии ҳуҷҷатҳои аксу садо ва синамо, ки бевосита дар тобеияти Саридораи бойгонии назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, аҳамияти хоса зоҳир намуда, барои дар амал татбиқ 

намудани қарори болозикр аз ҷониби мутахассисони варзидаи соҳа корҳои зиёде ба анҷом 

расонида шуд. Ҳамаи ин тадбиру имконоти мавҷуда дар замони соҳибистиқлолии кишвар ба даст 

омада, баҳри нигоҳдорӣ, ғанигардонӣ ва истифодабарии Хазинаи бойгонии миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон хизмати арзанда менамоянд. Феълан ҳар як корманди бойгониро мебояд, ки барои аз 

бар намудани донишҳои муосиру замонавӣ, тарзи дуруст ба роҳ мондани кору фаъолияти хеш 

мутобиқи низоми махсуси коргузорӣ ба ҳуҷҷатҳои Хазинаи бойгонии миллӣ дақиқназарона 

муносибат намояд. Зеро махзани бойгонӣ бо маводу манобеи таърихӣ, филмҳои ҳуҷҷатӣ, аксҳо 

ва сабтҳои овозӣ, ки ҳамчун ҳуҷҷати асл бозгӯи ҳаёту фаъолият, суханрониву корнамоии 

арбобони давлатию ҷамъиятӣ ва муборизони роҳи истиқлолу озодӣ, ба монанди Нусратулло 

Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров, Абулқосим Лоҳутӣ, Мирзо 

Турсунзода ва дигар ходимони намоёни ҳизбию сиёсӣ, инчунин, олимону нависандагони 

ҷумҳурӣ сабт шудаанд, мавриди нигоҳдорӣ қарор доранд.  

Аз ин лиҳоз, муаррихону донишмандони тоҷикро зарур аст, ки ҳангоми корҳои илмӣ-

тадқиқотии хеш аз маводу сарчашмаҳои тозаи бойгонӣ, дар таълифи асарҳои илмӣ, очеркҳои 

таърихӣ, китоб ва маводу маҷмуаҳои ҷуғрофӣ самаранок истифода намуда ба насли ояндаи 

миллат ин махзани бебаҳоро муаррифӣ намоянд. Омӯзиши маводи бойгонӣ нишон медиҳад, ки 

таҷрибаи гузаштагон дар ин аснод сабт гардида, барои огаҳӣ ёфтан аз арзишҳои фарҳангиву 

маънавӣ ва рӯзгори ибратбахши бузургони миллатамон сарчашмаи бузургу муътамаде маҳсуб 

меёбад. Аз замони гузашта то имрӯз дар самти нигоҳдошти ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ, манобеи 

илмию адабӣ саҳми осорхонаҳо, бойгониҳо ва китобхонаҳо назаррасу таърихӣ арзёбӣ мегардад.  

Аз ин рӯ, зарур аст, ки барои бегазанд нигоҳ доштани ҳуҷҷатҳои пурқимати таърихии 

Ватанамон эҳтиёткор бошем ва дар ҷамъовариву нигоҳдории ганҷинаи бебаҳои 

таърихии халқу миллат саҳмгузорӣ намоем.  

 

Сайобид АЗИЗОВ –  

сарнозири шуъбаи нозироти стандарти нашр ва воридоти 

 нусхаҳои илмии Хонаи китоби Тоҷикистон 
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МАТЕМАТИКА 

 

САБАБҲОИ АСОСИИ 

ПАСТ ГАРДИДАНИ 

БАҲОИ АТТЕСТАТСИЯ 

 

Масалан, роҳҳои ҳалли муодилаи 

квадратии -ро дида 

мебароем. Аксарият медонанд, ки шаш роҳи 

ҳалли муодилаи мазкур мавҷуд аст, ки онро 

хотиррасон мекунем: 

Роҳи 1. Бигузор ин роҳи ҳалли 

классикии муодилаи квадратӣ ба воситаи ёфтани дискриминант бошад. Барои ҳалли муодилаи 

квадратии намуди  формулаи тайёри истифода карда мешавад: 

а) ҳангоми  будан, муодила ду ҳал 

дорад ва решаҳои он: ; 

б) ҳангоми D=0 будан, муодила як ҳал 

дорад: ; 

в) ҳангоми будан, муодила ҳал ё 

реша надорад. 

Инак дар муодилаи дода шуда, қиматҳои 

коэффитсиентҳо:  буда, ин 

қиматҳоро ба ҷояш гузошта, ҳосил мекунем: 

 
 муодила ду ҳал дорад ва 

мувофиқан ин ҳалҳо инҳоянд: 

;  

   Ҷавоб: 1; 1,5.  

 Роҳи 2. Решаҳои муодилаи ро ба воситаи теоремаи суммаи 

коэффитсиентҳо меёбем.  

Агар дар муодилаи квадратии намуди  суммаи коэффитсиентҳо баробари 

нул бошад, он гоҳ яке аз решаҳо ба 1(воҳид) ва дигараш ба ҳосили тақсими аъзои озод ба 

коэффитсиенти назди нишондиҳандаи калон баробар аст, яъне агар  бошад, он гоҳ 

 мешавад. 

Суммаи коэффитсиентҳо  баробари сифр шуд, пас яке аз решаҳои 

муодила ба  баробар буда, решаи дигар ба  баробар мешавад. 

Ҷавоб: 1; 1,5.  

Роҳи 3. Муодилаи додашудаи -ро ба воситаи теоремаи Виет ҳал мекунем. 

Мувофиқи теоремаи Виет агар муодилаи квадратии овардашуда ду решаи ҳақиқӣ дошта бошад, 

он гоҳ суммаи решаҳо ба коэффитсиенти назди х бо аломати муқобил ва ҳосили зарби ин решаҳо 

ба аъзо озод баробар мешавад, яъне агар  ва  решаҳои муодилаи квадратии овардашудаи 

 бошад, он гоҳ ;  (1) мешавад. 

Дар ин мақола мо бо маҷмуи хатоиҳое 

мепардозем, ки хонандагони мактабҳо дар 

вақти супоридани аттестатсияҳои 

гузариш ва хатм роҳ медиҳанд. Аввалан, 

дар бораи тавсияҳои методӣ барои 

супоридани аттестатсияи хатм истода 

мегузарем, ки аз инҳо иборатанд:  

1. Дар вақти супоридани аттестатсия 

ҳалли мисолҳои мантиқан дурустро бояд 

интихоб намуд. 

2. Дилхоҳ роҳи ҳалли мисол ё масъаларо 

истифода намудан мумкин аст. 
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Муодиларо ба воситаи тақсим намудани ҳар ду қисми он ба ки коэффитсиенти назди 

 мебошад, ба муодилаи квадратии овардашудаи зерин табдил медиҳем: 

 
 Мувофиқи формулаи (1) ҳосил мекунем: 

  

Ҷавоб: 1; 1,5.  

Роҳи 4. Решаҳои муодилаи -ро ба воситаи методи кӯчонидан меёбем. Дар 

муодилаи мазкур коэффитсиенти назди  адади 2-ро кӯчонида, ба аъзои озоди муодила зарб 

мекунем ва дар натиҷа муодилаи ёрирасони  ҳосил мешавад. Муодилаи охиронро 

мувофиқи теоремаи Виет ҳал намуда, ҳосил мекунем:  Дар ҳақиқат, 

 аст. Барои решаҳои муодилаи авваларо ёфтан, 

решаҳои муодилаи ёрирасонро ба ҳамон ададе, ки мо кӯчонида будем, ба адади 2 бояд тақсим 

намоем: 

 
Ҷавоб: 1; 1,5.  

Роҳи 5. Ҳалли ин роҳ ба квадрати пурра ҷудо намудани сеаъзогӣ асос шудааст. Муодилаи 

-ро ба муодилаи квадратии овардашуда табдил дода, квадрати пурра ҷудо 

мекунем: 

 
 

;  

Ҷавоб: 1; 1,5.  

 

Роҳи 6. Тасдиқоте мавҷуд аст, ки муодилаи дараҷаи дуюм аз ду зиёд ҳал надорад. Решаҳои 

муодилаи -ро интихобан меёбем:  аст, ки ҳангоми санҷиш ин 

решаҳо муодиларо қонеъ мегардонад. 

Ҷавоб: 1; 1,5.  

Чи хеле ки дида истодаед, мо бо шаш роҳи гуногун як муодилаи квадратиро ҳал намудем. 

Саволе ба миён меояд, ки кадоме аз ин роҳҳо дуруст аст ва хонанда барои кадом роҳ баҳои 

"аъло" мегирад? Албатта, ҳама шаш роҳ дуруст буда, илмӣ тасдиқ шудаанд. Ҳангоми бо роҳи 4-

ум, методи кӯчонидан ҳал кардани муодила, мумкин аст, ки тафтишгар онро намедонад ва бояд 

онро омӯзад, барои ин вақти иловагӣ лозим буда, ҳаҷми кори ӯ зиёд мегардад. Вобаста аз роҳи 

ҳал марҳилаҳои гуногуни ҳалли мисолҳо мавҷуданд. Масалан, агар мо муодилаи квадратиро ба 

ёрии дискриминант ҳал карданӣ бошем, он гоҳ марҳилаҳои ҳалли муодилаи квадратӣ ба воситаи 

формулаи тайёр инҳо мебошанд: 1). Ёфтани дискриминант; 2). Ёфтани решаҳо; 3). Навиштани 

ҷавоб.  

Инчунин, ҳангоми навишти ҳалли мисол, хоҳ дар намуди сатр ва ё хоҳ дар намуди сутун 

ягон фарқе надорад. Дар адабиёт ҳалли мисолҳо барои сарфаи ҷой дар намуди сатр дарҷ 

шудаанд. Дар ҳолати акс саҳифаҳои китоб бисёр шуда, китоб ғафс ва вазнин мешавад, ки ба ҳеҷ 

кас лозим нест.  

Ҳолатҳои навишти ҷавобро мумкин аст, ки дар намудҳои зерин дарҷ намоем: 

Ҷавоб:  Ҷавоб:1; 1,5 Ҷавоб:  Ҷавоб:  
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Ҳолатҳои навишти ҷавобро дар мисоли муодилаи тригонометрии  дида мебароем. 

Ҷавоби дилхоҳи муодилаи тригонометрӣ, ки ҳамаи роҳҳои ҳали онро дарбар мегирад, дуруст 

аст. Масалан, аз муодилаи додашуда бармеояд, ки  буда, ҷавоби онро ба воситаи чор 

намуди ҳалли умумӣ навиштан мумкин аст, яъне инҳо ҷавоби муодилаи тригонометрии мазкур 

шуда метавонанд: 

Ҷавоб: . 

Ё ҷавобро кӯтоҳтар дар намуди зерин навиштан мумкин аст: 

Ҷавоб: . 

Ё ба таври дигар, ҷавоб: . 

Ниҳоят, ҷавобро дар намудҳои зерин навиштан мумкин аст:  

Ҷавоб:  Ҷавоб:  ё ки Ҷавоб: . 

Албатта, инчунин, дар намуди  ҳам навиштани 

ҷавоб мумкин аст.  

 Аксари хонандагон аз аломати  меҳаросанд, бинобар ин, ҳалли муодилаи -ро бе 

нишондоди ин аломат ҳал мекунем. Аз формулаи косинуси дучанда ва айнияти асосии 

тригонометрӣ истифода намуда, ҳосил мекунем: 

 ;  

;   

Ҷавоб:  

Ҳамаи ин ҷавобҳо дуруст буда, барои интихоби яке аз инҳо ба хонанда баҳои "аъло" гузошта 

мешавад. 

Ҳоло ҳолатеро мебинем, ки ба хонанда баҳои “ғайриқаноатбахш” гузошта мешавад. Албатта, 

ягон ҷойи тасодуфӣ нест, ин ҳолатест, ки мисол хато ҳал карда шудааст ё дар рафти ҳалли мисол 

ба хатоиҳои арифметикӣ ба монанди  ва ё алгебравӣ  ва амсоли инҳо роҳ 

дода шудааст. 

Дар рафти ҳалли мисоли мушаххас он хатоиҳоеро, ки хонанда ба он зуд-зуд роҳ медиҳад, 

дида мебароем.  

Мисол, нобаробариро ҳал кунед:  

 
Ҳал. Ҳангоми гузориши , ки дар ин ҷо хонандагон ба таври автоматикӣ  

мегузоранд, ин нодуруст аст. Ана ин ҳолатест, ки барои  гузоштанаш, хонанда баҳои паст 

мегирад. Дар ёд доред, ки маҷмуи қиматҳои тағйирёбандаи навро танҳо дар мисолҳои 

параметрдор муайян намудан маъно дорад, лекин ҳангоми ҳалли муодилаҳо ва нобаробарӣ 

қиматҳои беэътибории тағйирёбанда ҳангоми ивазкунии баръакс «ба таври автоматикӣ» 

бартараф карда мешаванд (чунин муодилаҳо ва нобаробариҳои мувофиқ ҳалли худро нахоҳанд 

дошт!) 

 Инчунин, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҳангоми ҳалли чунин нобаробарӣ аз аломатҳои 

 - баробарқувва ё эквивалент, ё ки  аз ин ҷо бармеояд  бемаврид истифода бурда 

мешавад. 

 Мухтасар дар бораи ин аломатҳо: ду муодила (ё нобаробарӣ) баробарқувва номида 

мешавад, агар маҷмуи ҳалли онҳо якхела ё баробар бошанд.  
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 Аз муодилаи   , яъне аз касри аввала бармеояд, ки сураташ баробари 

сифр аст. Масалан, аз муодилаи    аст. 

Аз муодилаи    аст. Масалан,  аст. 

Лекин аз муодилаи  муодилаи  барнамеояд ва ҳатто 

эквивалент ҳам нестанд. 

Муодилаи  ба системаи зерин эквивалент аст:  

Муодилаи   

Дар хотир доред, ки аломати  ва аломати  –ро бемаврид истифода набаред! 

Ба ҳалли нобаробарии додашудаи  бармегардем. 

Баъди даровардани тағйиёбандаи нави  нобаробарии шакли содатари 

-ро мегирад. Нобаробарии охиронро муваққатан баробари сифр карда, решаҳои 

онро меёбем: . 

Диққат! Дар аксари ҳолатҳо хонандагони мо ҳамин тавр  менависанд, ки албатта, 

нодуруст буда, ин ҳолат ҳам ба паст шудани баҳои онҳо оварда мерасонад. Барои ба формула 

гузоштан, навишти  дуруст аст. Решаҳоро  ва  ёфтем, лекин 

бисёр вақт ҳал дар системаи намуди  навишта мешавад, ки аз нуқтаи назари илмӣ ин ду 

нурест, ки  ва  яъне, ҳамаи ададҳо, ки ин ҳам нодуруст буда, баҳои паст гузошта 

мешавад. Ҷавоби дуруст дар намуди системаи зерин навишта мешавад: , лекин барои 

осонии кор мо онро дар намуди нобаробарии дуқабатаи  менависем:  

Ба гузориши аввала баргашта, ҳосил мекунем: 

. 

Дар натиҷа системаи нобаробариҳои зеринро соҳиб шудем:  

Ҷавоб:  

Сабаби дигари паст шудани баҳои аттестатсиясупоранда, ба таври кофӣ асоснок 

нагардонидан (далелҳои нокофи)-и ҳалли мисолҳо мебошад. Инро дар ҳалли муодилаи 

тригонометрии  дида мебароем. 

Ҳал: ;  

; |гузориш  

Муодилаи навро нисбат ба тағйиёбандаи t ҳосил намудем:  

Ҳалли муодилаи охирон, мувофиқи теоремаи коэффитсиентҳо  аст. Ин решаи ягонаи 

муодила аст ва дигар реша надорад, лекин якбора ба ҷойи гузориши аввала  баргаштан 

мумкин нест. Дар ин ҷо дилхоҳ далелро овардан мумкин аст, ки муодилаи кубӣ дигар ҳал 

надорад. Кадом асос ё далелро интихоб кардани хонанда аз донишу малакаи ӯ вобаста аст. Ҳалро 

пурра намуда, ҷавобро менависем:  ин ҳолати хусусӣ аст ва 

 

Ҷавоб:  
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Мавҷудияти далелҳои нокофиро дар мисоли нобаробарии логарифмӣ дида мебароем. Мисол, 

нобаробариро ҳал кунед:  

Ҳангоми тафтиши ҳалли ин мисол аз тарафи омӯзгор якчанд савол ба миён меояд. Аз 

навишти ҳалли ин мисол мавҷудияти далелҳои кофӣ шубҳанок аст. 

Биёед, ин мисолро пурра ҳал мекунем ва хулоса мебарорем.  

Маълум аст, ки гузариши баробарқувва аз нобаробарии дода шуда, нобаробарии дукаратаи 

зерин аст: , чунки асос адади е буда, ҳангоми логарифмҳоро 

партофтан аломати нобаробарӣ тағйир намеёбад ва мувофиқи хосияти логарифм мо бо аломати 

калон аз сифр мусбат будани ифодаҳои зери логарифмиро нишон додем. Ба осонӣ дидан мумкин 

аст, ки ифодаи  барои дилхоҳ қимати х мусбат аст (дискриминанташ хурд аз сифр), 

касе ки инро мушоҳида кард ва фаҳмид, қадами ояндаи мо бе аломати калон аз сифр мешавад: 

 
Хонанда агар ягон далелро ба миён меовард, ки ифодаи  ҳамеша мусбат аст ва 

нобаробарии дукаратаро нею якбора ба нобаробарии охирон гузашта ҷавобро менавишт, ин ҷо 

баҳо ӯ паст намешуд.  

Нобаробарии охиронро ба воситаи методи интервалҳо ҳал карда, ҳосил мекунем: 
 

Ҷавоб: х  

Ниҳоят, сухан дар бораи методи ратсионализатсия меравад. Методи ратсионализатсия ба 

гурӯҳи мавҷудияти далелҳои нокофӣ тааллуқ дорад, зеро он дар китобҳои дарсӣ дида намешавад. 

Методи ратсионализатсия, ин гузариши баробарқувва буда, дар китобҳои дарсии мактаби 

миёна (алгебра синфи 11) дар боби ҳалли муодилаҳои логарифмӣ ва нобаробариҳо дар намуди 

зайл омадааст: 

 
Истифодаи методи ратсионализатсиро метавон бе истифодаи ин калима ё дар дохили қавс 

навишта, амалӣ кардан мумкин аст. Аз ин ҷо бармеояд, ки истифодаи методи ратсионализатсия 

дар ҳалли муодила ва нобаробариҳо баҳои аттестатсиясупорандаро паст намекунад.  

Хулоса, дар вақти супоридани аттестатсия ба чунин қоидаҳои муҳим, ки метавонад ба 

натиҷа (баҳо) таъсир кунад, этибор диҳед: 

МУМКИН НОМУМКИН 

Аз ҳар гуна усули ҳалли мисол истифода 

намудан. 

Ба "нокомиҳои мантиқӣ" дар усулҳои 

интихоби ҳал роҳ додан. 

Дилхоҳ услуби навишти ҳалли мисолу 

масъаларо истифода кардан. 

Ба ҳамагуна хатоҳо роҳ додан. 

Дилхоҳ услуби сабти ҷавоби мисолу 

масъаларо истифода бурдан. 

Формулаҳо ва теоремаҳои дар китоби дарсӣ 

набударо истифода намудан. 

Эзоҳ: солҳои охир ҳолате нашудааст, ки ба аттестатсиясупоранда, 

хусусан, аз фанни математика, барои истифодаи формулаҳо ва теоремаҳои 

дар китоби дарсӣ набуда баҳои паст гузошта шуда бошад. 

 

Боҳирҷон САНГИНОВ – 

директори мактаби №43, 

 шаҳри Конибодом 
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ТАҲҚИҚОТ 
 

ТАЪЛИМОТИ 

ФАЛСАФӢ- АХЛОҚИИ 

АБУБАКРИ РОЗӢ 
 

 Ӯ аз овони ҷавонӣ истеъдоди баланди 

модарзодӣ дошта, ба тамоми соҳаҳои илму 

дониш шавқу завқи хоса зоҳир менамуд. Ба 

навохтани асбобҳои мусиқӣ, хондани шеър, 

сурудан завқи зиёд дошт, вале ба шуғли 

аҷдодӣ (падараш заргар буд) бештар мароқ зоҳир менамуд. Бо ин заҳмату талошҳои пайваста 

Абубакри Розӣ тавонист, то 30-солагӣ тамоми илмҳои замонашро аз бар намуда, ба зинаи устодӣ 

расад. Ӯ, асосан, ба омӯзиш ва таҳқиқоти илми тиб пас аз сисолагӣ ҷиддӣ машғул шуда, то охири 

умри хеш дар пажӯҳиш ба ин соҳаи илм содиқ монд. Дар яке аз мақолаҳо, ки зери сарлавҳаи 

«Масъалаҳои тарбияи ахлоқию башардӯстӣ дар осори Абубакри Розӣ» ба табъ расида буд, гуфта 

мешавад: «Пизишкӣ набуд, онро Буқрот (Гиппократ) ба вуҷуд овард, пизишкӣ мурда буд, онро 

Ҷолинус (Гален) зинда кард, пизишкӣ пароканда буд, онро Абубакр Муҳаммад Закариёи Розӣ 

фароҳам овард ва пизишкӣ ноқис буд, онро Буалии Сино комил кард».  

 Бояд гуфт, ки чунин баҳогузорӣ нисбат ба шахсияти 

Абубакри Розӣ худ шаҳодат аз бузургии ӯ мебошад, ки 

ҳамчун саромади илми тиббу кимиё, фалсафа ва 

табиатшиносӣ баромад намудааст. Аммо на ҳама 

паҳлуҳои фаъолияти илмии Абубакри Розӣ ба таври бояду 

шояд мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд.  

 Абубакр Муҳаммад Ибни Закариё ибни Яҳё Розӣ 

пайрави мактаби асҳоби ҳаюло буда, шаклҳои ҳастии 

ҳаюло: макон, замон ва ҳаракатро азалию абадӣ 

мешуморид. Дар дарки назарияи маърифат Розӣ ва Сино 

ба иштибоҳ роҳ дода, ба назарияи инъикос ворид 

гардидаанд. Ӯ дониши ҳиссиро натиҷаи таъсири ашё ва 

ҳодисаҳо ба узвҳои ҳисси инсон медонист. Розӣ муътақид 

буд, ки инсон ба донистани ҳама чиз қобил аст ва дар 

олам чизе нест, ки ақли инсон онро дониста натавонад, ки 

ин нишонаи майл ба материализм мебошад. Закариёи Розӣ 

дар илми фалсафаи асримиёнагӣ мавқеи хосаеро ишғол 

намуда, андешаҳои фалсафии ӯ бештар дар асарҳои 

«Китоб-ул асрор», «Ал-ҳавӣ», «Сирати гносеология», 

«Тибби рӯҳонӣ», «Исбот ул-маод», «Китоб –ул-лаззат» 

баён гардидаанд, ки дар асри XII аксари онҳо бо забони лотинӣ тарҷума ва дастраси ҷаҳониён 

гардида буданд. Ҳарчанд ӯ дар таърихи кимиёву тиб бо лақаби «падари кимиё», «табиби 

бемористон» ва «табиби ҳозиқ» шинохта шуда бошад, дар фалсафа яке аз барҷастатарин 

намояндагони асҳоби ҳаюло эътироф гаштааст. Бояд қайд намуд, ки ҳар як шахс баъди омӯзиши 

ҳамаҷонибаи ду асари Муҳаммад Закариёи Розӣ зери унвонҳои "Тибби рӯҳонӣ" ва "Сирати 

фалсафӣ" ба хулоса меояд, ки Закариёи Розиро "муаллими ахлоқ" номидан ҷойи шубҳае надорад. 

Ӯ дар асарҳои номбаршуда бештар диққати хешро ба масъалаҳои ахлоқиву равоншиносӣ равона 

намудааст. Дар таълимоти фалсафии ӯ тамоми хислатҳои хуб (некӣ, росткорӣ, ростгӯӣ, 

инсондӯстӣ, адолат, ҳаё, шарм, раҳм, саховат, покизагӣ) ва бади инсонӣ (бахилӣ, ҳасудӣ, 

Файласуф ва энсиклопедисти бузурги 

форсу тоҷик Абубакр Муҳаммад ибни 

Закариё ибни Яҳёи Розӣ, ки дар ҷаҳон бо 

номҳои Разес (Razes) ва Абубатер (Abu Bater) 

шинохта шуда буд, ҳанӯз дар асрҳои миёна 

сазовори эҳтирому эътирофи табибону 

файласуфон ва кимиёдонон гардида буд. 

Абубакри Розӣ дар рушди илмҳои замонааш 

саҳми босазо гузошта, на танҳо дар миёни 

олимони олами ислом, балки дар байни 

донишмандони маъруфи ҷаҳонӣ мавқеи 

сазоворро ишғол менамуд. 
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такаббурӣ, худписандӣ, ғурур, кибр, мумсикӣ, майпарастӣ, дурӯғгуйӣ) ба пуррагӣ ифодаи хешро 

ёфтаанд. Аз маълумотҳои Забеҳулло Сафо бармеояд: "Розӣ дар ахлоқ муътақид ба зуҳду тарки 

дунё ва инзиво нест ва мутаваҷҷеҳ ба ширкат дар умури иҷтимоӣ бо покдоманиву иффат аст. Ӯ 

лаззатро амри вуҷудӣ намедонад, балки онро бозгашти ҷисм ба ҳолати табиӣ ва алам хурӯҷи 

ҷисм аз ҳолати табиии худ мешуморад. Таълимоти фалсафию ахлоқии Закариёи Розӣ ба 

таълимоти ахлоқии Конфутсий, ки муаллими ахлоқ шинохта шудааст, монанд мебошад. Усули 

таълимоти ахлоқии Конфутсий бар пояи қоидаи умумии “Лӣ” марбут аст. Истилоҳи «Лӣ»- ро ба 

маънои гуногун истифода кардаанд. Аз ҷумла, ба маънои покӣ, одобу инсоният, ташрифот ва 

расму ибодати динӣ. Вай бештар дар таълимоташ ба баробарии мавқеи одамон диққати хоса 

медод ва қайд мекард, ки ҳама одамон табиатан аз давраи таваллуд баробаранд. «Ҳама одамон ба 

ҳамдигар наздиканд, вале дар рафти тарбия аз ҳамдигар ҷудо мешаванд ва аз ҳам фарқ мекардагӣ 

мегарданд».  

Меарзад, ки рисолаи "Тибби рӯҳонӣ"-и Муҳаммад Закариёи Розиро "Доират-ул-маорифи 

ахлоқи башар" номем. Ӯ дар ин рисолаи машҳури хеш ақлро беҳтарин туҳфаи Парвардигор дар 

бунёди шинохти ҳастӣ дониста, бар он андеша мебошад, ки инсон маҳз тавассути ақл аз ҳайвон 

фарқ карда, зиндагии худро беҳ месозад ва инчунин, марому мартабаи хешро нисбат ба ҳар чизи 

олам муайян ва баланд мебардорад. Ӯ дар фасли аввали "Тибби рӯҳонӣ", ки "Ситоиши фазилати 

ақл ном дорад" мегӯяд: «...ақл чизест, ки агар он намебуд, аҳволи мо тибқи аҳволи ҳайвон 

мешуд, ё мисли кӯдакону девонаҳо дар вартаи парешонӣ мемондем».  

 Бузургии Закариёи Розӣ дар он аст, ки дар ҳамин фасли асараш диққати махсусро ба 

омӯзиши нафс равона менамояд. Ӯ нафсро фармонбардори ақл номида, таъкид менамояд, ки 

инсон бояд ҳамеша аз пайи тарбияи нафси худ бошад ва кӯшиш намояд, ки нафси саркашаш 

ҳамеша тобеи ақл бошад ва маҳз тавассути ақл инсон ба муроду мақсади худ мерасад. Чунин 

суханони ҳикматборро дар илми педагогика дар ашъори тамоми шоирони классикӣ ва муосир 

пайдо намуда, мавриди омӯзиш ва татбиқ қарор додан мумкин аст.  

 Муҳаммад Закариёи Розӣ дар андешаҳои фалсафӣ-педагогии хеш дӯстию рафоқат, ҳурмату 

эҳтиром ва некию накукориро аз аломатҳои асосии давлату иқболи инсон медонад. Сарчашмаи 

соҳиб шудан ба ин сифатҳоро ӯ аз як қуввае вобаста медонад, ки бо нафси шахс алоқаманд аст: 

«Аломати дигари иқболу давлат вобаста ба майл кардани шахс ба рафиқон, ҳамроҳон ва ёрони 

мувофиқ буда, онҳо ҳамеша толиби салоҳияти корҳои ҳамдигар ва дар ҳар гуна вазъият тақозои 

дӯстии якдигарро дошта бошанд. Fайр аз ин, онҳо ба якдигар ихлосманд бошанд. Барои амалӣ 

шудани ин амрҳо қувваеро дошта бошанд, ки он давомдиҳандаи сифатҳои нек ва касро ҳамеша 

ба ҷониби хайр биравонад. Ин гуна қувва бо нафси шахс алоқаманд буда, аз вай ҳаргиз ҷудоӣ 

напазирад. Ва он қувва ҳеҷ гуна бадие ба шахсияти ӯ раво набинад. Онҳо бе якдигар зиндагиро 

ҳам тасаввур карда наметавонанд. Амалӣ шудани ин амрҳо, пеш аз ҳама, вобаста ба натиҷаи 

дурусти муборизаи онҳо бо қувваҳои рақибангез аст».  

 Дар таълимоти фалсафӣ – педагогӣ ва ахлоқии Муҳаммад Закариёи Розӣ устод - мураббӣ 

мавқеи хосаро ишғол менамояд. Ӯ шахсияти ғамхорест, ки дар соҳаҳои мухталифи зиндагӣ барои 

шогирдон хислатҳои ҳамидаи инсонӣ, ба монанди поксириштӣ, накукорӣ, садоқат, инсондӯстӣ, 

худшиносӣ, ифтихор ва ғурури миллиро тарғиб менамояд. Устод ба тарбияи ахлоқию маънавии 

шогирдон диққати махсус дода, барои бартарафсозии душвориҳои ҳаёти онҳо панду андарзҳои 

муфид медиҳад. Муҳаммад Закариёи Розӣ дар ҷараёни таълиму тарбия дар ҷои аввал ақли 

солимро мегузорад ва тамоми рафтори инсониро дар асоси ақлу хиради ӯ баҳогузорӣ мекунад. Ӯ 

ба омӯзгорону мураббиён тавсия медиҳад, ки дар роҳи таълиму тарбия аз шогирдон ба ҳеҷ ваҷҳ 

набояд малол ва озурда гарданд. Таълиму тарбияи насли наврас ба андешаи ӯ, яке аз муҳимтарин 

вазифаи мураббиёну омӯзгорон буда, омӯзгор дар таълим ва тарбияи шогирдон бояд тамоми 

дониш ва маҳорати хешро сарф намояд. Устод бо шогирдон суҳбати содиқона намуда, камбудӣ 

ва рафтори ношоистаи онҳоро ошкор ва роҳи ҳалли онро пешниҳод намояд ва ба ҳеҷ ваҷҳ аз 

шогирд наранҷаду қасос нагирад. Мутобиқи андешаи мутафаккир, устод бояд дорои донишу 

маърифати баланд буда, дар раванди таълиму тарбияи шогирдон ба саҳлангорӣ роҳ надиҳад, 
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балки хамеша ба онҳо муомилаи хуш намояд, то шогирдон ба ӯ розӣ дили худро бовар карда 

гӯянд. Ӯ тавсия медиҳад, ки мардум нисбат ба ҳамдигар бояд меҳрубон, дилсӯз ва ғамхор 

бошанд, ба қадри ҳамдигар расанд, зеро ҷойгоҳи инсон дар фалсафа ниҳоят баланд аст. 

Муҳаммад Закариёи Розӣ дар масъалаи ба мартабаҳои баланд расидани инсон, ақлу хиради 

солим ва рафтори хубу муомилаи некро асос медонист. Дар ин росто, панд медод, ки 

соҳибмартаба бояд чунон рафтор кунад, ки аз нафрати халқ эмин бимонад.  

 Маълум аст, ки инсон обрӯву эътибори баландро танҳо тавассути одобу ахлоқи шоистаи 

таҳсин сазовор гардида метавонад. Ранҷидан, дар дил кина гирифтани омӯзгор ё мураббӣ аз 

шогирдон аз доираи ақлу маърифат берун буда, обрӯи омӯзгорро дар ҷамъият паст менамояд. 

Омӯзгор, пеш аз ҳама, бояд кӯшиш намояд, ки бо рафтору амали худ ва донишу маърифаташ 

барои шогирдон ва атрофиён намунаи ибрат бошад.  

 Дар яке аз фаслҳои «Тибби рӯҳонӣ» Закариёи Розӣ рафтори донишмандону файласуфонро 

мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор дода, мегӯяд: «онҳо набояд аз чаҳорчӯбаи адлу инсоф пой 

берун ниҳанд ва қайд кардааст, ки: «мардумро ёд медоданд, ки бо якдигарашон лутфу марҳамат 

дошта бошанд. Онҳо ба ҳамаи мардум насиҳат мекарданд, ки барои нафъи умум кӯшиш намоянд. 

Аммо он касонеро, ки ҷабру зулм ва сиёсати фосидро пешаи худ менамуданд, ба хараҷу мараҷ ва 

сиёсати абаскорӣ роҳ медоданд, аз гунаи одамон намеҳисобиданд. Одамони зиёде ҳастанд, ки 

шариату қонун онҳоро водор мекунад, ки бе ҳукми зулм рафтор кунанд. Ва ҳам намояндагони 

диние, ки ба зулмат мегаравиданд, ба ин гуна муҳиммот риоя намекарданд. Онҳо мухолифи 

худро бо дурӯғ фиреб медоданд... Инсон агар сират дуруст кунад ва рафторашро нек созад, аз 

зарари мардум наҷот меёбад ва соҳиби ҳурмат мегардад. Инсон ба шарофати покӣ аз шарру 

ногуворӣ эмин мемонад. Агар кас ба мардум насиҳат кунад, ба онҳо раҳму лутф намояд, обрӯяш 

баланд мешавад». 

 Қайд кардан зарур аст, ки Муҳаммад Закариёи Розӣ, чи дар кашфиёти тиббӣ, чи дар 

кашфиёти табиатшиносӣ, ҳамеша аз риояи ақл, одоб, андоза ва хушмуомилагӣ суҳбат менамуд. 

Ин олими варзида дар давраҳои пиронсолӣ аз таъсири дуди гудозиши металлу маъданҳо, ки 

машғулияти доимиаш буд, нобино гардид. Ҳасудону бахилон вақти дар пирӣ нобино шуданаш 

ӯро таъна мезаданд, ки ин нобиноии ӯ гуё ҷазои нодурустии ақидаҳои илмиаш будааст. Ӯ бошад, 

дар ҷавоб ба онҳо ба таври файласуфона ҷавоб медод, ки чашмони ӯ кӯр нашудаанд, балки аз 

дидани муқарризони камсавод хаста шудаанд ва намехоҳанд дидори ин гуна нодононро бори 

дигар бубинанд.  

 Чуноне ки маълум аст, Муҳаммад Закариёи Розӣ дар баробари файласуфи бузург будан, 

табиби ҳозиқ ва кимиёшиноси овозадору физикдони барҷастаи замони худ ба шумор мерафт. 

Ғайр аз ин, ӯ бисёр масъалаҳои педагогӣ, аз қабили тарбияи ақлию ахлоқӣ, роҳу воситаҳои 

таъмини хайрияи умум ва саодати одамӣ, адлу инсоф, мақсаду мароми инсонро мавриди тадқиқу 

омӯзиш карор дода, муаллими тарбияю ахлоқи замонааш низ ба шумор мерафт. 

 Фикр мекунам, ки дар ҷараёни таълими фанни таърихи педагогика дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёна ва олии касбии Тоҷикистон дар баробари омӯзиши осору 

афкори шоирони классикии форсу тоҷик, аз ақидаҳои педагогии 

табиатшиносону риёзидонон ва табибони ниёгонамон истифода бурдан низ 

ба манфиати кор мебошад.  

  

Дастам МАҲКАМОВ – номзади илмҳои 

 педагогӣ, мудири шуъбаи таҳсилоти  

ибтидоӣ ва миёнаи касбии ПРМ  

ба номи Абдураҳмони Ҷомии АТТ 



  

 

49 «Маорифи Тоҷикистон» – №12, декабри соли 2021 

ЗАБОНОМӮЗӢ 
 

ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ 

АНГЛИСӢ БОЯД 

ФАРОГИР БОШАД 
 

Ҳамчунин, омӯзгори фанни мазкур бо 

истифода аз усулҳои фаъоли таълим, ба 

хусус, муносибати босалоҳият ба дарс ва 

ғайра машғулиятҳои худро бояд шавқовару 

рангин гузаронида, саъйю кӯшиш бар он намояд, ки шогирдонашон аз ин фан донишу хуб ҳосил 

карда, бо забони англисӣ озодона гуфтугӯ ва такаллум намоянд. Албатта, ба ин мақсади ниҳоӣ 

расидан аз омӯзгор заҳмати бардавомро тақозо мекунад, зеро таълими забони англисӣ дар 

иртибот бо талаботи замони муосир амали саҳлу осон нест. Қабл аз ҳама, муаллим ба шогирдон 

нозукию ҷузъиёти қавоиду қавонини сарфу наҳви забони англисӣ тарзи навишти бе ғалат, 

шеваҳои талаффузи дурусти овозҳо 

омӯзиши навишту талаффуз дар 

транскрипсия, аз бар кардани қоидаҳои 

донистани бандакҳои калимаҳо, дифтонгҳо, 

овозҳои садоноку ҳамсадо ва рукни хеле 

муҳим-ҷинсияту падежҳо ва амсоли инҳоро 

бояд ба таври фарогир омӯзонад. 

Донистани қоидаю аркони сарфу наҳв 

тавассути кор бо матнҳо омӯзиши вожаю 

луғатҳои душворфаҳм, ба таври ҷузъ ба 

ҷузъ нақл кардани порчаҳои матн ба анҷом 

расонда, дар ин радиф бояд ба ҷанбаҳои 

тарбиявии дарс низ эътибори ҷиддӣ диҳад. 

Яке аз усулҳои содатари омӯзондани 

забони англисӣ ба хонандагон истифодаи 

диалогу (муколама)-у монолог дар дарсҳои ва ба ин васила зуд аз худ кардани ин забон ба шумор 

меравад. Дар раванди дарсҳо таҳия ва ташкили саҳначаҳои пандомӯз низ баҳри аз худ кардани 

забони англисӣ нақши муҳим мебозад. Омӯзгори забони англисӣ ба таври муназзам бояд аз 

воситаҳои техникии муосир, аз ҷумла, тахтаи электронӣ ва видеопроекторҳо дар қиболи дар 

сатҳи баланд ва посухгӯ ба дидактикаи замони муосир баргузор намудани машғулиятҳо 

самаранок истифода намояд. Ба хусус, таҳия ва интихоби диафилмҳои кӯтоҳ, ки мустақиман ба 

фаъолияти гуногунпаҳлуи ҳамарӯзаи мактабиён ва рушду пешравиҳои соҳаҳои хоҷагии халқи 

ҷумҳурӣ бахшида шудаанд, ба омӯзгор дар масъалаи тафсиру тавзеҳи мавзуъҳои дарсӣ ва бад-ин 

тартиб, омӯзиши калимаву таркиботи забони англисӣ аз ҷониби хонандагон аҳамияти калон 

доранд. Яке аз дигар роҳҳои омӯзиши забони мазкур корбурди луғатномаву китобҳои шавқовари 

гуфтугӯи ин забон мебошад. Хушбахтона, луғатномаҳои зиёде, аз қабили луғати тоҷикӣ-англисӣ, 

русӣ-англисӣ ва баръакси онҳо ба чоп расидаанд, ки дар масъалаи зуд аз худ кардани ин забон 

ёрии амалӣ мерасонанд.  

Паҳлуи дигари омӯзондани забони англисӣ ба толибилмон зуд-зуд баргузор намудани 

чорабиниҳои беруназсинфӣ, аз ҷумла, роҳандозии «Ҳафтаи фаннӣ», маҳфили фаннӣ, 

шабнишинию викторинаҳо ва ҷалби шогирдон ба озмуни фаннӣ дар сатҳи мактаб ва ташкилу 

таҳияи рӯзномаи деворӣ аз фанни забони англисӣ мебошад. Дар ин чорабиниҳо ба қобилияту 

майлу рағбати хонандагон ҷиҳати аз бар кардани шеърҳо, нақли матнҳои ҳикоягӣ, ҳунари 

Таълими забони англисӣ дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ дар замони 

муосир аз омӯзгори ин фан маҳорату 

малакаи баланди педагогӣ, қобилият, 

донишу фаҳмиши амиқ ва тафаккуру 

ҷаҳонбинии васею пешрафтаро талаб 

менамояд. Зеро омӯзгори забони англисӣ, аз 

як тараф, бояд худ забонҳои тоҷикию русӣ 

ва англисиро дар сатҳи аъло донад, аз 

тарафи дигар, бо усулу методҳои навину 

самарабахши таълимӣ мусаллаҳ бошад. 
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ровигии онҳо ва ғайра таваҷҷуҳ зоҳир кардан мебояд. Соли сеюм аст, ки дар ҷумҳурӣ бо дастури 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон озмуни «Фурӯѓи субҳи доноӣ китоб аст» баргузор шуда истодааст. Дар ин росто, вақти 

он расидааст, ки хонандагон асарҳои шоиру нависандагони ҷаҳониро бо забони англисӣ мутолиа 

кунанд. Омӯзгори фаннӣ дар робита бо китобдори таълимгоҳ, бояд номгӯйи китобҳои бадеиро, 

ки бо ин забон таълиф гардидаанд, пешниҳод намояд, то ки асарҳои ба синну соли хонандагон 

мувофиқ барои мутолиа ба онҳо дастрас гардонда шавад. Дар маҳфили забони англисӣ ба 

шогирдон пешниҳод мешавад, ки осори адибони ҷаҳониро, ки ба забонҳои русӣ ва тоҷикӣ 

тарҷума шудаанд, дарёфт ва мутолиа намоянд. Аз рӯйи асарҳои омӯхташуда марҳала ба марҳала 

конфронсҳои адабӣ баргузор намудан ба манфиати кор аст. Дар дарсҳои забони англисӣ ва 

маҳфили фаннӣ ба хонандагон тавсия намудани навиштани ҳикояи хурд, эссе ва иншо дар 

тарбияи завқи эҷодӣ ва такомулу рушди зеҳни онҳо такони ҷиддӣ мебахшад. Аз ҷумла, 

навиштани иншои озод дар мавзуъҳои «Тоҷикистони соҳибистиқлол», «Мо фарзандони 

вафодори Ватанем!», «Дӯстон оинаи якдигаранд», “Китоб – дӯсти беғарази мо», «Баҳори сулҳ» 

ва монанди инҳо ба мақсад мувофиқ буда, омӯзгор метавонад дар мавзуъҳои номбаршуда якҷо 

бо хонандагон шабнишиниҳои шавқовар баргузор намояд. Баргузор намудани чорабиниҳои 

беруназсинфӣ, ба монанди ҳафтаи фаннӣ, маҳфилҳо, конфронсу викторина ва шабнишиниҳо ба 

ғайрату ҳавсала ва қобилияти омӯзгори забони англисӣ вобаста аст. Бояд зикр намуд, ки 

маҳфили фаннӣ тибқи ҷадвал ба таври мунтазам гузаронида мешавад. Қаблан мавзӯъҳое, ки дар 

маҳфил баррасӣ ва омӯзонида мешаванд, аз ҷониби омӯзгор таҳия ва омода мегарданд. Бад-ин 

тариқ, барои гузаронидани викторинаҳои фаннӣ саволҳо низ пештар тартиб дода шуда, ба 

шогирдон пешниҳод мегардад. Хотиррасон бояд кард, ки конфронсу викторина ва 

шабнишиниҳои адабӣ аз фанни забони англисӣ доираи мавзуъҳои худро дорад. Мавзуъҳо бояд 

бо дарназардошти хонандагони синфҳо, вобаста ба синну соли онҳо таҳия ва пешниҳод гардонда 

шаванд. Таври мисол, дар синфи панҷ беҳтар мебуд барои мутолиа осори адибоне, ки дар жанри 

афсона эҷод мекунанд, тавсия гардад, афзалтар мебошад. Масалан, ман аз таҷрибаи худ ба 

хонандагони синфҳои 5-6 мутолиаи асарҳои Г.Андерсен - «Афсонаҳо», Гофман - «Кӯзачаи 

тиллоӣ» Ҷ.Свифт - «Саёҳати Гулливер», Л.Стивенсон - «Хазинаи ҷавоҳирот», Л.Керол - «Алиса 

дар мамлакати аҷоибот» ва амсоли инњоро пешниҳод менамоям. Солҳои охир нашри такрории 

асарои адибони хориҷї, монанди Марк Твен - «Шоҳзода ва гадо», Д.Дефо - «Робинзон Крузо», 

Ч.Диккенс - «Саргузашти Оливер Твист», «Афсонаҳо»-и бародарон Гримм ва ғайра ба роҳ монда 

шуд, ки мутолиаи онҳо низ хонандагон тавсия мешавад. Аммо дар конфронсу шабнишиниҳо 

танҳо ба мутолиаи осори насрии нависандагони ҷаҳонӣ маҳдуд нашуда, хонандагон шеъру 

чистон ва зарбулмасалу мақолҳои зиёдеро бо забони англисӣ ҳифз ва аз бар мекунанд. Омӯзишу 

мутолиаи осори адибони хориҷӣ ба он мусоидат мекунад, ки хонандагон бо ҳаёту воқеаҳои 

пурмоҷарои қаҳрамонони ҳамсинну соли худ шинос гардида, ҳамзамон, аз урфу одат ва тарзи 

зиндагии миллатҳои дигар воқиф шаванд. Ба роҳ мондани чорабиниҳои беруназсинфӣ дар 

масъалаи дарёфт ва тарбияи хонандагони эҷодкору болаёқат кумаки хуб мерасонад. Барои ин дар 

нишрияи девории фаннӣ ҷой додани навиштаҳои беҳтарини шогирдон бо суратҳояшон нақши 

калон мебозад. Умуман, ҳангоми баргузор намудани конфронсу викторина ва шабнишиниҳои 

адабӣ хонандагони пешқадаму ҳозирҷавоб бояд бо туҳфаҳои хотирмон ҳавасманд ва қадрдонӣ 

карда шаванд. Иҷрои ҳамаи ин амалҳое, ки мо аз таҷрибаи педагогии худ баён намудем, ба 

пешрафту рушди таълим забономӯзии хонандагон мусоидат хоҳад кард. Танҳо барои ин 

омӯзгорро лозим аст, ки ба касби худ дилбастагии беандоза дошта бошад, аз вақт самаранок 

истифода карда, ғайрату кӯшиш намояд, ки шогирдони сазоворро тарбия ва ба камол расонад. 

 

Мавлуда ИЗАТУЛЛОЕВА –  

омӯзгори Коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ 
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РАВЗАНАИ ҲИКМАТ 

 

АХЛОҚ ВА 

ГУМАНИЗМ АЗ 

НИГОҲИ САЪДӢ 
 

 Саъдии Шерозӣ дар ашъори худ (ба вижа, 

ғазалу қитъаоташ), асари манзуми «Бӯстон» ва 

шоҳкори насрияш «Гулистон» ба масоили тарбияи 

ахлоқӣ, гуманизм ва одамият таваҷҷуҳи бештар зоҳир 

карда, ғояи бузург будани мартабаи инсонӣ ва дӯст 

доштани бани одамиро, новобаста аз ирқу нажод ва 

миллату мазҳаб дар мадди аввал мегузорад. Ба як 

сухан, тамомии эҷодиёти Шайх Саъдӣ насиҳатнома 

буда, вай одамонро ба роҳи рост ҳидоят намуда, худ 

ба ин маънӣ таъкид медорад: 

Туро панди Саъдӣ бас аст, эй писар, 

Агар гӯш гирӣ чу панди падар. 

Гар имрӯз гуфтори мо нашнавӣ, 

Мабодо, ки фардо пушаймон шавӣ. 

Ҷойи дигар (дар боби ҳафтуми «Бӯстон»), ба 

гунаи дигар дар ин боб мегӯяд: 

Чу хоҳӣ, ки номат бимонад ба ҷой, 

Писарро хирадмандӣ омӯзу рой. 

Ғояи инсондӯстӣ дар қитъашеъри маълуму 

машҳури Саъдӣ, ки ба тасдиқи бахши аъзами огаҳон пештоқи кохи Созмони Милали 

Муттаҳидро зеб медиҳад, ба таври равшану барҷаста ифода ёфтааст: 

Бани одам аъзои якдигаранд, 

Ки дар офариниш зи як гавҳаранд. 

Чу узве ба дард оварад рӯзгор, 

Дигар узвҳоро намонад қарор. 

Ту к-аз меҳнати дигарон беғамӣ, 

Нашояд, ки номат ниҳанд одамӣ. 

Воқеан, ин қитъа дар ҳама давру замон бо наҳву оҳанги баланди инсондӯстонаи худ ба 

бани башар дар масъалаи дӯстию ҳамбастагӣ, ҳамдарду ғамшарики якдигар будан, дар лаҳзаҳои 

вазнини зиндагӣ ба сарвақти ҳам расидан ва эҷоди муҳити сулҳу сафо хизмат карда омадааст ва 

бо афкори волои ҳакимонаи худ ҷовидонист. Тавсифу ситоиши дӯстию рафоқат, ҷавонмардию 

ҳимматбаландӣ ва мазаммати кинаситезиву душманӣ чун хатти сурх аз байни тамоми 

навиштаҳои Шайх Саъдӣ мегузарад. Абёти машҳури шоир, ки вирди забони ҳамагон аст, бозгӯйи 

ин андешаи мост: 

Дӯст он бошад, ки гирад дасти дӯст, 

Дар парешонҳолию дармондагӣ… 

Яке аз вижагиҳои тарғиби мавзуи гуманизм дар эҷодиёти Саъдии Шерозӣ, ин ҳамоно дасти 

фитодаеро гирифтану наозурдани дили бенавоёну дардмандон мебошад. 

Дар таърихи адабиёти классикии форсу 

тоҷик, дар меҳвари эҷодиёти шоирону 

нависандагони бузургу нобиғаи мо мавзуи 

ахлоқу тарбияи инсон ва тарғиби ғояҳои 

озодманишию гуманистӣ (инсондӯстона) 

ҷойгоҳи муҳим дошта, заминаи асосии 

консепсияи фалсафию ҳакимонаро ташкил 

додааст. Ин мавзую ғоя, ба хусус, дар 

эҷодиёти шоир ва нависандаи барҷаста, 

муаллими ахлоқ Саъдии Шерозӣ ба гунаи 

доманадор ва олӣ инъикосу таҷассуми худро 

ёфтааст. 
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Ин ғоя дар ҳикояҳои «Гулистон»-и Саъдӣ бештар ба мушоҳида мерасад. Дар хотимаи 

ҳикояте аз боби «Дар таъсири тарбият» мефармояд: 

Бар банда магир хашми бисёр, 

Ҷавраш макуну дилаш маёзор. 

Ёдар ҳикояти дигар хулоса мекунад: 

Писареро падар васият кард, 

К-эй ҷавонбахт ёд гир ин панд. 

Ҳар кӣ бо аҳли худ вафо накунад, 

Нашавад дӯстрӯю давлатманд. 

Аз мутолиаю омӯзиши осори назмию насрии Саъдии бузургвор бармеояд, ки дарунмояи 

эҷодиёти ӯ -яъне ғояи инсондӯстиро мафҳуми «одамият» ташкил медиҳад. Мафҳуми одамият, ба 

таъбири адабиётшиноси маъруф, доктори илмҳои филологӣ Шарифи Исрофилниё чунин ба 

қалам дода шудааст: 

«Аз назари ин мутафаккири бузург (яъне Саъдӣ) инсон ба худи худ инсон буда 

наметавонад, одамият аст, ки инсонро ИНСОН мекунад. Яъне, бузургию қадри шахс, рӯҳи 

мардумӣ ва одамияти ӯст, ин зоҳири ороста ва либоси зебо ҳаргиз намудори одамият нест. 

Танӣ одамӣ шариф аст ба ҷони одамият, 

На ҳамин либоси зебост нишони одамият.» 

Ба андешаи Шайх Саъдӣ, одам он вақт ҳамҷинси худро дӯст доштаву ба ӯ меҳру муҳаббат 

мебандаду дар пайи ситаму озораш намекӯшад, ки агар хислати ҳайвонӣ, дарандагию ситезаҷӯйӣ 

дар табъу сиришти инсон нобуд шавад ва маҳз ба ин сабаб, дар тамоми даврони зиндагонӣ бо 

рӯҳи поки инсоният ҳаёти тоза меёбад: 

Агар ин дарандахӯӣ зи табиатат бимирад, 

Ҳама умр зинда бошӣ ба равони одамият. 

Караму саховат ва ҳимматбаландиро Саъдӣ нишони баргузидагии инсон мешуморад: 

Ҳар кӣ алам шуд ба сахову карам, 

Банд нашояд, ки ниҳад бар дарам. 

Номи накуӣ чу бурун шуд ба кӯй, 

Дар натавонӣ, ки бубандӣ ба рӯй. 

Аммо дар ин масъала шоири ҳаким панд медиҳад, ки дӯст доштани инсонҳо (гуманизм) 

ҳадду меъёру марзи худро дорад. Бо мардуми бадгавҳару лаим ба ҳеҷ ваҷҳ набояд бунёди дӯстӣ 

гузошт. «Раҳм овардан бар бадон, ситам аст бар некон ва авф кардан аз золимон ҷавр аст бар 

дарвешон». Дар ҳикмате Саъдӣ ба таври муҷазу ихчам меорад: «Озурдани дӯстон ҷаҳл аст». Ин 

панди шоир низ ба гуфтаҳои боло ҳамоҳанг аст: 

«Ҳар киро душман дар пеш аст, агар накушад, душмани хеш аст.» Саъдӣ ба кулли масоилу 

мавзуи ахлоқӣ дахл карда, ягон паҳлуи он аз мадди назараш дур намондааст. Аз ҷумла, дар ин 

ҳикояти «Гулистон» фикре талқину таъкид мешавад, ки фарзандро аз хурдӣ бояд ҳамаҷониба 

таълиму адаб бояд дод, чун фосилаҳое аз умри ӯ сипарӣ гардад, дер хоҳад шуд ва он гаҳ ангушти 

афсӯсу надомат ба забон гирифтан суде нахоҳад кард. «Яке аз фузало таълими маликзодае 

ҳамедод ва зарби бемуҳобо задӣ ва заҷри беқиёс кардӣ. Боре аз бетоқатӣ шикоят пеши падар 

бурд ва ҷома аз тани дардманд бардошт. Падарро дил ба ҳам баромад, устодро бихонду гуфт: 

- Писарони оҳоди раиятро чунин ҷафову тавбих раво намедорӣ, ки фарзанди маро? Сабаб 

чист? 

Гуфт: 

- Сабаб он ки сухан андешида бояд гуфтан ва ҳаракат писандида кардан ҳама халқро 

алалумум ва подшоҳонро алалхусус. Ба муҷиби он ки бар дасту забони эшон ҳар чӣ рафта шавад, 

ҳароина ба афвоҳ бигӯянд ва қавлу феъли авомунносро чандон эътиборе набошад. 

Пас, эътиборе омад муаллими подшоҳзадаро дар таҳзиби ахлоқи худовандзодагон: иҷтиҳод 

аз он беш кардан, ки дар ҳаққи авом: 

Ҳар кӣ дар хурдияш адаб накунанд, 
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Дар бузургӣ фалоҳ аз ӯ бархост. 

Чӯби тарро чунон хоҳӣ, печ, 

Нашавад хушк ҷуз ба оташи рост. 

Маликро ҳусни тадбири фақеҳ ва тақрири ҷавоби ӯ мувофиқи рой омад, хилъату неъмат 

бахшид ва пояи мансаб баланд гардонид. 

Ҳамин тавр, ба ақидаи Саъдӣ чунонки чӯби тарро тоб додану хам кардан осон аст, 

фарзандро низ дар хурдӣ бояд ахлоқи неку омӯхт, Саъдӣ бар он аст, ки инсон аз махлуқ (ҳайвон) 

маҳз бо фазлу хирад ва эҳсони худ фарқ мекунад. Аз ин сабаб, сарвати бешумор андӯхтану аз 

пайи ҳирсу ҳаво умрро барбод додан аз рӯйи ақлу рой нест: 

Ба сурат одамӣ шуд қатраи об, 

Ки чил рӯзаш қарор андар раҳим монд. 

В-агар чилсоларо ақлу адаб нест, 

Ба таҳқиқаш нашояд одамӣ хонд, 

Ҷавонмардию лутф аст одамият, 

Ҳамин нақши ҳаюлоӣ мапиндор. 

Ҳунар бояд, ки сурат метавон кард, 

Ба айвонҳо дар аз шангарфу зангор. 

Чу инсонро набошад фазлу эҳсон, 

Чӣ фарқ аз одамӣ то нақши девор. 

Ба даст овардани дунё ҳунар нест, 

Якеро гар тавонӣ, дил ба даст ор! 

Панду андарз ва ҳикмати инсонӣ дар асарҳои мансури то замони Саъдӣ низ дар шаклҳои 

гуногун, аз ҷумла, зимни рисолаҳои фалсафӣ, ирфонӣ ахлоқии динӣ, китобҳои таърихию 

тамсилӣ ифода ёфтаанд. Вале дар ин қабил асарҳо ҳаёт ва зиндагонии гурӯҳ ва табақаҳои 

мухталифи одамон, ахлоқу одоби ҷомеа бевосита аз рӯи тасвири рӯзгори онҳо ба инобат гирифта 

нашудааст. Панду андарзҳои «Гулистон» бошад, комилан иҷтимоист ва таълимоти Саъдӣ дар ин 

бобат аз ҳаёти воқеӣ сарчашма гирифтааст. Масоили дунявӣ мағз андар мағзи ин асарро ташкил 

медиҳад. Бад -ин тариқ, инсон ва неку бади сиришти ӯ дар «Гулистон» мавзуи асосӣ ва маказист. 

Саъдӣ дар натиҷаи дидану омӯхтану шинохтани одами замони худ образҳои ҷомее офаридааст, 

ки назиру монанди онҳо дар ҳар асру замон дида мешавад. Бо ин ҳама, Саъдӣ мехост, ки 

инсоният оқилтар ва комилтар шавад, ҷомеаи башарӣ рушду такомул ёбад, мулк ободу мардум 

осудаву озод бошанд. Ин ният ва мақсади поку башардӯстона дар «Гулистон» абадияти ном ва 

таълимоти Саъдиро таъмин кардааст. Дар хусуси бузургию шукӯҳу шаҳомати Саъдии бузургвор 

гузаштагони илму адаби форсу тоҷик арзишдовариҳои мӯшикофона анҷом додаанд. Зикр кардан 

ба маврид аст, ки тазкиранависи донишманд Давлатшоҳи Самарқандӣ агар Ҳофизро нодираи 

замону уъҷубаи ҷаҳон номида бошад, пас, Баҳоуддини Хуррамшоҳӣ мегӯяд, ки «Ҳаққи Саъдӣ 

дар гардани ӯст». 

Дар умум, аз қавли Шарифи Исрофилниё, «сабаби ҷовидонагии осори Саъдӣ, пеш аз ҳама, 

дар он аст, ки мухотаби ӯ танҳо мардуми форсизабон ва ё мусулмонон нестанд, балки манзури ӯ 

тарбияи инсоният аст, новобаста аз миллату забон ва ё дину ойин». 

Ба таъкиди худи Саъдӣ: 

Суханҳои Саъдӣ мисол асту панд, 

Ба кор оядат, гар шавӣ корбанд. 

Наёбӣ беҳ аз вай насиҳатгаре, 

Бибар з-ин дарахт, эй бародар, баре! 

 

Назмия ҚУЛМАТОВА – 

муовини директор оид ба корҳои 

таълимии МТМУ №72, 

 ноҳияи Фирдавсӣ 
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АДАБИЁТШИНОСӢ 

 

МАҲОРАТИ ШОИРИИ 

РУСТАМ ВАҲҲОБЗОДА 
 

 Асолати ҳунар низ дар он аст, ки воқеиятро ба 
як баёни софу ба фаҳми ҷомеа ошно ба зеҳнҳо 
интиқол бидиҳад ва оини каҷбинӣ ва каҷандеширо аз 
синаи идроки башар бишӯяд... Шоири “Шаҳри 
Хуршед”, ки дар ҷаҳони зарандудаи адаб аз 
ихлосмандону пайравони Пири Аҷам (Фирдавсӣ) аст 
ва ҳар замоне аз вуҷудаш нидои “Аналҷам” сар 
мекашад (Бидеҳ, соқӣ, он май, ки чун дам кашам, Зи 
дил наъраҳои “Аналҷам” кашам), зинда нигоҳ 
доштани арзишҳои фарҳанги ниёгонро аз 
масъулиятҳои аслии ҳунари худ медонад... Шеър дар 
ниҳояти кор як паёми огаҳист, ки аз сарчашмаи 
шуури шоир сар мекашад. Рустам Ваҳҳоб барҳақ ШОИР аст ва маҷмӯаи ашъори ӯ “Шаҳри 
Хуршед”, ки ҳайати таҳририя ва кормандони эҷодии нашрияи миллии адабии “Садои Шарқ” 
барои дарёфти Ҷоизаи адабии ба номи устод Мирзо Турсунзода пешниҳодаш намудаанд, инро 
бори дигар равшан собит месозад”. 

 Камол Насрулло, шоири маъруфи тоҷик перомуни ҳунари суханварии Рустам Ваҳҳобзода 
менависад: “Шеъри ӯро, ки симои зоҳириву ботинии худро дорад, дарунмояи он, намояндагӣ 
мекунад... Тобиши сухан дар шеър тобиши ҷон аст ва ин танҳо ба шоире муяссар мешавад, ки 
воқеан мисли Рустам Ваҳҳобзода бо дили пур ва бидуни лоф гуфта тавонад: “Ки ҳар ҳарфе ба лаб 
меоядам, як пораи ҷон аст”.  

 Саволе ба миён меояд: ҳунар чист ва ҳунарманд кист? Дар ҷавоби ин савол андешаҳои худи 
Рустам Ваҳҳобзодаро ба ҷавоби мактуби яке аз навқаламони маҳфили адабӣ, ки Толиби Луқмон 
дар мақолаи хеш “Кӯҳест, ки чашмасор дар дил дорад” пайгирӣ намудааст, метавон 
овард:“...Ҳама ҳунарҳо шарифанд, хусусан, агар дар хидмати инсон қарор доранд ва ба ифтихору 
шарофат расидан ва дар ҳар ҳунаре ба василаи ба ҳадди камол фаро гирифтани он ва ба кор 
бастан мебошад. Шоирӣ ҳам ҳунарест бо ҳазорон рамзу румуз ва барои хуб омӯхтани он 
машаққати зиёд мебояд ба ҷуз он ки нишонаҳои аввали сиришти он, ки завқу табъ ва эҳсоси 
вазну оҳанг аст, боястӣ дар вуҷуди сароянда ба сурати табиӣ вуҷуд дошта бошад...”. Дар ҷои 
дигари ин мақола муаллиф назару ақоиди хешро оиди истеъдоди фитрии Рустам Ваҳҳобзода 
чунин баён намудааст: “ Бо тааммуқ перомуни шахсият ва осори гаронсанги Рустам Ваҳҳобзода 
истилоҳҳои маъмули суннат ва навовариро ҳатман бояд зикр кард. Устод бисёр борикбинона ин 
ду риштаи нозукро дар ашъори хеш гиреҳ задааст, ба тавре ки намешавад онҳоро ба ҳеҷ ваҷҳ аз 
ҳам гусаст. Ӯ мисли баъзе шефтагони гузарои шеъри ба истилоҳ “мудерн”, ки аз суннатҳои 
дерина ва писандидаи адабиёти классикӣ иҷтиноб меварзанд, навовариро танҳо баста ба беназмӣ 
ва корбасти вожаҳо, таъбирҳо ва образҳои навбаромад намедонад, балки дар баробари суд ҷустан 
аз вижагиву ҷилваҳои шеъри нав бо ихлосу эҳтиром ба анъанаву суннатҳои шоирони бузурги 
пешин ба дарёи пургавҳари осори онҳо низ ғӯта мезанад. Ба таъбири дигар, ҳини ба пеш ҳаракат 

Рустам Ваҳҳобзода шоири мушоҳидакор 

аст, он чи ки дар олами ҳастӣ бо чашми сар 

мебинад, бо неруи тахайюл ва бо ҳисси 

маҳорату ҳунари волои шоирӣ дарку эҳсос 

мекунад, бо фасоҳату равонӣ ва завқу 

салиқаи хос қашангу ҷаззоб ба қалам дода, 

ба риштаи назм мекашад. 

Муҳаққиқ Олими Бухорӣ ба ҳунари 

шоирии ӯ баҳои арзанда додааст: “Шоир 

мехоҳад ашё, ҳодиса ва воқеаҳоро на он гуна, 

ки бо вазъи замон созгор бошад, балки он 

гуна ки ҳаст (на дур аз моҳияти аслии ашё 

ва рӯйдодҳо) дар қолаби шеър ҷой бидиҳад. 
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кардан ба қафо низ назар меандозад. Роҳу шеваи амали шоирони бузургу асил ҳамеша чунин 
будааст. Ба қавли Нодири Нодирпур , инсон барои он ки аз ҷӯе ҷаҳида гузарад, аввал ночор 
барои суръат гирифтан ба қафо меравад. Роҳи дигаре нест. Ман чунин пайванди зебои суннат ва 
навовариро ҳатто дар пиндору гуфтор ва рафтори Рустам Ваҳҳобзода низ бармало мебинам. 
Шинохт ва дарёфти эътидол дар ҳама масъалаҳо тарзи асосии кори ӯст. Дарахти андеша ва 
маърифати ӯ аз рӯдборони фарҳанги деринаи гузаштагон обишхӯр дорад ва ҳам аз чашмасорони 
софу шаффофи муосирон об мехӯрад.  

Тоҷик, ки нангу ор дар дил дорад, 
Чун санг басе шарор дар дил дорад. 
Зинҳор мапиндор, ки сахт асту дурушт, 
Кӯҳест, ки чашмасор дар дил дорад”. 

  Ё метавон аз навиштаҳои нависандаи ҳакими рус Лев Николаевич Толстойро, ки дар 
асари “Ҳунар чист?” (“ Что такое искусство?”) аз русӣ Рустам Ваҳҳобзода тарҷума намудааст, 
биоварем: “То он ки асари ҳунарӣ комил бошад, боястӣ он чи муаллиф мегӯяд, комилан нав ва 
барои ҳамагон муҳим бошад, бояд ба зебоии тамом адо шуда бошад ва муаллиф ба хости ботин 
сухан гуфта бошад ва ба ин хотир комилан содиқона...  

Асари комили ҳунарӣ танҳо он тавонад буд, ки мундариҷа (муҳтаво) муҳим ва нав бошад, ба 
камоли зебоӣ баён шуда бошад, муносибати суханвар ба шаъй (мавзуъ) комилан самимона ва ба 
ҳамин хотир комилан воқеӣ бошад. Ин навъ осор ҳамеша нодир буду ҳаст...”. 

 Ин андешаҳои ҳакимонаи Лев Толстой дар эҷодиёти шоир таъсири амиқу пурарзише дорад 
ва ин аст, ки санъати воло ва ҳунари шоирии Рустам Ваҳҳобзода дар эҷоди ҳамаи жанрҳо равшан 
мушоҳида мешавад. Аз ашъори нотакрори гузаштагон баҳравар гардида, сухану андешаи худро 
дорад, хусусан бо навҷӯию навоварӣ, андешаҳои бикру сара, ташбеҳҳои обнашуста ва шеърҳои 
тару тозаи дархӯри замон дар адабиёти муосир мавқеи хосе пайдо намудааст. 

Яке аз вижагиҳои ҳунари шоирии ӯ дар фасли “Манзумаҳо”, хусусан, дар “Соқинома”-и 
шоир боиси таҳсини пажӯҳишгарон гардид, зеро шоир ин навъи шеъри суннатиро, ки бо мурури 
замон қариб аз байн рафта буд, аз нав эҳё намуд. Ҳамчунин, дар китоби “Шаҳри Хуршед” бо 
силсилағазалҳои худ бо диди наву сухани тоза навгоние дар адабиёти муосир падид овард. 
Рустам Ваҳҳобзода тавассути манзумаи “Лозуркӯҳ” яке аз мавзуъҳои умумиҷаҳонӣ ва 
умумибашариро, ки хатар ба табиату инсонҳо дорад, рӯи кор овард: 

...Дастони ситорарези дарёҳо 
Сад чархаи нурро бигардонад 
Он қадр, ки деви зулмати инкор 
Дар пойи шаҳомати ту сар монад. 

 Дар навъҳои “шеъри нав” ва “арӯзи нав” ё “сапед” шоир шеърҳои мондагоре дорад, ки дар 
онҳо низ сеҳри қалам ё тасвиркориҳояш ба хубӣ мушоҳида мешаванд. Мо метавонем инро дар 
шеърҳои “Қонуни забон”, “Меҳани Наврӯз”, “Ойини гургон”, “Сомонгирд”, “Шеъри сапед”, 
“Зимистон”, “Биҷилгун”, “Шоиро, гиря макун!” ва монанди инҳо биёварем:  

 Шоиро! 
Гиря макун, 
Шоиро, гиря маёмӯз дигар мардонро. 
Ба гиристан ҳама одат кардем. 
Нафасе дар шикани рӯҳ, 
Нафасе дар ғами тан, 
Нафасе баҳри Ватан бигристам. 
Оқибат донистам? 
Гиря тадбир набудаст, 
Гиря занҷир будаст. 
Гиря занҷир ба пойи амал аст, 
Нагиристан ҳунари бебадал аст!... 

Ғазалиёти шоир қисми зиёди китоби “Салом”-ро дар бар мегирад ва ин ғазалҳо аз мавзуъҳои 
мухталифи ҳаёти рӯзмарра иборатанд. Махсусан, ғазалҳои “Номаи зарирон”, “Ба пойи Бесутун”, 
“Сафо”, “Меҳан”, “Модар”, “Ҳар Шамс Мавлавӣ нест” бо як ҷаззобияти хос офарида шудаанд, 
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ки аз шоири боистеъдод будани Рустам Ваҳҳобзода дарак медиҳанд. Порчаеро, ки аз ғазали 
“Шеър”- и шоир меорем, далели ин маънист: 

Қаламам килки устухони ман аст, 
Дафтарам парниёни ҷони ман аст. 
Ному нонам мабод аз дари шеър, 
Шеър худ резахори хони ман аст. 
Пираҳан бар танаш зи хоби шабам, 
Кафш дар пояш аз равони ман аст. 
Зевараш қатраҳои хуни дилам, 
Шуҳраташ аз ғами ниҳони ман аст. 
Чист ин шеър, то бинозам аз ӯ, 
Дарди ман, доғи ман, зиёни ман аст... 
Бар фарози ситеғи бовари ман, 
Парчами умри ҷовидони ман аст. 

 Дар шаклҳои шеъри кӯтоҳ ва қитъа низ шоир шеърҳои мондагоре эҷод намудааст, ки дар ин 
хусус Камол Насрулло чунин ибрози назар намуда: “Таровату тобиши хирад ва ҳунари шоирӣ 
дар манзумаи “Шаҳри Хуршед” дар бисёр мавридҳо ба назар мерасад ва масъалаҳои фалсафию 
иҷтимоӣ, ахлоқиву худшиносиро пешорӯи мо мегузорад: 

 Чанд даври сари шӯридаи худ мегардем, 
 Ҳаст роҳе паси ин гунбади давор ҳанӯз... 
 Рафт Исо ба фалак, лек ба он кини кӯҳан  
 Мекашандаш, ки кӯшандаш ба сари дор ҳанӯз... 

 Огоҳии хуб аз адабиёти гузаштагон ва ҳунари шоирӣ ба Рустам Ваҳҳобзода имконият 
медиҳад, ки гоҳе мазмуни як қисса ё ривоятеро дар байте биғунҷонад ва ё бо ишорае дар баёни 
мазмуни ирфонии шеъри худ истифода кунад” ва дар ҷои дигар ин муаллиф чунин қайд 
намудааст: “Агар ҳунари шоирӣ бо туст аз ҳар манзараи муқаррарӣ, аз ҳар мушоҳида метавон 
шеър сохт...”. 

 Рубоиву дубайтӣ ва фардбайтҳои Р.Ваҳҳобзода низ аз лиҳози мазомину мундариҷа наву 
ҷолиб, мафтункунандаю табиӣ ва ҷавобгӯ ба табъу завқи хонандаанд. Ҳунари шоирии ӯро мо дар 
маъниофаринӣ дар шеърҳояш бештар мебинем: 

 Нон азиз аст, агар гандуму гар ҷав бошад, 
 Шеър шеър аст, агар кӯҳна в-агар нав бошад. 

 Ё ин ки: 
 Уммед намемирад, агар чашми таре ҳаст: 
 “То реша дар об аст, умеди самаре ҳаст”. 

Дар ин гуна байтҳо шоир аз панду андарз, зарбулмасал ва ҳикматҳои халқӣ фаровон ва 
бамаврид истифода намудааст. Устод Рустам Ваҳҳобзода дар вожасозӣ низ ҳунарманд ва 
боистеъдод аст, аз вожаҳои тозаэҷоди худ ва аз вожаҳои фаромӯшшудаи классикон дар ашъораш 
васеъ ба кор бурдааст: 

 ...Аз санг бурун кунад ҳазор оҳанг, 
 Арғуни1 ҳазори тори ман ин ҷост....  

Дар зермуқоваи ин саҳифа муаллиф овардааст: 1. Арғун- асли “арғунун”. 
 Ё ин ки: 

 Беҳтар бувадам зи рутбати шоир, 
 Як пораи хишти турбати он Пир, 
 Аз турбати поки Пири Шаҳносир,2 
 Шашсадсола табори ман ин ҷост. 

Дар зермуқоваи ин саҳифа навишта шудааст: 2. Аз ниёкони нависанда. 
Ё ин ки: 

 Тоҷикистон, эй нишем андар ҳубут1, 
 Бар лаби оташфишон сурби сукут... 
 Тоҷикистон, арсаи шатранги2 қарн, 
 Озмоишгоҳи сад найранги қарн... 
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 Дар поварақи ин саҳифа чунин оварда шудааст: 
1.Фуруд омадани Одам аз биҳишт. 
2. Шатранг – асли шатранҷ. 
Ё ин ки: 

 Аз хати ҷабини симгардҳои1 пири шаҳр... 
 Заҷҷаҳои2 симгардҳои пири шаҳр бар ман ошност... 
 Шукри ман давоми орӯғи нушхор нест, 
 Шукри ман чу шикра3 аз фарози бурҷи бениёзиям... 

Дар поварақи ин саҳифа оварда шудааст: 
1. Симгард – троллейбус. 
2. Заҷҷа – садои баланд, фиғон. 
3. Шикра – боз, шоҳин. 
Ба ҳамин монанд: 
Турғуза – бо лаҳни шадид ва тунд сухан гуфтан, сарзаниш кардан. 
Яди хазро – дасти сабз, дар қиёси “яди байзо”, муъҷизаи Мӯсо(а) 
Овешан- гиёҳи хушбӯи кӯҳӣ 
Сомонгирд – манзур Душанбест, дар қиёси номҳое чун Сиёвушгард, Боругирд, Савсангирд 

ва ғайра 
Худрез – самосвал.  
Гузарнома – паспорт 
Бехгӯшӣ – шаппотӣ, гӯшакӣ 
Гардона – мотор 
Раҳтор – канатная дорога 
Раҳона - роҳхарҷӣ 
Қафасоб – аквариум... 
Метавон чунин вожаҳои зиёдеро номбар кард, ки мо дар эҷодиёти шоир вомехӯрем ва аксар 

сохтаи худи муаллифанд. 
 Рустам Ваҳҳобзода дар пажӯҳандагӣ ҳам кӯшиш ба харҷ додааст, то хизмате фарогир дар 

соҳаи илму адабиёт ва забони тоҷикӣ карда бошад. Ин аст, ки даст ба ислоҳи хатоҳои имлои 
забон задааст. Ӯ дар мақолаи хеш “Ғалат нанависем” чунин овардааст: “Калимаҳои мухаффаф 
дар шеър кам нестанд ва агар берун аз қолаби назм ё ба сурати дархӯри вазн шакли аслии онҳо 
оварда шавад, равост”. Шоир дар ин ҷо калимаҳои азбаски, баски, аз бас – чун, ба сабаби он ки, 
аз боиси он ки, ҳамӯ – ҳам ӯ, ранграз – рангрез, таркаш – тиркаш, дарс гирифтан – тадрис 
гирифтанро овардааст, ки дар назм шоирони пешин мавриди истифода қарор медоданд ва эҳёи 
онҳо кори шоистаест.  

Дар ҳунари пажӯҳишгарӣ, нақди адабӣ ва тарҷума низ Р.Ваҳҳобзода роҳу равиши хосеро 
интихоб намудааст. Олими арӯзшинос Урватулло Тоиров дар яке аз мақолаҳояш дар ҳафтаномаи 
“Адабиёт ва санъат” навиштааст: “Дар илми арӯз қоидае ҳаст, ки онро “амали васл” меноманд. 
Амали васл он аст, ки агар калимаи аввали байт бо ҳарфи ҳамсадо ба охир расида бошаду 
калимаи сонӣ бо ҳарфи садонок оғоз ёфта , ҳамсадои охири калимаи якум бо садоноки аввали 
калимаи дуюм пайваст (васл) мешавад”. 

Ин тарзи пайвастшавиро, ки “амали васл” номидаанд, дар шеърҳои Рустам Ваҳҳобзода 
вомехӯрем, ки ин ҳам аз ҳунари баланди шоирии ӯ дарак медиҳад. Байту шеърҳои ҷаззобу 
ҳакимона бо тахайюлоту андешаҳои орифона дар ашъори шоир Рустам Ваҳҳобзода бо таври 
фаровон истифода шудааст, ки охири мисраи аввал бо оғози мисраи дувум бо як васл ва пайвасти 
ногусастанӣ омада, мазмуни байтро комил намуда, самараи дилхоҳ ба бор овардааст. Дар 
поварақи қариб ҳар як саҳифаи китоб шеърҳо шарҳу эзоҳ дода шудааанд, ки ин ҳам аз дониши 
васею луғатдонӣ ва таърихдонии шоир гувоҳӣ медиҳад. Санъати дилписанд ва ҳунари баланди 
шоирии Рустам Ваҳҳобзода сазовори таҳсину омӯзиш аст.  

Сарварбӣ МИРАЛИЕВА – 
унвонҷӯи кафедраи назария ва  

адабиёти навини форсии тоҷикии ДМТ 
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ПУБЛИТСИСТИКА 
 

НИГОҲЕ БА 
ПУБЛИТСИСТИКАИ 

СИЁСИИ УСТОД АЙНӢ 
(дар мисоли  

повести «Ҷаллодони Бухоро») 

Аммо ҳоло мо чанд андешаи худро доир ба 
публитсистикаи сиёсии устод Айнӣ баён медорем 
ва барои мушаххас шудани гуфтаҳо чанд мисол аз 
повести «Ҷаллодони Бухоро» пешниҳод медорем.  

Ба ҳама маълум аст, ки фаъолияти 
насрнависӣ, пеш аз ҳама, фаъолияти 
публитсистии устод Айнӣ аз кор дар маҷаллаи 
«Шуълаи инқилоб» (солҳои 1919-1921) шуруъ 
шудааст. Сабаби асосии чунин навоварӣ дар 
фаъолияти эҷодии устод Айнӣ, ки то ба он вақт 
танҳо ҳамчун шоир ном бароварда буд, шароити 
тамоман нави сиёсиву иҷтимоӣ мебошад, ки 
зиндагии мардум, аз ҷумла, адиби ҳассосро дигар кард ва ба маҷрои нав ворид сохт.  

 Мақолаҳои сиёсӣ ва оммавии устод Айнӣ дар маҷаллаи «Шуълаи инқилоб» дасти ӯро барои 
навиштани осори насрӣ рост карданд.  

Яке аз чунин асарҳои нахустини насрии устод Садриддин Айнӣ повести «Ҷаллодони 
Бухоро» буда, дар адабиёти навини тоҷик гардиши куллӣ ба миён овард. Худи нависанда дар 
оғози муқаддимаи асар навиштааст, ки «Ман навиштани ин повестро, пештарак аз револютсияи 
Бухоро сар карда, дар моҳи сентябри соли ҳамон сол (1920-Э.Х.) ба поён расонда, дар ҳамон 
вақтҳо ба Нашриёти давлатии Республикаи Советии Халқии Бухоро супурда бошам ҳам, чоп 
нашуд» [2, 103]. Хушбахтона, дастнависи он дар дасти устод Айнӣ монда будааст ва онро 
маҷаллаи ӯзбекии «Инқилоб» хоҳиш карда гирифта, дар соли 1922 дар шакли кӯтоҳ дар чанд 
шумора ба забони ӯзбекӣ чоп намуд. Азбаски нашрияи мазкур дар байни аҳолӣ зиёд паҳн 
намешуд, ба қавли нависанда, «он вақт ин асар дар байни оммаи меҳнаткашон дуруст нашр 
наёфта монда буд» [2, 103]. Ҳамин тавр ҳам аст: қиссаи баъдинаи устод Айнӣ бо номи «Одина», 
ки дар рӯзномаи «Овози тоҷик» дар соли 1924 ва дар соли 1927 ба шакли китоб чоп шуд, дар 
байни мардум, пеш аз ҳама аҳли зиё маҳбубияти бузург пайдо кард. Шакли пурра ва тоҷикии 
повести «Ҷаллодони Бухоро» бошад, ба шакли китоб танҳо дар соли 1936 бо иловаҳо аз чоп 
баромад. Имрӯз, вақте ки повести «Ҷаллодони Бухоро»-ро бодиққат мутолиа мекунем, маълум 
мегардад, ки он аз аҳамияти баланди бадеӣ бархӯрдор буда, намунаи боризи асари публитсистӣ 
низ буда метавонад. 

Сардафтари адабиёти муосири тоҷик 

устод Садриддин Айнӣ дар адабиёт, пеш аз 

ҳама, чун насрнавис машҳур гаштааст. Дар 

назм ва публитсистика низ хизмати устод 

беназир аст. Пас аз Инқилоби Октябр, аз 

охири соли 1919 ба фаъолияти эҷодии устод 

Айнӣ шакли нави наср- публитсистика, 

хусусан, публитсистикаи сиёсӣ илова шуд. 

Дар мавриди сабаб ва заминаҳои ба 

публитсистика рӯй овардани устод Айнӣ, 

умуман, ҷой ва нақши публитсистика дар 

эҷодиёти мавсуф муҳаққиқони тоҷик, Х. 

Мирзозода, С. Табаров, М. Шукуров, А. 

Маниёзов, М. Имомов, Х. Асозода, А. 

Кучаров, А. Маҳмадаминов, И. Усмонов, А. 

Саъдуллоев, А. Нуралиев, М. Абдуллоев, М. 

Муродов, А. Азимов, Ш. Муллоев, П. 

Гулмуродзода ва дигарон андешаҳои ҷолиб 

баён кардаанд. 
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Доктори илмҳои филологӣ, профессор М. Муродов қайд мекунад, ки «маромномаи таърихии 
С. Айнӣ аз асарҳои «Таърихи амирони манғитии Бухоро» (1920) ва «Ҷаллодони Бухоро» (1922) 
шурӯъ гардида, минбаъд дар бисёр асарҳои илмиву адабӣ ва фаъолияти публитсистии ӯ амалӣ 
шудааст» [3, 86]. 

Асарҳои публитсистӣ ва таърихии устод Айнӣ сарчашмаи муҳимми худшиносӣ ва даъват ба 
миллатдӯстӣ, шинос намудани халқ ба таърихи гузаштаи хеш мебошанд. Аммо аз диди 
профессор М.Имомов, «Ҷаллодони Бухоро» дар ин бобат «аввалин асари насри бадеии Айнӣ» [4, 
143] аст, ки соли 1920 навишта шуда, онро бори дигар соли 1936 аз нав кор кардааст. «Ҷаллодони 
Бухоро» асари хонданӣ, дорои сюжети моҷароангез мебошад ва ба хонанда шавқу шӯре 
мебахшад, ҳисси ватандӯстӣ, нафрат ба душманону хиёнаткоронро афзун месозад. Устод Айнӣ 
дар ин ҷо бори аввал ҳаракати ҷадидиро аз забони душманони он ба таври сода ва муъҷаз шарҳ 
медиҳад: «Ҳар касе, ки гиребони куртааш тукмадор бошад, ҷадид аст; ҳар касе, ки камзӯли сиёҳ 
дошта бошад, ҷадид аст;…» [2, 10] ва ба ин монанд шарҳҳои одӣ, ҳамафаҳм, ки дар он замон ба 
навоварон мебастанд. Ба қавли устод Айнӣ, ки худ шоҳиди воқеа буд ва дигар ашхоси таърихӣ 
яке аз рӯзҳои пурдаҳшати аср оғози моҳи марти соли 1918 буд, ки амири Бухоро ба баҳонаи 
воқеаи Колесов ва эълони ислоҳот мардуми бегуноҳи зиёдро кушт, «ҳар рӯз қариб сад нафар 
ҷаллод аз пагоҳӣ то бегоҳӣ ба одамкушӣ машғул» буданд. Дар ин доругирҳо устод Айнӣ низ 
дастгир шуда, ба тахтапушташ 75 чӯб хӯрда, ҷароҳатҳои зиёд бардошта, бо кӯшиши коргарони 
Туркистон аз зиндон озод гашт, вагарна, тӯъмаи он ҷаллодон мегашт. Ҳатто С. Айнӣ аз тарафи 
ҳокимон ба роҳ мондани қоидаи фарсудашавиро, ки имрӯз дар молиёт ва иқтисодиёт мавриди 
истифода аст, зикр кардааст. Яъне, вақте ки зиндониён ба ишкели зиндон кашида мешуданд, аз 
онҳо барои фарсуда шудани асбобу анҷоми зиндон ҳам ҳақ (ба таъбири имрӯза ҳаққи 
аммортизатсия) ситонда мешудааст. Ҳатто ҷаллодон аз куштани одамизод дилбазан шудаанд, бо 
нақл кардани қиссаҳои худ дилашонро холӣ менамоянд ва ин қиссаҳо маҳаки сюжети асарро 
ташкил додаанд. Маълум мегардад, ки амали одамкушии ҷаллодон дар пеши бадкориҳои 
давлатдорон, шайху муллоҳо ночиз аст. Ин аст, ки аз забони ҷаллодон қайд мешавад, ки: 
«Ҷаноби олиат кист? Ҷаноби олиат, ки ту ҷонсӯхта мехоҳӣ ӯро беайб нишон диҳӣ, фосиқ, фоҷир, 
моли мардумхӯр, ифлос ва мурдор як одам аст» [2, 35]. Чи тавре мушоҳида мешавад, ҷаллодон 
андешаҳои худро беибо, нотарсона иброз медоранд, зеро онҳо аз ҳокимон наметарсанд, ҳокимон 
ба онҳо муҳтоҷанд, вагарна ин корҳои ғайришаръии худро бо дасти кӣ иҷро мекунанд?!  

Бо мақсади ҳарчи ҷиддитар ба мавзуъ наздик шудан ва зинда гардондани ҳофизаи таърихӣ 
бузургони аср он замон бештар ба асарҳои таърихӣ рӯй меоварданд. М. Муродов менависад, ки 
«Ҷаллодони Бухоро» «бо вуҷуди саршори ғановати аносири адабӣ будан, як навъ асари 
публитсистиест, ки танқиду мазамати воқеаҳои иҷтимоии муайянро дар шакли памфлет фаро 
гирифтааст» [5, 29]. 

Вобаста ба асари «Ҷаллодони Бухоро»-и С. Айнӣ донишманди тоҷик М. Имомов қайд 
мекунад, ки нависанда як қолаби хеле мувофиқ барои тамоми паҳлуҳои манфӣ ва харобиовари 
аморати Бухороро нишон додан ёфтааст, вагарна ин ҳамаро дар як асари нисбатан кӯчак ҷой 
додан аз имкон берун буд. 

И. С. Брагинский қайд мекунад, ки «ин асар дар чунин як даврае навишта шуда буд, ки сохти 
аморати Бухоро сарнагун шуда бошад ҳам, аммо ҳанӯз пурра торумор нашуда буд…» [3, 66]. 

Фаслҳои «Ҷадид кист?», «Усули нави одамкӯшӣ», «Регхона», «Арки амир дар шаби 9-уми 
март», «Дар ҳавлича», қиссаҳои «Соҳибони шариат» ва «Миршаббобо» аз ҷумлаи он қисматест, 
ки аз саргузашт ва ёддошти ҷаллодон иборат аст ва намунаи онро аз муколамаи Ҳамрогавбоз дар 
боло дидем. Воқеоти дар асар тасвирёфтаро нависанда «дар рӯбарӯи хонанда мегузорад, ки бо 
ақли солим, ахлоқи мардумӣ ва мусулмонӣ бубинад, ки чӣ ҳоли харобу фозеҳ буд» [4, 149]. 

Нуқтаи дигар ҷолиби диққат ва қайд аст, ки устод Айнӣ ҳатто дар хусуси Пирзода вақте 
сухан меронад, дар муқобили он ҳама порсоии шайх, ки ба фоҳишахонаи Когон ва Самарқанд 
мерафтанд, дар қиёси қиссаи Мирзода зиддияти асосии асар мухолифати гуфтор, амал, мақому 
вазифаи давлатӣ бо он чӣ дар амал подшоҳ, муллоён, ҳокимон, ҳатто ҳамон ҷаллодон мекунанд, 
мебошад. Аз ин рӯ, «асоси бандубасти асар ва сужети он ба ҳамин мавзӯи мухолифати зоҳир ва 
воқеияти амал равона шудааст» [2, 150]. 



  

 

«Маорифи Тоҷикистон» – №12, декабри соли 2021 60 

Муҳаққиқ М. Муродов қайд мекунад, ки «доир ба шаклу мундариҷаи «Ҷаллодони Бухоро» 
муҳаққиқон андешаронӣ намуда, оҳанги публитсистӣ доштани онро таъкид ҳам намудаанд. 
Аммо таҳлилу баррасиҳои эшон аз мавқеи илми адабиётшиносӣ сурат гирифта, хусусияти 
публитсистии «Ҷаллодони Бухоро» ҳаматарафа нишон дода нашудааст» [5, 25]. Метавон гуфт, ки 
«Ҷаллодони Бухоро» бо назардошти воқеӣ ва таърихӣ будан асари публитсистӣ буда, дар он 
шинохти ҳувияти миллӣ баръало дида мешавад. 

Инчунин, дар он рӯҳу равиши давлатдории манғитиён, муносибати онҳо ба мардуме, ки 
талоши зиндагии одии инсонворро доштанд, ифода меёбад. «Ҷаллодони Бухоро» ҳамчун асари 
публитсистӣ, ки равияи памфлет дорад, эътироз ва ҳукми равшанфикрони Бухороро нисбат ба 
сохти иҷтимоии аморат ва зулму ситами он ифода менамояд. Яъне, вай маҳкуми сохт аст. Ҳамин 
нукта ин асари Айниро чун диди сиёсии вай ба хонанда боз мекунад. 

Дар масъалаи бадеияти асар метавон гуфт, ки он дар идомаи анъанаи насри шифоҳии тоҷик 
эҷод шудааст. Дар ин бобат адабиётшиносони тоҷик корҳои зиёди илмӣ навишта бошанд ҳам, 
масъалаи аҳамияти публитсистикаи сиёсии асари мазкур ба таври бояду шояд омӯхта нашудааст. 
Дар назари аввал он пурра асари бадеист, зеро то андозае дар устухонбандӣ, услуби тасвир 
пайравӣ ба анъанаи насри шифоҳии тоҷик, чун «Чор дарвеш», «Самаки айёр», «Ҳазору як шаб» 
ва ғайра мебошад. Дар навбати аввал, ин дар услуби ҳикоят андар ҳикоят дида мешавад. Дар 
повести «Ҷаллодони Бухоро» воқеаҳои асар як шаб идома ёфта, гурӯҳи ҷаллодони арки амир 
баъд аз анҷоми кор дар фосилаи байни ба ароба бор кардани мақтулон (мурдагон) байни ҳам 
суҳбат ороста, чанд нафарашон ҳодисаҳои ба сарашон омадаро нақл мекунанд. Услуби мазкур аз 
хусусиятҳои асосии асарҳои шифоҳии дар боло зикршуда мебошад. Дар повести «Ҷаллодони 
Бухоро» низ яке аз ҷаллодон воқеаҳои аҷиби мушоҳидаи кардаи худро нақл мекунад, дигаре 
вобаста ба он воқеаи дигарро хотиррасон мекунад. Вобаста ба ин, дар хатти сюжет чандин 
гардишҳо ба амал омадаанд. Чунончи: 

«– Ту, албатта, аз зиндон халос шудани худатро ба шарофати назри ба он шайх бастагиат 
гумон кардаӣ? – гуфт Қурбон-девона ба Маҷид. 

– Албатта! – гуфт Маҷид дар ҷавоб. 
– Лекин назр бастани ту дар роҳи халосии аз зиндон, худи доруи мушкушаки табиби 

ҳиндустонӣ барин таъсир кардааст-дия, – гуфт Рӯзӣ-сарносӣ. 
– Доруи мушкушакат чист? – гуфта Ҳамро-гавбоз боз аз Рӯзӣ-сарносӣ пурсид» [2, 163].  
Пас аз ин, рафти қисса тағйир ёфта, ҷаллоди дигар Рӯзӣ-сарносӣ ба нақли воқеаи дигар 

шурӯъ менамояд. Чунин шикасти хатти сюжет дар асар на як бору ду бор рӯй додааст: 
«– Ту дар бораи Пирзода гап мезанам» гуфта, дар ҳаққи Ака-махсум зада рафтӣ-ку, - гӯён 

Ҳамро-гавбоз сухани Маҷидро бурид. 
– Сабр кун, аввал ман худи Ака-махсумро ба шумоён шиносонам, то ки ҳикояти аз забони 

вай нақл мекардагем маза диҳад, – гуфта Маҷид ба Ҳамро-гавбоз ҷавоб дод» [2, 172].  
Ба хонандагони тоҷик услуби мазкур аз рӯйи асарҳои шифоҳӣ, монанди «Чор дарвеш» хуб 

маълум аст.  
Дар повести «Ҷаллодони Бухоро» назар ба асарҳои шифоҳии халқи тоҷик махсусиятҳо дида 

мешаванд, ки ба мавзуи баҳси ҳозираи мо дахл доранд. Ин пеш аз ҳама, аз он иборат аст, ки дар 
асарҳои шифоҳии зикршудаи халқӣ баъди нақли шавқангез кам хулоса бароварда мешавад, 
хулосаро худи хонанда ё гӯшкунанда мебарорад. Аммо дар «Ҷаллодони Бухоро» нависанда 
баъди ҳар як нақли изтиробангез, ки аз фош кардани рафтору кирдори ҳукуматдорон иборат аст, 
хулосаи худро баровардааст, ё аз забони қаҳрамонон ифода ёфтааст. Дигар, асари устод Айнӣ 
дорои хусусияти равшани публитсистикаи сиёсӣ аст. Чӣ тавре ки дар боло ишора шуд, то ба 
навиштани «Ҷаллодони Бухоро» устод Айнӣ дар маҷаллаи «Шуълаи инқилоб» ҳамчун 
публитсисти моҳир сабзида буд. Маҳз ба ин сабаб дар асарҳои бадеии устод Айнӣ хусусиятҳои 
воқеанигорӣ ва публитсистика зиёд мушоҳида мешавад. Аз ҳама бештар дар байни асарҳои 
бадеии устод дар повести «Одина», ки онро баъди ду соли «Ҷаллодони Бухоро» эҷод кард, 
пораҳои публитсистӣ, аз он ҷумла публитсистикаи сиёсӣ зиёд мушоҳида мешавад. Аммо агар дар 
«Одина» қисматҳои публитсистикаи сиёсӣ, иҷтимоӣ дар бобҳои алоҳида, бо сарлавҳаҳои махсус 
омада бошанд, дар «Ҷаллодони Бухоро» он дар дохили тасвири бадеӣ ҷой гирифтааст. 
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Яке аз ин махсусиятҳои аввалини публитсистии асар аз он иборат аст, ки санаҳои анҷоми 
воқеаҳо аниқ оварда шудаанд, ки одатан дар асари бадеӣ чунин нест. Чунончӣ, ҷумлаи аввали 
асар хусусияти аниқи замонӣ дорад: «Дар моҳи марти соли 1918 дар арки Бухоро барои 
ҷаллодон машғулият зиёд шуда буд» [2, 105]. Яъне, нависанда таъкид кардан мехоҳад, ин воқеае, 
ки дар асар тасвир мешавад, дар санаи аниқ рӯй додааст ва хусусияти воқеӣ дорад. Ҳамчунин, 
«Азбаски аз 2-юми март то 5-уми март дар беруни шаҳр бо қувваҳои шӯришгар ҷанг давом 
дошт…» [2, 105]; «Дар рӯзҳои панҷум, шашум, ҳафтум ва ҳаштуми март банди чунон бисёр 
шуд» [2, 107]; «9-уми март обхонаҳо, канахонаҳо, ҳавличаҳо ва таҳхонаҳо бо бандиён пур 
шуд…» [2, 110]; сарлавҳаи «Арки амир дар шаби 9-уми март» [2, 115] ва намунаҳои дигар аз он 
дарак медиҳанд, ки нависанда роҳи ҳақиқатнигорӣ ва реализмро пеш гирифта, хонандагонро ба 
дурустии воқеаҳо бовар кунондан мехоҳад. Ин яке аз услубҳои публитсистика ба ҳисоб меравад. 

Дувум, баробари тасвири шавқовар дар асар далелҳои бераҳмии ҳукуматдорон баён шуда, 
ҳисси нафрати нависандаро ба сохти мавҷудаи амир нишон медиҳад: «Мувофиқи ин «усул» 
барои куштани як нафар бандӣ ду-се нафар ҷаллод 45 дақиқа ё як соат сарф карданашон лозим 
буд» [2, 107]. Нависанда мавзуи мазкурро то охири асар идома дода, оид ба усулҳои нави 
одамкушии аморат мулоҳизаҳои қаҳрамонони асар- ҷаллодонро меорад, ки ниҳояташ хеле 
фоҷиаовар аст. Маълум мешавад, ин амал ҳатто ба дили ҷаллодон задааст ва онҳо умедворанд, ки 
амир ва муқаррабонаш, ки барои ғорати мардум усулу мошинҳо ихтироъ кардаанд, ягон рӯз 
мошини одамкушӣ ҳам хоҳанд сохт: «…дар дилам омад, ки агар амир барои одамкушӣ ягон 
машина месозонд, мо ин қадар монда намешудем» [2, 108]. Таҳлили амиқи сохти давлатдории 
амирӣ аз тарафи шоҳидони аслии замон, ки устод Айнӣ низ аз ҷумлаи онҳо буд, қаҳрамонони 
асарро ба чунин хулосаи то андозае сиёсӣ меорад, ки: «-Машинасозӣ ин қадар, ки осон будааст, 
чаро амир барои тороҷ кардани мардум ягон машина намесозонад? - гуфт Қурбон-девона,-дар он 
вақт ба ин қадар қозиҳо, раисҳо, амлокдорҳо, миршабҳо ва амалдорони дигар муҳтоҷ нашуда, ба 
воситаи ҳамон машина мардумро тороҷ кардан мегирифт» [2, 181]. Ин ҷо назари сиёсии 
нависанда, танқиди корсоз ба решаи сохти давлатдории амирӣ, ки ба зулм асос ёфтааст, равона 
шудааст.  

Ниҳоят, ин таъкиди Ҳамро-гавбоз оид ба ҳодисаҳои мазкур баҳои сиёсии як нафар одами 
одиро ба воқеаҳои замон нишон медиҳад. «Қозиҳо, раисҳо, амлокдорҳо, миршабҳо ва 
амалдорони дигар, ки ту онҳоро як чизи зиёдатӣ шумурдӣ, бар болои онҳо муллоҳо, эшонҳо, 
арбобҳо, оқсақолҳо ва ҳатто мо барин ҷаллодҳо- ҳамаашон дар як ҷой машинаи 
мардумтороҷкунӣ буда, ҳар кадоми инҳо як қисми он машинаанд» [2, 181].  

Махсусияти дигари асари «Ҷаллодони Бухоро», ки аз публитсистикаи сиёсӣ бархӯрдор 
будани онро ошкор месозад, назари муаллиф ба сохти амирӣ мебошад. Дар асар нафрати 
нависанда бисёр вақт аз забони қаҳрамонон омадааст. Аммо дар ин пора аз забони нависанда 
зикр шудааст: «Дар ду-се рӯз хандақҳо пур аз хуни одам шуда бӯй гирифтанд ва арки амирро бӯи 
бади хун фаро гирифта, онро ба дараҷае расонд, ки дар он ҷо зиндагонӣ кардан қариб буд, ки 
мумкин нашавад» [2, 108]. Ҷойи дигар нависанда дар тасвири шаби мазкур аз воситаҳои бадеие 
истифода мебарад, ки нафрати ӯро ба сохти амирӣ бевосита нишон медиҳад: «…ин кушишхона, 
ки дар зери пардаи ғафси торикии шаб пинҳон монда буд, дар ҳақиқат мазор буд, аммо мазори 
мурдагоне буд, ки ҷасади онҳоро ба ҷойи хоки сиёҳ шаби сиёҳ аз назар пинҳон карда буд; ин 
бинои хароби кӯҳнаи зулмобод, ки сарои подшоҳӣ меномидандаш, дар ҳақиқат як ваҳшатсарои 
даҳшатафзо буд» [2, 113]. Ҳамин тавр, ба андешаи нависандаи бузург он солу он рӯзҳо ҳавои 
Бухоро гуворо набуд, ҷаҳлу фалокат, куштору азият ба табиат ҳам таъсири худро расондааст. Ин 
аст, ки аз забони қаҳрамон чунин тавсири зебо омадааст: «Бинобар ин, ба боми мадраса баромада 
ёзидем. Болои боми баланди мадрасаи Кӯкалтош бад набуд. Дар он ҷо боди форами саҳроҳои 
васеи киштзор, бе он ки ба бӯи бади кӯча ва паскӯчаҳои танги Бухоро олуда шавад, рост ба 
димоғи мо мевазид» [2, 143-144]. Пай бурдан мумкин аст, ки ҳамаи ин ба дили гӯё санги 
ҷаллодони бераҳм ҳам задааст, онҳо медонанд, ки қисмати бештари ба марг маҳкумшудагон 
бегуноҳанд. Нависандаи сатрҳои мазкур- устод Айнӣ низ шояд аз дасти чунин ҷаллодон ҷабр 
дида, 75 чӯб хӯрда буд. Аммо ҳадафи устод Айнӣ он аст, ки нишон диҳад, то чӣ андоза ҷаллод 
барин махлуқҳо дил доранду аммо дар сирати ҳокимон заррае раҳму шафқат дида намешавад.  
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Масъалаи муҳимми дигари сиёсие, ки дар асар то андозае равшан гардидааст, тавтеабозиҳои 
ҳукумати амирӣ бо маслиҳати намояндагони давлати подшоҳии рус аст, ки то он вақт (1918) дар 
Когон (Бухорои нав) фаъолият мекарданд. Равшан аст, ки воқеаҳо баъд аз фармони амир дар 
бораи ислоҳот дар аввали моҳи март ба амал омадаанд. Амир ва муқаррабонаш тарафдори 
ислоҳот набуданд. Чӣ онҳоро водор кард, ки ба ин кор даст зананд? Маълум мегардад, ки сабаби 
ба ислоҳоти нохоҳам даст задани амир маслиҳати гумоштагони давлати Русия будааст, то бо ин 
роҳ ҳам аз инқилобчиёни худ раҳо ёбад ва ҳам дами инқилобиёни маҳаллиро паст занад. Дар асар 
ин масъала аз забони қаҳрамон равшан инъикос ёфтааст: «-Якчанд нафар ҷадидон, эрониён, 
яҳудиён ва баъзе бединони дигар амирро танг карда аз ҷонаш безор карданд, ӯ ҳам бо машварати 
консули рус, ки одами муътамади подшоҳи бекоршудаи Россия Николай аст, барои фиреб 
додани ҳурриятталабон як фармон баровард» [2, 151]. Бояд гуфт, ки чӣ тавре ки аз тарҷумаи ҳоли 
устод Айнӣ ва асарҳои дигараш медонем, худи ӯ ба фармони мазкури амир дар бораи ислоҳот 
бовар накарда, ба намоиши шукрона набаромад, бо вуҷуди ин, ӯро низ дар он рӯз аз ҳуҷраи 
мадраса бароварда, зада-зада ба арки амир бурданд ва ҷазои сахт доданд. Аз забони яке аз 
иғвогарон омадааст: «-Эй бародарони мусулмон! – мегуфт, – барои нигоҳдории дини ислом ба 
ғазо ҳозир шавед. Ҷадидони муртад бо кофирони дигар ҳамроҳ шуда, мехоҳанд, ки ҳуррият 
кунанд» [2, 151-153]. Чунин ҳодисаҳо имрӯз ҳам дар бисёр гӯшаҳои дунё ба амал меоянд ва аз 
ёди худамон ҳам намеравад. Ин аст, ки нависанда аз забони қаҳрамон ҳушдор медиҳад, ки ба 
гапи ҳар кас бовар накунанд ва худро ба бало гирифтор накунанд: «Ба Регистон рафта будам, ки 
пештарини он касоне, ки пагоҳонӣ дар зери ялави ҳуррияталабон «зинда бод ҳуррият!» гуфта 
меомаданд, ҳоло дар ин ҷо ба гарданашон фӯта андохта «во шариато!» гуфта гаштаанд» [2, 159]. 
Вобаста ба ин аҳамияти сиёсӣ ва иҷтимоии асари «Ҷаллодони Бухоро» имрӯз, бо гузашти як аср 
ҳам кам нашудааст. Зеро машинае, ки дар бораи он қаҳрамони асар муҳокима ба миён 
мегузоранд, ҳамон машинаи давлатҳои мустабида аст, ки аз болои фуқурои худ зулм мекунанд. 
Аз ин рӯ, асар бо сатрҳое ҷамъбаст мегардад, ки маънии сиёсӣ ва дар ояндаи наздик барбод 
рафтани ҳукумати амириро доранд. Сюжети асар маҳз заминаҳои бавуҷудоии ин дигаргунии 
сиёсиро ифода кардааст: «-Дар ин миён ин қадар «во, шариато! во, дино!...» – гӯиҳо барои ба ин 
машина оташ дода ӯро тафсондан аст, – гуфта Рӯзӣ-сарносӣ сухани Ҳамро-гавбозро пурра кард. 

– Дуруст! – гуфта Ҳамроҳ-гавбоз сухани Рӯзӣ-сарносиро тасдиқ кард ва илова намуд: 
– Лекин агар авҳол ҳамин тавр рафтан гирад, бояд ин машинаро саломат нигоҳ доштан 

мумкин нашавад, фардо бояд ин машина худ аз худ вайрон шуда равад, – гуфт» [2, 182]. 
Ҳамин тавр, повести «Ҷаллодони Бухоро» баробари нахустин асари бадеии устод Айнӣ 

будан аз хусусияти барҷастаи публитсистикаи сиёсӣ ва иҷтимоӣ бархӯрдор аст. Онро асосан аз 
андешаронии қаҳрамонони асар, ки гурӯҳи ҷаллодони амир мебошанд, пай 
бурдан мумкин аст. Нависанда бо мақсади боварбахш тасвир намудани 
воқеаҳо андешаҳои мазкурро аз забони қаҳрамонон-шоҳидони воқеа 
овардааст. Чӣ тавре мушоҳида кардем, баробари ин, «Ҷаллодони Бухоро» 
асари писандидаи бадеӣ аст, ки ин пеш аз ҳама, аз идомаи анъанаи 
достонсароии халқи тоҷик иборат аст. Бо вуҷуди ҳамаи ин, мутаассифона, 
оид ба аҳамияти сиёсии асари мазкур дар адабиётшиносии тоҷик 
таҳқиқотҳо анҷом дода нашудаанд. 
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КИТОБИ НАВ 
 

ҶАҲОНИ МО ЗИ 

УСТОД АСТ РАВШАН 
 

Ӯст, ки ҳамвора хирадгустарӣ мекунад ва 

ҷаҳонро аз нури хирад равшанӣ эҳдо 

менамояд. Ӯст, ки мо худшинос мешавему 

хидмати шоиста ба миллату меҳан мекунем 

ва дар зиндагӣ мақому манзалати дилхоҳи 

худро дармеёбем. Аз ин ҷост, ки ҳар шахси қадрдону бошараф мекӯшад, то ба рамзи поси 

хидмату заҳмату ҳиммати устодаш сухане аз дил дар ситоишу арҷгузории ӯ бигӯяд. Дар ин 

замина мо дар саҳифаҳои рӯзномаву маҷаллаҳо ва нашрияҳои гуногун пайваста меҳрномаҳои 

самимии шогирдонро дар васфи омӯзгор мехонему мамнун мешавем ва зери лаб ҳарфи таҳсин 

мегӯем: «Зиҳӣ, устоду шогирдӣ!» 

Табиист, ки дар ситоиши омӯзгор аҳли адаб дасти боло ва 

каломи воло доранд; онон низ парвардан омӯзгоранд, агар имрӯз 

устоди сухананд, дирӯз нахустин ҳарфу ҳиҷоро аз омӯзгор омӯхта 

буданд. Ҳамбаста ба сипосномаву васфияҳои адибони мо имрӯз 

чанд маҷмуаи шеъру ҳикоёти саршор аз меҳру муҳаббатро рӯи даст 

дорем, ки дар ваҳдат муҷассамаи бошукӯҳу дилпазири омӯзгорро 

пеши назар падид меоваранду эътиқодафзои мо нисбат ба ин чеҳраи 

тобнок мешаванд. Соле чанд қабл аз ин бо эҳтимоми ҳафтаномаи 

«Омӯзгор» китобе бо номи «Меҳри устод» ба нашр расида буд, ки 

гуфтаҳои бузургон ва нигоштаҳои адибонро дар ситоиши омӯзгор 

дар бар мегирифт. Инак, чун замима ба ин китоб, бо кӯшишу 

ибтикори меҳрбори омӯзгори собиқадор ва эҷодкор 

Муҳаммадраҳим Тошпӯлодов зери унвони «Ситоишномаи устод» 

китоби дигаре ҳамчун васфияи омӯзгор дастраси хонандагон 

гардид. Муаллиф ва мураттиб қисматҳои китобашро ба ин тарз номгузорӣ кардааст (ин 

номгузорӣ ифодагари мазмуну муҳтавои китоб аст): «Баҳори зиндагияш бехазон бод», «Мадҳу 

ситоиши устод дар эҷодиёти адибони классик ва муосири тоҷик», «Ифтихор аз касби хеш», 

«Диктант, нақли хаттӣ, эссе ва иншо дар мавзуи муаллим, устод, омӯзгор», «Сатрҳои пурмеҳр», 

«Симои устод дар зарбулмасалу ҳикмату мақолҳо», «Таҷлили Рӯзи муаллим дар ҷаҳон». 

Бо мутолиаи «Ситоишномаи устод» ҳар хонанда бори дигар бо бузургию хирадмандӣ, 

самимияту муҳаббати омӯзгор эътиқод мебандад, пеши заҳмати фаровони ӯ сари таъзим фуруд 

меоварад ва ба ҳамду санои суханварон ҳамовоз мешавад. Хуб эҳсос мешавад, ки омӯзгори 

шарафманд М.Тошпӯлодов баҳри таҳияи ин китоби меҳрбунёд кӯшишу вақти зиёд ба харҷ 

додаву ситоишномаҳои самимиро аз сарчашмаҳои гуногун гирд овардааст ва китоби воқеан ҳам, 

арзандаву арзишманде офаридааст. Ин омӯзгори варзидаву маърифатоин қаблан беш аз даҳ 

китоби хешро (аз ҷумла, китобҳои «Сатҳи таҳсилот», «Фарҳанги имло аз фанни алифбои 

ниёгон», «Гулдастаи меҳр», «Панди падар», «Наврӯзи ҷаҳонафрӯз»…) рӯи дасти хонандагон 

гузоштаву сазовори пазиришу эътирофи ҳамагон гардида буд.  

Китоби «Ситоишномаи устод» дар баробари ба доираи васеи хонандагон пешниҳод 

шуданаш метавонад ҳамчун дастури таълимӣ барои дарсҳои тарбиявӣ ва ҷашнвораҳои мактабӣ 

хидмат бикунад  

Абдурауф МУРОДӢ 
 

Дар ҳаёти ҳар шахс омӯзгор нақше 

мондагор ва нозудуданӣ дорад. Ӯст, ки моро 

бо меҳри саршору суханони нарму гарм дар 

саҳни дабистон пешвоз мегирад, хату савод 

меомӯзад, аз тафовути неку бад сухан 

мегӯяд, ба ҷодаҳои ростин ҳидоятамон 

мекунад. Ӯст, ки шабҳои дароз намехобад, 

то меҳри моро ба донишу омӯзиш бедор 

созад, чашмамонро ба оламу одам боз 

намояд, маънавиятро дар ниҳодамон вусъат 

бубахшад. 
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