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 Маќолањо бояд хулосаи тавсиявии муассисаи пешнињодкарда ё 
мутахассисони соњаро оид ба чоп дар матбуоти даврї дошта бошанд.  
 Ањамияти мавзўъ 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 Tj, 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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ПЕШНИҲОД 
 

МОДОМЕ ХУДРО 

ШИНОХТАН ХОҲЕМ... 
 
Ҳанӯз овони донишҷӯӣ ҳамаи онҳое, ки 

замони Иттиҳоди Шӯравӣ дар донишгоҳ ва 

техникумҳо таҳсил мекарданд, хуб дар хотир 

доранд, ки барномаҳои таълимӣ танҳо аз рӯи 

арзишҳои миллии русҳо таҳия меёфтанд. Ба 

дигар миллатҳо шароити кору зиндагӣ 

ниҳоят маҳдуд буд. Онҳо наметавонистанд 

кореро мустақилона иҷро ва анҷом диҳанд. 

Дар донишкадаву техникум ва муассисаҳои 

таълимӣ танҳо аз рӯи барномаҳои 

таҳиянамудаи ҳизби коммунист таълим ба 

роҳ монда шуда буд, ки ҷавобгӯи арзишҳои 

миллӣ набуданд, агарчи дигар миллатҳо ва 

халқиятҳо дар ҳудуди Иттиҳоди Шӯравӣ 

кору зиндагӣ доштанд. Ғайр аз русҳо, намояндагони дигар миллатҳо ҳуқуқи дар бораи миллат ва 

арзишҳои миллии хеш чизе гуфтан надоштанд. Дар донишкадаву донишгоҳҳо фанни муҳим 

«Таърихи КПСС» ба шумор мерафт. Ва муҳимтар аз ҳама, китобҳои доҳии пролетариати ҷаҳон 

Владимир Илич Ленин омӯхта мешуданд. 

Толибилмон ҳамаи асарҳои доҳиро хонда 

конспект мекарданд ва аз онҳо имтиҳон 

месупориданд. Тааҷҷубовар барои дигарон, 

бахусус, тоҷикон, он буд, дар ягон асари доҳӣ 

ном ва миллати тоҷик боре ҳам хатто ёдовар 

нагашта буд. Дар ҳамин ҳол шоирону 

нависандагони тоҷик вобаста ба талаби замон 

васфи Ленин мекарданд. Хуб шуд, ки бо 

гардиши давру қамар, Иттиҳоди Шӯравӣ 

барҳам хӯрда, дигар миллатҳо, аз ҷумла 

тоҷикон, истиқлолият ба даст оварданд. Дар 

кӯтоҳтарин давраи истиқлолият бо сарварии шахсияти бузурги таърихӣ Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон давлати тоҷикон ба чунин дастовардҳое ноил 

гашт, ки дар зиёда аз 70 соли Шӯравӣ ва дар тамоми даврањо ва давлатдории тоҷикон ноил 

нагашта буд. Муҳимтар аз ҳама, тавассути сиёсати хирадмандонаи дохилӣ ва хориҷии худ 

Пешвои миллат ном ва арзишҳои миллати куҳанбунёди тоҷикро аз нав эҳё намуда, ба ҷаҳониён 

муаррифӣ намуданд. Обрӯву нуфузи сарвари мулки тоҷиконро интихоботи навбатии Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав дар арсаи ҷаҳон ба авҷи олӣ расонид. То имрӯз дар ягон кишвари 

дунё ҳангоми интихоботи Президент ягон номзад 90,92 дарсад овоз нагирифтааст. Аз саросари 

олам омадани номаҳои табрикӣ гувоҳи онанд, ки сарвари мулки тоҷикон шахсияти бузурги 

таърихӣ, оқилу хирадманд, сулҳофарину инсондӯст аст. Сиёсати инсондӯстонаи он касро бо 

пешниҳоди масъалаҳои глобалӣ барои инсон мардуми тамоми сайёра пазироӣ карда, аҳсан 

мехонанд. Арзишмандтарин хизмати ин шахсияти бузурги таърихӣ дар он аст, ки дар 

Мутолиаи китобҳои арзишманди 

Пешвои миллат «Тоҷикон дар оинаи 

таърих», «Аз Ориён то Сомониён», 

«Чеҳраҳои мондагор», «Уфуқҳои 

истиқлол», инчунин, «Эмомалӣ Раҳмон - 

эҳёгари Роғун», ки дар байни Иттиҳоди 

Давлатҳои Мустақил сазовори Шоҳҷоиза 

гардид, аҳамияти баланди таърихӣ 

доранд. 

 Дар охирсухани ин китоб Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои муаззами 

миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

таъкид карданд: «Насли навраси мо бояд 

на танҳо чун масрафкунанда ва 

пазирандаи арзишҳо, андешаҳо ва 

ҷаҳонбиниҳои дигар, балки ҳамчун 

тавлидгар ва идомадиҳандаи фаъоли 

арзишҳо, идеяҳо ва андешаҳо тарбия 

гардад.” 
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муҳимтарин лаҳзаҳои таърихӣ барои миллати тоҷик ҷасорату мардонагӣ нишон дода, миллати 

парокандаи тоҷикро ба ватан баргардонда, дар мамлакат сулҳу суботро пойдор намуданд, 

миллату давлатдории миллии тоҷиконро аз хатари нестӣ наҷот бахшида, ба пояҳои баланди 

тараққиёт расонданд. Банда ҳамчун корманди соҳаи маориф чанд андешаи худро ба Вазорати 

маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карданиям. Хуб мешавад, ки ҳамаи баромадҳо, 

паёмҳо ва асарҳои арзишманди Пешвои муаззами миллат мутаносибан барои омӯзиш дар 

барномаҳои таълимии донишгоҳҳо, донишкадаҳо, коллеҷу литсейҳо, донишкадаҳои ҳарбӣ-

низомӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ барои омӯзиш ворид карда шаванд, то ки насли 

навраси тоҷик содиркунандаи андеша ва арзишҳо гардад ва миллати бофарҳангу куҳанбунёди 

тоҷиконро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ кунад. Барои исботи миллати бофарҳангу куҳанбунёду 

тамаддунсози тоҷик мо, ҳама тоҷикон, уҳдадорем, ки аз китобҳои арзишманди Пешвои миллат 

Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих», «Аз Ориён то Сомониён» васеъ истифода барем. 

Дар пешгуфтори китоби «Тоҷикон дар оинаи таърих» Пешвои миллат менависанд: «Мо кистем, 

аз куҷоем ва дар кадом дудмон сабзидаем? Нахустаҷдодони мо киҳо буданд, аз куҷо омадаанд ва 

дар кадом бум ошён доштанд?» 

28-уми апрели соли 2019 зимни сафари корӣ ва расмии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-

Пешвои муаззами миллати тоҷик Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии мардумии Чин дар Академияи 

ҷамъиятшиносии он кишвар муаррифии ин китоби арзишманд баргузор гардид. Дар маросими 

муаррифии китоб президенти Академияи ҷамъиятшиносии Чин Сие Фучтан, мудири кулли 

маҷмааи нашриёти «Ренмин» ва таърихнигори шинохтаи чинӣ оид ба саҳми беназири Пешвои 

миллати тоҷикон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушду густариши муносибатҳои 

Тоҷикистону Чин, таҳкими дӯстии ҳалқҳои ду кишвар ва нақши китоби таърихӣ андешаҳои 

ҷолиб баён карданд. Мавриди зикр аст, ки дар тарҷума ва чопи ин китоб нашрияи «Ренмин» 

саҳми шоиста дошта, онро дастраси ҳонандагони чинӣ гардонида, дар як муддати кӯтоҳ зиёда аз 

248 миллион нафар хонандагони чинӣ аз мазмуни ин китоб огоҳ гашта, дар атрофи он андешаҳои 

ҷолиб баён намуда, ба муаллифи он, Пешвои тоҷикон Эмомалӣ Раҳмон баҳои баланд додаанд. 

Модом ки чунин аст, бояд он дар барномаҳои таълимӣ ворид карда шавад. 

Ҳамчунин, пешниҳоди дигар ин ки тайи солҳои охир дар кишвар озмунҳои гуногун барои 

дарёфти чеҳраҳои нави гуногунсоҳа гузаронида мешаванд, ки намоёнтаринашон «Фурӯғи субҳи 

доноӣ китоб аст» ба шумор меравад. Озмуни мазкур, ки акнун ҳамасола гузаронида мешавад, бо 

иловаи номинатсияи нав – мутолиаву аз худ кардани асарҳои сиёсӣ ва китобҳои Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон -муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон шукӯҳу шаҳомати ҳоса пайдо мекунад. Дар натиҷа хонандагони синну соли гуногун аз 

ҷиҳати сиёсӣ-давлатдорӣ бархӯрдор гашта, дар ин ҷода ғизои маънавии бой пайдо карда 

метавонанд. Ба ин васила метавон аз байни ҷавонону калонсолон чеҳраҳои нави сиёсатшиносу 

сиёсатмадор пайдо намуд, ки дар ҷомеаи муосир мисли обу ҳаво заруранд, ғолибонро метавон ба 

корҳои гуногуни роҳбарикунанда сафарбар намуд. 

Воқеан, вақте дар ҷумҳурии мардумии Чин обрӯву эҳтироми хоса ба Сарвари оқилу 

хирадманди кишвари мо дошта бошанд, агар бо китобҳои арзишмандашон миллати куҳанбунёди 

тоҷик ва «Роҳи абрешим»-ро баъди сукути ҳазорсолаҳо боз аз нав эҳё намудаанд, ҳар як сокини 

кишвар уҳдадор аст, ки ин китобҳоро хонад ва аз таърихи халқу миллати худ хабардор бошад. Чи 

хеле ишора шудааст, таърихи давлатдории тоҷикон на аз давраи давлатдории давлати Сомониён, 

балки аз ҳазорсолаҳои дур ва аз сарчашмаҳои асотирӣ оғоз мегирад. Китоби якуми «Тоҷикон дар 

оинаи таърих» аз «Сабақҳои таърих ва озмоишҳои мактаби истиқлолият» оғоз гашта, дар бораи 

«Шоҳроҳи абрешим-пули заррини гузашта, имрӯз ва оянда», «Рӯҳи ҷовидонаи Бохтар ва Вахши 

ҳаётбахш», «Хазинаи Амударё», ки ёдгоре аз рӯҳи ҷовидонаи Бохтар ва омилҳои рӯди ҳаётбахши 

Вахш буда, аз таърихи басо куҳан ва асолати деринаи тамаддуну давлатдории тоҷикон башорат 
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овардааст, оғоз гашта, хонандаро бо «Нахустин Қомусномаи ниёгон», «Авесто», «Ватани 

Зардушт зуҳури паёмбари ростин», «Бохтару Суғд-гаҳвораи нахустдавлати тоҷикон», «Ҷоми 

Ҷамшед ва тафсири се замон» ошно месозад. Китоби дуюми «Тоҷикон дар оинаи таърих» аз чор 

боб ва 6 боби хурд иборат буда, дар боби 1 «Асри ХХI - асри фарҳанги сулҳ ва ваҳдати 

инсоният», боби 2 - «Густариши давлатдорӣ ва тамаддуни ориёӣ дар аҳди Ҳахоманишиён» дар 

бораи усулҳои идоракунӣ ва низоми коргузории империяи Ҳахоманишиён, ки дар тӯли беш аз 

дусад сол яке аз бузургтарин империяҳои ҷаҳонӣ буд, аз тамаддун ва рисолати давлатдории 

ориёӣ сарчашма гирифта, ба се қитъаи олам - Осиё, Аврупо ва Африқо доман афрохта буд, нақл 

карда хонандаи миллати тоҷикро ба ҳувияти миллӣ раҳнамун месозад. То ҳол ҳеҷ як нафар тоҷик 

дар бораи хазинаи Амударё, ки аз ёдгориҳои беқаринаи сараждоди тоҷикон ба шумор меравад ва 

дар музейи Британия қарор дошта, соли 1979 онро дар Эрмитражи давлатии Ленинград 

осорхонаҳои Маскаву Киев ба намоиш гузошта буданд, маълумоте надоранд. Ва ё дар боби 

«Бохтару Суғд - гаҳвораи нахустдавлати тоҷикон» хонандаи китоб дар бораи Эъломияи ҳуқуқи 

башар, ки 2500 сол муқаддам аз тарафи Куруши Кабир ба тарзи давлатдории дунявӣ асос ёфта 

буд, муфассал маълумот пайдо карда метавонад: «Манам Куруш - шоҳи шоҳон, шоҳи бузург, 

шоҳи неруманд. Фармон додам, ки ҳамаи мардум дар парастиши Худои худ озод бошанд ва 

бединон онҳоро наёзоранд. Фармон додам, ки ҳеҷ як аз хонаи мардум хароб нашавад. Фармон 

додам, ки ҳеҷ кас аҳолии шаҳрро аз ҳастӣ сокит накунад. Худои бузург аз ман хурсанд шуд ва ба 

ман, ки Куруш ҳастам ва ба писарам Камбуҷия ва ба тамоми лашкариён аз роҳи иноят баракати 

худро нозил кардам.» 

Инҳо муҳимтарин масъалаҳои китоб ҳастанд, ки ҳар як сокини кишвар, ҳар як тоҷик бояд аз 

ёд донад. Дар боби 3 китоби дуюми «Тоҷикон дар оинаи таърих» Пешвои миллат дар бораи 

«Растохези Ориёно ва нуфузи давлатдориву тамаддуни Элинӣ» Искандари Мақдунӣ дар 

маросими тоҷгузорӣ баъди асри Дорои III сарлашкаронашро водор месозад, ки бо расми 

Шарқиён замин бибӯсанд. Халқи тоҷик баъдан низ, баъди империяи ҷаҳонии Искандари 

Макдунӣ боз дар аҳли хилофати араб ва истилои муғул гирифтор шуда буданд, вале дар ҳама 

давру замон ҳувияти миллӣ ва орияти аҷдодии хешро аз даст надоданд. Дар «Истилои Искандари 

Мақдунӣ ва талошҳои истиқлолхоҳии Бохтару Суғд» яке аз дурахшонтарин саҳифаҳои таърихи 

гузаштаи тоҷикон барои истиқлол озодӣ ва муборизаи Спитамен мебошад. Ин буд, ки Пешвои 

миллат дар давраи баъди ҳазорсолаҳо ба даст овардани истиқлолият, аз нав номи Спитаменро 

зинда карда, барои нишон додани мардонагӣ ва ҷасорат дар ҳифзи давлату марзу буми он ордени 

“Спитамен”-ро таъсис карданд. Дар боби 4 китоби беназири Пешвои миллат «Силсилаи 

Тӯрониён ва эҳёи давлатдорӣ ва тамаддуни ориёӣ», ки дар бораи пайдоиш ва пайравони ғояи 

пантуркистӣ ва ба қавли академик М. Шакурӣ, Тоҷикистонро аз марказҳои фарҳангӣ - шаҳрҳои 

қадимаи худ маҳрум сохта, тоҷикони Бухороро ду пора карда, бо тоҷикони Тоҷикистон ва 

тоҷикони Ӯзбекистон ҷудо намуд, иттилоъ медиҳад. Ҳамчунин, хонандагон аз рисолаи «Таърихи 

табартақсим»-и академик Раҳим Масов огоҳӣ пайдо карда, аз тақдири миллати азияткашидаи 

тоҷик ва тақсимоти марзу буми давлати куҳанбунёд бархӯрдор мегарданд. Дар ҳамин боб, 

баъдан дар бораи «Эҳёи тамаддуни Ориёӣ» ва коҳиши нуфузи эллиниҳо дар аҳди ашкониёни 

Порт ва «Давлати кабири Кушониён ва мақоми он дар ташаккули давлату давлатдории ниёгони 

тоҷикон» сухан рафта, ба Хитой овардани тухми аслӣ (юнучқа) ва орзуи деринаи императори 

Хитой ӯ-Ди ҷомаи амал мепӯшад. Гуфтаҳои боло шаҳодати онанд, ки ҳақиқатан тоҷик миллати 

куҳанбунёду абарқудрату бофарҳанг буда, донистани бозёфтҳои бостоншиносон на фақат барои 

бою ғанӣ гардонидани маънавиёти мо, тоҷикон, зарурат дорад, балки барои ҳар як тоҷику 

тоҷикистонӣ уҳдадории фаҳмидани арзишҳои миллӣ ба шумор меравад. 

Дар боби 1 китоби сеюми «Тоҷикон дар оинаи таърих» дар бораи инсоният дар остони 

хатарҳои глобалӣ ва «Хатарҳои глобалии умумибашарӣ ва пешомадҳои он дар оғози ҳазорсолаи 
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сеюм» бо суханҳои арзишманди шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ бо мисраи “Бани одам 

аъзои якдигаранд...” оғоз мегардад. Пешвои миллати тоҷикон дар назди халқу миллати хеш сари 

таъзим фуруд оварда, дар бораи содиқ будан ба халқу Ватан савганд ёд карда, дар ин боб чунин 

ёдоварӣ мекунанд: «Тақдири таърихии миллати тоҷик, чунон ки дар китоби дуюм зикр карда 

будам, мисли мурғи самандар дар оташи лашкаркашиҳои аҷнабиён ва ҳангомаҳои бурду бохти 

ташаккулёбӣ борҳо сӯхта, боз аз нав эҳё гаштааст... Дар табиат ҳар касе дар дили харсанги бузург 

рӯидани арчаро дида бошад, бешак, зиндагии пурмашаққат ва тақдири таърихии халқи тоҷикро 

тасаввур карда метавонад. Ҳар ваҷаб қат кашидани дарахт ва дар дили санг реша рондани ӯ бо 

машаққатҳои басо гарон муяссар мешавад” («Тоҷикон дар оинаи таърих», китоби сеюм, саҳифаи 

295). Дар боби 2 ва 3 китоби сеюми «Тоҷикон дар оинаи таърих»-и Пешвои миллат хонанда бо 

таърихи давлату давлатдории Сосониёну Ҳайтолиён дар остонаи зуҳури ислом шинос шуда, дар 

бораи Ардашери Бобакони Сосонӣ, ки тавонистанд яке аз императорони Румро асир гиранд ва ба 

сари қудрат омадани Ҳайтолиёну ташкил намудани империяи бузург, ки ба ҳайати он Бохтару 

Кобул, Синону Ҳинд, Хоразму Суғду Фарғона Кошғору Хутан дохил буданд, муфассал маълумот 

пайдо менамояд. Пешвои миллат дар ин китоби арзишманди худ аз шукӯҳу азамати Ҳайтолиён 

ва омилҳои таърихии пайдоиши қавмии онҳо ёдовар шуда менависанд: «Ва аз он аҷабам меояд, 

ки аз овони кӯдакӣ то синни камолот дар марзу буми минтақаи Хатлонзамин борҳо бо шахсоне 

дучор омадам, ки Ҳайталӣ ва Ҳайтолӣ ном доранд, зиёда аз он дар Афғонистони кунун 

музофотест бо номи Яфтал (Яфтали роғ) ва ҳатто баъзе ҳолдонҳо бароям хотиррасон карда 

буданд, ки ин музофот ватани устод Раббонӣ – собиқ раиси Ҷумҳурии Афғонистон мебошад» 

(«Тоҷикон дар оинаи таърих», китоби сеюм, саҳифаи 350). Баъдан, дар боби сеюми мазкур дар 

бораи муборизаи оштиноназир ва фарҷоми тақдири Сосониёну Ҳайтолиён дар остонаи зуҳури 

ислом ва ҷунбиши маҷдоис ва моҳияти иҷтимоиву таърихии он дар растохези тамаддуни ориёӣ 

сухан меравад, Ҳаракати Маздакия дар саҳифаи таърихи тамаддуни ориёӣ яке аз бузургтарин 

ҷунбишҳои мазҳабӣ ва инқилобӣ ба шумор рафта, муаллиф Маздакро нахустин бунёдгузори 

афкори коммунизми ибтидоӣ ва ҷомеаи иҷтимоии баробарӣ, бародарӣ ва молу мулки ҳамагонӣ, 

дастовардҳои ахлоқӣ ва маънавии тамаддуни ориёӣ медонад: «Мувофиқи таълимоти иҷтимоии 

Маздак ҳамаи одамон аз ҷониби Яздони пок баробар офарида шудаанд» (Ҳамон ҷо, саҳифаи 

380). Чун рафтору амали Маздак ба Хусрави Анӯшервони Қубод хуш наомад, фармуд, ки 12 

ҳазор чоҳ дар майдон канда, аз ҷои зиёфат 20-нафариро ба ин майдон аз дарича дароварда, сар ба 

шеб то нофу пойҳояшон гӯронанд. Худи Маздакро низ ба ин майдон оварданд ва сараш дар 

болои пойҳояш дар чоҳ то сина андохта, дар гирдогирдаш гаҷ рехтанд. Дар боби 4 китоб 

«Таъсисёбии хилофати ислом ва ибтидои лашкаркашиҳои араб ба Эрону Рум» ва «Оғози 

набувват ва инҳисори ислом дар аҳди зиндагонии Муҳаммад» сухан рафта, хонандаро бо 

зиндагонии Паёмбари охируззамон шинос намуда, бо ҷангҳои Бадр, Уҳуд, Хандақу фатҳи 

хайбару макха ошно месозад. Баъдан хонанда бо хилофатҳои чаҳор халифаи рошидин 

«Халифаҳои росткор - Абубакри Сиддиқ, Умар, Усмон ва Алӣ шинос шуда, аз «Истилои араб ва 

интишори ислом дар Хуросону Мовароуннаҳр»-у «Хилофати уммавиён ва оғози муборизаи 

истиқлолхоҳонаи мардуми Хуросону Мовароунаҳр бар зидди арабҳо» дар боби 5 китоби сеюми 

Пешвои миллат «Тоҷикон дар оинаи таърих» маълумоти муфассал гирифта метавонад. Дар ин 

боб ҳамчунин дар бораи «Забткориҳои Қутайба Ибни Муслим ва оғози муборизаҳои 

истиқлолхоҳонаи мардуми Хуросон ва Мовароуннаҳр» ва «Муборизаи истиқлолхоҳонаи 

фидоиёни Суғд ва Хатлон ба зидди арабҳо бо сарварии қаҳрамонони тоҷик Деваштич дар Суғд 

(Панҷакенти ҳозира) ва Бадрӣ Тархун дар Хатлонро муаллиф бо таври васеъ ба хонандаи тоҷик 

ва дигар миллатҳо нишон медиҳад. 

Боби 1 китоби арзишманди Пешво ва қаҳрамони миллати тоҷик муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

(китоби чоруми «Тоҷикон дар оинаи таърих») аз дини мубини ислом дар асри 21 ва дурнамои 
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сиёсати мо дар танзими расму оинҳо чунин оғоз дорад: «Маҳз дар ҳамин лаҳзаҳои хатарноки 

доман афрӯхтани оташи ҷанги шаҳрвандӣ бо истодагарӣ ва дархости як гурӯҳ вакилони мардумӣ 

ва ашхоси солимфикру дурандеши мамлакат 16-уми ноябри соли 1992 дар шаҳри бостонии 

Хуҷанд Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Тоҷикистон баргузор гардид, ки ба ҳастии миллати тоҷик 

ва пойдории давлату давлатдории он умри дубора бахшида, таъмини амнияти мамлакат, 

якпорчагии марзу бум, пуштибонии сулҳу субот, баргардонидани гурезаҳо ва ваҳдату 

якдигарфаҳмии мардумро волотарин ҳадафҳои сиёсиву иҷтимоии худ қарор дод» («Тоҷикон дар 

оинаи таърих», китоби чорум, саҳифаи 518). Бамаврид мешуморем, ки ин нуқтаҳои асосии 

саҳифаи таъриҳи истиқлолияти кишвари азизамонро, ки калонсолон шоҳиди ҳол буданд ва он 

лаҳзаҳои душвори ҷанги шаҳрвандиро, ки қаҳрамон ва Пешвои миллати тоҷикон ҷоннисорӣ 

карда, моро ба ин рӯзи оромиву субот расониданд, ба шогирдон барои аз ёд додан супориш 

додан басе судманд аст. Дар ҳама чорабиниҳои мактабӣ ва беруназмактабӣ чорабиниҳои соҳаи 

маориф аз рӯйдоди таърихӣ ёдовар шудан ва бо дастовардҳои замони истиқлолият насли 

наврасро ошно сохта, онҳоро дар рӯҳияи хештаншиносию меҳанпарастӣ тарбия кардан 

рисолати мост. Дар боби 2 китоби чоруми «Тоҷикон дар оинаи таърих» дар бораи «Нуфузи 

тамаддуни ислом дар Хуросону Мовароуннаҳр ва эҳёи рукнҳои фарҳангии миллӣ» наҳзати 

Абумуслими Хуросонӣ ва Шӯриши Муқаннаъ дар роҳи истиқлолият ва пайгузории 

давлатдории миллӣ сухан рафта, хонанда аз парчами сиёҳ ва ҷомаи сиёҳ доштани 

ҷонибдорони Абумуслим огоҳӣ пайдо карда, аз шӯриши Муқаннаъ (Муқаннаъ, яъне 

ниқобпӯш, Муқаннаъ, ки аз зиндон фирор карда буд, ба рӯяш ниқоб пӯшида мегашт, (то ки 

нашиносандаш) ва ҷонибдоронаш, ки дар тан ҷомаҳои сафед доштанду дар саҳифаҳои 

таърих ба номи «Сафедҷомагон» шуҳрат доранд, огоҳӣ пайдо мекунад. Дар ин боби китоби 

пурарзиши Пешвои миллат хонанда ҳамчунин мефаҳмад, ки «Имоми Аъзам ҳамчун имоми 

пайравони маҳзаби «Ҳанафия» барои тоҷикону оламиён эътироф гашта, аввалин касест, ки 

хондани намозро барои онҳое, ки забони арабиро намедонанд, ба забони тоҷикӣ иҷозат додааст. 

Ӯ таъкид мекард, ки  Ислом бояд ба талаби асру замон мувофиқ ва созгор бошад, бинобар нуфуз 

ва эътибори вай ҳамеша дар байни равшанфикрон ва аҳли назари вақт пойдор монд» («Тоҷикон 

дар оинаи таърих», китоби чорум, саҳифаи 602). 

Дар Тоҷикистон ва дар тамоми олам тарафдорони маҳзаби Ҳанафия аксарият, яъне зиёда аз 

шаст фоизро ташкил медиҳанд. Аз ҷумла дар Тоҷикистон низ қариб, ки ҳамагон тарафдори 

маҳзаби Ҳанафия мебошанд. Дар боби 3 китоби чоруми Ҷаноби Олӣ дар бораи «Таъсиси давлати 

Тоҳириён-оғози воқеии давлатдории миллӣ ва истиқлоли тоҷикон» навишта, дар бораи Тоҳир 

Ибни Ҳусайн ва номаи ӯ ба писарони хонанда маълумоти муфассал пешниҳод мекунанд. Дар 

боби 4 китоби чоруми «Тоҷикон дар оинаи таърих» хонанда бо давлати Саффориён ва нақши 

таърихии он дар эҳёи давлатдорӣ ва фарҳангии миллии тоҷикон ошно гашта, бо Яъқуби Лайс, 

пешвои воқеӣ ва бунёдгузори давлати Саффориён аз наздик ошно мегардад. Яъқуби Лайси 

Саффорӣ тақрибан ҳабдаҳ сол амири Хуросон, Систон, Кобул, Синд, Ҳинд, Форс ва Кирмон 

буда, дар Макка ва Мадина баробари халифа ба номи ӯ хутба мехонданд» («Тоҷикон дар оинаи 

таърих”, китоби чорум, саҳифаи 652). 

Ин буд чанд хулосаи мухтасар атрофи китоби Пешвои миллат «Тоҷикон дар оинаи таърих», 

ки барои шиносоӣ пешниҳод шуда, хондани онро ба ҳамаи тоҷиконе, ки ба 

миллат, мазҳаб, ватан ва халқи азизи худ, таъриху сарнавишти он сидқан 

эҳтиром доранд, манфиатбахш медонем.  

Абдушафеъ ТОҶОВ –   

омӯзгори мактаби №37, 

 ноҳияи Ҷайҳун 
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23 ФЕВРАЛ –  

РӮЗИ АРТИШИ МИЛЛӢ 

 

СИПАРИ БОЭЪТИМОДИ 

МИЛЛАТУ МЕҲАН 
 

Тибқи фармони мазкур дар заминаи 
фронти халқӣ ва дигар гурӯҳҳои мусаллаҳи 
ҷонибдорӣ ҳукумати конститутсионӣ ташкилу 
пешбинӣ шуда буданд. Бо қарори раёсати 
Шӯрои Олии ҷумҳурӣ 23 феврал Рӯзи Артиши 
миллии Тоҷикистон эълон карда шуд. Ин 
санаи фархунда 23 феврали соли 1993 дар 
китоби таърихамон як саҳифаи пурарзиш ва 
фаромӯшнашавандаро пур хоҳад кард. 
Ташкил шудани Қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ 
на фақат маънии муҳофизати истиқлолияти 
Тоҷикистонро дорад, балки бемуболиға 
ифодагари рӯҳ ва орзую амали халқамон 
мебошад. Фарзандони неруманди халқ, 
сокинони як марзи азиятдида Ватани худро 
чун ҷони ширин муҳофизат мекунанд, дӯст 
медоранд ва онро аз чашми бади ғосибон 
муҳофизат мекунанд. Вақте низоми хуби 

давлатдорӣ поянда аст, дар он меҳнату истироҳати осоишта имконпазир мешавад. Имрӯз 
зуҳуроти номатлубе, аз қабили терроризм ва экстремизм ҷаҳони муосирро ба ташвиш оварда, 
кишвари моро низ ҳамчун як ҷузъи ҷомеаи ҷаҳон нигарон сохтааст. Аммо дар ин вазъият 
мардуми кишвар ба неруи мудофиавӣ ва иқтидори Артиши миллӣ бовар дорад ва дилпур аст, ки 
баҳодурони ин Ватани азиз намегузоранд, то қадами наҳси душману бадхоҳе ба марзҳои мо 
наздик ояд. Дар давоми 28 сол Артиши 
миллӣ моро Александр Владимирович 
Шишляников соли 1993-1995, Шералӣ 
Хайрулло 1995-2014 ва Шералӣ Мирзо аз 
соли 2014 то ҳоло роҳбарӣ карданд ва 
карда истодаанд. Бояд ёдовар шуд, ки он 
замон қисмҳои низомӣ ва шаҳракҳои 
ҳарбӣ набуданд, аслиҳа ва техникаи 
ҳарбӣ намерасид. Дигар пойгоҳҳои 
таълимӣ ва шароитҳои мусоиди 
хизмативу маишӣ фароҳам набуданд. 
Мутахассисони ҳарбӣ кам ва парешон 
буданд, барои ҳайати шахсӣ маводи 
хӯрокворӣ намерасид. Вазъияти сиёсию 
иҷтимоӣ муташанниҷ буд, даргириҳо ва ҷанги шаҳрвандӣ якзайл идома доштанд. Ба ҳамаи ин 
нигоҳ накарда, аввалин паради ҳарбӣ – намоиши қувваю неруҳои низоми давлат 23 феврали соли 
1993 –юм дар майдони марказии шаҳри Душанбе баргузор гардид.  

Баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон на қувваи ҳарбӣ дошт, на 
техникаи ҷангӣ. Маҳз талошҳои бевоситаи Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон буд, ки имрӯз 
Тоҷикистони мо соҳиби ҳам қувваҳои ҳарбӣ ва ҳам техникаи ҷангӣ гардидааст. Қобили зикр аст, 
ки дар таъсиси Қувваҳои мусаллаҳи кишвар саҳми афсарони далеру шуҷоъ назаррас аст. Аз 
рӯзҳои аввали таъсиси Артиши миллӣ афсарони мо тамоми саъю кӯшиши худро ба харҷ доданд, 

Солҳои 1991-1992-юм дастгоҳи 
пуриқтидори Иттиҳоди Шӯравӣ бо 
сабабҳои маълум дар ҳоли барҳам хӯрдан 
қарор дошт. Ҳазорон шукр, ки чархи 
таърих ба муроди дили мардуми 
азияткашидаи тоҷик гашт, боди мухолиф 
ба боди мувофиқ мубаддал шуд. Моҳи 
ноябри соли 1992-юм дар Иҷлосияи 
таърихии 16-уми Шӯрои Олии Тоҷикистон 
дар шаҳри Хуҷанд Эмомалӣ Раҳмон Раиси 
Шӯрои Олии Тоҷикистон интихоб шуд. 
Баробари ба олами қудрату сиёсат 
гаштани ин марди адолатпешаву 
хирадманд низоми давлатдорӣ, аз ҷумла, 
умури ҳарбӣ ба маҷрои нав дохил шуд. Ба 
дарки зарурати таърихӣ ва ояндаи неку 
дурахшон яке аз фармонҳои аввалини 
Раиси Шӯрои Олии Тоҷикистон Эмомалӣ 
Раҳмон дар бораи таъсиси Қувваҳои 
мусаллаҳи Тоҷикистон буд, ки ба 18-уми 
декабри соли 1992-юм рост меояд. Ин 
фармон нахустин кишти маънавии 
пойдевори Қувваҳои мусаллаҳи навбунёд 
буд. 
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то ки сохтори ташкилию штатии худро танзим намоянд. Сарфи назар аз мушкилиҳо, ҳайати 
шахсии Қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ дар солҳои душвори сиёсӣ таъсис ёфта, роҳи 
пурпечутоберо тай намуда, таҷриба андӯхт ва ба яке аз Артишҳои касбии минтақа табдил ёфт. Ба 
таъкиди Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, аз имтиҳони сангини таърих гузашт. 
Мақсади асосии давраи аввали бунёди Артиши миллӣ ташкил намудани қувваҳои ҳарбие буд, ки 
қобилияти таъмини истиқлолият, якпорчагии хоки Ватан ва оромиши ҳаёти осоиштаи мардуми 
кишварро дошта бошанд. Бо ин мақсад бригада ва баталёнҳои тирандоз таъсис ёфтанд, ки 
вазифаи асосии онҳо муқовимат бо қувваҳои зиддидавлатӣ ва муҳофизати сохти конститутсионӣ 
буд. Қобили қайд аст, ки бо вуҷуди дар Иҷлосияи XVI Шӯрои Олӣ қонуни “авф” қабул шудан, 
бадхоҳони миллат аз ғаразҳои нопоки худ даст накашида, дар Ғарм 118 нафар сарбози Вазорати 
умури дохила ва Кумитаи амнияти миллиро дар чойхона бо нону намак пазируфта, баъд 
бераҳмона куштанд. Ё ин ки 80 гурӯҳ дар Душанбе дар зери ниқоби фронти халқӣ ҷамъулҷамъ 
300 нафар ба куштор машғул буданд. Ибтидои соли 1995-ум зарурати иваз кардани роҳбарияти 
Вазорати мудофиа пеш омад. Ин рисолати таърихӣ ба зиммаи ватанпарвар Шералӣ Хайруллоев 
гузошта шуд. Дар Қувваҳои мусаллаҳи кишвар ислоҳот гузаронида шуд ва дар он се навъи 
қӯшун созмон дода мешуд: Қӯшунҳои хушкигард, Қӯшунҳои мудофиаи зиддиҳавоӣ ва Қувваҳои 
ҳарбӣ-ҳавоӣ. Дар давоми солҳои сипаришуда дар доираи ҳамкориҳои ҳарбӣ ва ҳарбӣ-техникӣ 
байни вазоратҳои мудофиаи Тоҷикистону кишварҳои хориҷ як қатор санаду созишномаҳои 
ҳуқуқи низомӣ, ки муносибатҳои гуногунҷабҳаи ҳарбӣ ба имзо расиданд. Ҳамчунон, вохӯриву 
мулоқотҳои судманд барои густариши минбаъдаи Қувваҳои мусаллаҳ доир гардиданд. Вазорати 
мудофиа ҳамкориҳои самарабахшро дар созмонҳои байналмиллалӣ, аз ҷумла: Созмони ҳамкории 
Шанхай, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, аҳдномаи Атлантикаи Шимолӣ ва дигар 
ташкилоти бонуфузи ҷаҳонӣ густариш дод. Робитаҳои ҳасанаи ҳарбии ҷумҳурии мо ба 
кишварҳои Россия, Қазоқистон, Қирғизистон, Белорус, Чин, Эрон, Фаронса, Ҳиндустон, Олмон, 
Амрико, Чехия, Покистон ба роҳ монда шудаанд. Бо тақозои воқеаҳои замон соли 2003 бо 
фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сохтори Қувваҳои мусаллаҳ Қӯшунҳои зудамал 
таъсис дода шуд, аз ҳайати он се баталион ба ҳайати неруҳои фаврии Созмони аҳдномаи амнияти 
дастаҷамъӣ шомил мебошанд. Ин баталионҳо бо барномаи таълимии ҷангӣ фаро гирифта шуда, 
ҳайати шахсии онҳо маҳорату малакаи махсуси ҷангӣ ҳосил намуданд. Қувваҳои мусаллаҳи 
кишвар дар чорчӯбаи ҳарбии байналхалқӣ бо мақсади ҳосил намудани малакаву маҳорати лозима 
ба муқобили хавфу хатарҳои эҳтимолии байналмиллалӣ минтақавӣ ва дохилӣ ҳамбастагӣ ва 
дигар тадбирҳо тамрини машқҳои муштаракро бо Қувваҳои мусаллаҳи дигар кишварҳои бо мо 
хайрхоҳу дӯст пайваста роҳандозӣ намуда, бо ин мақсад намояндагони низомии давлати мо 
чандин маротиба дар машқҳои муштарак, чи дар дохили ҷумҳурӣ ва чи дар хоки давлатҳои 
Россия, Чин, Қирғизистон, Қазоқистон, Белорус, Арманистон ва дигар давлатҳо, ширкати фаъол 
доштанд. Яке аз самтҳои асосӣ тайёр кардани мутахассисони ҳарбӣ мебошад. Алҳол 
Донишкадаи ҳарбии Вазорати мудофиа, Омӯзишгоҳи ҳарбии сарҳадӣ, Академияи Вазорати 
корҳои дохилӣ, инчунин, дар муасисаҳои олии ҳарбии давлатҳои хориҷ мисли Россия, Чин, 
Ҳиндустон, Белорус, Қазоқистон, ИМА, Фаронса дар ин самт фаъолият доранд. Дар назди полки 
таъминотӣ ва идоракунии Вазорати мудофиа Ротаи қаровули фахрӣ созмон дода шудааст. Ин 
рота бо тайёрии махсуси ҷангӣ фаро гирифта шуда, дар маросимҳо ташрифу гусели сарони 
кишварҳо ва дигар маъракаҳои аҳамияти муҳимми давлатидошта ширкат меварзанд. Дар охир 
метавон бо боварӣ ва эътимоди пурра изҳор намуд, ки Қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон аз иҷрои 
рисолати таърихии худ дар назди рӯҳи гузаштагону имрӯзиён омодаанд бо сарбаландӣ мебароянд. 

 Ҷашни 28- солагии Қувваҳои мусаллаҳи кишварро ба кулли ҳамватанон, аз ҷумла, 
хизматчиёни ҳарбӣ, собиқадорон ва алоқамандони он табрику таҳният мегӯям. Хушбахтиву 
саодати рӯзгор, осмони софу беғубори Ватани азизро ба ҳар яки шумо  таманно дорам. 

Рамзия НАЗАРОВА –  

номзади илмҳои филологӣ, 

Файзулло ҚУРБОНОВ – 

ҷанговари интернатсионалист 
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ОМОДАГИИ ДИФОӢ 

  

ДАСТУР 
оид ба ороиши синфхонаи ҳарбӣ 

(ба ёрии роҳбарони ҳарбии 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ) 

  
 ҲАДАФИ ДАСТУР. Мувофиқи 

талаботи Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва 
хизмати ҳарбӣ» ҳадафи барномаи таълимии 
фанни «Омодагии ибтидоии ҳарбӣ» ба тайёр 
намудани ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар сафи 
Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва тарбияи ватанпарастии онҳо равона 
мегардад. Малакаҳои ибтидоии низомӣ дар 

баробари эҳсосу андешаҳои инсонпарварӣ, ватандӯстӣ ва садоқату фидокорӣ, мақому манзалат 
ва эътибори шахсро таҳким мебахшад. Мазмуни барномаи фанни «Омодагии дифои ҳарбӣ» ва 
ҳар як боби омӯзишӣ дар гӯшаҳои тасвиргашта таҷассум ёфтааст, то ки роҳбарони ҳарбии 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурӣ тавонанд аз он ба таври судманд дар ҷараёни 
ҳар як машғулият истифода баранд. 
Омӯзиши фанни «Омодагии ибтидоии 
ҳарбӣ» дар синфҳои болоии муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар сатҳи ибтидоӣ таълим 
дода мешавад. Ин таълимот аз роҳбари 
ҳарбӣ малакаю маҳорати махсуси низомӣ, 
педагогӣ ва психологиро талаб менамояд. 
Роҳбари ҳарбӣ, пеш аз ҳама, бояд дорои 
маҳорати баланди либоспӯшию роҳгардии 
низомӣ, овози афсарӣ ва рафтори 
намунавии низомӣ бошад, то ки ҳар як 
ҳаракати ӯ барои шогирдон намунаи 
ибрат шавад. Аз машғулиятҳои аввалин роҳбари ҳарбӣ ҳатман иҷрои рафтори низомиро 
мувофиқи талаботи оинномаҳои Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз хонандагон бояд 
талаб намоядд, то ки рафтори низомӣ барои ҳар як таълимгиранда фаъолияти рӯзмарра гардад. 
Ин омӯзиш баҳри тайёр намудани хонандагон ба риояи қоидаҳои бехатарии ҳаёт, ҳимояи инсон 
ҳангоми ҳолатҳои хавфноку фавқулода, аз худ намудани донишҳои ҳарбӣ, асосҳои хизмати 
ҳарбӣ, асосҳои донишҳои тиббӣ, расонидани ёриҳои аввалин, риояи тарзи ҳаёти солим ва ҳимояи 
Модар-Ватан равона мегардад. 

Дастур ба хотире таҳия мегардад, ки бо истифода аз он роҳбарони ҳарбии муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумӣ корро баҳри тарбияи ҳарбӣ-ватанпарастии хонандагони синфҳои болоӣ 
дуруст ба роҳ монда, ҳисси ватандӯстии ҷавононро баланд бардоранд. Дар дастур ҳама паҳлуҳои 
омӯзиши барномаи фанни «Омодагии ибтидоии ҳарбӣ» ба эътибор гирифта шуда, ҳар як фасли 
омӯзиш дар тахтаи алоҳида нишон дода шудааст, ки ҳангоми машғулиятҳо роҳбари ҳарбӣ 
метавонад ҳамчун аёният аз он истифода барад. Пешниҳоди дастур бардоштест аз озмудаҳои 
чандинсола ва омӯзишу баррасии таҷрибаи омӯзгорону соҳибназарони соҳа. Ба ҳеҷ ваҷҳ 
наметавон гуфт, ки ин ҳама бардоштҳо анҷоми кор аст ва беҳтар аз он нахоҳад буд. Бо такя ба 
имкону шароити моддиву техникӣ омӯзгорону соҳибназарон ихтиёр доранд, ки роҷеъ ба ин 
дастур тағйироту ислоҳ ворид намоянд ва андешаҳояшонро ба мо бифиристанд.  

Мувофиқи талаботи Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи уҳдадории умумии 

ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» таълимии фанни 

«Омодагии дифои ҳарбӣ» ба тайёр 

намудани ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар 

сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва тарбияи ватанпарастии 

онҳо равона мегардад. Дар дастур мазмуни 

барномаи фанни «Омодагии ибтидоии 

ҳарбӣ» ва ҳар як боби омӯзишӣ дар гӯшаҳои 

тасвиргашта таҷассум ёфтааст, то ки 

роҳбарони ҳарбии муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумии ҷумҳурӣ тавонанд аз он 

дар ҷараёни ҳар як машғулият ба таври 

судманд истифода баранд. 



  

 

11 «Маорифи Тоҷикистон» – №2, феврали соли 2021 

ТАРҲИ ДЕВОРИ ПЕШИ СИНФХОНА 

 

Қурбоналӣ ЗИЁЕВ – ҳаммуаллифи китоби 

«Омодагии ибтидоии ҳарбӣ» барои синфҳои 10-11  
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ИСЛОҲОТ 

 

ТО ДАРАХТ 

САМАРОВАР ГАРДАД... 
 
Ҳадафи асосии лоиҳаи панҷсолаи USAID 

“Ҳамроҳ бихонем” беҳтар намудани 
малакаҳои хониши хонандагони синфҳои 1–4 
дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Дар назар аст, ки 
ҳамаи ин ташаббусҳо барои боз ҳам беҳтар 
намудани низоми маориф ва дар маҷмӯъ, 
барои иштироки фаъолонаи хонандагон дар 
ҳаёти минбаъдаашон дар ҷомеа мусоидат 
менамоянд. Лоиҳаи «Ҳамроҳ бихонем» 75%-
и омӯзгорони синфҳои ибтидоиро ба курсҳои 
такмили ихтисос фаро гирифта, ба ин васила, 
маҳорату малакаҳои хонандагони синфҳои 
ибтидоии таълимашон бо забони тоҷикӣ ва 
русиро беҳтар менамояд. Яке аз самтҳои 
лоиҳа дастгирии омӯзгорони синфҳои 

ибтидоӣ, аз курсу омӯзишҳо гузаронидани омӯзгорон ва дастрас намудани дастуру маводе, ки ба 
ниёзи ҳар як омӯзгор мутобиқ шудааст, мебошад. Тӯли чанд сол аст, ки омӯзгорони синфҳои 
ибтидоӣ ба омӯзишҳое, ки аз тарафи лоиҳа баргузор мегарданд, даъват мешаванд, бо дастурҳои 
методӣ, аз ҷумла, “Дастури методӣ оид ба тақвияти салоҳияти хониши хонандагони синфҳои 
ибтидоӣ” ва “Дастури тавсиявӣ (замима ба 
маҷмӯи маводи методӣ оид ба тақвияти 
салоҳияти хониши хонандагони синфҳои 
ибтидоӣ)” таъмин мешаванд, то дар 
муассисаҳояшон рафта аз рӯйи ин мавод 
фаъолият намоянд. Хушбахтона, 
омӯзгорон аз рӯйи маводу дастурҳои 
методие, ки ба онҳо дастрас шудаанд, 
роҳҳои ҳалли бисёр мушикилоташонро 
ёфтаанд. Бахусус, дар самти хониш бисёр 
навгониҳо вуҷуд доранд, ки аксарияти 
омӯзгорон онро ба хубӣ дарк намуданд ва 
ба саволҳое, ки ҳамеша посух мехостанд, 
ҷавоб гирифтанд. Яъне, чиро бояд таълим дод? Кай таълим дод? Чӣ гуна таълим дод? Ҳамин се 
саволе, ки посухашро ба осонӣ аз дастури методӣ барои омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ, ки аз 
тарафи лоиҳа ба омӯзгорон дастрас шудааст, метавон ёфт.  Мехоҳам дар бораи яке аз дастурҳои 
методие, ки лоиҳа барои омӯзгорон ба табъ расонида, дастраси онҳо гардондааст, маълумот 
диҳам. Ин ҳам бошад, “Дастури методӣ оид ба тақвияти салоҳияти хониши хонандагони 
синфҳои ибтидоӣ” мебошад, ки боис шудааст, омӯзгорони ҷумҳурӣ аз он баҳра бурда, дар 
раванди дарсашон аз фаъолият, усул, бозӣ, нақшаву диаграммаи он бевосита истифода намоянд. 
Дар дастури омӯзгорон – “Дастури методӣ ба тақвияти салоҳияти хониши хонандагони синфҳои 
ибтидоӣ” ҳафт модул ҷойгир шудааст, ки инҳо: 

1. Бунёди муҳити омӯзиш; 2. Арзёбии хониш; 3. Дарки овоз ва шинохти ҳарф; 4. Хониши 
буррову равон; 5. Луғатомӯзӣ; 6. Хониши бошуурона; 7. Портфолиои омӯзгор ва фаъолиятҳои 
иловагӣ барои тақвияти салоҳиятҳои хониш. 

Соли чорум аст, ки Лоиҳаи USAID 

“Ҳамроҳ бихонем” дар ҳамкорӣ бо 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба рушди малакаҳои 

хониши хонандагони синфҳои ибтидоӣ як 

қатор чорабиниҳоро ба сомон расонида 

истода, дар маҷмӯъ, барои беҳтар шудани 

вазъи таълиму тарбияи хонандагон, 

тақвияти малакаҳои хониши хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ, ташаккули 

салоҳиятҳои омӯзгорони синфҳои 

ибтидоӣ, китобдорон, директорони 

муассисаҳо, ташкилу баргузории 

чорабиниҳо ҷиҳати тарғиби китоб, 

намоиши китобҳои тозанашр, ҷалби 

хонандагон ба китобхонӣ ва интихоби 

мувофиқи китоб, ҳамкории байни 

муассиса, оила ва ҷомеа дар ташаккули 

малакаҳои хониши хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ мусоидат менамояд. 
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Дар маводи мазкур оид ба бунёди муҳити омӯзиш, унсурҳои он, таҳсилоти фарогир, 
стратегияи тафриқа, идоракунии синф, гурӯҳбандӣ, қобилиятҳои (ниёзҳо)−и ба ҳам наздик, 
қобилият ва зеҳнҳои гуногуни хонандагон, гурӯҳи ҳидоятшуда, омӯзиши худтанзимшуда, 
гузариши тадриҷии масъулият, усулҳои ҷалби хонандагон ба дарс, таъмини сифатнокии 
иштироки хонандагон, муносибати мусбат бо хонандагон, сатҳҳои рушди хонанда, арзёбии 
омӯзиш, арзёбии ташаккулдиҳанда, стратегияҳои мушоҳида ва дарёфти далел, таҳлил ва робитаи 
мутақобила, муколама, рефлексия, ҳамсозӣ, дарки овоз ва шинохти ҳарф, хониши буррову равон, 
луғатомӯзӣ, хониши бошуурона, навъҳои савол, хелҳои нақл, хониши беруназсинфӣ, хониши 
оилавӣ, чорабиниҳои беруназсинфӣ, аз ҷумла, тарзи гузаронидани “Ҳафтаи китоб”, 
“Намоишгоҳи китоб”, ташкили “Гӯшаи хониш” дар синфхона, малакаҳои хониш дар таълими 
дигар фанҳо оид ба маводи иловагии хониш маълумоти мушаххас оварда шудааст, ки омӯзгор, 
новобаста аз собиқаи кор, метавонад аз намунаҳои дастур истифода бурда, дар синфхона бо 
хонандагон якҷо иҷро намояд. Якчанд намунаи усулҳои хонишро барои омӯзгорон аз маводи 
зикргардида пешниҳод менамоем, ки барои бартараф намудани мушкилоти дар раванди таълим 
ба вуҷудомада ба омӯзгорон кумак мерасонад. Модели гузариши тадриҷии масъулияти сарбории 
омӯзгор ботадриҷ ва бошуурона тариқи амалҳои намунавии омӯзгор: аввал худи омӯзгор, сипас, 
ба масъулияти муштарак дар байни омӯзгору хонанда, баъд амалҳои хонанда бо хонанда ва дар 
охир ба худи хонанда ҳангоми амали мустақилонаи ӯ мегузарад. Ин модел ба омӯзгор имконият 
медиҳад, ки амалҳои худро зина ба зина бар дӯши хонанда вогузор намояд. Дар навбати худ, 
хонанда имкон пайдо мекунад, ки раванди омӯзиши худро ба таври мунтазам назорат намуда, 
мустақилиятро дар омӯзиш ба даст орад.  

 
(Намунаи қолабии нақшаи дарс мувофиқи модели гузариши тадриҷии масъулият дар 

дастури “Дастури методӣ оид ба тақвияти салоҳияти хониши хонандагони синфҳои ибтидоӣ”, 
саҳифаи 16−17.) 

 Қисмати дигар усулҳои ҷалби хонандагон ба дарс буда, дар маводи зикршуда роҳҳо, усул, 
фаъолият ва бозиҳои шавқоваре ҷой дода шудаанд, ки на танҳо хонандагони фаъол, балки 
хонандагони шармгину камгап, хонандагонеро, ки дар ҷараёни дарс хомӯшанд, ё фикру ақидаи 
худро дуруст баён карда наметавонанд, ё медонанду ҷуръати ҷавоб додан надоранд, фаъол 
гардонда, мунтазам ҳозирҷавоб мегардонад.  

Намуна: 
Таҳсини мушаххас. Ба хонанда наздиктар рафта, ба ҷойи ислоҳ кардани амалаш ба ӯ 

“Аҳсан!” гӯед. Агар хонанда аз ҷониби омӯзгор тавассути суханҳои ҳавасмандкунанда қадрдонӣ 
шавад, бовараш ба омӯзгор қавитар хоҳад шуд.  

Вақт барои фикрронӣ. Пас аз шунидани савол хонандагон ҳадди ақал ба 5-10 сония ниёз 
доранд, то ҷавобро фикр кунанд. Чӣ қадаре ки омӯзгор зиёдтар интизор шавад, ҳамон қадар 
теъдоди бештари хонандагон даст боло карда, дар фасли саволу ҷавоб фаъолона иштирок 
мекунанд. Дар акси ҳол, агар омӯзгор 1-5 сония мунтазир шавад, танҳо хонандагони дорои зеҳни 
тез метавонанд дар ин вазъият фаъолона иштирок кунанд. 

Муҳокима бо ҳамнишин. Ҳангоми таълими мафҳуми нав ё вақте ки мехоҳед фикру 
ақидаҳои хонандагонро бифаҳмед, аз ин усул истифода кунед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки бо 
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ҳамнишинашон мафҳуми баррасишавандаро муҳокима кунанд. Бо ин роҳ, ҳар як хонанда оид ба 
мавзӯъ фикри худро баён мекунад. Ин усул барои фаҳмондадиҳӣ ба ҳамсабақ имконият фароҳам 
оварда, боиси он мегардад, ки хонандагон дар ибрози андеша (ба аҳли синф) ба худ бовар 
кунанд. 

Ист кунед ва бинависед. Агар саволи додаатон нисбатан душвор бошаду ҷавобҳои 
эҷодкоронаро тақозо кунад, ин усулро истифода баред. Саволро ба хонандагон пешниҳод кунед 
ва аз онҳо хоҳиш намоед, ки доир ба савол фикр карда, ҷавобро дар дафтари худ қайд кунанд. 
Ҳангоми навиштани хонандагон ба онҳо наздик шуда, дафтарҳояшонро бубинед. Агар лозим 
донед, хонандагонро барои истифодаи воситаҳои аёнӣ роҳнамоӣ кунед. Пас аз 1-2 дақиқа аз 
хонандагон хоҳиш кунед, ки ҷавоби навиштаашонро ба ҳамнишинашон ё ба аҳли синф бихонанд.  

Тӯбҳои коғазӣ. Аз коғаз 10 дона тӯб созед. Дар давоми дарс, хусусан, дар давоми саволу 
ҷавоб ба таври тасодуфӣ, бо навбат як бор аз байни писарон ва як бор аз байни духтарон 
хонандагонро ба муколама шомил кунед. Агар хонандаи тасодуфан интихобшуда ҷавоби дуруст 
диҳад ва ё фикри ҷолиберо пешниҳод кунад, ба ӯ тӯби коғазиро диҳед. Вақте ки ҳамаи 10 тӯб дар 
дасти хонандагон монд, ба онҳо имконият диҳед, ки тӯбҳоро ба як сабад партоянд. 

Барои ҷавобҳои беҳтар роҳнамоӣ кунед. Омӯзгорон тавассути маслиҳатҳои ёридиҳанда 
хонандагонро ба додани ҷавобҳои беҳтару пурратар водор месозанд. Агар хонанда ҷавоби 
нодуруст ё нопурра диҳад, омӯзгор метавонад чунин гӯяд: “Ҷавоби саволро аз ҳамнишинат пурс. 
Баъд метавонӣ ҷавобатро иваз кунӣ.” Агар ҷавоби хонанда ба савол алоқамандӣ надошта бошад, 
вале маълумоти муҳимеро доро бошад, он гоҳ омӯзгори босалоҳият метавонад чунин гӯяд: “Боз 
фикр кун. Ту мисоли хуберо гуфтӣ, лекин ман шарҳи мавзӯъро талаб карда будам. Ба ман шарҳро 
гуфта метавонӣ?” 

Ҳамчунин, дар маводи мазкур мушкилоти хонандагон ҳангоми гӯш кардан, шунидан, хондан 
ва навиштан ва роҳҳои бартараф кардани ин душвориҳо дарҷ карда шудааст.  

Мушкилӣ Роҳи ҳал  Фаъолиятҳои тавсияшуда 

Агар хонанда 
ҳангоми хониш 
бо овози баланд 
аз ҳад зиёд ба 
ҳаяҷон биояд, 

 … пас, аз хонанда дар 
алоҳидагӣ пурсед, ки 
хоҳиши хондани кадом 
матнро дорад ва кай?  

• Ба хонанда матнро барои хониш бо овози 
баланд пешакӣ пешниҳод кунед. 
 • Ба хонанда имконият диҳед, ки хониши 
матнро пешакӣ дар хона ё ҳангоми танаффус 
машқ кунад. 

Агар хонанда 
нисбат ба хониши 
мустақилона 
майле надошта 
бошад, 

…пас, ҳамроҳ китоб 
хонед;  
аз фаъолияти дунафара 
истифода баред. 

• Бовар ҳосил кунед, ки хонанда барои хониши 
мустақилона китоби мувофиқро интихоб карда 
метавонад. Нигаред ба қоидаи интихоби китоб 
тавассути усули панҷ ангушт.  
• Мусоидат кунед, ки ҳангоми хониши 
мустақилона бо дӯсташ ҳамроҳ бошад. 

(Шарҳи муфассалро аз “Дастури методӣ оид ба тақвияти салоҳияти хониши хонандагони 
синфҳои ибтидоӣ”, модули 1, саҳифаи 18−24 дастрас карда метавонед). 

Дар охири ҳар модул таҳлили вазъиятҳои мушаххас ва сенарияи дарс оид ба душвориҳои 
фаъолияти омӯзгору хонанда ҷой дода шудааст, ки бо маслиҳату машварат, роҳнамоии шахсони 
масъул душвориҳои ҷойдошта бартараф шудааст. Ин як маводи хуби методӣ барои омӯзгорони 
синфҳои ибтидоӣ, новобаста аз собиқаи корӣ буда, бевосита тамоми душвориҳое, ки дар ҷараёни 
тадрис ба амал меоянд, ҳаллу фасл карда мешаванд. Намунаи вазъияти мушаххаси овардашуда 
дар дастур чунин аст: 

Вазъияти 1. Сулаймон 8- сола аст. Ӯ ба мактаб намеравад. Қобилияти шунавоияш хуб нест, 
аз ин рӯ, ӯ бо душворӣ сухан мекунад. Волидайни Сулаймон чӣ гуфтани ӯро мефаҳманд, вале 
аксарият суханони ӯро фаҳмида наметавонанд. Азбаски ӯ дуруст гап зада наметавонад, ҳама 
фикр мекунанд, ки қобилияти дарк кардан низ надорад. Аммо Сулаймон ҳама чизро дарк 
мекунад. 

Масъалаҳо барои баррасӣ: 
 • Шумо дар ин маврид ҳамчун омӯзгор чӣ кор мекардед?  
• Маъмурияти муассисаи таълимӣ барои ба таҳсил фаро гирифтани Сулаймон чӣ кор карда 

метавонад? 
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Вазъияти 2. Пас аз иштирок ба дарси ҳамкасбаш, Фахриддин ба омӯзгор гуфт, ки духтарон 
ҳангоми дарс нисбат ба писарон кам фаъол буданд. Сабаб ин аст, ки духтарони синф хеле 
шармгинанд. Бар иловаи ин, баъзе писарони синф духтаронро масхара карда, ба онҳо имконияти 
озодона сухан гуфтанро намедиҳанд. Қисман аз ҳамин сабаб духтарон ҷавоби дурустро донанд 
ҳам, аз гуфтан худдорӣ мекунанд. Агар вазъият ҳамин хел идома ёбад, аксарияти духтарони синф 
аз ҷараёни таълиму омӯзиш берун хоҳанд монд. 

Масъалаҳо барои баррасӣ: 
 • Омӯузгор чӣ бояд кунад?  
• Кадом усулҳоро барои бартараф кардани ин вазъият истифода барад? 

Бояд қайд намуд, ки дар ҳар як модули ин дастур усулҳои нав ба нав, вобаста ба тақвият 

бахшидани малакаҳои хониши хонандагони синфҳои ибтидоӣ ҷой дода шудаанд. Танҳо 

омӯзгорро лозим аст, ки ин маводро дастрас намуда, мутолиа намояд ва ба умқаш сарфаҳм равад, 

касбияташро такмил диҳад. Сипас, маҳорати касбии худро дар дарсҳо бо хонандагон таҷриба 

намуда, салоҳияти хонандагонро рушд диҳад. Ногуфта намонад, ки дастурҳои таҳияшудаи лоиҳа 

барои омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ зиёданд, мо танҳо дар бораи яке аз дастурҳо маълумот 

додем. Омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ муддати чанд сол аз ин мавод истифода намуда, маҳорату 

малакаи худро сайқал дода, сифати дониши хонандагонро баланд бардошта истодаанд. Айни 

замон омӯзиш дар марҳалаи чорум ҷиҳати расонидани ёрии методӣ ба омӯзгорони синфҳои 

ибтидоӣ тавассути модели “Омӯзиши омехта” рафта истодааст, ки омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ, 

роҳбарони иттиҳодияи методии синфҳои ибтидоӣ, муовинони директор дар синфҳои ибтидоӣ ва 

мушовирони шуъбаҳои маориф оид ба синфҳои ибтидоӣ ба ин омӯзиш ҷалб шудаанд. “Омӯзиши 

омехта” модели омӯзишиест, ки дар он шаклҳои омӯзиши аудиторӣ (семинар, машварат, лексия), 

омӯзиши фосилавӣ (тариқи воситаҳои технологияи иттилоотиву коммуникатсионӣ), иҷрои 

корҳои амалӣ ва роҳбаладӣ бо мақсади тақвияти маҳорати касбии омӯзгорон ба таври ҳамгиро 

доир мешаванд. Раванди ин омӯзиш дар асоси маводи таълимию методии анъанавӣ (чопӣ), 

платформаи рақамӣ (онлайн ва офлайн) ва маводи аудиовидеоӣ, ки мазмун, мундариҷа ва 

натиҷаҳои ниҳоии барномаи такмили маҳорати касбии синфҳои ибтидоиро фаро мегиранд, ба 

роҳ монда шудааст. Маҳз барои омӯзгорони марҳалаи чорум лоиҳа чунин маводро таҳия 

намуда,ба онҳо дастрас намуд: 

1) Платформаи рақамӣ барои омӯзгор. Платформаи мазкур аз 7 модули таълимӣ иборат 

буда, ҳар як модул аз қисмҳои назариявӣ, машқҳои амалӣ ва иҷрои супоришҳои тестӣ иборат аст. 

Платформа дар шакли онлайн ва оффлайн дастрас аст. Инчунин, дар он махзани маводи 

таълимиву методӣ – дастурамалҳо, нақшаҳои намунавии дарс, видеофилмҳои кӯтоҳи методӣ ва 

равзана - “форум” ҷо дода шудаанд.  

2) Платформаи рақамӣ барои роҳбалад. Платформаи мазкур аз воситаҳои мушоҳидаи дарс 

иборат буда, имконияти назорати омӯзиши омӯзгорон, ҳисоботи омории раванди омӯзиш, 

махзани маводи таълимиву методӣ – дастурамалҳо, нақшаҳои намунавии дарс, видеофилмҳои 

кӯтоҳи методӣ ва равзана - “форум” иборат аст.  

3) Гунаи чопии маводи назариявӣ аз маҷмӯи маводи тақсимотӣ, ки маҷмӯи маводи 

платформаи рақамии омӯзгорро инъикос мекунад, иборат аст.  

4) Дафтари корӣ. Маводи мазкур аз маҷмӯи машқҳои амалӣ, вазифаҳои хаттӣ ва воситаҳои 

арзёбиву мушоҳидаи дарс иборат аст.  

5) Воситаҳои арзёбии дониш, малака ва маҳорати омӯзгорон. Силсилаи саволҳо оид ба 

мазмун ва мундариҷаи модулҳои таълимӣ ва вазифаҳои хаттие, ки омӯзгорон ҳангоми омӯзиш 

иҷро мекунанд.  

6) Маҷмӯи филмҳои кӯтоҳи методӣ. Зиёда аз 90 филми кӯтоҳмуддат (3 то 5 дақиқа) оид ба 

усулҳои гуногуни хондан.  

7) Портфолиои омӯзгор аз ҷониби ҳар як омӯзгор дар алоҳидагӣ таҳия ва омода карда шуда, 

ҳамчун воситаи баҳодиҳӣ ва арзёбии фаъолияти амалии омӯзгорон истифода мешавад. 
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Барои татбиқи барномаи мазкур кормандони Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва 

бозомӯзии кормандони соҳаи маориф, кормандони Маркази ҷумҳуриявии таълимиву методӣ, 

мушовирони раёсат ва шуъбаҳои маориф, роҳбаладони сатҳи ноҳия, роҳбарони марказҳои 

минтақавии методӣ ва роҳбарони иттиҳодияҳои методии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ ширкат 

варзида истодаанд. Нақша ва вазифаҳои иштирокчиёни раванди омӯзиши омехта дар барномаи 

мазкур шарҳ дода шудааст. Дар маҷмӯъ, барномаи мазкур аз 156 соати таълимӣ иборат буда, аз 

ин ҳисоб 42 соат омӯзиши аудиторӣ, 60 соат худомӯзи тариқи платформаи омӯзгор, 28 соат 

иҷрои корҳои хаттӣ ва 26 соати дигар дар амал таҷриба кардани усулҳои таълим иборат аст. 

Омӯзиш аз моҳи октябри соли 2020 то моҳи апрели соли 2021 мувофиқи нақшаи тақвимӣ ба роҳ 

монда шудааст. Омӯзгороне ки барномаи мазкурро аз худ мекунанд, бо шаҳодатномаи хатми 

курси такмили ихтисос дар асоси хулосаи Комиссияи арзёбии натиҷаҳои омӯзиши омӯзгорон, ки 

аз ҳисоби кормандони ДҶТИБКСМ ва филиалҳои минтақавии он таъсис дода мешавад, сарфароз 

мегарданд. Дар ҳама шаҳру ноҳияи кишвар МММ (Маркази методии минтақавӣ) ташкил карда 

шудааст. МММ (Маркази методии минтақавӣ) ҳамчун мавзеи асосии омӯзиши омӯзгорон 

фаъолият мекунад. Он аз ҷониби раёсат ва шуъбаҳои маориф таъсис дода шуда, номгӯй ва 

миқдори муассисаҳои тобеи он бо фармоиши сардори раёсат/шуъбаи мудири маориф тасдиқ 

карда мешавад. Дар раванди озмоиши модели омӯзиши омехта МММ нақши калидӣ дошта, дар 

он барои роҳбаладони сатҳи муассисаҳои тобеъ (муовини директор оид ба синфҳои ибтидоӣ, 

роҳбари иттиҳодияи методӣ ва омӯзгори синфҳои ибтидоӣ) омӯзонда шуда, донишу малакаи 

азхудкардаашонро бо омӯзгорони муассисаашон таълим медиҳанд. Роҳбаладони сатҳи ноҳиявӣ 

тавассути воситаҳои иттилоотӣ, аз ҷумла, равзанаи форум дар платформаи “Бозомӯзии дастрас” 

(омӯзгор), вайбер, имо ва амсоли он гурӯҳҳои муҳокимавӣ ташкил карда, тариқи ин воситаҳо 

роҳбаладии фосилавиро ба роҳ монда, тарзҳои муосири таълимро ба дигарон паҳн намуда 

истодаанд. Лоиҳа роҳбаладони сатҳи ноҳияро бо планшет ва интернет таъмин кардааст. 

Инчунин, лоиҳа дар раванди фаъолият ба ҳамаи роҳбарони МММ - ҳо планшет таксим 

намудааст. Ҳангоми ташриф ба МММ барои дар система пайдо шудани натиҷаҳои омӯзгорон 

роҳбалад тавассути тақсим кардани интернет аз планшети хуб ба роҳбари МММ дастрасӣ ба 

интернеро муҳайё месозад. Илова бар ин, мушовирони шуъбаҳои маорифро низ бо планшет 

таъмин намудааст, чунки онҳо низ дар раванди омӯзиш фаъолият намуда, дарсҳои омӯзгоронро 

ҳар ҳафта мушоҳида менамоянд. Ҳамаи мушоҳидаҳо дар платформа сабт шуда, шахсони масъул 

онро арзёбӣ карда истодаанд. Айни замон гурӯҳи мониторинг ва арзёбӣ аз ҳисоби намояндагони 

Вазорати маориф ва илм, ДҶТИБКСМ ва филиалҳои он, Маркази ҷумҳуриявии таълимиву 

методӣ ва кормандони дафтари кории лоиҳа ва кормандони минтақавӣ таъсис дода мешавад. 

Ҳайат ва нақшаи сафарҳои гурӯҳи мазкур бо фармоиши вазири маориф ва илм тасдиқ шудааст. 

Гурӯҳи мазкур дар давраи омӯзиш мувофиқи нақшаи мувофиқашуда ва бо истифодаи воситаҳои 

мониторинг ва арзёбӣ ба ноҳияҳо сафар карда, раванди омӯзиш ва озмоиши модели “Омӯзиши 

омехта”-ро мушоҳида ва таҳлил карда истодаанд. Пеш аз ташкил намудани сафарҳои мазкур 

барои ҳайати гурӯҳ машварати якрӯза гузаронда мешавад. Гурӯҳи мониторинг ва арзёбӣ пас аз 

сафар ба Вазорати маориф ва илм ва лоиҳа ҳисоботи таҳлилӣ месупоранд. Маҳз дар асоси 

хулосаи Комиссияи арзёбии натиҷаҳои омӯзиши омӯзгорон, ки аз ҳисоби кормандони 

ДҶТИБКСМ ва филиалҳои минтақавии он таъсис дода мешавад, ба омӯзгорон шаҳодатномаи 

хатми курси такмили ихтисос супорида мешавад. 
Итминони комил дорем, тамоми омӯзгороне, ки марҳалаи чорум барномаро аз худ 

менамоянд, ба натиҷаҳои назаррас ноил мегарданд.  

 

Моҳинав САФАРОВА – 

муовини директори  

мактаби №49-и шаҳри Душанбе 
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ТАЪЛИМ БО 

ТЕХНОЛОГИЯИ НАВ  

 
Олимон ба ҷустуҷӯйи шаклҳои нави 

муносиби ташкили таълим, ки ҷавобгӯйи 

талаботи рӯзафзуни таҳсилкунандагон барои 

гирифтан ё такмил додани дониш ва малакаҳои 

қаблан гирифташуда бошанд, шурӯъ карданд. 

Онҳо вазифаи муҳимми таълими муосирро дар 

алоқамандии дарсҳо бо технологияи иттилоотӣ 

ва коммуникатсионӣ муайян карданд. Ҷойи 

ашёи аёнии дарси анъанавиро технологияи 

иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ гирифт. 

Мисолҳои зерин сабаб шуданд, ки дар раванди 

таълим технологияи иттилоотӣ ва 

коммуникатсионӣ ҷойгоҳи ашёи аёнии дарсиро 

ишғол намояд. Аз таҳлили адабиёти 

психологию педагогӣ маълум мешавад, ки 

муҳассилин бо ёрии ҳиссиёташон дар бораи 

олами атроф дониш пайдо мекунанд. Аммо, 

имкониятҳои зеҳнии онҳо гуногун мебошад. 

Системаи «гӯш-мағзи сар» метавонад дар як 

сония 50 битро (воҳиди иттилоот)1 гузаронад. 

Таҳлилгари визуалӣ бошад, аз он 100 маротиба 

зиёд аст: Таълимгиранда тақрибан 90% тамоми 

маълумотро тавассути чашм, 9% -ро тавассути 

гӯш ва танҳо 1% -ро тавассути ламс аз худ 

мекунад. Аз ин бармеояд, ки хотираи визуалии бештарини толибилмон инкишоф ёфтааст. Агар ба ин 

масъала аз нуқтаи назари дар кадом шакл дар шуури муҳассилин бештар нигоҳ дошта шудани 

маълумот назар дӯзем, пас дар ин ҷо низ таносуб 

ба манфиати биниш бештар мегардад. Яъне, назар 

ба шунидан, бо ёрии визуалӣ (дидан) 

таҳсилкунанда бештар донишро аз худ карда 

метавонад. 
Физиологи бузурги рус П. Павлов рефлексе 

кашф кард, ки онро «Ин чист?» номид. Моҳияти 

он чунин аст: Агар ашёе ба чашми шахс аён 

гардад, пас, бо мақсади баррасии амиқ ва барои 

фаҳмидани он ки ин чӣ аст, таваҷҷуҳ карда, 

диққаташро ба он равона мекунад. Инчунин, 

психологҳо исбот намудаанд, ки шунаванда танҳо 

20 дақиқа шахси якранг баромадкунандаро гӯш 

карда метавонад. Барои пурсамар гардонидани мавзӯъ нутқ бояд бо намоиши баъзе ашё ҳамроҳ 

карда шавад. Дар ин ҳолат дар шунаванда таҳлили визуалӣ фаъол гардида, мақсади дарс дарк шуда, 

бештари матлаб ба самъи шунаванда мерасад. Тасвири визуалӣ диққати шунавандагонро ба худ аз 

рӯйи рефлекси П. Павлов «Ин чист?» ҷалб карда, ба беҳтар намудани тавзеҳоти мавзӯъ мусоидат 

                                                 
1 50 бит баробар ба 6,25 ҳарф ва ё рақам мешавад. Яъне, дар як сония тақрибан то 7 рақам ва ё ҳарфро шахс шунида 

метавонад. 

Иттилоот ва донишҳои назарраси 

технологӣ пешрафти иқтисодиёти 

ҷаҳони навро бо вуҷуд овард. Дар заминаи 

он, дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, 

иқтисодӣ ва иттилоотии Тоҷикистон низ 

тағйироти ҷиддӣ ба вуқӯъ пайваст. 

Вазъияти куллан нави иҷтимоӣ-педагогӣ 

ба миён омада, хусусият ва мақсадҳои 

муассисаҳои таълимии талаботи навро 

тақозо кард. Аз ин рӯ, мақсади гузариши 

ҳамаи пайвандҳои системаи маориф, яъне 

стратегия, назария, методология ва 

технологияро ба шароити нав 

замимагузорӣ намуд. 

Бо мақсади баланд бардоштани сатҳи 

иҷтимоию иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ ва 

иттилоотии Тоҷикистон дар даврони 

ҷаҳонишавӣ ва пешрафти босуръати 

технологияи иттилоотӣ ва 

коммуникатсионӣ, дар назди олимон 

масъалаи воқеии чандерӣ намудани 

мутахассис ва ё мутамарказонидани 

донишҳои онҳо ба рушди замона ба миён 

омад, зеро консепсияҳо ва шаклҳои 

омӯзиши анъанавӣ дар муҳити нав 

натиҷаи дилхоҳ ба бор наовард. 
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менамояд. Ҳамаи ин далелҳо нишон медиҳанд, ки шахс танҳо 15% хабари шунида, 25% иттилооти 

дида ва 65% маълумоти дидаи тавзеҳшударо дар хотир мегирад. Дар асоси хусусиятҳои физиологияи 

фаъолияти асаб ва психологияи дарки инсон, донишмандони соҳаи педагогика ва психология тасдиқ 

кардаанд, ки сифати баландтарини ассимилятсия пайвасти мустақими калимаи “омӯзгор” ва “тасвир” 

аст, ки ба муҳассил (донишҷӯ, хонанда) тавассути истифодаи воситаҳои техникӣ пешниҳод 

мегарданд. Педагогҳо ва психологҳо тасдиқ кардаанд, ки дар хусусиятҳои физиологияи фаъолияти 

баландтарини асаб ва психологияи дарки инсон пайвандии суханони устод бо ашёи аёнии 

аудиовизуалии таълимӣ боиси сифати баланди азхудкунӣ шуда метавонад. Бояд хотиррасон кард, ки 

низоми таҳсилоти умумии Тоҷикистон дар тӯли солҳои истиқлолият дар ин самт рушд кард. 

Инчунин, бо мақсади татбиқи ин масъала як қатор Консепсия ва барномаҳои таълимии миллӣ, 

инчунин, дигар қонунгузории зарурӣ низ қабул карда шудаанд. Аммо омилҳои зерин раванди 

таълимро ки ба он бояд технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ҳамроҳ гардида истифода 

шаванд, душвор намудаанд:  

1. Ба ҳисоби миёна як маротиба дар якуним сол нишондодҳои асосии сахтафзорҳо (hardware 

(«Сахтафзорҳо»)1 дучанд гардида, наслҳои нармафзор (software)2 дар ду-се сол як маротиба иваз 

шуда, дар панҷ-ҳафт сол як маротиба пойгоҳи стандартҳо («базовые стандарты»)3, интерфейсҳо4 ва 

протоколҳо5 тағйир меёбанд.  

2. Теъдоди технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, аз ҷумла, компютерҳо дар ҷаҳон 

беш аз 900 миллион ададро ташкил медиҳад ва ҳар кадом системаи ҳисоббарории беҳамто мебошад. 

3. Аз нигоҳи миқдори суръати шумораи афзоиши системаҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ 

нисбат ба суръати тайёрии муҳассилини ихтисосҳои педагогӣ, ки дар фаъолияти минбаъдаи 

омӯзгорӣ бо онҳо самаранок кор карда тавонанд, хеле баланд аст.  

4. Дар шароити ҳозира барои омӯзиши принсипҳои ба таври густурда истифода бурдани 

технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар ҷараёни таълим ба муассисаи таълимӣ зарур аст: 

4.1 Таълифи барномаҳои ҷадиде, ки имконияти васеи ҳамкорӣ намудани фанҳои таълимӣ бо 

техникиро ба вуҷуд меоварад. 

4.2 Дар барномаҳои таълимӣ асосҳои ташкилӣ-методологӣ аз назариявӣ-методологӣ бештар ба 

назар гирифта шудаанд. 

4.3 Барои амалӣ намудани асосҳои ташкилӣ-методологӣ зарур аст, ки барои ҳама дарсҳо 

китобҳои аудиовизуалӣ таҳия карда шаванд. 

5. Олимон, ки худ ҷорикунандаи навгонӣ дар таълиманд, аксаран назари нек ба технологияи 

иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ надоранд. 

Ҳамин тариқ, фарқи куллии ҷорӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ 

нисбат ба ашёи таълимии анъанавӣ дар он аст, ки технологияи зикргардида ба таври динамикӣ 

тағйир меёбад. Ҳар нафаре, ки ҳангоми таълим технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсиониро 

истифода мебарад, ё асосҳои педагогии истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсиониро 

дар раванди таълим ба шогирдон меомӯзонад, дарк менамояд, ки мундариҷаи барномаҳои таълимӣ, 

корӣ, ҳуҷҷатҳои таълимӣ ва методиро зуд-зуд тағйир додан зарур аст. На ҳама вақт заминаи моддию 

техникии раванди таълимро ба фан мутобиқ кардан мумкин аст. Аммо дар шароити 

иттилоотикунонии ҷомеа, азхудкунии технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ яке аз 

                                                 
1 hardware («Сахтафзорҳо») – қисмҳои таҷҳизоти техникӣ. 
2 Наслҳои нармафзор – нармафзор (software)– барнома ва системаҳо. Наслҳои нармафзор – барнома ва системаҳо 

такмилёфтаи баровардашда. 
3 Стандартҳо – шакли умумии қисми таҷҳизоти техникие, ки бештарин ташкилотҳо эътироф карда, онро истеҳсол 

менамоянд. Яъне, мақсади аз рӯи як стандарт баровардани таҷҳизоти техникии иттилоотӣ дар он аст, ки агар ягон қисмати 

таҷҳизоти техникии иттилоотӣ аз кор монад, истифодабаранда ба осонӣ онро дарёфт ва иваз карда метавонад, зеро ин 

таҷҳизотҳоро чанд ширкат истеҳсол мекунад. 
4 Интерфейсҳо – намуд ё ороиш ва ё ҷобаҷогузории вазифавии равзанаҳо.  
5 Протоколҳо – нишондодҳои ягона қабулшудае, ки дар барнома ва системаҳои таҷҳизоти технологияи иттилоотӣ ҷорӣ 

шудаанд. 
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воситаҳои самарабахши рушди худинкишофёбии мутахассисони оянда аст, ки ҳаматарафа ба шахси 

ташаккулёбанда таъсир расонида, имконият медиҳад, ки маърифати ақлонии худро фаъол гардонад, 

қолабҳои фикрронӣ ва ҳаракатҳои амалиро дигаргун кунад, роҳҳои нави қабул, нигоҳдорӣ ва 

коркарди иттилоотро омӯзад. Аз ин рӯ, барои зудтар расидан ба мақсадҳои зикргардида бояд 

мутобиқи шароит такмил додани қонунгузории соҳавӣ, мавқеи истифодабарии технологияи 

иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар раванди таълимӣ бознигарӣ шавад. Бояд қайд кард, ки масъалаи 

дигари баррасишавандаи масъулин ва олимон, тайёр кардани шахс барои азхудкунии технологияҳои 

иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, ки ба фаъолияти рӯзмарраи соҳаҳои гуногуни ҷомеаи баъдисаноатӣ 

аҳамияти калон пайдо кардааст, мебошад. Ҳамзамон, масъалаи дигар дар доираи фаъолияти 

таълимии омӯзгори муосир, асосӣ будани технологияи нав аст. Бо дарназардошти ин, дар талаботи 

санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзгор ҳамчун субъекти фаъоли ташаккул ва 

рушд муқаррар карда шудааст. Чунин муносибат хусусият ва дараҷаи касбию шахсии ташаккулёбии 

омӯзгори муосир, мушкилоти масъалаи тайёрӣ бо истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва 

коммуникатсионӣ ҳамчун қисми ҷудонашавандаи самти муҳимтарини ҷустуҷӯйи эмпирикӣ ва 

тадқиқоти байнисоҳавии илмӣ, назариявӣ ва ташкилиро дар фаъолияти педагогӣ ба вуҷуд меоварад. 

Қонун «Дар бораи маориф» низ ин фикрро инъикос кардааст, ки дар ҷумҳурии мо нишондиҳандаҳои 

стратегии ислоҳоти соҳаи маориф, ғояи ташаккули тавлиди одамон бо тарзи тафаккури эҷодии 

навоварона, бо инкишофи фарҳанги ҷаҳонбинӣ ва мутахассисони баландихтисос, ки масъулияти 

муносибати ахлоқӣ ба ҷаҳон доранд, пайдо мешавад. Аз ин рӯ, дар ҳама самтҳои маориф роҳҳои 

тақвият додан ва зуд нав кардани низоми таълимро ба воситаи баланд бардоштани сифати таълим бо 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, ки ба ҳаёти ҳамаррӯзаи мо дохил 

шудааст, ҷустуҷӯ карда истодаанд. Истифодаи онҳо дар раванди омӯзиш ҳамчун воситаи фаъолияти 

инсон ва як воситаи усулан нави таълим ба истифодабарии дастовардҳои психологӣ ва педагогӣ 

имкон медиҳад, ки раванди таълимро пурзӯр намояд, ғояҳои омӯзиши рушдро амалӣ кунад, ки боиси 

пайдоиши усулҳо ва шаклҳои нави ташкили таълим ва татбиқи босуръати онҳо дар раванди таълим 

мегардад.  

Ҳамин тавр, дар «Консепсияи рушди таҳсилоти касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», 

«Консепсияи миллии тарбияи Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва «Консепсияи миллии таълими 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар самти тайёрӣ дар байни салоҳиятҳои асосӣ инҳоро номбар мекунанд: 

 тайёрии мутахассисон барои истифодабарии усулҳои асосӣ, намудҳою воситаҳои қабул, 

нигаҳдорӣ ва коркарди иттилоот; 

 қобилияти кор кардан бо иттилоот дар шабакаи интернет; 

 дарки моҳият ва аҳамияти иттилоот дар рушди ҷомеаи муосири иттилоотӣ, эътироф кардани 

хатар ва таҳдидҳое, ки дар ин раванд ба вуҷуд меоянд, риояи талаботҳои асосии амнияти иттилоотӣ; 

 қобилияти истифодаи технологияҳои иттилоотӣ барои таъмини сифати раванди таълим. 

Дар асоси таҳлили адабиёти психологию педагогӣ ва омӯзиши таҷрибаи оммавӣ хулоса 

баровардан мумкин аст, ки кори муваффақонаи омӯзгори муосир бештар ба он вобаста аст, ки вай то 

чӣ андоза ба истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, ҳамчун ҷузъи зарурии 

ташаккули касбӣ ва шахсӣ дар дохили муассисаҳои таълимӣ омода аст. Бо вуҷуди аҳамияти калон 

доштани тадқиқоти мазкур, бояд қайд кард, ки он қисмати асосии хусусияти назариявӣ ва 

методологиро дар бар гирифтааст, дар ҳоле ки таҷрибаи таҳсилоти муосир ба асосҳои ташкилӣ ва 

методологии истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ҳамчун як воситаи 

фаъолияти ояндаи педагогии муаллими асри нав ниёз дорад. 

 

Дилафрӯз АБДУРАҲИМОВА – омӯзгори  

Донишкадаи давлатии забонҳои  

Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 



  

 

«Маорифи Тоҷикистон» – №2, феврали соли 2021 20 

ТАЪРИХ 

 

БАҲМАНМОҲИ ХУНИН 

ВА ОҚИБАТҲОИ ОН 

 
Роҳбарону масъулон ва фаъолони ин ҳизб 

бо дастури сарпарастони хориҷиашон вазъияти 

ҳамонвақтаи Иттиҳоди Шӯравиро ба эътибор 

гирифта, мақсади ғасби ҳукуматро намуданд. 

Бо мақсаду нияти ғасби ҳукумат ва бойигарии 

муфт ба даст овардан, онҳо бо ҳар роҳ барои 

бадном кардани роҳбарияти собиқи Тоҷикистон 

ва ноором сохтани вазъият ҳар гуна овозаҳоро 

паҳн намуданд. Яке аз шоҳидони «баҳманмоҳи 

хунин» аввалин Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, шодравон Қаҳҳор Маҳкамов гуфта 

буд, ки нахустин эътирозгарони ҳодисаҳои 

моҳи феврали соли 1990 бо даъвати қозиёти 

вақт ба кӯча баромада буданд. Барои бедор 

намудани ҳисси эътирозии мардум овозаи гӯё: «Маҳкамов ва роҳбарони ҳукумати онвақта дар 

шаҳри Душанбе барои гурезаҳои арман манзилҳои истиқоматӣ медода бошанд»-ро аввалин бор 

паҳн намуданд. Он замон шаҳрвандони арманӣ дар натиҷаи заминларзаи моҳи декабри соли 1989 

рӯйдода, дар Ҷумҳурии Арманистон бе 

ҷойи зист монда буданд. Фаъолони ин 

ҳизб бо дастури роҳбарону 

масъулонашон ин овозаро ба он хотир 

паҳн намуданд, ки таъмини аҳолии 

Душанбе бо манзил дар он замонҳо 

ниҳоят мушкил ва ҳалталаб буда, 

ҳазорҳо нафар дар навбати хона 

меистоданд ва яке аз воситаҳои 

беҳтарини иғво андохтани халқ ба 

ҳисоб мерафт. Бадии кор дар он буд, ки 

як қисми одамони аз асли воқеа бехабар 

ба ин иғвою овозаҳо бовар карда, мисли 

гумроҳон бо даъвати таблиғгарони аъзои фаъоли ТЭТ ҲНИ дар майдоне, ки онро бо номи 

«Шаҳидон» номгузорӣ намуда буданд, гирд омаданд. Роҳбарони ҳамонвақтаи ҲНИ, аксарияти 

намозгузорони масҷидҳои Ваҳдату ноҳияи Рӯдакиро бо фиребу найранг ба майдон оварданд. 

Барои роҳбарону масъулони наҳзатӣ танҳо як баҳонае даркор буд, ки мардумро ба хиёбонҳо 

бароранд ва ҳамин тавр ҳам шуд, онҳо ба мақсади нопоки худ ноил шуданд. Онҳо фармони 

амалҳои нопоки худро аз сарпарастони хориҷиашон, ки ба онҳо омӯхта буданд, мегирифтанд. 

Одамоне, ки дар гирдиҳамоӣ ҷамъ омада буданд, мухолифати худро оид ба масъалаи ба 

арманиҳо додани манзилҳои истиқоматӣ дар рӯзи аввали шӯриш роҳандозӣ карда буданд. Аммо 

дар рӯзи дуюми гирдиҳамоӣ, тамоман талаботи онҳо дигар шуд ва истеъфои роҳбарияти сиёсии 

онвақтаи Ҳукумати Тоҷикистонро ба миён гузошт. 

Чӣ тавре ки маълум аст, аз ҳодисаи 

нангин ва хунини миллат «баҳманмоҳи 

хунин», ки моҳи феврали соли 1990 дар 

шаҳри Душанбе ба вуқӯъ омада буд, 31 

сол сипарӣ мешавад. Бо вуҷуди он ки 

гунаҳкорони ин ҳодисаи нангин маълум 

гардидаанд, вале то ҳол баъзеҳо сабабгору 

гунаҳкорони онро меҷӯянд. Таҳлилҳо 

нишон медиҳанд, ки ин бадкорони 

миллат вазъи ҳамонвақтаи 

Тоҷикистонро ба назар гирифта, 

ниятҳои зишти худро ба ҳар сабаб ва 

овозаҳои бардурӯғ амалӣ намуданд. Тибқи 

таҳлили сиёсатшиносон ва хулосаи 

комиссияи тафтишоти вобаста ба он, 

ҳаводиси «баҳманмоҳи хунин» сабт 

гардид, ки гунаҳкори асосии воқеаҳои 

мазкур маҳз роҳбарону масъулон ва аъзои 

фаъоли ТЭТ ҲНИ (собиқ Ҳизби назҳати 

исломии Тоҷикистон) будаанд. 
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Баҳманмоҳи хунини соли 1990 боиси марги чандин одамон гардид ва дар байни Иттиҳоди 

Шӯравӣ обрӯйи миллати тоҷикро коста гардонид. Бештари мардум, роҳбарону масъулони 

сохторҳои муҳимми давлатӣ, зиёиёну кормандони масъули давлатӣ бар асари камтаҷрибагӣ ба 

асли воқеа дуруст сарфаҳм нарафта, фирефтаи макри таблиғгарони аъзои фаъоли ТЭТ ҲНИ 

гардиданд. Аъзои фаъоли ҳизб дар он замон мавҷудияти худро ошкор сохта, ҳамчун як неруи 

фурсатталаб, манфиатҷӯ ва вобастаи доираҳои мазҳабии хориҷӣ ба майдони сиёсии кишвари 

азизамон бо қадами шуми худ ворид гардиданд. Бо роҳандозии амали нангин ин ифротгарон дар 

Тоҷикистон аввалин бор вазъияти нооромро ба амал оварданд ва дар ҷомеа таблиғоти пурзӯри 

мазҳабӣ, ифротгароӣ ва зӯроварӣ оғоз гардид. Ба онҳо маҳз чунин вазъият даркор буд, то ин ки 

суботу оромии кишварро аз байн бурда, норозигии халқро афзоиш дода, ҷомеаро ба самти амалӣ 

сохтани умеду орзуҳои нопоки худ равона созанд. 

Баъд аз ҳодисаҳои февралӣ наҳзатиҳо фаъолияти нопоки худро идома дода, ба таблиғоти 

динии барои мардуми мо бегона, бадномсозии мақомоти давлатӣ ва мазҳабисозии ҷомеа оғоз 

карданд. Сохторҳои давлатии конститутсионӣ, демократия ва дунявиро фалаҷ намуда, мардумро 

ба гурӯҳу маҳалҳо, мусулмону кофар тақсим намуданд ва оқибат ҷанги шаҳрвандиро роҳандозӣ 

намуданд. Маҳз тамоми фаъолиятҳои ноҷавонмардонаи ҲНИ сабаб гардид, ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз воқеаҳои февралии соли 1990 ҷавонону наврасон ба гурӯҳҳои ифротгароӣ, 

терроризм шомил гардида, ба қатлу ғоратгарӣ ва дигар ҷинояту даҳшатафканӣ даст заданд. 

Маҳз дар давраи навини давлатдорӣ шаҳрвандони кишвар бо роҳбарии муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон бори дигар аз имтиҳони ҷиддии таърих гузашта, боз аз сари нав баҳри пойдории 

Истиқлолияти давлатӣ Парчами Ватани азизамонро дар тамоми дунё партавфишон намуданд. 

Низоми давлатдориро дар ҷумҳуриамон устувор сохтанд, шохаҳои ҳокимиятро таҳким 

бахшиданд ва дар барпо намудани давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва 

ягонаи иҷтимоӣ ба дастовардҳои беназир ноил гардиданд. 

Масъулони ҳамонвақтаи баъзе сохтору мақомоти давлатӣ, зиёиён ва фаъолони ҷомеа агар 

сари вақт аз макри наҳзатиҳо ва мақсади нопоки онҳо огоҳ мешуданд ва пеши роҳи фаъолияти 

минбаъдаи харобиовари онҳоро ҳамон вақт мегирифтанд, шояд дар Тоҷикистон ҷанги дохилӣ ба 

амал намеомад ва ҳазорон одам куштаю бехонумон намегардид. Садҳо нафар ҷавонон бо 

таблиғоти наҳзатиҳо ба Афғонистону кишварҳои дигари минтақа рафта, террорист 

намешуданд. Аз ин рӯ, вазифаи муҳиму аввалиндараҷаи мо, тамоми шаҳрвандон ва хизматчиёни 

давлатӣ, саҳмгузорӣ дар тақвияти сулҳу ваҳдати миллӣ, ба аҳли ҷомеа талқин намудани моҳияти 

давлатдорӣ, дар заминаи далелу арқоми асоснок бозгӯйӣ намудани хизматҳои Пешвои миллат, 

вокуниш ба аъмоли нотавонбинони миллату давлати тоҷик, пешоҳанг, ташаббускор ва намунаи 

ибрат будан дар ҳама ҷанбаҳо мебошад. Вақти он расидааст, ки сабабгору гунаҳкори ҳодисаи 

нангини миллат «баҳманмоҳи хунин», ки февралии соли 1990 рӯй дода буд, ҷинояткоронро 

ошкоро эълон кунем ва онҳоро маҳкум намоем. Нагузорем, ки дигар чунин амалҳои носазо ва 

нангин дар Ватани азизамон рух диҳанд. Бояд воқеаҳои нангини февралӣ барои ҷомеаи 

Тоҷикистон дарси ибрат бошанд ва мо, калонсолону ҷавонон, бояд ҳамеша ҳушёрии сиёсиро аз 

даст надиҳем, то ки неруҳои бадхоҳ ва табоҳкори ТЭТ ҲНИ дар ҷумҳурии тинҷу ороми мо 

нақшаҳои нопоки худро татбиқ карда натавонанд. 

 

Муҳаммад САФАРЗОДА –  

унвонҷӯйи соли дуюми Пажӯҳишгоҳи  

рушди маориф ба номи Абдураҳмони  

Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон 
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ЗАБОНОМӮЗӢ 
 

ТАЪРИХИ  

АРТИШИ МИЛЛӢ БО 

ЗАБОНИ ОЛМОНӢ 
 

Дар мактабҳое, ки забони олмонӣ ҳамчун 

забони хориҷӣ таълим дода мешавад, метавон 

дар арафаи таҷлили Рӯзи Артиши миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар толор чорабинии 

васеъ бо иштироки хонандагон, волидон, 

омӯзгорони забони олмонӣ аз дигар мактабҳо 

баргузор намуд. Чунин чорабинӣ барои 

хонандагон таҷриба мешавад, чун шумораи 

донандагони забони олмонӣ дар кишвари мо 

кам аст ва хонандагон бо кӣ суҳбат 

карданашонро намедонанд ва ба ҳамагон маълум аст, ки муошират дар рафти забономӯзӣ 

муҳимтарин шарт аст. 

Барои гузаронидани чунин чорабинӣ чанд рӯз қабл бояд дар гӯшаи эълонҳои рӯзномаи 

деворӣ бо матни “Beachtung! Die Schule wird eine Veranstaltung zu Ehren des Tages der Nationalen 

Armee der Republik Tadschikistan veranstalten. Jeder kann teilnehmen und Fragen beantworten. 

Glücklicher Nationaler Armeetag! (Диққат! Дар мактаб бахшида ба Рӯзи Артиши Миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинӣ баргузор 

мешавад. Ҳама хоҳишмандон метавонанд 

иштирок кунанд ва ба саволҳои 

пешниҳодшуда посух диҳанд. Рӯзи Артиши 

миллӣ муборак!”) насб карда шавад. 

Хонандагон бо хондани ин эълон барои 

иштирок омода мешаванд ва қаблан 

маълумот мегиранд. 

Рӯзи чорабинӣ ду нафар хонанда – 

ровиён ба саҳна меоянд ва чорабиниро 

ҳусни оғоз мебахшанд: 

- Hallo, unsere Klassenkameraden und 

lang erwarteten Gäste. Willkommen in unserer Schule. Heute veranstalten wir eine Veranstaltung zu 

Ehren des Tages der Nationalen Armee der Republik Tadschikistan. Fragen werden auf Deutsch 

gestellt, da jeder Anwesende diese Sprache kennt oder lernt. Ich erkläre unsere Veranstaltung für offen. 

(Салом, ҳамсинфони азиз ва меҳмонони деринтизор! Хуш омадед ба мактаби мо. Имрӯз мо 

чорабиниро ба ифтихори Рӯзи Артиши миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор менамоем. 

Саволҳо бо забони олмонӣ дода мешаванд, зеро ҳама ҳозирон ин забонро медонанд ё меомӯзанд. 

Чорабиниро кушода эълон мекунем.) 

Баъд аз ифтитоҳ ду духтар ва ду писар – хонандагоне, ки нисбатан забонро хубтар медонанд 

ва талаффузи хубтар доранд, дар бораи Артиши миллӣ маълумот медиҳанд: 

Алӣ: - Am 23. Februar 1993 marschierten reguläre Militäreinheiten, die sich aus den Kämpfern 

der Volksfront zusammensetzten, durch Duschanbe. Bis Ende der 90er Jahre hatte die Armee schwere 

Zeiten. Im Gegensatz zu anderen Sowjetrepubliken hat Tadschikistan die Waffen der Sowjetarmee nicht 

geerbt. (Маҳз 23 феврали соли 1993, дар авҷи ҷанги шаҳрвандӣ, воҳидҳои доимии низомӣ дар 

шаҳри Душанбе марш гузаштанд. То охири солҳои 90-ум артиш рӯзҳои вазнинро аз сар 

Баргузор намудани чорабиниҳои 

беруназсинфӣ дар арафаи иду ҷашнҳо 

боиси он мегардад, ки хонандагон дар бораи 

санаҳои барои миллат ва давлат муҳим 

маълумоти бештарро дар хотир гиранд, 

нутқашон бурро ва маҳорати 

суханвариашон беҳтар гардад, инчунин, 

агар дар корҳои беруназсинфӣ хонандагони 

якчанд синф ва меҳмонон, аз ҷумла 

омӯзгорон аз дигар мактабҳо иштирок 

варзанд, мушкили шарм доштан ва худро 

гум кардани хонандагон ҳангоми баромад 

ва суханронӣ дар назди ашхоси ношинос ва 

толори калон тадриҷан бартараф шавад. 

Баргузор намудани чорабинӣ доир ба иду 

ҷашнвораҳои дорои хусусияти миллӣ бо 

забонҳои хориҷӣ дучанд натиҷабахш аст. 
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мегузаронд. Ба фарқ аз дигар ҷумҳуриҳои шӯравӣ, Тоҷикистон аз артиши Шӯравӣ чизе ба мерос 

нагирифтааст.) 

Омина: - Wir sollten uns freuen, dass wir eine eigene nationale Armee haben, die täglich die 

Struktur unserer Armee mit Hilfe des Gründers des Friedens und der nationalen Einheit, des 

angesehenen Führers der Nation, Emomali Rahmon, entwickelt. Dank der Armee können wir sicher 

laufen und Sport treiben lernen. (Мо бояд шод бошем, ки Артиши миллии худро дорем, ки ҳар рӯз 

сохтори артиши мо бо талошҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон такмил меёбад. Бо шарофати артиш мо метавонам озодона ва бе тарс хонем, 

сайругашт ва варзиш кунем.) 

Ҳамин тавр, иштирокчиён дар бораи артиш маълумот мегиранд. Дар қисмати дуюм 

викторина баргузор карда мешавад, ровиён бо навбат саволро мехонанд ва иштирокчиён бояд ба 

саволҳо бо забони олмонӣ дуруст ҷавоб гӯянд. Чунончи: 

- Wann wurde die Republik Tadschikistan unabhängig? (Ҷумҳурии Тоҷикистон кай 

соҳибистиқлол шуд?) 

Умед: - Die Republik Tadschikistan wurde am 9. September 1991 unabhängig. (Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 соҳибистиқлол шуд.) 

- Wie viele Jahre nach der Unabhängigkeit wurde die Nationalarmee der Republik Tadschikistan 

gebildet? (Чанд сол баъд аз соҳибистиқлол шудан Артиши миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис 

ёфт?) 

Нозанин: - Die Nationalarmee der Republik Tadschikistan wurde zwei Jahre nach der 

Unabhängigkeit gebildet. (Артиши миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ду сол баъд аз истиқлол таъсис 

ёфт.) 

- Wann wurde unsere nationale Armee gebildet? (Артиши миллии мо кай ташкил ёфт?) 

Сафар: - Unsere nationale Armee wurde am 23. Februar 1993 gegründet. (Артиши милли мо 23 

феврали соли 1993 ташкил ёфт.) 

- Wer ist der Oberbefehlshaber der Streitkräfte Tadschikistans? (Сарфармондеҳи олии 

Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон кист?) 

Санавбар: - Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte Tadschikistans ist der Gründer des Friedens 

und der nationalen Einheit, der Führer der Nation, respektierte Emomali Rahmon. (Сарфармондеҳи 

Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад.) 

Баъд аз викторина, ки дар он 40 савол ба хонандагон пешниҳод мешавад, як нафар хонанда 

шеъри Ҳётеро дар бораи ҳамин мавзӯъ таҳти навои мусиқӣ мехонад: 

 

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? 

Es ist der Vater mit seinem Kind; 

Er hat den Knaben wohl in dem Arm, 

Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. 

 

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? — 

Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? 

Den Erlenkönig mit Kron’ und Schweif? — 

Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. — 

 

Дар қисмати ҷамъбастӣ сухан ба масъули чорабинӣ, омӯзгори забони олмонӣ 

дода мешавад ва хонандагони фаъол бо ифтихорнома ва туҳфаҳо қадрдонӣ карда 

мешаванд.  

Розиқ РОЗИҚОВ –  

омӯзгор, ноҳияи Рӯдакӣ 
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ВОСИТАҲОИ ТЕХНИКӢ 

ВА ДИДАКТИКӢ  

ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ 

АНГЛИСӢ 
 

Боиси хушбахтист, ки аҳли маориф ва 

устодони мактабшиносу педагогҳои асили 

кишвар дар даврони истиқлол тавонистанд дар 

самти таълиму омӯзиши забони англисӣ ба 

дастовардҳои беназир мушарраф гарданд. Дар 

як муддати кӯтоҳ садҳо китоби дарсиву 

дастурҳои омӯзишӣ ва луғатҳои дузабонаву 

тафсирӣ таълиф ва дар мактабҳои олии кишвар 

омӯзиши забони англисӣ барои донишҷӯёни ҳамаи ихтисосҳо ҳатмӣ гардид. Фаъолияти 

муассисаҳои таълимӣ, ки омӯзгорон ва тарҷумонҳои забони англисиро тайёр мекунанд, ба 

талаботи стандарти байналмилалӣ ҷавобгӯ шудаанд. 

Мавриди қайд аст, ки мавҷудияти нашриёти даврии методию маърифатии марбут ба соҳаи 

маориф дар кишварамон кори таълиму тарбияро осон мегардонанд, зеро омӯзгорон метавонанд 

тариқи нашри матолиби методии вобаста ба таълими забони англисӣ мубодилаи таҷриба ба роҳ 

монанд. Дар ин самт метавон аз матолиби нашрнамудаи ҳамкорони иззатмандамон А.Бухориев, 

М.Ҳакимов, И.Назифов, Г.Алимардонова, З.Ҷӯрақулова, М.Тағоева, Н.Тағоева, С.Қосимова, 

Т.Абдурасулова, Н.Лозуриева, О.Убайдуллоев, Д.Нурмаҳмад, М.Раҳмонова, Т.Абдурасулова, 

Ш.Алиева, Р.Бердолиева, М.Назарова ва даҳҳо нафари дигар ёдовар шуд.  

Яке аз ҷанбаҳои муҳимми таълими забони англисӣ истифодаи воситаҳои техникӣ ва маводи 

дидактикӣ ба шумор меравад, зеро ба қавле, мо шунавоиро бо шунидан, гуфторро бо гап задан ва 

имлоро бо навиштан меомӯзем. Дар раванди таълими забони англисӣ дар ҳамаи зинаҳои таълим 

метавон аз чунин воситаҳои техникӣ истифода кард:  

-фонограммаҳо (магнитофон, картамонак, плейер барои компакт-дискҳо, радио);  

-идеограммаҳо: 

 а) табиӣ (ашёву амалҳо);  

б) бадеӣ-тасвирӣ (расмҳои таълимӣ, 

мусаввараҳо, асарҳои санъати тасвирӣ, 

слайдҳо, диафилмҳо, суратҳо, харитаҳои 

ҷуғрофӣ, глобус);  

в) графикӣ (таблитсаҳо, нақшаҳо); 

-видеофонограммаҳо (кинофилмҳо, 

телефилмҳо, видеофилмҳо, инчунин 

видеограммаҳои овоздор, масалан слайдҳо); 

-воситаҳои техникии таълим:  

а) овозӣ-техникӣ (магнитофон, плейери касетӣ, радиоприёмник, картамонак, 

грампластинкаҳо, компакт-дискҳо (CD, CD ROM), магнитола, телефони мобилӣ, диктофон;  

б) воситаҳои техникии рӯшноидиҳанда: диапроектор, филмоскоп, эпипроектор, дастгоҳи 

суратгирӣ (аккосӣ), фотокамера, кодоскоп, сканери матнии портативӣ (сайёр); в) воситаҳои 

техникии овозу рӯшноидиҳанда: кинопроектор, таҷҳизот барои кинотеатри хонагӣ, 

видеомагнитофон, видеокамера, телевизор, тарҷумони электронӣ (language teacher), DVD-плейер; 

г) воситаҳои таълимии барномавӣ: компютер, CDROM, ноутбук, микрокомпютер ва ғайра 

Дар айёми мо талабот аз 

мутахассисони ҳамаи соҳаҳо донистани 

забони хориҷӣ, бахусус англисӣ зиёд 

мебошад. Тавре Пешвои муаззами 

миллат таъкид намудаанд: «Инкишофу 

тараққиёти соҳаҳои иқтисодиёту 

иҷтимоиёт, фарҳангу иттилоот, илму 

маориф, техникаву технология 

талаботеро ба вуҷуд овардааст, ки бояд 

ҳар як мутахассис донандаи ин ё он 

забони хориҷӣ бошад». Барои тарбия 

намудани мутахассисони забондон 

дурусту пурсамар ба роҳ мондани 

таълими забони хориҷӣ нақши бориз 

дорад. 



  

 

25 «Маорифи Тоҷикистон» – №2, феврали соли 2021 

(маълумоти муфассалтар дар бораи истифодаи воситаҳои мазкур дар асари С.Н.Алиев. 

Методикаи умумии таълими забонҳои хориҷӣ англисӣ. –Душанбе, 2013 мавҷуд аст). 

Тавре қайд намудем, маводи дидактикӣ низ барои дарки бештари маводи таълимӣ аз фанни 

забони англисӣ аҳамияти ниҳоят назаррас доранд. Чунин намудҳои маводи дидактикиро метавон 

зикр кард: тест, бозиҳои гуногун, ки барои омӯзиши забони англисӣ кумак менамоянд (аз ҷумла 

бозиҳои мантиқӣ), тезгӯяк, муаммо, сканворд, кроссворд, анаворд, карточкаҳо, плакатҳо, 

расмҳо, харита, глобус ва ғайра, ки теъдодашон хеле зиёд аст.  

Ҳамчунин, омӯзгорон аз китобҳои дарсӣ, китоби хониш, дастур барои инкишофи нутқ, 

маҷмӯаи машқу супоришҳо, луғатҳо (барои истифодаи зарбулмасалу мақолҳо), ки дар онҳо 

маводҳои гуногуни дидактикӣ мавҷуданд, метавонанд дар раванди таълими забони англисӣ васеъ 

истифода баранд.  

Мутаассифона, бо сабаби мавҷуд набудани шароит ё саводи кофии методию техникӣ 

надоштани омӯзгорон таълими забони хориҷӣ дар қисме аз муассисаҳои таълимӣ хушку холӣ ва 

бе истифодаи воситаҳои техникиву маводҳои дидактикӣ мегузарад ва дар чунин вазъият 

истифодаи тесту варақчаҳо ҳамоно аз усули дӯстдоштаи омӯзгорон маҳсуб меёбад. Доир ба 

методҳои истифодаи маводи дидактикӣ маълумот зиёд аст ва хушбахтона, ҳоло дар ҳама гӯшаву 

канори кишвар ба интернет дастрасӣ ҳаст. Омӯзгорон метавонанд аз он самаранок истифода 

бурда, маводҳои дидактикии даркории худро вобаста ба мавзӯи дарс ва мувофиқи завқ дастрас 

намоянд.  

Омӯзгори забони хориҷии имрӯзаро лозим аст, ки аз техникаи муосир ва маводи дидактикӣ 

озодона истифода намуда, барои ҷолибу босамар гузаштани дарсҳояш кӯшиш ба харҷ диҳад ва 

бештар ба истифодаву мутолиаи адабиёту матолиби таълимию методӣ машғул гардад, аз навиду 

дастовардҳои соҳа бохабар бошад. Зеро омӯзгор ба таълиму тарбияи насле машғул аст, ки ояндаи 

давлату миллат дар дасти онҳост. 

 

Муниса РӮЗИЕВА –  

омӯзгори забони  

англисии МТМУ №4-и  

ноҳияи Варзоб 
  

 

ЯК ДАЛЕЛИ ҶОЛИБ 
Дания. Мактаб бо фазои озод 

Бинои гимназияи Орестади пойтахти Дания – Копенгаген замоне аз ҷониби як 

ширкати тарроҳӣ лоиҳакашӣ шудааст, ки онро ба амали воқеии санъати муосир ҳам 

дар дохил ва ҳам дар берун табдил додааст. Зеро тибқи як назарсанҷӣ дар соли 2007 

гимназия беҳтарин бинои Скандинавия дониста шуд. Бояд қайд кард, ки Орестад дар 

доираи ислоҳоти маорифи миллии Дания ифтитоҳ гардида, барои таълим додани 

хонандагони мактабҳои миёна, ки нияти дар соҳаи ВАО таҳсилоти олӣ доштанро 

доранд, пешбинӣ шудааст. 

Хусусияти аҷиби дигари гимназия дар он аст, ки синфхонаҳо шартан тақсим 

карда шуда, ҳамаи синфҳо амалан дар як ҳуҷраи азим машғули омӯзишанд. Азбаски 

дар тамоми бино интернети бесим дастрас аст, бинобар ин хонандагони синфҳои 

болоӣ на танҳо дар фазои воқеӣ, балки дар фазои маҷозӣ ҳамкорӣ мекунанд. 
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ҲАМБАСТАГӢ 

 

АЗ ЯК ДАСТ САДО 

НАОЯД 
  
Якум, оилаҳои бомуваффақият, ки дар он 

фарзандон осудаҳолона зиндагонӣ мекунанд, 
дар байни волидон ва кӯдакон рӯҳбаландӣ, 
муҳаббат ба калонсолон, ба ҳамдигар 
ҷойдошта, ба қувваи кӯдак боварӣ доранд. 

Дуюм, аслан боварӣ, масъулиятнокӣ, 
ҷавобгариро нисбат ба кору вазифа ва 
истеҳсолот ҳис мекунанд. Мутаассифона, 
нисбат ба оила ва фарзанди худ 

камтаваҷҷуҳанд, маҳорату қобилияти кӯдакро ба назар намегиранд. Дар натиҷа оила омилҳои 
мустаҳкамшавӣ ва аҳлиятро гум мекунад, оҳиста-оҳиста кӯдак ба гуфтаҳои онҳо хуб аҳамият 
намедиҳад ва талаботҳои волидонро дар натиҷа иҷро намекунад. 

Сеюм, оилаҳои бемуваффақият. Ин набудани муносибати хуби оилавӣ, беаҳамиятӣ, 
бемасъулиятиву бепарвоӣ нисбат ба хона, кор, хоҷагӣ. Дар ин гуна оилаҳо кӯдакон 
душвортарбия ба воя мерасанд. 

Чорум, оилаҳои нопурра, яъне яке аз 
аъзои оила вуҷуд надорад. 

Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, мо бояд 
нисбат ба кӯдакони ин гуна оилаҳо таълиму 
тарбияро дар ҳамкорӣ бо онҳо пеш бубарем. 
Вақте ки онҳо дар кӯдакистонҳои мо ба 
таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд, мо, 
мураббиён ба волидон доимо таъкид 
мекунем, ки аввалин ёрирасони фарзанд онҳо 
мебошанд. Барои инкишофи ҳамаҷониба ва 
самараноки таҳсилоти томактабӣ, таъмини 
ҳамкории дуҷонибаи мураббӣ ва волидон, 
ворид намудани онҳо ба фаъолияти гуногун 
ва барпо намудани муҳити боэътимод ва 
хайрхоҳона муҳим аст. Густариши ҳамкории волидон ва мураббиён дар раванди таълиму тарбия 
бо волидон суҳбат бо волидон ва кӯдакон; тартиб додан ва чопи пурсишнома барои волидон; 
ташриф овардан ба оилаҳо; гузаронидани маҷлисҳои умумӣ; гузаронидани маҷлисҳои гурӯҳӣ; 
суҳбат ва маслиҳатҳои фардӣ асос аст. 

Мураббиён гӯшаи падару модаронро, ки аз панҷ қисм иборат аст, дар ҳар гурӯҳи синнусолӣ 
бояд ташкил намоянд, то ин ки падару модарон донанд, ки дар давоми моҳ бо чӣ корҳо 
машғуланд. Дар умум гӯшаи волидон дар 3 моҳ 1 маротиба иваз карда мешавад. 

Дигар, барои қавӣ гардондани робитаи оила бо кӯдакистон мо «Рӯзҳои дарҳои кушод» 
ташкил мекунем. Вазифаи асосие, ки дар назди кормандони муассисаҳои томактабӣ гузошта 
шудааст, ҳаматарафа, рӯҳану ҷисман тарбия кардани кӯдак мебошад. Лекин ин вазифа бе 
ҳамкорӣ ва алоқаи зич бо оила амалӣ намегардад. Кумитаи падару модарон ҳамчун намояндаи 
ҷамъиятии падару модарон вазифадор аст, ки ба кӯдакистон кумак расонад, аз ҷумла, дар 
ташкили тарғиби таҷрибаи педагогӣ дар байни волидон ва маҳалла, гузаронидани маҷлисҳои 
умумии волидон ва семинару конференсҳо оид ба таълиму тарбияи дурусти кӯдак дар ташкили 
ҳамкории оила ва кӯдакистон ва монанди онҳо. Омилҳои тарбияи ҷисмонии кӯдаконро ба таври 
зайл гурӯҳбандӣ намудан мумкин аст: 

Оила ва муҳити он дар 

ташаккулёбии шахсияти кӯдак нақши 

муҳимро мебозад. Бинобар ин, ҳар як 

падару модар вазифадор аст, ки барои 

бозӣ, истироҳат ва машғулият шароити 

хуб муҳайё созад. Ӯро ҳамчун шахсият 

эҳтиром намуда, фикру ақидаҳояшро гӯш 

карда бо ӯ маслиҳату суҳбатҳо намуда, 

бо ин роҳ ба кӯдак фаҳмонад, ки шахси 

комилҳуқуқи оила буда, ӯ низ ҳуқуқи 

овозро дорад.  

Дар ҷамъияти имрӯзаи мо чор намуди 

оилаҳо зиндагонӣ мекунанд. 
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1.Истифода бурдан аз омилҳои табиӣ – об, офтоб ва ҳаво барои обутобдиҳӣ ва 
мустаҳкамкунии ҷисми кӯдак. Обутобдиҳӣ истифодаи маҷмӯи чорабиниҳо бо мақсади тарбия 
намудани пуртоқатӣ, маҳорати мутобиқ шуда тавонистани ҷисми кӯдак ба шароиту муҳити 
тағйирёбанда ва таъсироти он, пешгирӣ намудани касалшавии кӯдак мебошад. Раванди 
обутобдиҳӣ, оббозӣ кардани кӯдак бо мунтазам паст кардани ҳарорати об, обрезӣ бо бадан, бо 
сачоқи тару нарм молиш додани бадан, қабул кардани ваннаи ҳавоӣ, тадриҷан зиёд кардани 
вақти аз офтоб истифода бурдан ва ғайраҳоро дар бар мегирад.Ташкили давраи солимгардонии 
тобистона дар кӯдакистон аз 1 июн то 25 август ба обутобдиҳии ҷисми кӯдак равона карда 
шудааст.  

2. Риоя намудан ба қоида ва талаботи гигиенӣ, ки аз инҳо иборатанд: аз таъмин намудани 
шароити муътадил барои ҳаёт ва фаъолияти ҳаррӯзаи кӯдакон; тозагии гирду атроф, ташкили 
дурусти хӯрокхӯрӣ, хоб, истироҳат, либосу пойафзол мувофиқи синну сол ва фаслҳои сол; 
интихоб ва истифодабарии таҷҳизоти варзишӣ мувофиқи синну сол ва имкониятҳои кӯдакон; 
чорабиниҳои табобатӣ, ки онҳо ба пешгирӣ намудани бемориҳо, осебу иллатгирии кӯдакон 
равона карда мешаванд. Ба монанди гузаронидани эмкунӣ, карантин; муҳофизат намудани 
системаи асаби кӯдак, бо ҳам мувофиқат кардани фаъолият, истироҳату фароғат, хӯрокхӯрӣ, 
пешгирӣ намудани мондашавӣ, ба ҳаяҷон омадан, асабонӣ гардидани кӯдак. 

3. Таъмин намудани вазъияти гигиенӣ дар дохили бино ба чунин омилҳо рабт дорад: ба 
равшании табиӣ таъмин будани кӯдакон; аз тарафи дасти чап равона шудани равшанӣ ҳангоми 
машғулияти таълимӣ; мунтазам тоза кардани ҳавои бино; ҳангоми хоби кӯдакон таъмин будани 
бино ба ҳавои тоза; мувофиқат кардани масоҳати бино ба теъдоди кӯдакон; истифода бурдан аз 
ашё, бозичаҳое, ки онҳоро шустан, дезинфексия (баъди рух додани бемориҳои сирояткунанда) 
кардан мумкин аст. 

Дар тарбияи ҷисмонии кӯдакони синни томактабӣ дар кӯдакистон ва оила аз чунин воситаҳо 
истифода бурда мешавад: 

1.Реҷаи рӯз, ки дар он мувофиқи синну соли кӯдакон фаъолияти онҳо дар давоми рӯз ташкил 
карда мешаванд. Асоси физиологии реҷаи рӯзи кӯдаконро баҳисобгирии хусусиятҳои синнусолї 
ва асоси педагогӣ – психологии онро ба ҳам мувофиқат кардани фаъолиятҳои гуногун: варзиш, 
хӯрокхӯрӣ, машғулиятҳо, бозӣ, сайругашт, хобу истироҳат, фароғату дилхушиҳо ташкил 
менамояд. 

Ба реҷаи рӯзи кӯдакон чунин талаботҳо пешниҳод карда мешаванд: доимӣ ва тағйирёбанда 
будани он барои вақти муайян (зимистон ва тобистон); баҳисобгирии хусусиятҳои синнусолӣ, 
фардии кӯдакон ва талаботи организми онҳо ба хӯрокхӯрӣ, ҳаракаткунӣ ва хобу истироҳат; 
баҳисобгирии мавсими сол ва иқлим, боду ҳаво ва имкониятҳои волидону кӯдакистон; ташкили 
саривақтии хӯроки босифат ва таъмин намудани муҳити гигиенӣ. 

Бояд ба ҳисоб гирифт, ки дар кӯдакистон реҷаи рӯз вобаста бо фаслҳои гарм ва хунукӣ 
тағйир ёфта, мавқеи фаъолиятҳо низ дар он дигар мегардад. Дар реҷаи рӯз барои ҳар як намуди 
фаъолият вақти муайян ҷудо карда шуда, иҷрои талаботи он масъулияти кормандон, махсусан, 
мураббияи гурӯҳ мебошад. Онҳо барои одат кунонидани кӯдак ба иҷрои талаботи реҷаи рӯз, бояд 
кори доимиро ташкил ва реҷаи рӯзи кӯдакро дар оила фаҳмонда диҳанд. Дар навбати аввал 
волидонро ба реҷаи рӯз дар кӯдакистон дар гурӯҳи синнусолӣ шинос намуда, кӯшиш менамоянд, 
ки шавқу рағбат ва имкониятҳои кӯдакро ба ҳисоб гиранд. 

Реҷаи рӯз ба ду қисм – нимаи якуми рӯз (то хоби нисфирӯзӣ) ва нимаи дуюми рӯз (баъди 
хоби нисфирӯзӣ) ҷудо карда мешавад. Дар вақти ташкили реҷаи рӯз ҳамаи лаҳзаҳо-қисматҳои он: 
қабули кӯдакон, варзиши пагоҳирӯзӣ, хӯроки наҳорӣ, машғулиятҳои таълимӣ, бозиҳо, меҳнат, 
сайругашт, хӯроки нисфирӯзӣ, хоб, дастурӯйшӯӣ, хӯроки баъди хоб, дилхушиҳо, идҳо, бозиҳои 
шавқовар ва ғайраҳо ба иҷрои вазифаҳои таълимиву тарбиявӣ равона карда мешаванд. 

2. Хӯроки серғизо ва саривақтӣ, ки он барои сабзишу рушди ҷисми кӯдак хеле муҳим аст. 
3.Интихоби дурусти либос, пойафзол барои кӯдак мувофиқи синну сол ва фаслҳои сол. 
4. Интихоб ва истифодабарии таҷҳизоти варзишӣ барои омӯзонидани ҳаракаткуниҳои асосӣ, 

машқҳои умумии инкишофдиҳанда ва машқҳои ҷисмонӣ.  
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5. Машқҳои ҷисмонӣ, ки онҳо дар асоси талаботи барномавӣ махсус интихоб карда 
мешаванд. Иҷрои машқҳои ҷисмонӣ бо истифодабарии методҳои махсус аз тарафи мураббӣ 
омӯзонида мешаванд. Ҳангоми иҷрои ин амал фаъолиятнокии кӯдакон ба ҳисоб гирифта шуда, 
чунин намудҳои машқҳои ҷисмонӣ мавриди истифода қарор мегиранд: варзиши пагоҳирӯзӣ ва 
гимнастика, ки он иборат аст аз ҳаракаткуниҳои асосӣ, машқҳои умумиинкишофдиҳанда, 
машқҳои қаторӣ, машқҳои рақсӣ; бозиҳои серҳаракат бо истифодаи бозиҳои варзишӣ, ки 
хусусияти мусобиқавӣ доранд; машқҳои варзишӣ, ки онҳоро вобаста ба фаслҳои сол ташкил 
намудан мумкин аст, ба монанди дучархасаворӣ, конкибозӣ, оббозӣ ва ғайраҳо; саёҳат (туризм) 
ва сайругашти мақсадноки берун аз кӯдакистон. 

 Шаклҳои ташкили кор оид ба тарбияи ҷисмонии кӯдакон дар муассисаҳои томактабӣ 
гуногун буда, мазмун, мақсад ва вазифаи онҳо дар ҳар як давраи синнусолии томактабӣ 
мувофиқи талаботи барномаи таълимиву тарбиявӣ муайян мегарданд. Иҷрои мақсад ва 
вазифаҳои тарбияи ҷисмонии кӯдакон бо истифодаи омилҳо, воситаҳо, роҳу усулҳои гуногун бо 
таври комплексӣ таъмин карда мешаванд. Ташкили дурусти тарбияи ҷисмонӣ аз воситаҳои 
таъмин намудани омодагии ҷисмонӣ ва асабу психологии кӯдак ба мактаб мебошад. Одатан 
кӯдаки солиму боқувват тез ба мактаб, реҷаи мактабӣ, мавқеи нави иҷтимоӣ – талабаи мактабхон 
будан мутобиқ гардида, ба доираи нави муносибатҳои иҷтимоӣ одат мекунад. Вазифаи муҳимми 
оилаву муассисаи томактабӣ тарбия ва ташаккулдиҳии шахсияти кӯдак буда, дар иҷрои ин 
вазифа бозиҳои серҳаракат мавқеи махсус доранд. Дар баробари машғулиятҳои махсус тарбияи 
ҷисмонӣ, бозиҳои серҳаракат воситаи муҳимми тарбия, инкишоф ва ташаккулдиҳии маҳорату 
малакаҳои ҳаракаткунии кӯдакон мебошад. Бозиҳои серҳаракат барои кӯдакон талаботи ҳаётии 
онҳо мебошад. Кӯдак бозӣ карда истода, иҷрои амалҳои гуногунро машқ менамояд. Ҳангоми 
бозӣ иҷрои вазифаҳои таълимӣ, тарбиявӣ, тандурустӣ таъмин мегардад. Дар навбати худ бозии 
серҳаракат ба кӯдак ҳисси қаноатмандӣ, хушҳолӣ ва хушнудӣ мебахшад, сифатҳои ахлоқию 
ҷисмониро ташаккул медиҳад. Бозиҳои серҳаракат, бозиҳои якҷоя, гурӯҳӣ ва коллективона 
мебошанд, ки аз кӯдак идроки муносибатҳои фазои мутобиқкунии амалу ҳаракатҳои худ бо 
дигарон, муайян намудани мавқеи худ (дар қатор, сафкаш ва муносибаҳои иҷтимоӣ) маҳорату 
малакаи ба ҳисоб гирифтани манфиатҳои дигарон ва ғайраро талаб мекунад. Махсусан, мададу 
ёрӣ расондан ба хурдсолон, рафиқони нав вазифаи тарбияи ахлоқӣ аст. Кӯдак дар бозӣ ба қувваю 
имкониятҳои худ (нотарсӣ, чусту чолокӣ, ҳушёрию зиракӣ) боварӣ ҳосил намуда, минбаъд 
онҳоро такмил медиҳад, сифатҳои иродавиро (бартараф намудани монеаҳо) тарбия менамояд, 
донишу тасаввуротҳояшро (дар бораи паррандаю ҳайвонҳо, нақлиёт) васеъ намуда, идора 
намудани ҳаракату амалҳои шахсиро меомӯзад.  

Хеле муҳим аст, ки давомнокии бозиҳои серҳаракат ба ҳисоб гирифта шавад, то ки ба 
фаъолияти дил, мушакҳо, нафаскашӣ таъсири манфӣ нарасонад. Фаъолнокии кӯдакон дар бозӣ 
ба инҳо вобастаанд: мазмуни бозӣ, хусусияти ҳаракаткуниҳо, ташкил ва усулҳои гузарондани 
бозӣ хусусияти ҳаракаткуниҳо, ташкил ва усулҳои гузаронидани бозӣ, мунтазам мураккабшавии 
ҳаракаткуниҳо, дараҷаи тайёрии онҳо. Беҳтар аст, ки бозиҳои серҳаракат, дар ҳавои кушод 
ташкилу гузаронида шаванд. Ин ба фаъолнокии дилу шуш таъсир расонида, хунро аз ҳавои тоза 
пур мекунад, ба беҳтаршавии иштиҳо, мустаҳкамшавии системаи асаб, пуртоқатии организм ва 
муқовимати он ба касалиҳо имконият медиҳад. 

Бо мадади бозиҳои серҳаракат калонсолон метавонанд иҷрои вазифаҳои зайлро таъмин 
кунанд: муҳофизати ҷисм ва тансиҳатӣ, ташаккулдиҳии малакаҳои зарурии ҳаракаткунӣ, таъмин 
намудани шароитҳо ва интизомнокӣ, рафтори мадании худро идора карда тавонистан, маҳорату 
малакаи бо ҳамсолон якҷоя амал намудан, инкишоф додани луғат ва ғайраҳо. 

Ҳамин тавр, бояд дар назар дошт, ки барои инкишофи ҷисмониву рӯҳии кӯдак робитаи 
солими падару модар бо кӯдакистон шарти муҳим аст. 

 
Ҷамила РАУФОВА – мураббияи 
 ширхоргоҳ-кӯдакистони №137,  

шаҳри Душанбе 
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ТАҲСИЛОТ 

  

ТЕХНОЛОГИЯИ 

ИННОВАТСИОНӢ- 

КАФОЛАТИ 

СИФАТИ ТАҲСИЛОТИ 

ФОСИЛАВӢ 
  
Муаммое, ки аз ин савол бармеояд, ба 

стратегия ва тактикаи амалигардонии 

таҳсилоти фосилавӣ вобаста буда, дар 

мувофиқа ва омодасозии омӯзгорон бо кори он 

ифода меёбад. Дар замони муосир таҳсилоти 

фосилавӣ аз ҷониби муҳаққиқон ва дар таҷриба 

чунин шарҳу тафсир гардидааст:  

1. Таҳсили фосилавӣ шакли таҳсилотест, 

ки таъсири байниҳамдигарии омӯзгор бо 

донишҷӯ ва байни худи донишҷӯёнро дар 

масофа амалӣ намуда, мавҷудияти ҳамаи 

компонентҳои раванди таълим (мундариҷа, 

усулҳо, шаклҳои ташкилотӣ, маводҳои таълимӣ), татбиқ намудани махсусияти маводи интернет - 

технология ва ё маводи дигареро, ки дар усули интерактивӣ дида мешаванд, дар назар дорад.  

2. Таҳсилоти фосилавӣ таълимоти технологӣ 

дар масофа, ҳангоме ки омӯзгор ва шахсони 

таълимгиранда дар минтақаҳои гуногун ҷой 

доранд, мебошад. Дар марҳилаи аввал таҳсилоти 

фосилавиро чун таълимоти ғоибона шарҳ 

медоданд. Дар замони муосир ин намуди таълим 

аз Кейс- телевидения ва шабакаи технологияи 

таълим арзёбӣ мегардад.  

3. Таҳсилоти фосилавӣ таълимро бо ёрии 

маводи иртиботие, ки субъекти таълимгиранда 

(хонанда, донишҷӯ, омӯзгор) дар муҳити фазо ва 

вақти муайян ба роҳ монда, раванди умумии 

таълимро ба ташкили маводи маълумоти беруна, 

дар мувофиқа бо тағйироти дохилии (васеънамоӣ)-и субъекти иттилоот амалӣ менамояд. 

Технологияи шабакавӣ, яъне истифодаи барномаҳои омӯзишии компютерӣ ва китобҳои 

электронӣ дар шабакаи интернетии донишгоҳҳо ҷойгир шудааст. Бо воситаи Интернет метавон 

дар алоқамандӣ бо омӯзгор тестҳои марҳилавӣ ва ниҳоиро иҷро намуд. Инчунин, имрӯз дар 

баъзе донишгоҳҳо имконияти гузаронидани машғулиятҳои лексионӣ ва амалӣ дар реҷаи вақти 

воқеӣ фароҳам оварда шуд, имконияти имтиҳонотро дар маркази тестии донишгоҳ супоридан 

мавҷуд аст. Самаранокии истифодаи таҳсилоти фосилавӣ ба омилҳои зерин вобаста аст: 

– баланд бардоштани малакаи педагогии кадрҳо аз рӯи тахассус; омода намудани донишҷӯён 

барои супоридани имтиҳонҳо ба тариқи тестӣ аз рӯи фанҳои таълимии алоҳида; аҳамияти ҷиддӣ 

додан ба омодагии касбии кадрҳо; тайёрии касбӣ (тахассусӣ)-и кормандон. 
Фарқияти таҳсилоти фосилавӣ аз шуъбаи ғоибона дар он аст, ки қисми ҷолиби материалҳо 

на бо тарзи автономӣ аз худ карда мешаванд, балки дар муоширати доимӣ бо омӯзгор (машварат 

Неруи давлатҳо имрӯз дар баробари 

қудрати сиёсию ҳарбӣ, вобаста ба 

такомул ва истифодаи илму техника ва 

технологияи муассир арзёбӣ мегардад. 

Технологияи навини таълим ё худ 

фарҳанги техникии таълим дар омӯзиши 

донишҷӯён нақши муассар дорад ва 

ҳамзамон, ба ҷаҳонишавии маълумот 

мусоидат мекунад. 

 Таҳсилоти фосилавӣ низоми наве 

маҳсуб меёбад, ки дар аксари муассисаҳои 

таълимии давлатҳои дунё ба таври 

густурда роҳандозӣ шудааст. Дар ҷомеаи 

маорифпарварӣ низоми таҳсилоти 

фосилавиро ба сифати дурнамои рушди 

таҳсилот қабул намуда, онро бо 

таълимоти воқеии давомноки тамоми 

ҳаёти инсонӣ алоқаманд менамоянд. Аммо 

то имрӯз саволи шакли таълим ва ё шакли 

технология будани таҳсилоти фосилавӣ 

ҷавоби мушаххасро тақозо дорад. 
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бо телефон ва интернет, лексия ва семинар дар реҷаи ONLINE) омӯхта мешаванд. Инчунин, 

фарқияти асосии таҳсилоти фосилавӣ аз таҳсилоти ғоибонаро чунин муайян кардан мумкин аст: 

– робитаи доимӣ бо омӯзгор, имконияти фаврии муҳокима дар ҳолати ба миён омадани 

саволҳо чун қоида бо ёрии маводи иртиботӣ; имконияти ташкили суҳбатҳо, кори якҷоя аз рӯи 

ягон лоиҳа ва дигар намудҳои кор дар рафти омӯзиши бахш дар дилхоҳ вақт. Дар чунин ҳолат 

низ донишҷӯён бо ёрии маводи иртиботӣ бо омӯзгор дар алоқа мешаванд; додугирифти маводи 

хусусияти назариявидошта.  

Дар намуди чопӣ ва ё электронӣ мавҷуд будани маводи таълимӣ метавонад имконияти пурра 

ҳозир нашудан ба сессияи озмоишӣ дар донишгоҳ ва ё ихтисор кардани рӯзҳо оид ба давомнокии 

сессияро таъмин намояд. Фарқияти дигари таҳсилоти фосилавӣ аз таҳсилоти шуъбаи рӯзона дар 

он аст, ки маводи таълимӣ на дар аудитория, балки бо ёрии Интернет –технология аз худ карда 

мешавад, яъне дар таҳсилоти фосилавӣ кори донишҷӯ бо назардошти кори мустақилона бештар 

характери ташкилӣ дорад. Омилҳое, ки асоси фарқияти таҳсилоти фосилавӣ аз таълимоти шакли 

рӯзона ба шумор мераванд: 

– таълим аз рӯи ҷойи истиқомат ва ё ҷойи кор; характери тақсимотии раванди фаъолнокии 

таълимгиранда; ҷадвали фишурдаи раванди таълим, ки метавонад дар назди таълимоти 

кушода пурра озод бошад ё метавонад ба миқдори нуқтаҳои назоратии маҳдудшаванда 

(супоридани имтиҳон, ONLINE ва ғайраҳо) ва ё ба гурӯҳи машғулиятҳо, инчунин, барои 

иҷрои корҳои лабораторӣ бо таҷҳизот нигаронида шуда бошад; робита бо омӯзгор дар асоси 

мавҷудияти маводи иртиботӣ. 

Ба ғайр аз он, метавон қайд намуд, ки таҳсилоти фосилавӣ маъмулан аз таълимоти 

анъанавӣ фарқ дошта, ҳамзамон, муҳити нави иттилоотию маълумотдиҳиро ташкил 

менамояд, ки дар ҳолати ҳозир шудан донишҷӯ аниқ медонад, ки кадом намуди донишҳо, 

ирода ва навгониҳо барои ӯ заруранд. Инчунин, хусусияти дигари таҳсилоти фосилавӣ барои 

донишҷӯён фароҳам овардани имконият барои ба даст овардани донишҳои зарурӣ бо 

истифода аз захираҳои пешрафти иттилоотӣ (дар мисоли ахбори маълумот ва донишҳо, 

компютерҳо, аз ҷумла, барномаҳои мултимедиявӣ, системаи назоратӣ ва таълимӣ, 

навиштаҷоти аудиоӣ ва видеоӣ, инчунин, китобҳои дарсии анъанавӣ ва маводи таълимӣ) 

мебошад. Дар байни фарқияти таҳсилоти фосилавӣ бо таҳсилоти анъанавӣ як қатор муаммоҳои 

типии психологӣ – педагогии зеринро ҷудо кардан мумкин аст, ки бояд омӯзгор ва 

шунавандагони курсҳои таҳсилоти фосилавӣ онҳоро ҳаллу фасл намоянд: 

– ба миён омадани мушкилот дар барқарорнамоии алоқаи байни аъзои раванди таълим; 

муаммои башаклдарории самаранокии фаъолияти гурӯҳҳои хурди таълимӣ, ҳангоми омӯзиш 

дар ҳамкорӣ; муайян намудани махсусияти ба таври инфиродӣ қабул шудани иттилоот аз 

тарафи шунавандагон ва сатҳи таълим оид ба таъмини самаранокии ташкили раванди 

таълим; актуалӣ ва дастгирии асоснокии таълим; мувофиқ намудани рафтори худи омӯзгори 

интихобшуда ба низоми таҳсилоти фосилавӣ (методикаи таълимоти фосилавӣ ва 

технологияи педагогӣ). 

Ҳамин тариқ, таҳсилоти фосилавӣ, қисми асосии таълимоти шакли рӯзона ва ғоибона 

ҳисобида шуда, дар баробари он метавонад чун шакли мустақили таълим ҳисобида шавад. Дар 

охир бояд қайд намуд, ки таҳсилоти фосилавӣ метавонад чун шакли мустақили таълим дар асри 

XXI, ҳамзамон, чун қисми инноватсионии таълимоти рӯзона ва ғоибона тавсиф ёбад. 

 

Гулнора САЛОҲИДДИНОВА –  

 ходими калони илмии Пажӯҳишгоҳи  

 рушди маориф ба номи А. Ҷомии  

 Академияи таҳсилоти Тоҷикистон 
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ТАҶРИБА 
 

УСУЛИ 

ПРОБЛЕМАГУЗОРӢ  

ДАР ТАЪЛИМИ 

БОСАЛОҲИЯТ 
 
Хонандагон бошанд, дар натиҷаи 

супоришҳои амалии пай дар пай ба хулоса 
омада тавонанд, алоқамандии мавзӯи 
баррасишавандаро бо ҳаёт дида тавонанду 
зарурати омӯзиши мавзӯъро дарк намоянд. 
Гузориши проблема аз тарафи муаллим дар 
тамоми ҷараёни дарс, дар аввал, мобайн ва 
охир ба миён омада метавонад. Бояд омӯхтан аз 

сода ба мураккаб бошад. Дар ин маврид ҳалли ягон проблемаи хурд ҷаҳиш барои ҷустуҷӯи 
ҷавобҳо ба саволҳои аз рӯйи мураккабиашон афзуншаванда шуда метавонад. Саволи муаллим 
омили пурқувватест, ки барои фаъолгардонии фикрронии хонандагон хизмат мекунад. Саволҳо 
хонандагонро ба кушодани муносибати байниҳамдигарии ақидаҳо, далелҳо ва арзишҳо водор 
месозад. Мо дар фаъолияти худ аз ин усул фаровон истифода мебарем. Доир ба яке аз чунин 
дарсҳо бо усули проблемавӣ омӯзгорони азизро шинос мекунем. 

Ҳамин усул ҳангоми омӯхтани мавзӯи “Ба касри одӣ баргардонидани касри даҳии даврии 
беохир” дар синфи 6 истифода шуд. Дар китоби дарсие, ки муаллифонаш А. Шарифзода ва Н. 
Қодиров мебошанд, дар саҳифаи 178 оварда шудааст: Ба мисолҳои зерин зеҳн монда, қоидаи ба 
касри одӣ табдил додани касри давриро ёд гиред: 

а) 0,2(31)  б  

Бояд қайд намуд, ки ин қоида дар китоби дарсӣ оварда нашудааст.  
Ҳангоми дарс аввал донишҳои қаблии хонандагонро 

доир ба мавзӯҳои касрҳои одӣ, даҳӣ ва вобастагии онҳо 
бо ёрии саволҳои санҷишӣ фаъол мегардонем. Баъд аз он 
моҳияти проблемаро баён намуда, хонандагонро ба панҷ 
гурӯҳи чорнафарӣ тақсим мекунем. Онҳо ба якдигар 
баҳсу мунозира карда, фикру андешаҳояшонро ба як 
варақ ба шакли кластер менависанд ва бо мисолҳои нави 
тартибдодаашон ҳамин қоидаро тадбиқ карданӣ 
мешаванд. Хонандагон ба амали дар сурат иҷрошудаи 
мисол бо осонӣ сарфаҳм мераванд. Аммо дар фаҳмиши 
ададҳои дар махраҷбуда мушкилӣ пеш меояд. Баъди 
гузаштани вақти муайяншуда роҳбарони гурӯҳ ба лавҳа 
баромада, хулосаҳои худро баён намуда, ба саволҳои ҳамсинфонашон посух медиҳанд. Умуман, 
хонандагон, дар охир, сабаби пайдо шудани чунин ифодаҳои тарафи рости мисолро фаҳмида, 
шарҳ дода тавонистанд. Вазифа гузошта мешавад, ки якчанд мисоли нав ва қоидаи умумӣ бо 
забони адабӣ тартиб дода шавад. Баъди маслиҳату машварат ҳар гурӯҳ қоидаи тартибдодаи худ 
ва мисолҳои навро ба лавҳа менависад. Дар натиҷа аз панҷ қоида чунин қоидаи умумии ба касри 
ратсионалӣ баргардони касри даҳии давраш беохирро, ки бузургиаш аз воҳид хурд аст, сардори 
синф баён мекунад: Аз адади то даври дуюмбуда адади то даври якумбударо тарҳ карда дар сурат 
менависем. Дар махраҷ ҳамон миқдореро, ки миқдори рақамҳои давр аст, 9 менависем. Ба он 
ҳамон миқдор нул илова мекунем, ки он ба миқдори рақамҳои то даврбуда баробар аст. 

Аз дастовардҳои соҳаи маорифи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти баланд 

бардоштани савияи дониши хонандагон 

гузаштан ба муносибати босалоҳият ба 

таълим мебошад, ки он дар таълими 

математика бо роҳҳои гуногун амалӣ 

карда мешавад. 

Яке аз намудҳои таълими босалоҳият 

омӯзиши проблемавӣ мебошад. Барои 

истифодаи бомуваффақияти омӯзиши 

проблемавӣ бояд дар синф шароити 

муайяни психологӣ ба вуҷуд оварда 

шавад. Муҳим аст, ки омӯзгор таваҷҷуҳи 

хонандагонро барои ҳалли проблема 

равона карда тавонаду пешакӣ хулоса 

набарорад. 
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Хонандагон дар асоси ҳамин қоида касрҳои даҳии 0,1(35), 0,34(86), 0,125(64), 1,354 (2020) ва 
ғайраро ба касри одӣ бармегардонанд.  

Омӯзгор мушоҳида мекунанд, ки фикру мулоҳизаҳои онҳо то чӣ андоза барои мавзӯи дарс, 
занҷири мантиқӣ ва ғайраҳо дуруст аст. Аммо ин хонандагони қобилиятнокро қаноатманд 
намегардонад. Ҳисси кунҷковии онҳо авҷ гирифта донистан мехоҳанд, ки «барои чӣ ҳамин хел ҳисоб 
дар сурату махраҷи каср пайдо мешаваду барои чӣ рақамҳои 9 ва 0 менависанд?». Муаллими эҷодкор 
ҳамин лаҳзаи дарсро бо хубӣ истифода бурда, проблемаи нав мегузорад. Барои ба ин саволҳо ҷавоб 
додан дар ин дарс ҳоло хонандагон тайёр набуданд. Онҳо мустақилона ин муамморо ҳал карда 
натавонистанд. Ҳатто дар дастури “Раҳнамои фанни математикаи синфи 6”, саҳифаи 120 навишта 
шудааст; «Асоснок кардани ин қоидаро алъон мавқуф мегузорем”. Аммо омӯзгор хонандагонро 
рӯҳбаланд карда онҳоро бовар менамояд, ки онҳо аз иҷрои ин супориш баромада метавонанд. Бо 
мақсади дар хонандагон ҳосил намудани малака ва маҳорати кори тадқиқотӣ ва салоҳияти 
мустақилона ба даст овардани натиҷаҳои нав ҳалли ин муамморо омӯзгор то ба дарси дигар боқӣ 
мегузорад. Супориши мустақилона медиҳад, ки аз дигар китоб ва сарчашмаҳо асоснок кардани ин 
қоидаро ҷустуҷӯ намоянд. Дарси дигар маълум шуд, ки якчанд хонандаи фаъол аз маълумотнома ва 
китобҳои синфҳои болоӣ ҷавоби ин саволҳоро ёфтаанд. Аввали дарс ахбороти ин хонандагон баррасӣ 
карда мешаваду фаъолияти хуби онҳо бо баҳои аъло қадрдонӣ мегардад. Омӯзгор фикру ақидаҳои 
парешони хонандагонро ҷамъбаст намуда, роҳи дурусти асоснок кардани қоидаро чунин нишон 
медиҳад. Дилхоҳ касри даврии давраш беохирро ба намуди касри одӣ навиштан мумкин аст. 
Инро дар ҳалли мисоли зерин нишон медиҳем.  

Мисол: Касрҳои даҳии давраш беохири а) 1, (37) ва б) 2,5 (46)-ро ба намуди касри одӣ 

нависед. Ҳал: а) Бигузор, ин каср Х  1,(37) бошад, яъне Х  1,3737… Х –ро ба ҳамин хел адад 

зарб мекунем, ки вергул ба тарафи рост ба як давр ҷой иваз намояд. Азбаски дар давр ду рақам 
ҷойгир аст, 3 ва 7, пас барои он ки вергул ба тарафи рост ба ду рақам ҷой иваз намояд, Х-ро ба 

100 зарб мезанем. Ҳосил мешавад: 100Х  137,373737… Аз 100Х мо Х-ро тарҳ мекунем.  

 100Х 137,373737 ... -  

 Х 1,3737… 

100Х—Х 137 ,373737... --, 3737… 

99Х  136 Х  Пас 1, (37)  мешавад.  

б) Бигузор, ин каср Х  2,5 (46) бошад, яъне Х  2,54646… Х –ро ба 10 зарб мекунем, барои 

он дар ҳосили зарб давр якбора баъди вергул сар мешавад. 10 Х  25,4646… Барои он ки вергул 

баъди як давр ба тарафи рост ҷой иваз намояд, ифодаи 10 Х-ро ба 100 зарб мекунем, чунки дар 

давр ду рақам: 4 ва 6 ҷойгир мебошад. Ҳосил мешавад:1000Х  2546,4646… Аз 1000Х мо 10Х-ро 

тарҳ мекунем:  

 1000Х  2546,4646... -  

 10 Х  25,4646…  

1000Х—10Х  

990Х  2321 Х  Пас  . мешавад. Ҳамин тавр 

 1, (37)   ҳосил мешавад.  

Хулоса, азхудкунии донишҳои нав чун кашфи мустақилонаи онҳо аз ҷониби хонандагон бо 
ёрии муаллим сурат гирифта, онҳоро ба сӯйи қуллаҳои баланди илму дониш 
сафарбар менамояд.  

Бобохон ҚАЮМОВ – омӯзгори  

литсейи №1, шаҳри Исфара, 

Аълочии маориф ва илми  

Ҷумҳурии Тоҷикистон 



  

 

33 «Маорифи Тоҷикистон» – №2, феврали соли 2021 

АДАБИЁТ 
 

ДАСТИ СУЛТОНРО 

НАМЕБӮСАД КАМОЛ... 
 
Маҳз ба шарофати ишқу муҳаббати поки 

инсонӣ зиндагӣ мазмун ва мафҳуми нав касб 

мекунад. Камоли Хуҷандӣ низ ба мисли 

устодони пешин ишқи заминиву инсониро 

васф менамояд:  

 Касе, к-аз ишқ давлатманд гардад,  

 Бияфзояд ҳазорон эътибораш. 

 Набинӣ, к-аз таашшуқ булбули маст, 

 Яке мург асту мехонӣ ҳазораш. 

Мавзӯи дигари ғазалиёти Камоли 

Хуҷандӣ, ки мақоми хос дорад, тарғиби дӯстиву рафоқат мебошад. Камоли Хуҷандӣ дӯстиву 

рафоқатро идеали ҳар як инсон ва гавҳари муқаддас меҳисобад. Беҳтарин ғазалҳои шоир ба 

бузургдошти дӯстӣ бахшида шудаанд. Ба қавли шоир, суҳбати дӯст- биҳишт, ҳаёти пурфайз 

буда, онро беҳтарин неъмат барои инсон меҳисобад: 

Ҳар ки дар олам кам аз як лаҳза дур аз ёр зист, 

Кард нақди зиндагонӣ зоеу бисёр зист. 

Дар ғазалиёти Камоли Хуҷандӣ паҳлуи 

дигари сохти иҷтимоии давр, зулму ситами 

табақаи ҳоким мазаммат ва танқид карда 

мешавад. Ӯ шоҳонро ҳамчун василаи зулму 

золимӣ, бедодгарӣ ба қалам додааст, онҳое, 

ки соҳибмансаб ва ҳукмронанд, танпарвару 

ғафлатзада буда, аз аҳли омма дуранд:  

Он ки машғули неъмату ноз аст, 

Ҳеҷаш андуҳи бенавоён нест.  

Дар баробари танқид намудани табақаи 

синфи ҳукмрону муфтхӯрон, шоир 

мардумро ба саъю кӯшиш, ба омӯзиши илму ҳунар даъват менамояд. Дар ашъори шоир чунин 

фикру андешаҳои пешқадам ҳамчун панду андарз ифода мегарданд. Камоли Хуҷандӣ шахси 

поквиҷдон, хоксору бетамаъ буда, дар назди ягон давлатманд сар хам накарда, баҳри тамаъ ба 

касе мадеҳагӯӣ накардааст: 

Дасти султонро намебӯсад Камол, 

Нест султонро ба дарвеш эҳтиёҷ. 

Ҳаҷми девони Камоли Хуҷандиро адабиётшиносон 14 ҳазор байт гуфтаанд, вале то ба 

замони мо аз он 7-8 ҳазор байт боқӣ мондааст. Асоси эҷодиёти шоирро ашъори ҳаётдӯстона, 

ғазалҳои рӯҳбахши ошиқона, таронаҳои вафодориву садоқат, самимияту рафоқат, мардонагиву 

шуҷоат дар бар мегиранд. Аз ҷиҳати маънӣ ғазалиёти устодро асосан ба тараннуми ишқ, лаззати 

қалбии эҳсоси инсонӣ, тавсифи ёр, тасвири нозу карашма, ғамзаи бемеҳрию фурқату ҳиҷрони ёр, 

ҳусни зоҳирии ботинии дилрабо, васфи тири миҷгон, доми зулфи ёр ва амсоли инҳо бахшида 

шуда, ин ғазалҳои бо суфтагию равонии худ касро мафтун мегардонад. Ишқ аз нигоҳи Камоли 

Хуҷандӣ чун асоси ҳастии ҳаёту зиндагӣ, ба ҳукми ақл ҳам тобеъ набуда, тамоми вуҷуди ошиқро 

фаро мегирад. Дар лирикаи ишқии шоир асосан се образ амал мекунад: ошиқ, маъшуқ ва рақиб, 

Камоли Хуҷандӣ аз намояндагони 

барҷастаи шеъру адаби форсу тоҷик 

маҳсуб мешавад. Ӯ ҳамчун устоди ғазал 

дар рушду инкишофи ин жанри адабӣ 

хидмати шоистаеро анҷом дода, онро ба 

пояҳои хеле баланд бардоштааст.  

Ғазалҳои Камол дар мавзӯъҳои гуногун 

суруда шудаанд. Ишқу муҳаббат аз нигоҳи 

ӯ ҳавову ҳавас набуда, чун асоси ҳастии 

оламу одам тасвир ёфтааст. Чунин ишқ 

боиси сарбаландии ҳар як инсон аст: 

 Ишқ дар тинати дилҳо намак аст,  

 Сӯзи ошиқ зи само то самак аст. 
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яъне шахси муқобил. Ошиқ бештар дар симои худи шоир ба назар мерасад, шахсест ниҳоят 

вафодор, ҷонсупору меҳрубон, барои ӯ ғайр аз ёр чизе вуҷуд надорад, ӯ ҳамеша мафтуни ёр аст. 

Ошиқ доимо ба шавқи висоли ёр умр ба сар мебарад ва ба азобу ранҷҳо сабр мекунад:  

Гар теғ кашад душману гар таъна занад дӯст, 

 Қатъ аз туву савдои ту қатъан натавон кард. 

 Аммо маъшуқаи дилрабо на ҳамеша ба ошиқ мушфиқу меҳрубон аст. Вай саркаш, ҷафокор 

бераҳм, ошиқкушу рақибпарвар мешавад, бо вуҷуди ин ошиқ аз ӯ даст накашида, бо азобу ранҷ 

ин мушкилиҳоро таҳаммул мекунад:  

Навбаҳорон зи гулам бӯи ту хуш меояд, 

Ҳамаро боғу маро рӯи ту хуш меояд. 

Ҳамчу наргис наниҳам чашм ба сарви лаби ҷӯй, 

Ки маро қомати дилҷӯи ту хуш меояд. 

 Рақиб дар ғазалиёти шоир тимсоли зиштӣ, мунофиқу ҳилагар буда, аз саг ҳам беқадртар аст. 

Шоир ҳар қадар маъшуқаро ситоиш кунад, ҳамон қадар аз дасти рақиб фиғон мекунад ва ӯро 

зери мазаммату накӯҳиш қарор медиҳад: 

Рақиб гуфт:"Ту донӣ, Камол, қиммати ман?" 

Бигуфтам: "Эй дили сахтат ба ғусса арзонӣ, 

Туро ба соҳили Уммон ба сад дирам бихаранд, 

Барои лангаркашӣ, ки бас гаронҷонӣ". 

Шоир дар зимни ғазалҳои ишқӣ ба масъалаҳои иҷтимоӣ низ дахл карда, риёву тазвиру 

зоҳидони хушк, шайхону муршидони фиребгар, зулму бедодӣ ва нобасомониҳои рӯзгорро сахт 

мазаммат намудааст. 

 Хулоса, ғазалиёти Камоли Хуҷандӣ аз ҷиҳати маъно содаву равон ва оммафаҳм буда, 

эҳсосоти мухталифи қалби шоирро фаро мегирад. Дар баробари хушоҳангию равонӣ, ашъори 

шоир дорои мазмуни баланд мебошад. Дар девони шоир омадааст, ки аксари ғазалҳои 

ҳафтбайтаи ӯро Ҳофиз хонда писандидааст:  

 Маро ҳаст аксар ғазал ҳафт байт, 

 Чу гуфтори Салмон нарафта зи ёд. 

 Ки Ҳофиз ҳаме хонадаш дар Ироқ, 

 Баланду равон ҳамчу саъби шидод. 

 Ба бунёди ҳар ҳафт чун осмон, 

 К-аз ин ҷинс байте надорад Имод. 

 Сабки Камоли Хуҷандӣ ниҳоят мақбули таваҷҷуҳи аҳли адаб аст. Ҳанӯз Ҷомии бузургвор 

сухани ӯро саҳли мумтанеъ номида фармуда буд: "Вай дар латофати сухан ва диққати маонӣ ба 

мартабаест, ки беш аз он мутасаввир нест" ("Баҳористон"). Ӯ суханҳои дилкашу ширин, 

ибораҳои зебо, ташбеҳу истиораҳои нодир, таҷнису муболиғаи ҷаззоб, инчунин зарбулмасалу 

мақол таъбирҳои ширадори халқиро моҳирона кор фармудааст. Ин тарзи суханбозиҳо дар ғазали 

зерин ба назар намоён аст: 

Рӯят гули сероб нагӯем, чӣ гӯем?  

Он лаб шакари ноб нагӯем, чӣ гӯем? 

Он зулфи камандафкану рухсору ҷабинро 

Дузди шаби маҳтоб нагӯем, чӣ гӯем? 

  

 Ситора ШОДИЕВА – 

 омӯзгори мактаби рақами 46,  

 шаҳри Душанбе 
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ТАҲСИЛОТИ ИЛОВАГӢ 

 

ЗАРУРАТИ  

ОМӮЗИШИ ХОНИШИ 

БЕРУНАЗСИНФӢ 
     
Дар барномаи таълимии соли 1991 

соатҳои дарсӣ ва асарҳои хониши 

беруназсинфӣ барои ҳар як синф ба таври 

алоҳида нишон дода шудаанд. Масалан, аз 

ҳисоби соатҳои дарсии адабиёт дар синфҳои 

5-6 ҳамагӣ 9 соат, дар синфҳои 7 ҳамагӣ 7 

соат, дар синфҳои 8, 9, 10, 11 ҳамагӣ 8ғсоатӣ 

ҷудо карда шудааст. Рӯйхати адабиёт низ 

мавҷуд аст, ки дар бораи онҳо баъдтар 

маълумот медиҳем. Таҳлилҳо нишон доданд, 

ки дар барномаҳои пештара мушкилиҳо зиёд 

буданд. Барномаи соли 1991 ин мушкилиҳоро 

нисбатан бартараф кард. Рӯйхати адабиёти 

бадеӣ кам шуда, асарҳо ба барномаи таълимӣ 

мувофиқ интихоб шуданд. Тибқи ин барномаи 

таълимӣ омӯзгори адабиёт рӯйхати асарҳои хониши беруназсинфиро барои ҳар синф алоҳида 

тартиб медод. Албатта, дар ин раванд шавқу ҳавас ва донишу малакаи хонандагон низ ба инобат 

гирифта мешавад. Омӯзгор асарҳоеро бояд интихоб ва пешниҳод намояд, ки онҳо дар 

китобхонаи мактаб ё ноҳиявию шаҳрӣ мавҷуд бошанд. Бояд дар аввали соли таҳсил омӯзгори 

адабиёт бо ёрии роҳбари синф ва китобдори 

муассиса хонандагонро ба китобхонаҳои 

ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ аъзо намояд. 

Аз рӯи мушоҳидаҳои таълими фанни адабиёт 

дар муассисаҳои таълимӣ ду намуди хониши 

беруназсинфиро истифода бурдан мумкин 

аст: 

1) Хониши мустақилонаи асосӣ; 

2) Хониши озодона ба хоҳиши хонанда. 

Ба хониши мустақилона асосан асарҳое 

дохил мешаванд, ки омӯзгор дар асоси барномаи таълимӣ пешниҳод мекунад. Дар хониши 

озодона худи хонанда интихоб карда, метавонад аз рӯзномаю маҷаллаҳо, сомонаҳои иҷтимоӣ ё 

тавсияи омӯзгор истифода барад. Ба ақидаи методистон ва равоншиносон, дарки моҳияти асари 

бадеӣ хусусияти фардӣ ё шахсӣ дорад. Дар раванди чунин андешаронӣ ҳамаи қишрҳои ҷомеа 

ворид мешаванд. Пешвои миллат дар Паёми солонаашон чунин ибрози ақида карда буданд, ки 

вақтҳои охир дур шудан аз китобхонӣ яке аз масъалаҳои нигаронкунанда дар байни хонандагону 

донишҷӯён ва омӯзгорон мебошад. 

Фаҳмиш, дарк ва эҳсоси хонандагон гуногун аст. Барои ёфтани ҷавҳари асосӣ ва пайдо 

кардани хонандагони лаёқатманд омӯзгоронро зарур аст, ки аз усулу методҳои эссенависӣ 

истифода баранд. Омӯзгор дар аввали соли таҳсил имконият дорад, ки аз хонандагон эссеи хурд 

гирад. Барои мисол, чунин мавзӯъҳоро метавонад интихоб намояд: «Асари дӯстдоштаи ту кадом 

Яке аз воситаҳои асосии омӯзиши 

адабиёт дар муассисаҳои таълимӣ 

хониши беруназсинфӣ буда, он барои 

инкишофи нутқи даҳонӣ (шифоҳӣ) ва 

хаттии хонандагон нақши муҳим мебозад. 

Бо назардошти маҳорат, истеъдод, 

эҷодкорӣ ва дигар афзалиятҳои 

хонандагон хониши беруназсинфӣ дар 

синфҳои 5-11 ба таври алоҳида гузаронида 

мешавад. Ин усули корбарӣ хеле муҳим ва 

зарур аст. Ҳанӯз дар барномаи адабиёти 

тоҷики соли 1990 дар бораи зарурати 

хониши беруназсинфӣ чунин таъкид баён 

гардида буд: «Аҳамияти хониши 

беруназсинфӣ калон буда, ба талаба 

мустақилона хондани китоб ва 

фаҳмидани моҳияти онро меомӯзад. 

Шавқи бадеиро афзуда, забонро бой 

менамояд. Муаллим бояд ин гуна воситаи 

пурқуввати донишомӯзӣ ва тарбияро 

пурра истифода барад.» 
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аст?», «Оё ту китоби дӯстдошта дорӣ?», «Дар кадом мавзӯъ хондани асари бадеиро дӯст 

медорӣ?», «Кадом хислатҳои қаҳрамонони бадеӣ ба ту маъқуланд?» ва ғайраҳо. Мақсад аз ин 

эссеҳо водор кардани хонандагон барои баён ва ошкор кардани завқи бадеии онҳост. 

Яке аз воситаҳои ҳавасмандгардонии хонандагон нисбат ба хониши асарҳои бадеӣ, усули 

саволу ҷавоб ва суҳбати омӯзгор мебошад. «Нақши китоб дар ҳаёти ман», «Китобхонаи ман», 

«Ман чӣ гуна китобро бояд хонам?», «Аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст», «Фарқи китоб аз 

сомонаҳои иҷтимоӣ» ва ин барин мавзӯъҳоро омӯзгор таҳлил намуда, нақшаи ояндаи худро дар 

ҷонноку ҷаззоб гузаронидани хониши беруназсинфӣ дар давоми соли таҳсил бояд муайян созад. 

Дар замони соҳибистиқлолӣ байни китоб ва сомонаҳои иҷтимоӣ робита ё алоқаи зич пайдо 

гардидааст. Лекин ин барои баъзе хонандагон мушкилӣ эҷод менамояд. Яъне, аз сомонаҳои 

интернетӣ гирифтани маводи даркорӣ нисбатан осонтар аст. Ба воситаи телефони дастӣ дар 

тамоми ҳолат метавон дилхоҳ иттилоъро дастрас кард. Вале барои мутолиаи китоб ҷойи махсус 

ва вақт лозим аст. Аксарияти хонандагон китобро тарк намуда, ба воситаи сомонаҳои гуногуни 

иҷтимоӣ ба мавзӯи асар шинос мешаванд. Зарурати хониши беруназсинфӣ дар он аст, ки 

таваҷҷуҳ ва майлу хоҳиши хонандаро ба мутолиаи бештари асарҳои бадеӣ бедор карда, дар 

мафкураи онҳо ҷаҳонбинии бадеиро ташаккул медиҳад. Мо, омӯзгоронро зарур аст, ки ҷиҳати 

баланд бардоштани савияи донишу маърифатнокии хонандагон тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ 

намоем, ба тарбияи насли наврас диққати бештар диҳем. Ба воситаи таълими адабиёт ва хониши 

беруназсинфӣ ва беруназмактабӣ мо ба ин комёбӣ ноил мегардем. Ба пешниҳоду дасгирии 

Пешвои миллат тайи ду сол мешавад, ки дар саросари кишвар озмуни «Фурӯғи субҳи доноӣ 

китоб аст» гузаронида мешавад. Дар ин иқдоми нек аз хонандаи мактаб сар карда, ҳамаи сокини 

мамлакат иштирок меварзанд. Дар муассисаҳои таълимӣ ташкили ин озмун асосан ба зиммаи 

омӯзгори адабиёт вогузор шудааст. Агар дар барномаи таълимӣ доир ба хониши беруназсинфӣ 

соатҳои алоҳида ё асарҳои бадеӣ барои ҳар як синф ба таври алоҳида оварда мешуданд, шояд 

кори мо, омӯзгорон осон мегардид. Зеро яке аз заминаҳои ибтидоии озмуни ҷумҳуриявии 

«Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» маҳз хониши беруназсинфӣ мебошад. Хониши беруназсинфӣ аз 

омӯзгор масъулияти баландро талаб мекунад. Омӯзгори адабиёт дар ҳар як синфе, ки дарс 

мегӯяд, ба хонандагон хондани асарҳои бадеиро тавсия медиҳад. Ӯ ҳаваси китобхонии 

шогирдонро ба назар гирифта, рӯйхати асарҳои бадеиро барои хониши беруназсинфӣ тартиб 

медиҳад. Барои ҳар як синф ба таври алоҳида ва дар ҷойҳои намоён онро овезон мекунад, бештар 

дар синфхонаҳое, ки хонандагон дарс мехонанд. Албатта, дар ин ҷо асарҳое, ки мувофиқи 

барномаи таълимӣ барои хониши беруназсинфӣ пешниҳод шудаанд, ба ҳисоб гирифта мешаванд. 

Аз ин хотир зарур аст, ки барномаи таълимӣ дар худ хониши беруназсинфиро ҷо намояд. 

Хонандагон дар мавзӯъҳои муҳофизати Ватан, ҳунаромӯзӣ, илмомӯзӣ, қаҳрамониҳои 

фарзандони фарзонаи миллат, муҳофизати марзу буми миллат, ободкорию созандагӣ, озодию 

истиқлолият, таъриху фарҳанг ва ғайра хонданро дӯст медоранд. Инчунин, дар мавзӯъҳои сайри 

ҷойҳои таърихӣ, табиати биҳиштосои ватан, ҳайвоноту ҷонварҳои нодир мутолиаи асарҳои 

бадеиро меписанданд. Бо дар назардошти ин омӯзгор бо китобдори мактаб рӯйхати ин асарҳои 

бадеиро тартиб медиҳанд. Омӯзгори адабиёт мувофиқи нақшаи тақвимии худ пешакӣ 

хонандагонро огоҳ менамояд, ки дар муҳлати муайянгардида муҳокимаи ин асарҳо гузаронида 

мешавад. 

Омӯзгор беҳтарин мураббии хонанда дар мутолиа ва интихоби асари бадеӣ мебошад. Сухани 

омӯзгор ташвиқу таблиғотии хониши асари бадеӣ мебошад. Чунки омӯзгор ҷавҳари асосии асари 

бадеиро ба хонанда кушода медиҳад. Ин заҳмати омӯзгор дар асоси хониши беруназсинфӣ сурат 

мегирад. Назорати ҷанбаҳои азхудкунии донишҳои нав, мутолиаи китобҳои бадеӣ ва қобилияти 

эҷодии хонандагон махсусан, дар қисмати хониши беруназсинфӣ пурзӯр мегардад. Хониши 

беруназсинфӣ, ба андешаи мо, барои чунин мақсад ва заруратҳо омӯхта мешавад: 

1) Раҳнамоӣ ва назорати хониши мустақилона. 
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2) Шиносоӣ бо беҳтарин китоб ва муаллифи он. 

3) Бедор кардани моҳияти китоб дар қалби хонандагон. 

4) Тарзи аз китобхона китобро дастрас намудани онҳо. 

Омӯзгор дар вақти тавсияи китобҳо бояд дар робита ба китобдор ва дар бораи китобҳои 

тозанашр иттилоъ дошта бошад. Корҳои беруназсинфӣ, аз қабили ҷамъомадҳои пагоҳирӯзӣ, 

викторинаҳо, бозиҳои адабӣ барои беҳтару хубтар гузаронидани хониши беруназсинфӣ ёрӣ 

мерасонанд. Адабиёти классикӣ ва муосири тоҷик хеле доманадору васеъ мебошад. Барои аз худ 

кардани ҳамаи онҳо дар соатҳои дарсӣ имкон нест. Аммо хондани онҳо барои хонанда зарур аст. 

Шароити хондани мустақилона ва дарки моҳияти асари бадеиро дар хонанда, хониши 

беруназсинфӣ муҳайё месозад. Албатта, ин аҳамияти калони саводомӯзӣ дорад. Омӯзгор бояд ин 

воситаи беҳтарини донишомӯзӣ ва тарбиявиро моҳирона истифода барад. Чизи аз ҳама муҳим ин 

аст, ки шавқи бадеӣ бедор, фонди луғавӣ бой гардида, забони шевои тоҷикӣ буррою тоза 

мешавад. Омӯзгор бояд мунтазам ба хониши беруназсинфӣ назорат намояд. Ақаллан моҳе як ё 

ду маротиба дар бораи асарҳои хондашуда суҳбат гузаронад. Муҳокима ва таҳлили асари 

хондашуда бояд мавзӯи асосии суҳбат бошад. Дар меҳвари асосии суҳбат бояд хонанда қарор 

дошта бошад. Суҳбат бештар тариқи саволу ҷавоб гузаронида мешавад. Омӯзгор метавонад дар 

ин суҳбат синфҳои ҳамҷояро (мувозиро) ҷалб намояд. Ин метод ё воситае мебошад, ки завқи 

хонандаро нисбат ба хондани асари бадеӣ бедор менамояд. Макони асосии ҷойгиршавии хониши 

беруназсинфӣ китобхонаи муассиса мебошад. Пеш аз ҳама, бояд директорони мактабҳо ва 

омӯзгорони адабиёт ба ҳолати китобдории китобхонаи муассиса аҳамияти ҷиддӣ зоҳир намоянд. 

Дар баробари ин китобхона метавонад, ки барои машварати хонандагон дар бораи интихоби 

беҳтарин асари бадеӣ шароит муҳайё созад. Фазои китобхонаро ба таври идона ороиш дода, 

намоиши китобҳои беҳтаринро ба маърази тамошо гузоштан аҳамиятнок аст. Хонандагон дар 

рафти хониши беруназсинфӣ бояд дафтари махсус дошта бошанд. Дар он қайди китобҳои 

хондашуда ҷойгир карда мешавад. Омӯзгор мунтазам дафтари қайди хонандагонро санҷида, 

барои дурустии он доир ба асарҳои хондашуда суҳбати инфиродӣ мегузаронад. Дар баробари 

хониши беруназсинфӣ омӯзгорони адабиёт вазифадоранд, ки корҳои беруназмактабӣ, аз қабили 

ҳафтаи адабиёт, маҳфилҳо, дарс-саёҳат, сайри ҷойҳои таърихӣ, вохӯриҳо ва ғайраҳоро ташкил 

намояд. 

Хониши беруназсинфӣ аҳамияти бузурги тарбиявӣ, ахлоқӣ ва эҷодкорӣ дорад. Дар меҳвари 

асосии ин раванди таълими асари бадеӣ ва хонанда ва омӯзгор ҳамчун роҳнамо қарор мегиранд. 

Дар муҳокимаи асари бадеӣ хусусияти жанру ҳаҷм ба назар гирифта мешавад. Асосан 

ҳавасмандии хонанда, шавқу ҳаваси ӯ нисбат ба тасвирҳои асари бадеӣ ба инобат гирифта 

мешаванд. Омӯзгор бо дар назардошти рафтору кирдор ва одобу ахлоқи хонандагон, интихоби 

асари бадеиро ба ихтиёри аҳли синф мегузорад. Дар ин маврид озодфикрӣ ва соҳибихтиёрии 

хонанда ба миён меояд. Масалан, дар синфи 7 «Г» бачаҳо ба ҷиҳатҳои қаҳрамонӣ, нотарсӣ ва 

далерӣ бештар таваҷҷуҳ доранд. Омӯзгор метавонад дар хониши беруназсинфӣ муҳокимаи 

порчае аз «Ривояти суғдӣ»-ро бо номи “Виркан” аз эҷодиёти Сотим Улуғзодаро ба миён 

мегузорад. Чунки дар ин ҷо қаҳрамониҳои Виркан зикр гардидаанд. Дар синфи 7 «Д» беодобӣ, 

саркашӣ, ҷангхоҳӣ ба назар расад, омӯзгор таҳлили шеъри Муҳиддин Аминзода «Мо ҷанг 

намехоҳем» ё дигар мавзӯъҳои тарбиявию ахлоқиро ба миён мегузорад. Таҳлилу муҳокимаи 

асари бадеӣ баҳсу мунозира ва ҳатто фикрҳои мухталифро (зид) ба бор меорад. Ҳар як синф 

мувофиқи дарку фаҳмиши худ нисбат ба асари бадеӣ баҳсу мунозира мекунанд. Дар меҳвари ин 

баҳсҳо омӯзгор қарор гирифта, ин баҳсу мунозираҳо бо усули савол ҷавоб ҷамъбаст мешаванд. 

 

 Зайниддини АБДУЛҲАМИД – 

 омӯзгори мактаби №98,  

ноҳияи Сино 
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ДИРӮЗ 

 

ИНЪИКОСИ МAКТAБ ВA 

МAОРИФИ AМОРAТИ 

БУХОРО ДAР «ТAЪРИХИ 

ИНҚИЛОБИ БУХОРО»  
 
Садриддин Айнӣ фаъолияти 

маорифпарварии худро дар ҷабҳаҳои гуногун 

вусъат бахшида, барои низоми ислоҳи 

мактабу мадраса кӯшиши зиёде кардааст. Бо 

ташаббуси ӯ ҷамъияти махфии «Тарбияи 

атфол» ташкил гардид, вале пурра фаъолият 

карда натавонист, чунки ба он таҳдидҳо зиёд 

буданд. Аз асарҳои Садриддин Айнӣ маълум 

мегардад, ки худи ӯ 75 калтак хӯрда зиндонӣ 

шудааст. Сипас ӯро аскарони инқилобӣ аз 

маҳбас озод намуданд. Таърих гувоҳӣ 

медиҳад, ки 25 октябр (7- ноябр) –и соли 1917 

дар маркази Русия - шаҳри Петроград 

Инқилоби Кабири Сотсиалистии Октябр ғалаба кард ва Садриддин Айнӣ ба ғояи озодихоҳии он 

эътимод баста, онро ба хурсандӣ пешвоз гирифт. Устод Садриддин Айнӣ дар асари “Таърихи 

Инқилоби Бухоро” доир ба масоили мактаб ва маориф 

андешаҳои худро баён карда, қайд менамояд, ки он 

замон дар мадрасаҳои Бухоро, дар баробари илмҳои 

динӣ, илмҳое, аз қабили ҳисоб, ҳандаса, таърих, тиб, 

мантиқ, шеър ва адабиёт низ омӯхта мешудаанд. Дар 

байни мусулмонони Русия, аз соли 1883, аз ибтидои 

нашри газетаи «Тарҷумон» масъалаи мактаб ба майдон 

баромада, то соли 1908 дар гӯшаҳои гуногуни Русия аз 

тарафи мусулмонони тараққипарвар мактабҳои усули 

нав (ҷадидия) кушода шуда бошанд ҳам, то соли 1908 

дар Бухоро сухане дар бораи мактаб ва ислоҳи низоми 

мактабҳо дар миён набуд. Аз маълумоти Садриддин 

Айнӣ маълум мешавад, ки дар аввалҳои соли 1900 мулло 

Ҷӯрабой ном шахс мактабҳои нави Русияро дида омада, 

дар гузари Пӯстиндӯзони Бухоро мактаби хусусӣ 

кушода, тамоми толибилмонро барои донишандӯзӣ 

даъват менамуд, вале касе ба суханаш аҳамият намедод. 

Мулло ташаббус нишон дода, бо кумаки Низом Собитов 

ном тотор дар хонааш барои тоторбачагон мактабе кушод, ки соли аввал дар ин мактаб фақат 10-

12 нафар тоторбача таҳсил мекарданд. Сипас Садриддин Айнӣ дар асараш дар бораи аз тарафи 

бухориён кушода шудани мактаби махсус нақл мекунад. Аз ҷумла, ӯ менависад, ки соли 1908 бо 

шарикдарсаш Ҳомидхоҷаи Меҳрин ба саёҳати Самарқанд мераванд. Пас аз зиёрати оромгоҳи 

амир Темур бо мулло Иброҳими Саидкамолзода, шоир ва маорифпарвари Самарқанд вохӯрда, 

Устод Садриддин Айнӣ ҳамчун олим, 

нависанда, муаррих, адабиётшинос бо 

асарҳои баландмазмун ва гуногунжанри 

худ, ки дар жанрҳои гуногун таълиф 

гардидаанд, барои рушду нумуи минбаъдаи 

Тоҷикистони азиз ва тарбияи инсони 

созанда дар оғози фаъолияти худ таъсири 

бузург расондааст. С. Айнӣ ба офаридани 

асарҳои публитсистӣ оғоз кард, зеро ин 

талаби замон буд. Олими барҷастаи рус, 

собиқ раиси филиали Академияи илмҳои 

СССР Евгений Никанорович Павловский 

(1484-1965) гуфта буд: “Устод С. Айнӣ 

оғозгари таҳқиқоти илмӣ дар соҳаи улуми 

иҷтимоӣ дар қарни XX дар Тоҷикистон 

аст. Воқеан, С. Айнӣ муаллифи аввалин 

асарҳои таҳқиқии таърихшиносӣ, 

нахустин адабиётшинос, мунаққид ва 

адибест, ки дар асарҳояш матолиби 

муҳимми иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 

фарҳангиро баррасӣ намудааст. 
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дар хонааш меҳмон шудаанд. Иброҳими Саидкамолзода писари худ Шамсиддин ва Тоҷиддин 

ном бародарзодаашро барои имтиҳон ба назди онҳо даъват кардааст. Ин писарон аз ҳисоб, 

ҷуғрофия, хат, имло ва аз масъалаҳои динӣ маълумот додаанд. Айнӣ аз он дар тааҷҷуб мешавад, 

ки дар 25 соли таҳсил дар мадраса чунин маълумотеро ба даст наоварда буданд, чуноне ки ин 

писарони 10-12- сола дар ин бора медонанду нақл мекунанд. Баъд ба мактабе, ки ин толибилмон 

таҳсил мекарданд, ташриф меоваранд. Ин «Мактаби Шакурӣ» буд, ки соли 1903 бо ташаббуси 

мулло Абдулқодири Шакурӣ кушода шуда буд1.  

Аз маълумоти С. Айнӣ бармеояд, ки онҳо дар талоши ташкил кардани мактаби усули нав 

мешаванд. Ёдовар шудан лозим аст, ки он сол дар Туркия табаддулоти сиёсӣ ба амал омада, 

султон Абдулҳамид ба халқ ҳуқуқ ва ихтиёр дода, бо усули конститутсионӣ идора шудани 

мамлакатро эълон кард. Ба ин муносибат рӯзномаҳои мусалмонони Русия дар бораи инқилоби 

Туркия дуру дароз мақолаҳо менавиштанд ва дар маркази хилофат (Истамбул) рӯзнома ва 

маҷаллаҳои озодфикронаи динӣ-сиёсӣ нашр менамуданд, ки ба тамоми олами ислом паҳн 

мешуданд. Маълум аст, ки ин рӯзномаҳо ба Бухоро ҳам омадаанд ва дар афкори равшанфикрон 

тағйироти ҷиддие ба вуҷуд оварданд. Тавре ки дар боло зикр гардид, мактаби ташкилкардаи 

мулло Ҷӯрабой ва кушода шудани мактаби тоторҳо дар Бухоро натиҷае набахшиданд. Ба ақидаи 

устод Садриддин Айнӣ, якумин мактаби усули нав дар Бухоро мактаби дар хонааш 

ташкилнамудаи Мирзо Абдулвоҳид маҳсуб меёбад. Аз маълумоти дастрасшуда равшан гардид, 

ки асоси усули нав баробар малака пайдо кардани хондан ва навиштан будааст. Мирзо 

Абдулвоҳид дар баробари ин ки аз усули нав тамоман бехабар буд, хост ба як тоторбачае бо 

номи Хидир хату савод омӯзад, вале натиҷае набахшид. Минбаъд Мирзо Абдулвоҳид ба воситаи 

рӯзнома ва китобҳо як андоза аз қоидаҳои нав хабардор шуда, умеде ба муваффақият пайдо 

карда буд. Моҳи октябри соли 1908 дар дохили шаҳри Бухоро, дар гузари Саллоҳхона, дар 

ҳавлии Мирзо Абдулвоҳид, махсус барои бухориён ба забони форсӣ аввалин мактаби усули 

нав кушода шудааст, ки шумораи шогирдонаш ба 12 нафар расида буд. Аммо тартиби 

таълим дар ин мактаб ҷавобгӯи талабот набуд. Бинобар ин, барои маслиҳати дуруст 

гирифтан Садриддин Айнӣ ба назди мулло Низом Собити тотор меравад. Вай нависандаро ба 

хонаи Холид Бурношов мефиристад. Сипас ӯ бо муаллим Абдураҳмон Саудӣ вохӯрда, 

нависандаро ба синфхонаҳо дароварда бо усули нав шинос намудааст. Бародарони худро низ 

ба ин мактаб бурдааст. Дар натиҷа аз ин мактаб таҷриба пайдо карда, онро дар мактаби худ 

ҷорӣ кардаанд. Нависанда дар хусуси робитаи наздик пайдо кардан бо муаллим Абдураҳмон 

Саудӣ ба таври муфассал дар асар ҳикоят менамояд. Ӯ иброз медорад, ки ба воситаи 

Абдураҳмон Саудӣ ба мутолиаи маҷмӯаи туркии «Сироти мустақим» муваффақ шудааст, ки 

баъди инқилоби Туркия нашр мешуд. Ин маҷмӯаи динӣ, миллӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва адабӣ 

буда, бо иштироки бузургтарин фозилони маркази хилофати Истамбул нашр мегардид. Пас 

аз ин, Садриддин Айнӣ ба ҳамватанони худ бо чашми дигар ва бо дили пур аз умед нигоҳ 

мекардагӣ шудааст ва умеди худро бештар на ба муллоёни мадрасаҳо, балки ба ҷавонон, ки 

мағзашон бо сафсатта ва хурофоти пур вайрон нашуда, аз хонадони авом баромадаанд, 

мебандад.1 Дар ин давра Садриддин Айнӣ, инчунин, бо бародари Абдураҳмон Саудӣ Карим ва 

писари Эшмуҳаммад, муллои мутаассиби машҳури Тунжорӣ, ки барои таҳсил ба Бухоро 

омадааст, шинос гардидааст. Нақиб соҳибмаълумот ва нисбат ба падараш ҷавони равшанфикре 

будааст. Ӯ ба нависанда маълумоти зиёдеро баррасӣ намуда, оид ба низоъҳои ҷадиду қадим ва 

таъкид бар эҳтиёкориро дар Бухоро тавсия кардааст. Аз асари Садриддин Айнӣ маълум 

мегардад, ки дар масъалаи ислоҳи мактабҳо ва ҷорӣ кардани ислоҳи тарзи таълим аз тарафи 

                                                 
1 Айнӣ С. Таърихи инқилоби Бухоро. -Душанбе: Адиб, 1987. С.30. 
1 Айни Х. Жизнь Садриддин Айни. –Душанбе; 1982. С. 38. 
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мусулмонон муқобилияте нахоҳад шуд. Лекин ҳайфо, ки манфиатпарастҳое, ки дар Русия боиси 

низои ҷадиду қадим шуда буданд, дар Бухоро низ зиёд вуҷуд доштанд. Садриддин Айнӣ арз 

менамояд, ки онҳо маҷбур буданд, ки чигунагии мактаби навро ба мардум фаҳмонда, ба қадри 

имкон муҳаббати онҳоро ба мактаб ҷалб ва одамони дағалро бо нармӣ ва хушрафторӣ ором 

намоянд. “Дар ҳақиқат, ин кори душвор буд, вале мо маҷбур будем, ки таваккалан ҳам бошад, 

бояд ин корро сар кунем”, -иброз доштааст нависанда. Маълум мегардад, ки Садриддин Айнӣ ва 

ҳамсабақонаш кӯшиши зиёдеро ба харҷ доданд ва нафарони бештарро ба мактаб ҷалб намуданд. 
1 Теъдоди хонандагони мактаби навро ба сӣ нафар расониданд. Лекин аз ҷиҳати таъмин бо 

муаллим ва китобҳои дарсӣ ин мактабҳо танқисӣ мекашидаанд. Бинобар ин, барои омода 

кардани китобҳои дарсӣ ширкати «Бухорои Шариф» ташкил шудааст. Ин ширкат якчанд китобро 

ҳам нашр кардааст.  

Чи тавре ки зикр шуд, баъд аз сар шудани таълим дар мактаби тоторҳо, дар мактаби Мирзо 

Абдулвоҳид ҳам таҳсил давом мекард, вале гурӯҳҳои бадхоҳ ва куҳнапараст ба зарари мактаб 

воситаҳо омода менамуданд.1 Ба ин фикри муфсидонаи онҳо, пеш аз ҳама, раиси Бухоро 

Бурҳониддин ҳамроҳ шуд. Ин вазъияти душвор талаб мекард, ки шогирдони мактаби Мирзо 

Абдулвоҳид тезтар имтиҳони умумиро супоранд. Падару модарон даъват шудаанд ва имтиҳони 

умумӣ доир гардидааст. Садриддин Айнӣ менависад, ки падару модарон аз таҳсили дарсҳои 

фарзандонашон дар мактаби шакли нави таҳсил қаноатманд гашта, фикри ёфтани ҷойи 

муносиберо барои мактаб ба миён гузоштаанд. “Мутаассифона, баъзе уламо, мисли Мулло 

Холмуроди тошкандӣ, Нуъмон – махдум ва раис Бурҳониддин дар фикри бастани мактаби шакли 

нави таҳсил буданд”, -менависад устод Айнӣ. - Онҳо маслиҳат ва розигии қозикалон ва раисро 

оид ба бастани мактаб фаҳмидан мехостанд. Вале қозикалон ҷонибдори ин мактаби усули нав 

буданд. Он гоҳ душманон ба муқобили қӯшбегӣ ва қозикалон маҷлисҳо барпо карданд ва ошкоро 

мегуфтанд: «Агар он мактаб баста нашавад, шӯриш мекунем, ба қӯшбегӣ ва қозикалон ҳуҷум 

мекунем, муаллими мактабро мекушем.2 

Кор, ки ба ин дараҷа расид, қозикалон ва қӯшбегӣ фармони бастани мактабро муҳр ва имзо 

карданд”, - омадааст дар асари нависанда. Мутаассифона, душманон ҳамаи ин амалро аз номи 

шариат мекарданд. Нависанда афсӯс аз он мехӯрад, ки касе ёфт нашуд ба муқобили ин гурӯҳи 

бадкор баромада, ҳуқуқи худро ҳимоя карда тавонад. Пас аз он ки мактаби бухороиён баста ва 

бухороибачагон аз мактаби тоторҳо ҳам ронда шуданд, рӯзнома ва маҷаллаҳои мусулмонони 

Русия ба танқиди ҳукумат ва уламои Бухоро пардохтанд. Садриддини Айнӣ менависад, ки 

уламои мағрури Бухоро ба ин танқидҳо тоб наоварда, роҳи фитнаву фиребро пеш гирифтанд. 

Онҳо байни мардум ҳар гуна суханони бадбинонаро нисбат ба мактаби Бухороиён ва тоторҳо 

паҳн менамуданд. Касе, ки дар ин мактабҳо таҳсил кардан мехост, ӯро «кофир» эълон 

менамуданд. Дар асл ин масъала баръакс буд, аниқтараш, касоне, ки дар ин мактабҳо таҳсил 

карданд, соҳиби дониши пурра гардиданд. Аз асари «Таърихи инқилоби Бухоро» инчунин, 

бармеояд, ки дар вақтҳои охир бо таъсири рӯзномаҳо дар натиҷаи инқилоби Русия ва Туркия 

касони зиёде пайдо шуданд, ки ба аҳволи илмӣ ва иҷтимоии Бухоро ва ба зулму разолатҳои 

доираҳои давлатӣ бо назари танқидӣ менигаристанд. Баъди дар Бухоро кушода шудани мактаби 

нав ва шуҳрат пайдо кардани он, як гурӯҳ рӯшанфикрон атрофи мактаб ҷамъ шуданд. Онҳо дар 

як ҷо ҷамъ шуда, доир ба мақсади худ нақшаи мушаххасеро тартиб доданд. Аниқтараш, мақсади 

онҳо, пеш аз ҳама, барҳам додани бесаводӣ дар байни мардум, кушодани мактаби усули нав, 

паҳн кардани адабиёт ва матбуоти усули нав дар байни аҳолӣ, мубориза бо уламои камфикр ва 

бедониш, зулм ва фасоди арбоби ҳукуматро ба халқ нишон додан ва ғайра буд.  

                                                 
1 Ниязов Х.Н. Путь Садриддина Айни- поэта, -М, 1965. С. 39.  
1 Айнӣ С. Таърихи инқилоби Бухоро. -Душанбе: Адиб, 1987. С.48. 
2 Айнӣ С. Таърихи инқилоби Бухоро. -Душанбе: Адиб, 1987. - С.49. 
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Ҷавонон ва ҷавонфикрон мувофиқи барнома амал карда, дар байни халқ ақидаи тозаро паҳн 

менамуданд. Аз муҳтавои асар бармеояд, ки ҷавонон дар охир хуб дарк карданд, ки барангехтани 

фитнаи мазҳабӣ пайдо шудани фасоду фоҷиаҳо, талаву тороҷ, қатлу ғорат тарзу шеваи нодурусти 

идоракунии ҳукумат аз ҷониби амирони камандеша будааст. Ҷавонон ва ҷавонфикрон хуб дарк 

карданд, ки агар чунин аҳвол идома ёбад ва танзим нагардад, агар мактабҳои ибтидоӣ зиёд шуда, 

илму дониш миёни мардум паҳн нагардад, агар мадрасаҳо ислоҳ нашаванд, ба ҳаёти илмӣ, 

иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сиёсии Бухоро хатар таҳдид менамояд. Аз ин рӯ, С. Айнӣ лозим 

донистааст, ки ба Бухоро ҳайати махсус фиристонда, вазъиятро тафтиш кунанд. Дар натиҷа аз 

Тошканд ҳайате омада масъалаи мактабро тафтиш намудааст. Сардорони ин ҳайъат баъди тамом 

кардани кори худ аз Насрулло Қурбонбек рухсат гирифта, аз уламо бо домулло Икром ва Ғиёс-

махдуми аъзам мулоқот кардаанд ва дар бораи масъалаи мактаб ва хироҷ нуқтаи назари 

шариатро пурсиданд. Домулло Икром дар бораи мактаб аз рӯйи шариат зарур ва лозим буданро 

изҳор намудааст. Аммо Ғиёс-махдум ҷавоби пурра ва саҳеҳ надода, ба ҷустуҷӯи роҳи фитнаву 

фасод даромадааст. Онҳое, ки масъалаи мактабро пурсида буданд, худашон ба фитна роҳ 

кушоданд. Масъалаи мактабро бо масъалаи ҳизбӣ омехта намудаанд. “Мутаассифона, - 

менависад Садриддин Айнӣ, - Насрулло қӯшбегӣ дар асл ҷонибдори уламо буд ва дар 

масъалаи кушодани мактаб он қадар шитоб надоштааст. Нависанда аз он бештар норозигӣ 

баён кардааст, ки ҳукумати Россия чаро ба фитнае, ки ба сабаби муфаттишони вай сар зада 

буд, бетараф монд? Зеро онҳо ҳам дар зери дасти амир монда, ислоҳ шудани низоми 

маорифро дар Бухоро намехостанд.” Ба ақидаи Садриддин Айнӣ, агар ҳукумати Россия 

ҳақиқатан ислоҳ шудани Бухороро мехост, ба ҳукумати Бухоро лоиҳае тақдим карда, барои 

татбиқи он амри қатъӣ талаб карда метавонист. Дар натиҷаи аз Бухоро ронда шудани 

фитнакоре, чун Бурҳониддин, ба Қаршӣ фиристонидани муллоҳои дигар ҳавасу ҳавсалаи 

фитнаангезӣ намонда буд. Баръакс, бо шарофати нашри рӯзномаҳо на танҳо ҷавонон, балки 

шогирдони мадраса ҳам ба инқилоби илмӣ ва фикрӣ омода шуда буданд. Мувофиқи 

маълумоти С. Айнӣ, аз моҳҳои майи соли 1914 Бурҳониддин боз муборизаро бар зидди 

мактабҳо сар кардааст. Қозикалон ба муаллимҳо мансабҳои гуногунро ваъда мекард, ба 

шарти тарк намудани мактабҳо. Сипас, ӯ ба аҳли дарбор ба қасди зарари мактабҳо ба 

ҳукумат ва аҳли дарбор маълумоти пешакӣ ҷамъ намудааст. Соли 1914 бо имзои номаълуме 

ба амир аризаи сохтае тақдим намудааст. Дар ин ариза ҷадидон танқид шуда, мактабҳои 

усули нав чун макони фасоду фитна тасвир гардидаанд. “Агар амир ин мактабҳоро набандад, 

мулло ва муллобачаҳо ба мубориза бармехезанд”, - омадааст дар аризаи сохта. Хулоса, дар 

натиҷаи ҳамин ариза, амир дар бораи бастани мактабҳо ба қушбегӣ ва қозикалон фармон дод. 

Бинобар ин, муаллимон корро бас карданд ва хонандагонро ҷавоб доданд. Хонандагони калонсол 

ҳақиқати ҳолро фаҳмиданд. Лекин мардуми одӣ ва фарзандонашон ба ҷуз гиря кардан амали 

дигаре нишон надодаанд. С Айнӣ қайд менамояд, ки дар Аморати Бухоро кори мактаб ва тамоми 

системаи таълим ҳамон қисми маданият ҳисоб мешуд, ки дар он мавқеъҳои синфҳои доро 

мустаҳкам ва таъсири рӯҳониёни иртиҷоӣ хеле пурзӯр будааст. Умуман, устод шароити мактабу 

маорифро дар асараш «Таърихи инқилоби Бухоро» хеле хуб тасвир намудааст. Далелҳои хеле 

қотеъона овардааст, ки симои асосии ҳукумати Бухороро фош месозад. Нависанда ба 

ҷавонбухориён умеди зиёде дошт, ки онҳо соҳиби илму дониш гардида, ҳукумати тираву тори 

амирии Бухороро пароканда месозанд ва дар охир ин орзуи ӯ амалӣ гардида буд.  

 

Сироҷиддин НAБИЕВ – 

директори мактаби №90, 

Сироҷиддин AШӮРИЁН – 

омӯзгори таърих, ноҳияи Сино 
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РОБИТА 

 

МАСЪУЛИЯТ- 
АСОСИ ПЕШРАВЇ 

  
Имрўзњо барои дар амал татбиќ 

гардидани Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи масъулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд» пайваста дар 
муассисањои таълими кишвар конфронсу 
мизњои мудаввар, вохўрии кормандони 
њифзи њуќуќ бо хонандагон ва падару 
модарон гузаронида мешаванд, ки натиљаи 
дилхоњ ба бор меоранд. Вале мушоњидањо 
нишон медињанд, ки њанўз њам, чи дар 
мактаб, чи дар кўчаву хиёбон ва чи дар 
маѓозаву бозор бархе аз наврасон 
ќонуншиканї мекунанд, ки боиси 
нигаронист. Ин шањодати он аст, ки њоло 
њам иддае аз падару модарон ва масъулону 
атрофиён дар тарбия ва камолоти насли 
наврас беэътиної мекунанд. Њол он ки 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму 

тарбияи фарзанд» уњдадории тарбияи фарзандро бар дўши волидайн ва маќомоти масъули 
давлатию љамъиятї гузошта, иљрои бечунучарои онро талаб менамояд.  

 Таљрибаи чандинсолаи омўзгорї нишон медињад, ки робитаи ќавї дар байни оила, 
мактаб ва љомеа боиси ташаккули дуруст ва 
њамаљонибаи шахсияти наврасон мегардад. 
Бесабаб нест, ки он волидони нисбат ба таќдири 
фарзандони хеш дилсўзанду бо муассисаи 
таълимї ва омўзгорон, махсусан, бо роњбари 
синф робитаи доимї доранд, фарзандонашон чун 
шогирдони хушахлоќу боодоб ва соњиби дониши 
мукаммал ба воя мерасанду ифтихори падару 
модар ва устодон мегарданд. Бо итминон 
метавон гуфт, ки дар оянда низ чунин шогирдони 
ботарбия бањри миллату Ватани азизи худ 
хизмати шоиста мекунанд. 

Дар замони пуртазоди имрўза ва љањонишавии тамаддунњо аз мо-омўзгорон беш аз пеш 

фидокорї ва масъулияту љиддият талаб карда мешавад. Имрўзњо дар саросари љаҳон барои 
баќои миллат ва побарљо мондани забон ва фарњанг ањли башар саъю талош мекунанд. 
Зеро љараёнњои нав ба нави замони њозира, љангњои итилоотии пешакї тарњрезишуда, 
равандњои зуд ивазшавандаи љањони муосир ва барномањои махсуси давлатњои кудратхоњ, 
ки бар зидии ќавмњову миллатњо равона гардидаанд, таъсири худро хоњу нохоњ ба 
мафкураи љомеа мерасонанд. Дар давраи љањонишавї равияву љараёнњои динии ифротї, 
падидањои номатлуб ва таъсири равониву маѓзшўии љавонон хатарњое мебошанд, ки барои 
ба гумроњї бурдани љомеа таъсис ёфтаву амалї мешавад. Њељ гоњ мо бояд фаромўш 
насозем, ки дар солњои нахустини соњибистиќлолї мањз њамин равияву љараёнњои мазњабии 
ба номи «динї» ва иѓвоангез буданд, ки иддае аз љавонони ноогоњро гумроњ намуда, 

Аз ќабул гардидани Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд» дањ сол сипарї мешавад. Дар ин 
муддат ќонуни мазкур барои падару 
модарон дастури бисёр арзишманд ва 
роњнамои хубе бањри тарбияи дурусти 
фарзандон гардид. Дар асоси он волидон 
вазифа ва уњдадории худро назди 
фарзандон хубтар дарк карда, ба таќдири 
ояндаи онњо бештар таваљљуњ мекардагї 
шуданд. Зеро маќсаду мароми асосии 
сиёсати пешгирифтаи давлату њукумат 
таълиму тарбияи њамаљонибаи насли 
навраси ояндасоз мебошад.  

Бешак, ояндаи дурахшони онњо аз 
таълиму тарбияи дуруст ва бенуќсон 
вобастагии калон дорад. Бинобар ин, ман 
низ њамчун як шањрванди Тољикистон 
соњибистиќлол мехостам андешањои худро 
оид ба рафти амалишавии ин ќонун баён 
намуда, якчанд тавсияро аз таљрибаи кори 
худ пешнињод намоям. 
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кишвари моро ба гирдоби љанги шањрвандї кашиданд. Дар натиљаи ин љанги тањмилї 
кишвари мо зарари калони иќтисодиву равонї ва љонї дид. Хушбахтона, ба бахти миллати 
куњанбунёди мо офтоби саодат тулўъ карду оташи љанги бунёдсўз дар муддати кўтоњ бо 
шарофати аќлу заковати азалии миллати сарбаланди мо, бо сарварии фарди љасуру шуљоъ 
мењанпарасту миллатдўст, муњтарам Эмомалї Рањмон хотима ёфт. Тољикон дўстро аз 

душман фарќ кардаву сари як хон нишаста, як бурда нонро бо њам қисмат карданд. Ана, 
њамон рўзњои сахту душворро ба наврасону љавонон бояд ёдоварї кунему водор намоем, ки 
ба ќадри њаёти осудаву фазои тинљу ороми кишвар бирасанд. Њоло таљрибаи сулњи 
тољиконро дар тамоми љањон меомўзанд ва барои њалли масоили зиддияту хушунат ва 
муноќишањо истифода мебаранд, ки ин боиси сарфарозии мо, тољикон, аст. 

Мо, омўзгоронро зарур аст, ки дар нињоди насли наврас, мењру муњаббат, садоќат, 
самимияту вафодориро ба оила, Ватан ва ањли љомеа парвариш намоем. Инчунин, барои 
такмилу донишу маърифат ва фарњанги њуќуќии хонандагон талош варзем. Зеро яке аз 
сабабњои асосии љиноят содир кардани наврасону љавонон надонистани ќонун ва њуќуќу 
озодињои онњо мебошад. Аз ин рў, рисолати омўзгор ва падару модар аз он иборат аст, ки 
њам дар мактаб, њам дар хона барои ташаккули љисмонї, маънавию ахлоќї ва 
донишандўзии насли наврас шароити хубу мусоид фароњам оварда, ба таѓйироти рўњию 
равонї ва рафтору кирдори онњо диќќати љиддї дињанд. Ваќте ки кўдак дар муњити солиму 
ором тарбия ёбаду моњияти таълиму донишомўзиро дуруст ва ба пуррагї дарк кунад, дар 
њаёти ояндаи худ мушкилї намекашад ва дар љамъият мавќеи сазовори хешро пайдо 
мекунад. 

Ба касе пўшида нест, ки душманони миллати мо мехоњанд, бо маќсади роњандозї 
намудани њадафњои муѓризонаву нопоки худ, идеологияи ифротгароиро дар мафкураи 
мардум, махсусан, љавонону наврасон љо намуда, хислатњои бегонапарастиро дар байни 
онњо пањн намоянд. Ваќте ки мо дар дили шогирд њисси худогоњиву худшиносии миллиро 
бедор намудем, вай њељ гоњ ѓояњои бегонапарастї ва аќидањои ѓаразноку хурофотиро ќабул 
намекунад. Тољикистони бињиштосои мо имрўз ба кишвари ободу зебое табдил ёфтааст, ки 
дар он низоми давлатдорї ва њуќуќии мутарраќии муосир амал мекунад. Дар чунин 
Ватани зебо, ки давлат хуќуќу озодињои моро таъмин ва њифз намуда, зиндагии 
шоистаро бароямон фароњам оварда, рўз аз рўз бо мењнати бунёдкоронаву созандаи 
мардуми хушиќболаш рушду нумуъ меёбад, зиндагї кардан ифтихори бузург аст. Агар 
ба насли наврас моњияти истиќлолияти давлатиро, ки бар ивази љонфидоиву 
сарсупурдагии њаммиллатон ва паси сар намудани буњрони нињоят шадиди сиёсиву 
иќтисодї ба даст омадааст, фањмонда тавонем, он гоњ метавонем дар тарбияи дурусти 
онњо комёб гардем. Барои насли наврасро дар роњи дурусти зиндагї њидоят кардан, 
бояд устод худаш намуна бошад, нисбат ба шогирдон эњтиром ва муомилаи неку 
самимона дошта бошад. Бояд омўзгор дўст, маслињатгар, устоди сахтгиру мењрубон ва 
шахси наздики хонандагон бошад. Њар як рафтори нодурусту кирдори номатлуби 
шогирдонро бо љазо ислоњ карданї нашавад. Баръакс, бояд ботамкин бошад ва дар 
муносибат бо чунин шогирдон мењру шафќат ва ѓамхориву рафоќатро дар љойи аввал 
гузорад. Ин рафтори дурандешонаву оќилона метавонад барои ислоњ намудани шогирдоне, 
ки рафтори нодуруст доранд, замина гузорад ва онњоро ба роњи рост ва дуруст њидоят 
кунад 

Роњи дигари ба њадафи дилхоњ расидан хонандагонро ба мењнати муфиди љамъиятї 
љалб намудан аст. Дар сурати бо шавќу завќ ва муњаббату самимият мењнат кардан, дар 
хонандагон эњсоси нав-хушњолї ва ифтихор аз мењнати худ, ќаноатмандї аз натиљаи 
нињоии кори анљомдодаашон ба вуљуд меояд, ки онњоро ба мењнатдўстї водор менамояд ва 
минбаъд ба ќадри мењнати ањли зањмат мерасанд. 

Холмурод ЃИЁСПУР - 
омўзгори мактаби №6, 

ноњияи Шамсиддин Шоњин 
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БИСТСОЛАИ ОМӮЗИШ 
 
ТЕХНОЛОГИЯИ ИННОВАТСИОНӢ 

 

МО ВА  

ТАРБИЯИ ЭКОЛОГӢ  
 
Пас, пайваста ба он мо, омӯзгорон ва 

волидон, бояд ҷаҳонбинии илмии ҷавононро 
ташаккул диҳем, тарбияи меҳнатиро дуруст 
ба роҳ монем. Сатҳи тарбияи ватандӯстӣ ва 
интернатсионалӣ, эстетикӣ, маънавӣ ва 
экологиро боз ҳам баланд бардорем. 
Табиатро дӯст доштан Ватанро дӯст доштан 
аст. Табиати бепоёни Ватани мо сарчашмаи 
ҳаёти моддиву маънавии мардум аст. Бояд 
хотиррасон кард, ки таълими фанҳои 
ботаника, зоология, география, физика, 
химия, астрономия, анатомия, физиология ва 
гигиенаи одам оид ба тарбияи экологӣ 
имкониятҳои калон доранд ва ин 

имкониятҳоро мо, омӯзгорон, бояд пурсамар истифода барем. Яке аз шартҳои муҳимми 
муҳофизати табиат ва самаранок истифодабарии сарватҳои табиӣ ғамхорӣ нисбат ба табиат ва 
сарватҳои он ва ҳамчунин, дар рӯҳияи табиатдӯстӣ тарбия намудани хонандагон мебошад. Барои 
ба амал баровардани ин мақсад, ба хонандагон 
фаҳмонидани чунин масъалаҳои муҳити атроф ва 
муҳофизати он зарур аст: 

1) Нақши муҳимми робитаи табиат ва инсон; 
2) Аҳамияти корҳои тарбиявию тарғиботӣ оид ба 

муҳофизати муҳити зист. 
Муҳимтарин шарте, ки муҳофизати табиатро таъмин 

менамояд, муносибати эҳтиёткорона ва ғамхорона ба табиат 
мебошад. Ин гуна муносибат ё тарбияро дар хонандагон 
ҳанӯз аз синфҳои ибтидоӣ тарбия намудан лозим аст. 
Бинобар ин, зарур аст, ки дар шогирдон ҳисси дӯст доштани 
табиат ва малакаҳои эҳтиёткорона истифода бурдани 
бойигариҳои он ҳосил кунонида шавад. Хонандагон дар 
асоси донишҳои ҳосилкардаашон бояд дарк карда тавонанд, 
ки табиат аз қисмҳои бо ҳам вобаста ва алоқаманд иборат 
аст. Бинобар ин, тағйир додани яке аз онҳо боиси тағйир ёфтани дигарашон мегардад. Дар ҳифз 
намудани табиат маҳфили “Табиатшиносони ҷавон”, ки дар мактабу созмони “Ахтарон”, маркази 
“Табиатшиносон” ташкил карда мешавад, нақши калон мебозад. Хонандагон зебоӣ ва гуногунии 
табиатро дарк намуда, барои ҳифз намудани парандагон, ҳайвонот ва растаниҳои нодир, 
ҳамчунин, ҷамъоварӣ намудани растаниҳои шифобахши Ватан мекӯшанд. Дар нақшаи тарбиявии 
роҳбарони синфи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ доир ба муҳофизати табиат тавсияҳои 
зерин пешниҳод карда мешаванд: 

 Дар кабинети биология ва қитъаи таълимию таҷрибавии зиндаи мактаб ташкил намудани 
гӯшаи зиндаи табиат; Бо ёрии волидайн дар ташкилу ободгардонии гӯшаи зиндаи табиат саҳм 
гузоштан; Ташкил ва гузаронидани саёҳатҳои мавсимӣ ба табиат; Дар хонишҳои беруназсинфӣ 
бештар хондани адабиёти илмӣ – оммавӣ вобаста ба табиату сарватҳои он; Дар дарсҳо аз мақола, 
чистон, тезгӯякҳо ва пандҳои бузургон доир ба омӯзиши табиат самаранок истифода бурдан; Дар 

Тарбияи экологӣ яке аз қисмҳои тарбияи 

умумихалқӣ мебошад. Ба муҳофизати 

табиат тамоми ташкилотҳои ҷамъиятӣ, 

муассисаҳои илмӣ, донишҷӯёну хонандагони 

мактаб ва ҳамчунин, шахсони синнусоли 

гуногунро ҷалб намудан зарур аст. Дар 

тарғиби муҳофизати табиат ва истифодаи 

самараноки захираҳои он бояд муассисаҳои 

фарҳангӣ, матбуот, рӯзномаҳои илмӣ – 

оммавӣ, телевизиону радио низ фаъолона 

иштирок намоянд.  

Ҳар як фард ҳангоми шарҳи мафҳумҳои 

нақлиёт, муҳофизати Ватан, 

“интенсификатсия”–и хоҷагии қишлоқ, 

баландбардории меҳнат, тозагии обу ҳаво, 

тараққиёти саноати химия, газ, нафт, 

парвариши ҷангал ва мамнӯъгоҳҳо, прогресси 

илму техника, тарбияи ватандӯстӣ – 

интернатсионалӣ, илмию эстетикӣ, 

гуманистӣ дар мактабу оила ва ҷомеа, як 

маънии муҳимми дигарро дар хотир гиранд: 

экология ва ё ҳифзи муҳити зист. 
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кабудизоркунии табиати маҳал фаъолона иштирок кардан; Таҳия ва ташкил кардани тақвими 
табиат; Дар дарсҳои забон ва адабиёт навиштани эссе ва нақлҳои хаттӣ. 

Дар ташаккули маърифати экологии хонандагон корҳои беруназсинфӣ нақши калон 
мебозанд. Барои он ки диққати хонандагон ба масъалаҳои муҳим ҷалб карда шавад, пеш аз ҳама, 
бахшида ба мавзӯи муҳофизати табиат суҳбату лексияҳо, намоиши кинофилмҳо, чорабиниҳои 
“Иди гулҳо”, “Рӯзи парандаҳо”, “Иди Наврӯз”, ҷашнҳои Меҳргон, Садаву Тиргонро гузаронидан 
зарур аст. Дар қатори ин чорабиниҳо дар мактабҳо бо ёрии хонандагони синфҳои ибтидоӣ 
маҳфили “Муҳофизати табиат”-ро таъсис додан лозим аст. Шӯрои маҳфил, аз роҳбари мактаб сар 
карда то роҳбарони синфию омӯзгорони фаннӣ, ҳамчунин, кумитаи падару модарони деҳаро дар 
бар мегирад. Ҳангоми бо хоҷагии ҷангал, идораи санитарӣ шартнома доштани мактаб, 
метавонанд ин сохторҳо низ дар маҳфили “Муҳофизати табиат” ширкат намоянд. Хонандагон 
ҳангоми суханрониҳои омӯзгорони равияҳои табиатшиносӣ, сохторҳои дахлдошта ва баъзан аз 
таҷрибаи рӯзгори падарон дониши кофӣ пайдо мекунанд. Инчунин, вақти дар таътил будан бояд 
зери роҳбарии волидон ва омӯзгорони дабистонҳо доир ба ҳифзи муҳити зист, вобаста ба синну 
сол саёҳату гербарияҳо ташкил карда шуда, хонандагонро водор кардан даркор, то дар васфи 
табиат шеърҳо хонда, иншо нависанд ва расм кашанд. 

Экология ва ҳифзи табиат қисми ҷудонашаванда сиёсат, иқтисодиёт ва афкори ҷамъият, 
мардум ва гарави солимии ҷомеа мебошад. Бояд иқрор шуд, ки дар муҳофизати табиат 
муваффақиятҳо ба даст омада бошанд ҳам, камбудию норасоии зиёде ҳанӯз мавҷуд ҳаст. Пеш аз 
ҳама, ҳалли ин масъала маърифати баланди экологии ҷомеаро металабад, ки барои ҳалли он 
саҳми омӯзгорони фанни биология ва дар умум, тамоми қишри ҷомеае, ки аз маърифати экологӣ 
баҳраваранд, калон мебошад. Дар ин бобат, ташкил намудани дарсҳои факултативӣ, курсҳои 
махсус доир ба “Асосҳои муҳофизати табиат” ва маҳфилҳои “Дӯстдорони табиат” барои 
мардуми одӣ дар маҳалҳо ба мақсад мувофиқ аст. Барои самарабахш ташкил намудани тарбияи 
экологӣ ва баланд бардоштани сатҳи маърифати экологӣ, истифода намудан аз усулҳои нави 
таълим (салоҳиятнокӣ), методҳои нав ба мақсад мувофиқ мебошад. Дар ҷумҳурӣ доир ба ин 
масъала як чанд қонуну қарор қабул карда шудаанд. Аз ҷумла; дар Конститусияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар моддаҳои зерин қайд шудааст: 

Моддаи 13. Замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои ҳавоӣ, олами набототу ҳайвонот ва 
дигар бойигарии табиӣ, моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодаи самараноки 
онҳоро ба манфиати халқ кафолат медиҳад. 

Моддаи 44. Ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ вазифаи ҳар як шахс аст. 
Инчунин, “Қонуни давлатӣ оид ба назорати санитарии партовҳои истеҳсолӣ ва маишӣ”, 

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба вазъи таълим ва тарбияи экологии аҳолӣ” (23. 
03. 1995); Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба экспертизаи экологӣ” (05. 03. 2003); Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба фазои атмосфера” (01. 01. 1996) ва ташаббусҳои пайдарпайи 
Пешвои миллат аз минбари СММ доир ба об. Айни ҳол дар ҷаҳони муосир як қатор масъалаҳои 
ҳалталаб ҷомеаро ба изтироб овардаанд. Аз ҷумла, гармшавии глобалии иқлим, талафёбии 
гуногуни биологӣ, биёбоншавӣ ва вайроншавии замин, ифлосшавии фазои атроф, норасоӣ ва 
сифати пасти оби нӯшокӣ, аз меъёр зиёд буридани ҷангалзорҳо ва амсоли инҳо, барои ҳалли 
проблемаҳои экологӣ дар ҳар як минтақа бояд корҳои зеринро ҳал намуд: 

 Ба тартиб даровардани маҳалли истиқомат, татбиқи тадбирҳои истеҳсолии технологӣ дар 
саноат, аз ҷумла, дуюмбора истифода намудани партовҳо; Дар хоҷагии қишлоқ аз усулҳои 
муборизаи кимиёвии наботот бар зидди ҳашарот даст кашида, усулҳои муборизаи биологиро 
истифода намудан; Барқарор ва зиёд намудани ҷангал, ки яке аз иқдомҳои пешгирифтаи Сарвари 
давлат мебошад; Кам намудани эррозияи хок; Ҳифз намудани мамнӯъгоҳҳо ва парваришгоҳҳо. 
Ташвиқу тарғиб намудани дониши экологӣ ба воситаи садо ва симо. 

 

Б. ЗОҲИДОВ , Қ. НАСРИДДИНОВ , Қ. КУЛИЕВ –  

омӯзгорони ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур,  

И. ҚАЛАНДАРОВ – омӯзгор, мутахассиси  

Сарраёсати маорифи ш. Душанбе 
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ТАЪЛИМИ ХИМИЯ ДАР 

ЗАМОНИ МУОСИР 
 
Хусусан, дар рафти дарсҳо, таҳти роҳбарии 

омӯзгор хонандагон метавонанд тарзи 

истифодабарии компютерро омӯзанд. Баланд 

бардоштани сифати таълим бе ворид намудани 

технологияи инноватсионии компютерӣ дар 

раванди он хело душвор аст. Барои амалӣ 

шудани чунин мақсад зарур аст, ки ба нақшаҳои 

таълимии ихтисосҳои фанни химия қисматҳои 

технологияи инноватсионӣ, ба монанди 

истифодаи компютер, мултимедиа ва проектору 

тахтаи электронӣ, ки барои омӯзиши химия ёрии калон мерасонанд, ворид карда шавад. Мақсади 

ниҳоии ворид намудани технологияи инноватсионии компютерӣ дар раванди таълими химия истифода 

карда тавонистани компютер барои аз худ намудани маълумот оид ба раванд ва ҳодисаҳои табиии дар 

фаъолияти амалии инсон ҷойдошта мебошад. Омӯзиши фанни химия методҳои хоси худро дошта аз 

дигар фанҳои таълимӣ фарқ мекунад. Яке аз чунин методҳои омӯзиш баргузории корҳои амалӣ-

лабораторӣ мебошад. Дар ҷараёни ин амалиёт аксаран 

компютер ёрирасони омӯзгор шуда метавонад. Кори 

амалӣ ё лабораториро бояд хонанда худаш иҷро 

кунад, чунки ин хеле хуб аст, агар вай гузариши 

реаксияҳои химиявиро бо чашми худ бинад ва 

моҳияти онро дарк намояд. Агар барои гузаронидани 

таҷриба дар лабораторияи химиявӣ имконият мавҷуд 

набошад, он гоҳ компютер имконият медиҳад, ки 

онро тавассути намоиш нишон диҳем. Ин методи 

омӯзиш ба хонандагони фаҳмиши сусти 

химиявидошта имконият медиҳад, ки ин фанро 

пурратар аз худ намоянд. 

Бояд зикр кард, ки технологияи таълим маънои 

онро надорад, ки пурра аз методикаи анъанавии таълим даст кашем. Технологияро ба ҷои методҳои 

таълим истифода намебаранд, балки ҳамчун қисми таркибии методикаи фан арзёбӣ мекунанд. 

Хусусияти технологияи иттилоотӣ дар он аст, ки раванди таълими мақсаднок ва натиҷанок 

банақшагирифта амалан татбиқ карда шаванд. Фаъолияти омӯзгор ва фаъолияти кор таҳти назорати ӯ 

буда, тавре ташкил карда мешавад, ки ҳар як амал бо навбат сурат мегирад ва иҷрои онҳо натиҷаҳои 

дилхоҳи пешбиншударо медиҳад. Имконияти дигари истифодабарии технологияи компютерӣ ва 

технологияи ииттилоотӣ дар он аст, ки дар муддати кӯтоҳ дониши хонандагонро таҳти назорат гирем. 

Ҳозир ҳамаи он китобҳои электроние, ки дар сайтҳои интернетӣ ва компютерӣ дида мешаванд, дорои 

машқу масъалаҳо, ҳалли онҳо, тестҳои гуногун ва намунаи иҷроиши онҳо мебошанд. Инчунин, барои 

назорат намудан журналҳои махсусе ҳастанд, ки хонанда метавонад сатҳи дониши худро санҷида, 

натиҷаашро дар ин журнали давомотӣ ва назоратӣ қайд намояд. Дониши хонанда аз тарафи компютер 

назорат карда мешавад, чунки супориш барои ҳар боб ё мавзӯъ алоҳида пешниҳод шудааст, ки онро 

компютер, дар чанд имконият ва дар муддати чӣ гуна вақт иҷро шудаанаш низ қайд мекунад. Инчунин 

истифодабарии барномаҳои назоратӣ имконият медиҳад, ки хонанда ба донишаш худаш баҳо диҳад. Ба 

ғайр аз бартариҳое, ки техникаи ҳозиразамон имконият медиҳад, норасоихо низ дида мешаванд. Имрӯз 

технологияи инноватсионии компютерӣ як ҷузъи ҷудонашавандаи ҳаёти одамон мебошад. Дар замони 

Дар вақтҳои охир зери мафҳуми 

“технологияи инноватсионӣ” бисёртар 

технологияи компютериро дарк мекунанд. 

Хусусан, технологияи инноватсионӣ, ки бо 

истифодаи компютерҳо ва бо таъмини 

барномаҳо барои нигоҳдорӣ, мубаддалкунӣ, 

ҳимоя, коркард, интиқол ва гирифтани ахбор 

сари кор дорад. Мувофиқи таърифи 

қабулкардаи ЮНЕСКО технологияи 

инноватсионӣ маҷмӯи фанҳои алоқаи 

мутақобилдоштаи технологӣ ва муҳандисӣ 

буда, методҳои ташкили натиҷабахши 

меҳнати инсонҳоеро, ки бо коркард ва нигоҳ 

доштани ахборот машғуланд, меомӯзад. 
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муосир бояд ҳар як омӯзгор, новобаста аз фанни таълимӣ, дарси худро бо истифодаи технологияи 

инноватсионии компютерӣ гузаронад, зеро чунин дарсҳо гуногунранг, пурмуҳтаво, шавқовар буда, 

сарфаи вақти омӯзгору донишҷӯро таъмин менамоянд. Омӯзгоре, ки дар дарси худ технологияи 

инноватсионии компютериро истифода менамояд, роҳбалад, мушовир, таҳлилгар ва манбаи 

маълумотдиҳии актуалӣ шуда метавонад. Омӯзгор маълумотеро, ки аз адабиёти гуногун, аз он ҷумла аз 

интернет дастрас мекунад, омӯхта онро таҳлил кардаву нигоҳ дошта метавонад, ки минбаъд барои 

маълумотдиҳӣ истифода барад. Чунин омӯзгор дар донишҷӯён маҳорати таҳқиқотчигӣ, маданияти 

муоширатро инкишоф дода, ҷаҳонбинии онҳоро васеъ менамояд. Омӯзгор метавонад технологияи 

инноватсионии компютериро дар ҳар дарс ва дар лаҳзаҳои алоҳида истифода намояд. Дар аввал 

истифодаи презентатсия, ҳангоми гузориши маводи нав бомақсад мебошад. Зеро дар он таҷрибаҳои 

намоишӣ ва саволҳои тестӣ барои тамоми синф ҳамчун аёният хизмат намуда, фаъолияти 

донишҷӯёнро дар дарсҳо зиёд мекунад, ки ин азхудкунии маводи нав аз ҷониби шунавандагон сабаб 

мегардад. Дуюм, баландшавии сифати таълими фан ба мунтазам назорат намудани дониши 

хонандагон вобаста аст, ки барои ин дар оғози ҳар дарс санҷиши кӯтоҳмуддати тестии назоратӣ бояд 

гузаронида шавад. Сеюм, истифодаи технологияи инноватсионии компютерӣ дар намудҳои гуногуни 

дарсҳои химия мебошад. Дар ин маврид истифода намудани компютер ба донишҷӯён фаъолияти 

илмии онҳоро бедор намуда, шавқи донишҷӯёнро барои аз худ намудани фан зиёд мекунад. Гуфтаҳои 

болоро дар шакли нақшаи зерин нишон додан мумкин: 

Зинаҳои гуногуни дарси химия бо истифодаи компютер 

 
Чаҳорум, дар дарсҳои химия барномаҳои гуногуни омӯзиширо истифода намудан мумкин 

аст. Аз ҷумла, барномаҳое, ки барои омӯзиши фанни химия истифода мешаванд, чунин 

мебошанд: истифодаи маълумотномаҳо оид ба мавзӯҳои алоҳида; ҳалли масъалаҳои ҳисобӣ; 

ҳалли масъалаҳои таҷрибавӣ; ташкил ва гузаронидани корҳои лабораторӣ ва амалӣ; назорати 

мунтазам ва баҳодиҳии дониш. 

Истифодаи технологияи инноватсионӣ-компютерӣ дар ҳар дарс шавқу ҳаваси донишҷӯёнро 

ба фан зиёд намуда, ба интихоби касб таъсири калон мерасонад. Ҳангоми истифода намудани 

технологияи инноватсионии компютерӣ дар дарсҳои химия ба чунин натиҷаҳо ноил гаштан 

мумкин аст: қабул шудани маълумот бо якчанд аъзои ҳис; фаъол намудани диққати дониҷӯён; 

баланд намудани шавқу ҳавас ба фан; баланд намудани сифати маводи таълим; самаранок 

истифода намудани вақти муқарраршуда; ҳаматарафа инкишоф ёфтани донишҷӯён; 

баландшавии сифати таҳсилот; тайёр намудани мутахассисони баландсавия. 

Хулоса, технологияҳои иттилоотӣ на танҳо хонандаро водор месозанд, ки оид ба мавзӯъҳои 

мушаххас маълумот дошта бошанд, балки маҳорати эҷодии ӯро ба вуҷуд меоранд, ки ин асоси 

таълими фанҳои табиатшиносӣ мебошад. 

 

Баҳрон ЗУЛФОНОВ –  

ходими пешбари илмии 

 шуъбаи фанҳои табиӣ-риёзии ПРМ 
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ГЕОМЕТРИЯ 

 

ЧАНД АНДЕША ОИД БА 

ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО 
 

Зарур аст, ки бо ҳамроҳии хонандагон 
бештар масъалаҳои гуногунро ҳал карда, 
оҳиста-оҳиста аз масъалаҳои сода ба 
мураккаб гузашт. Масалан, хонандагон аз 
синфҳои поёнӣ сар карда бояд намудҳои 
секунҷаҳо, чоркунҷаҳо, хатҳои рости 
параллелӣ, хатҳои рости перпедикулярӣ, 
хатҳои моил, давра, доира ва дигар шаклҳоро 
шиносанд ва дар дафтарашон расмҳои 
онҳоро тасвир намоянд. Периметри секунҷа, 
чоркунҷа, давра, дарозии порча, дарозии 
давра ва ғайраро ҳисоб карда тавонанд. Зеро 
ин намуди масъалаҳо аллакай дар китобҳои 

математикаи синфҳои поёнӣ мавҷуданд. Пас аз ин, мунтазам ба омӯзиши масъалаҳои 
мураккабтар гузаштан лозим аст. 

Масъала. Дарозии тарафҳои секунҷа ба 4 см, 5 см ва 7 см баробар аст. Периметри секунҷаро 
ёбед: 

Талабот. Кашидани расми секунҷа, бо ҳарфҳо ишорат намудани дарозии тарафҳо, ёфтани 
суммаи тарафҳо. Агар хонандагон қоидаи ёфтани периметри секунҷаро аз худ карда бошанд, 
суммаи дарозии тарафҳои секунҷаро ба осонӣ ёфта метавонанд. 

Дода шудааст:  
а = 4 см.  
в = 5 см.  
с = 7см.  
Р=?  
Ҳал: Р = а+в+с = 4 см + 5 см + 7 см = 16 см 
 Р = 15 см. 
Баъдан аз рӯи дарозии периметр ва ду тарафи он, 

ёфтани дарозии тарафи сеюм, ба ёфтани суммаи кунҷҳои дарунии секунҷа гузаштан лозим аст.  
Талабот: Хонандагон таърифи суммаи кунҷҳои дарунии секунҷаро донанд; Ишораи 

кунҷҳоро донанд; Формуллаи α+β+γ = 180°-ро донанд; Баробарии кунҷҳои амудӣ ва ҳамсояро 
донанд. 

Масъалаҳои намуди зеринро бо ҳамроҳии хонандагон ҳал кардан аз манфиат холӣ нест. 
Масъала. Кунҷҳои секунҷа ҳамчун 2:3:4 нисбат доранд. Бузургии кунҷҳои секунҷаро ёбед.  
Барои осонии ҳалли масъала кунҷҳои секунҷаро ин тавр ишора мекунем: 
Дода шудааст:  
α = 2х, β = 3х, γ = 4х.  
α = ? β = ? γ =?  
Ҳал: 
α+β+γ=1800 β  
2х+3х+4х=1800 
9х=1800 
х=200 
2х = 2٠200 = 400.  
3х = 3٠200 = 600.  
4х = 4 ٠200 = 800. 

Ҳалли масъалаҳои геомертӣ нақша ва ё 

алгоритми муайяни ҳалли худро надорад. 

Ҳар як хонанда ва ё омӯзгор бо роҳу усулҳои 

гуногун масъалаҳоро ҳал менамоянд: яке бо 

усулу тарзи мураккаб, дигаре бо усули сода, 

сеюмин бо роҳи қиматгузорӣ, дигаре бо 

истифода бурдани теорема, таъриф, 

аксиомаҳо, усули ченкунӣ дар нақшаҳо ва 

ғайра. 

Барои ба хонандагон омӯзонидан ва дар 

зеҳни онҳо ҳосил намудани малакаву 

маҳорати масъалаҳалкунӣ роҳҳо ва 

усулҳои содатаринро интихоб кардан 

лозим аст, то хонандаи имрӯза, ки доимо 

бо асбобҳои иттилоотӣ сари кор дорад, ба 

масъалаҳалкунӣ шавқу рағбат пайдо 

намояд. 
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Ҷавоб: 400; 600; 800. 
Методи тафриқаро бештар истифода бурдан лозим аст, яъне дар дарсҳои оянда, дар 

маҳфилҳо пай дар пай масъалаҳои монанди инро бештар ҳал кардан ба манфиати кор ва 
донишандӯзии хонандагон ва омӯзгорони ҷавон аст. Дар дарсҳои минбаъда бо тарзу усулҳои 
сода омӯзонидану ёфтани дарозии тарафҳои секунҷа бо истифодаи теоремаи Пифагор, ёфтани 
масоҳати секунҷа бо ёрии формулаи Герон ва нисфи росткунҷа ба дониши хонандагон боз 
дониши нав зам намуда, барои ҳалли масъалаҳои мураккабтар замина пайдо мешавад. Омӯзгори 
имрӯза доимо бояд дар ҷустуҷӯи роҳҳои содатарини ҳалли мисол ва масъалаҳо бошад. 

Ҳалли масъалаи дигареро дида мебароем: 
Дарозии тарафҳои секунҷа ба 13 см, 14 см ва 15 см баробар аст. Баландии секунҷаро, ки ба 

тарафи АВ фароварда шудааст, ёбед: (Дар ҳалли ин масъала аз формулаи Герон ва ёфтани 
масоҳати секунҷа истифода бурдан ба мақсад мувофиқ аст.) 

Дода шудааст:  
АВ = 15 см 
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Масъалаи дигареро дида мебароем, дар натиҷаи сода кардани нақшаи он, ҳалли он дар асоси 
формуллаи Герон ва ёфтани масоҳати секунҷа ва росткунҷа бо усули осон ҳал карда мешавад. 

Масъала: Тарафҳои праллели трапетсия ба 60 см ва 20 см баробар буда, тарафҳои паҳлуияш 
ба 13 см ва 37 см баробар аст. Масоҳати трапетсияро ёбед:  

Дода шудааст: 
АD = 60 см 
АВ = 37 см  
ВС = 20 см 
CD = 13 см 
Ҳал:  
AD = AF + FD. 60 = АF + 20 + ED 
AF = ED = 60 – 20 = 40. 
Масоҳати секунҷаи АСD-ро меёбем.  
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Масҳати росткунҷаи АВСЕ ро меёбем. 
S = a·b = CE·BC = 12·20 = 240 см2. 
S = 240 см2. 
S = S1 + S = 240 + 240 = 480 см2. 
 Ба воситаи истифода ин усулҳои сода ба хонандагон фаҳмонидани ҳалли масъалаҳои 

ҳалашон мушкил хело манфиатовар аст. 

 

Нурулло АБДУЛЛОЕВ – 

омӯзгори муассисаи таҳсилоти 

 миёнаи умуии №2, ноҳияи Данғара 
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ИСТИЛОҲОТ 

 

ПАРВАНДА Ё ПӮША? 
 
 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи забони давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар таҳрири нав аз 5 октябри 
соли 2009, №553 ба тасвиб расид. Дар назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Кумитаи 
забон ва истилоҳот таъсис дода шудааст, то 
ки татбиқи қонунро таъмин созад. Дар робита 
ба ин корҳои фаровоне сурат гирифтаву 
анҷом хоҳанд гирифт. Таъкид кардан 
бамаврид аст, ки дар ҳамаи баромад ва 
вохӯриҳо бо тамоми қишрҳои аҳолӣ 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар мавриди донистану омӯхтани забони модарӣ, фаро 
гирифтани адабиёту фарҳанги миллӣ ва дар радифи инҳо, омӯхтани забонҳои русиву англисӣ 
таъкид кардаанд ва таъкид менамоянд. 

Вақтҳои охир аз тарафи олимони забоншинос оид ба таҳқиқу таҳияи истилоҳот корҳои 
назаррас анҷом дода шуданд. Албатта, кори муқаррар сохтану таҳияи ислоҳот кори як-дурӯза 
набуда, вақту замон мехоҳад. Бинобар ин, ба назари 
мо, пас аз муҳокимаҳо қабул кардани ислоҳот 
пазируфта шаванд, ки бори маъноро мекашанд. Ва 
баъдан кӯшиш ба харҷ додан лозим, ки дар интихоби 
истилоҳот сермаъноӣ роҳ наёбад, зеро он омӯхтану 
даркро душвор мегардонад. Мутаассифона, вақтҳои 
охир баъзеҳо ба сифати истилоҳ пазируфтани 
вожаҳоеро тавсия медиҳанд, ки бори маъноро 
намекашанд. Шояд чунин амал дар забонҳое қобили 
татбиқ бошанд, ки таркиби луғавиашон чандон ғанӣ 
нест. Вале ба назари мо, забони тоҷикӣ қудрат дорад, 
ки ҳама гуна мафҳумро баён карда тавонад. Албатта, ҷустуҷӯ бояд кард. Барои мисол, баъзан дар 
луғатномаҳо вожаи «киф»-ро борҷома, тӯрхалта, портфел, сумка маънидод кардаанд, ки бояд 
дарк кард: аз рӯи инсоф, ҳеҷ гоҳ «тӯрхалта» - ро «киф» нагуфтаанду намегӯянд. Ба хотири ин ки 
чунин ҳодисаҳо рух надиҳанд, аввал истилоҳотро ба муҳокимаи мутахассисон гузоштан зарур 
аст. Ба наздикӣ маводеро дар асноди меъёрии ҳуқуқии соҳаи маориф хондам, дар он ҷо делои 
шахсии хонандаро «парванда» гуфтаанд ва навиштаанд. Ҳамзамон, дар як мақолаи ҳафтаномаи 
«Омӯзгор» аз 10 сентябри соли 2020, №37 чунин ҷумла ба назар расид: «Аз ибтидо аз 01.07.2020 
аз теъдоди рисолаҳои дар шӯрои диссертатсионӣ ҳимояшуда ба комисияи 803 парвандаи 
аттестатсионӣ ворид гардидааст. Пас аз омӯзиши парвандаҳои мазкур дар шуъбаҳои 
аттестатсионӣ ва арзёбии онҳо аз тарафи шӯрои экспертӣ дар раёсати комисияи 551 парвандаи 
аттестатсионӣ тасдиқ гардида, 39 парванда рад карда шуд.» 

 Пас аз мутолиаи ҷумлаи мазкур хостем, ки андешаҳоямонро перомуни истилоҳ ё воситаи 
«парванда» баён созем. Дар истифода ва шарҳи вожаҳои русии «дело, папка, портфель, сумка» 
гуногунандешӣ дида мешавад. Ба хотири он ки вожаи дақиқ интихоб гардад, мо дар қадами аввал 
шарҳи чанде аз фарҳангномаҳоро манзур месозему сипас хулосаи хешро баён менамоем. Аслан 
гап сари истилоҳ ё ба ифодаи дигар, вожаи «парванда» меравад, зеро таҳти мафҳуми мазкур дар 
қадами аввал парвандаи судӣ (ҷиноятӣ) фаҳмида мешавад. Делои шахсии хонандаро парванда 
гуфтан, ба назари мо, салоҳ нест. Албатта, соҳибназарон ва махсусан онҳое, ки асосан ба кори 
тарҷума машғуланд ва ё мутахассисанд, дар ин маврид мулоҳизаҳояшонро баён медоранд ва дар 

Пас аз ба даст овардани Истиқлолияти 

давлатӣ марбут ба мавқеи забони тоҷикӣ ва 

рушди он дар кишварамон корҳои зиёде 

анҷом дода шуданд. Бо назардошти шароит 

ва фазои Тоҷикистони соҳибистиқлол дар 

ҷомеа муносибати нав ба забону адабиёт, 

мероси фарҳангию анъанаҳои миллӣ ба роҳ 

монда шуд. Ба андешаи мо, дар ягон давру 

замон ба рушди забону тоза нигоҳ доштани 

он чунин ғамхорие аз ҷониби давлат зоҳир 

нагашта буд. Қонуну қарорҳое, ки дар 

робита бо рушди забони давлатӣ қабул карда 

шудаанд, далели ин маънист. Дар моддаи 2-

юми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

чунин омадааст: «Забони давлатии 

Тоҷикистон забони тоҷикӣ аст.» 
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натиҷаи вожаи дурусту ифодакунанда маънои воқеӣ пайдо мешавад. Дар «Луғати русӣ- тоҷикӣ» 
(М. 1985) вожаҳои «дело, папка, портфель ва сумка»-ро чунин тарҷума кардаанд: «Дело - 11. 
Конц. Дела хранятся в папках- делаҳо дар папкаҳо нигоҳ дошта мешаванд; подшить делу- ба 
дела дӯхтан; дело номер пять- делаи рақами панҷ. (саҳ.206); папка-  

 1. папка, ҷузъгир; папка для бумаг- ҷузъгир. 2. Уст. (картонный переплёт) муқоваи картонӣ 
(саҳ. 681); портфель. 

 1.ҷузвкаш, ҷузвгир, киф, портфель; кожаный 6-портфели гармин. Портфельный,-ая, ое… и 
ҷувзкаш,…и ҷувзгир,… (саҳ.804) сумка- 1 сумка, қапчуқи дастӣ (саҳ.1080). 

 Г. А. Восканян дар «Фарҳанги русӣ ба форсӣ» (м.1986) вожаҳои русии «дело, папка, сумка 
ва портфель- ро ба форсӣ чунин шарҳ додааст: Дело-4. (документы) парванда, дусия; личное- о 
парвандаи истихдомӣ; внести в-о замимаи парванда кардан (саҳ. 127) папка- ҷузвдон, кортаи 
(кортон) (саҳ.113); портфель- 1 киф; положить в-6 туи киф гузоштан; вытащить из- я аз туи киф 
даровардан (саҳ. 482); сумка- киф (дастӣ), киса; дамская- кифи занона; охотничья - кифи шикор;- 
противогаза кисамоски зиддигаз. (саҳ.691). 

 Мураттибони «Фарҳанги русӣ ба форсӣ» (м.1965) дар таҳрири А. … ва Л.С.П…… вожаҳои 
русии дело, папка, портфел ва сумка»- ро ба форсӣ ба таври зайл шарҳ додаанд: дело- 5 
(судебное и.т.п.)- парванда, амр (мн. умур); даъво (мн. деловӣ) (иск); уголовное - парвадаи ҷазоӣ; 
6. (собрание документов) парванда, дусия; личное - парвандаи шахсӣ; подшить к делу - туи 
парванда, гузоштан(саҳ.185); папка- ҷузвадон. Кортан (картон) (саҳ.567); портфель- 1. (для бумаг 
и.т.п.) киф (саҳ.656); сумка 1. Киф (дастӣ); амская_ киф занона; 2. Зоол. Киса (саҳ.908). 

 Вожаҳои «дело, папка ва портфель» дар «қомуси русӣ ба пашту ва дарӣ» (М. 1983, дар 
таҳрири илмии доктор Ғулом Мустафо Расулӣ) чунин шарҳ дода шудаанд: дело-3. канц. Дусия 
(саҳ.183); папка- (для бумаг) дусия, кортан (картон) (саҳ.445) портфель- ҷуздон (саҳ.518); сумка- 
для книг бекс, халта (саҳ.670). 

 Мураттибони «Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ» (Душанбе, 2006) вожаҳои «сумка», «папка» ва 
«парванда»-ро ба тоҷикӣ чунин шарҳ додаанд: сумка-сумка (саҳ.559), папка (для бумаг)- папка 
(саҳ.454); парванда кн. 1. Канцелярское дело; 2. Судебное дело (документы) (саҳ.454). 

Таҳиягарони «Фарҳанги форсӣ ба русӣ» (м. 1985) вожаҳои «парванда, ҷузва, ҷузвадон, 
дусия, пӯша»-ро ба таври зайл ба форсӣ тарҷума кардаанд; парванда- 1. Концелярское дело; 
досье; парвандаи истихдомӣ- личное дело; 2. Судебное дело (з.1, саҳ.293); ҷузва мн. ҷузавот. 
1)брожюра; 2) печатный лист (книги) 3) выпуск (часть сочинения); ҷузвадон- папка (картонная) 
(ҷ.1, саҳ.436); дусия - досье, дело (судебное концелярские) (ҷ.1, саҳ. 679); 

 Дар «Қомуси дарӣ ба русӣ» (м.1978 зери роҳбарии Л.Н. Киселева) вожаи «ҷуздон» ба русӣ 
дар шакли зайл шарҳ дода шудааст: ҷуздон- папка, портфель, сумка для учебников (саҳ.250); 

Муаллифи «Луғати тафсирии калимаҳои русӣ- интернатсионалӣ (Душанбе, 1984) Воҳид 
Шарифов вожаи «папка»-ро ин тавр тафсир кардааст: папка-(аз нем.-Рарре- картон)- портфели 
бедаста, барои нигоҳ доштани қоғаз, ҳуҷатҳо, ки аз картон, чарм, матоъҳои синтетикӣ месозанд 
(саҳ.225). 

 «Фарҳангии забони тоҷикӣ» (м.1969) вожаҳои «парванда ва ҷузъ // ҷузв»- ро дар ин шакл 
тафсир кардааст: парванда 1. Бастаи ҷома, буғча, тугунчак. 2. дӯхтаи ҷуволмонанде, ки даҳони он 
аз паҳлуяш буда, дӯкондорҳои баззоз чизҳои худро дар он мегузоранд; хӯрҷин. (ҷ.2, саҳ. 28); 
ҷузъ//ҷузв 1. қисм, пора, бахш, ҳисса; узви чизе. 2. Яке аз сӣ пораи Қуръон. 3. Қисме аз китоб, 
якчанд варақ аз китоб: маҷ. китоби хурде, ҳамчун рисола (ҷ.2, саҳ.793). 

 Мураттибони «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» (Душанбе, 2010) вожаҳои «ҷузвадон 
ҷузвгир, ҷузвдон ва парванда»- ро ба шакли зайл тафсир намудаанд: «ҷузвадон- ниг. ҷузвдон; 
ҷузвгир//ҷузъгир ниг. ҷузвдон; ҷузвдон- ҷилди картонӣ ё ҷармӣ барои нигоҳ доштани коғазҳо 
(ҷ.2, саҳ.210); парванда - 11. 1. ҳуқ. ҳуҷҷатҳои судие, ки барои маҳкум кардани шахси гунаҳкор 
тайёр мешавад: парвандаи ҷиноӣ. 2. Бастаи ҳуҷҷатҳо: парвандаи шахсӣ» (ҷ.2, саҳ.68). 

 Амид дар «Фарҳанги форсӣ» (Теҳрон, 2535) вожаҳои «парванда, пӯша, ҷузва, ҷузвадон, 
дусия, ризма, киф»-ро ба шакли зайл тафсир кардааст: «парванда-бастаи қумош, разма, порчае, 
ки қумош ё чизи дигар дар он бипечанд ва кисае, ки пешаварон абзори кори худро дар он 
мегузоранд. Ин калима дар форсӣ ба ҷои калимаи фаронсавии «дусия» пазируфта шуда, он 
навиштаҳо ва санадҳое роҷеъ ба як мавзӯанд, ки дар пӯша ҷамъ шуда бошанд. (саҳ.267); пӯша- 
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парда, ҳар чизе, ки чизеро бипӯшонанд ва низ ба маънии шамиз (пироҳан, пӯша-саҳ.683) ва 
лифофа, ки навиштаҳое роҷеъ ба як мавзӯъро дар он мегузоранд (саҳ.280); ҷузва- як даста коғази 
навишташуда, қисмате аз китоб, китобча, дафтарча; ҷузвадон- ҷилди муқовае, ки пӯшаҳои 
марбут ба як мавзӯъро дар он мегузоранд, кортан (картон) (саҳ.373); дусия Djssier – нигоҳ 
парванда (саҳ.514); ризма - буғчаи либос, бастаи рахт, лунгаи бори қумош ризам-ҷамъ (саҳ.541); 
киф - зарфи чармӣ, ки дар он пул ё қоғаз мегузоранд (саҳ.855). 

 Доктор Муҳаммад Муин дар «Фарҳанги форсӣ» (Теҳрон,1375) вожаҳои парванда, пӯша, 
ҷузва, ҷузвадон, дусия, киф»-ро чунин шарҳ бастааст: 

 = барванда - буланда] 
Парванда [1. Бастаи қулош ва асбоб, бастаи ҷомеа, пуштвораи ҷома ва ризма. 2. Порчае, ки 

қумошро бад- он печанд, шалаи қумош, барванда. 3. Ҷуволмонанде, ки даҳани он аз паҳлуи он 
бошад ва устодони баззоз асбоби дӯкони худро дар он ниҳанд ва бо ресмонҳо банданд; 
плунда(…..) 4. Имрӯз парвандаро ба маҷмӯаи санадҳо ва навиштаҳое роҷеъ ба як тан ё як мавзӯъ, 
ё як кор, ки дар як ҷо ҷамъоваришуда итлоқ кунанд: парвандааш пеши ман аст… (ҷ.1, саҳ.766); 
пӯша 1- мутлақ парда, ки ба рӯи мизҳо пӯшанд ва аз дарҳо овезанд. 2-лифофае, ки навиштаҳои 
роҷеъ ба як мавзӯъро дар он гузоранд; фаронсавӣ- шамиз [chemise] (ҷ.1, саҳ.837); ҷузва: 1- дастае 
аз коғази навишта, як дастаи махтут; 2- бахше аз китоб; 3- китобча дафтарча ҷамъ ҷузвот; 
ҷузвадон- ҷилде муқавоӣ, ки чанд пушаро дар он ҷо диҳанд; кортан (картон) (ҷ.1, саҳ.1228); 
дусия (фаронсавӣ dossiez]- лифофаи коғазе, ки навиштаҳои идориро дар он гузоранд; пӯша (ҷ.2, 
саҳ.2079); палванда- парванда; бастаи ҷома ва қумош, парванда, киса (ҷ.1, саҳ.811); киф- олате 
чармин, ки дар он қоғаз, навиштафзор ва ашёи дигар гузоранд (ҷ.3, саҳ.3154).  

 Вожаҳои «парванда, пӯша, ҷузва, дусия… дар «Фарҳанги форсии имрӯз» (Теҳрон,1375) аз 
тарафи мураттибон (Ғуломҳусейн Садрии Афшор ва дигарон) чунин тафсир дода шудаанд: 
парванда - маҷмӯаи санадҳо ва навиштаҳои роҷеъ ба шахс, мавзӯъ ё кори муайян, ки дар як ҷо 
гирдоварӣ шуда бошад. Парвандаи ҷиноятии хиёбон «Кох», парвандаи таҳсилӣ, парвандаи сабтӣ 
(саҳ.272); пӯша - варақаи тошудае аз муқаво, плостик ва монанди он ки баргҳои коғаз, навиштаҳо 
ё санадҳоро дар миёни он мегузоранд, то пароканда ё хароб нашавад. (саҳ.292); ҷузва / ҷузваҳо, 
ҷузвот 1. Китоби кучаке, ки маъмулан дорои камтар аз 48 саҳва бошад. 2. Дарсе, ки муаллиме 
гуфт ва онро шогирдон дар дафтарҳои худ навишта бошанд: 3- бахше аз як китоб (саҳ.398); 
дусия- (қадимӣ)- парванда (саҳ.567) киф 1- василаи тухолии чаҳоргӯш ва бозу басташаванда аз як 
моддаи нотрово ……. (чарм, брезент, плостик) барои ҳамли васоили кор (кафи мадраса, кафи 
муҳандисӣ, кафи ҷароҳи), 2- чунин василае ба шаклҳои гуногун барои ҳамли василаҳои зарурии 
бонувон (кифи занона), 3- чунин василае дар абъоди кучак барои нигаҳдории пул, авроқ ва аснод 
дар ҷайб (кисабағалӣ), 4- кисаи дастадор аз чунин моддае, ки барои харид ё ҳамли ниёзмандиҳои 
шахсӣ ба кор меравад, сок (саҳ.935). 

 Муаллифони «Луғати калима ва истилоҳоти нав» (Душанбе,2003) Ғ.Ҷӯраев, С. Фатҳуллоев 
вожаҳои «парванда» ва «киф»-ро чунин шарҳ додаанд: Парванда- ҷамъи ҳуҷҷатҳое оид ба ягон 
шахс ё масъалае, ки дар он ягон ҷузъгири алоҳида нигоҳ дошта мешавад: дело парвандаи ҷиноӣ 
делои ҷиноятӣ, кори ҷиноятӣ (саҳ117); киф- борҷома, тӯрхалта портфел, сумка (саҳ.59). 

 Аз шарҳи фарҳангҳои мазкур маълум мегардад, ки мураттибон баъзан гуногун шарҳ 
додаанд. Ва дар як ақида нестанд. Бо вуҷуди ин ҳамаи мураттибон дар қадами аввал вожаи 
«парванда»-ро ба маънои асноди ҷиноятӣ маънидод кардаанд. Барои он ки «парванда» чун делои 
шахсии хонанда фаҳмида ва маънидод нашавад, ба ҷойи он вожаи «пӯша» (пӯшаи хонанда) 
пазируфта шавад, ба назари мо беҳтар аст. Аввалан, ин вожа маънои делои русиро ифода 
мекунад, сониян хонанда аз ин калимаи барояш ношоям раҳоӣ меёбад. Нигаред бори дигар ба 
шарҳи «Фарҳанги форсии имрӯза», “Фарҳанги форсӣ»-и Муин ва «Фарҳанги форсӣ ба русӣ» 
(М.1985). Ҷузгир ё ҷузвдон гуфтан нашояд. Бубинед, ҷузгир «ҷузвдон»-ро 
мураттибони «Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ» (Д.2006) папка; портфель; сумка, 
коробка маънидод кардаанд, ки розӣ шудан номумкин аст. Шумо чӣ андеша 
доред, бинависед, то огаҳ шавем. 

 

Саидамир АМИНОВ 



  

 

53 «Маорифи Тоҷикистон» – №2, феврали соли 2021 

ТАҲҚИҚОТ 

 

ТАЊЌИЌИ АСАРЊОИ 
МАОРИФПАРВАРОНИ 

ТОЉИК 
 
Забти Осиёи Миёна аз љониби Русия 

ба равнаќи маданияту санъат ва адабиёт 
ба таври объективона мусоидат кард. 
Олимону рўшанфикрони тараќќипарвари 
Русия дар бобати тадќиќи соњањои 
иќтисодиёт, мардумшиносї, таърих, забон, 
адабиёт, истифодаи сарватњои табиї ва 
ѓайра хизматњои зиёде кардаанд. Аксари 
мутафаккирон ва рўшанфикрони Осиёи 
Марказї аз намояндагони зиёиёни 
пешќадами Русия сабаќ мегирифтанд. Дар 
ташаккули љањонбинии мутафаккири 
бузурги тољик Ањмади Дониш (1827-1897) 
таъсири фарњанги пешќадами Русия 
нињоят бузург аст. Ањмади Дониш дар он 

замон яке аз фозилтарин фарди Бухоро ба шумор мерафт. Ањмади Донишро бо сабаби 
озодфикриаш тањќир намуда, «кофираш» хонда буданд. Бо вуљуди ин, донишу мањорат ва 
маълумоти ў амирро маљбур мекард, ки ба вай бо назари эътибор нигарад. Ањмади Дониш 
ба сифати котиби сафорати амир се маротиба ба Петербург сафар карда буд. Шиносої бо 
Русия ва маданияти мардуми рус дар тамоми њаёт 
ва фаъолияти ў наќши њалкунанда бозид. Ба аќидаи 
вай, агар амир ба ислоњоти маорифи халќ бовар 
кунонида шавад, худи њамин барои ба тарзи нав 
сохтани њаёти воќеии мардуми Осиёи Марказї 
кофист. Рўњи тамоми гуфтањои ўро мењру муњаббат 
нисбат ба халќ ва ѓамхорї барои саодатмандии 
мардум фаро гирифтааст. Муњимтарин асари 
Ањмади Дониш рисолаи «Наводир-ул-ваќоеъ» 
мебошад, ки аз маљмўи аќидањои илмии фалсафї, 
публитсистї ва бадеї фароњам омадааст. Ањмади 
Дониш бо аќидањои фалсафии худ дар мавќеи 
идеалистї ќарор дошт. Ў дар рисолањояш камбудию ноадолатињои љомеаи худро баён 
намудааст. 

Њамчунин, пешбинї карда буд, ки бартараф намудани ин камбудию ноадолатињои 
љомеа фаќат бо ёрии мардуми рус ба мо муяссар хоњад шуд. Бо ин аќидањояш Ањмади 
Дониш тарафдорони худро зиёд кард. Ин гуна муносибати ўро устод Садриддин Аййнї дар 
«Ёддоштњо» хеле таъсирбахш ба ќалам медињад. Аз ин љињат фикру аќидањои Ањмади 
Дониш пешќадам ва прогрессивї буданд. Бузургтарин хизмати Ањмади Дониш аз он 
иборат аст, ки ў тавонист дар атрофи худ як гурўњ пайравон, рўшанфикрон ва 
маорифпарварони асри 19 ва ибтидои асри 20-и тољикро муттањид кунад. Яке аз инњо 
Абдулќодирхољаи Савдо буда, таќрибан дар байни солњои 1823-1824 дар Бухоро таваллуд 
шудааст. Дар замони зиндагии Савдо аќидањои маорифпарварона ва љунбиши афкори 
сиёсиву иљтимої њанўз дар аморати Бухоро интишор наёфта буд. Он бедории фикрие, ки 
дар байни ањли илму адаб ба вуљуд омада буд, ба охири солњои њафтодум рост меомад, ки 
даврањои баъди таълифи «Наводир-ул-ваќоеъ»-и Ањмади Донишро дар бар мегирад. Савдо 
дар ѓазал ва манзумањои таќлидиаш баъзе фикрњои танќидї ва тарѓиби ахлоќи некро ифода 
намудааст. Ӯ аз банди таќлиду пайравии назми гузаштагон берун рафта, ба муќобили 

Барои тањќиќи фарњанги нимаи дуюми 
асри 18 ва ибтидои асри 19-и халќи тољик 
асари машњури Муњаммад Яъќуб «Гулшан-
ул-мулук» ањамияти калонеро соњиб аст. 
Асар аз он љињат пурќимат аст, ки 
муаллифаш шоњиди бисёр воќеањо буда, 
камбудию норасоињои љамъияти он замонро 
ошкоро тасвир кардааст. 

Барои тањќиќи фарњанги мардуми тољик 
дар ин давра маълумоти М. Бекчурин, 
С.Бурнашев, Мирзошамси Бухорої ва 
тавзењоти В.В.Григорев нињоят бузург 
мебошанд. Барои омўхтану аз худ намудани 
фарњангу анъанањои мардуми Осиёи Марказї 
дар асрњои 18-19, асарњои «Таворихи авоил ва 
авохир»-и Муинї, «Таърихи амир Њайдар»-и 
Мулло Ибодуллоњ ва Мулло Муњаммад, 
«Футўњнома»-и Бухорої, «Зафарнома»-и 
Хусравї, «Шоњнома»-и Умархон, «Таърихи 
муњољирон»-и шоира Дилшода ва дигарон ёрии 
калон мерасонанд. 
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мавзўи диниву тасаввуфии адабиёти замонааш, љањолат ва таассуботи динї дар шеърњояш 
оњанги некбинона ва хушнудонае дохил намуд. Ин оњангњо дар лирикаи Савдо дар образи 
ринди бебоке таљассум ёфт. Савдо дар ѓазал ишќи њаќиќии инсониро, ишќеро, ки ба кас 
роњату ќуввати рўњї мебахшад, тараннум мекард. 

Ќорї Рањматуллоњи Возењ бошад, бо вуљуди душвории зиндагї ва ноњамвории 
шароити рўзгор, пайваста дар фаъолияти илмиву эљодї буд, ки мутаассифона, имрўз на 
њамаи асарњои таълифкардааш ба мо расидаанд. Ў соли 1886 ба сафари њаљ мебарояд ва ба 
ин бањона бо бисёр мамлакату кишварњои пешќадам ва олимону фозилони хориљї шинос 
мешавад. Сафари ў аз шањри Бухоро сар шуда, тавассути Туркистон, Кавказ, Истамбул то 
Арабистони Саудї сурат гирифта, дар бозгашт ба воситаи Ироќу Эрон баъди як сол ба 
ватани хеш Бухоро баргашт. Баъди баргаштан ў хотирањои роњ ва мулоќотњояшро бо олиму 
фозилон ва мардуми шањрњои дидагиаш дар шакли асаре бо номи «Савонењ-ул-масолик ва 
фаросих-ул-мамолик» («Воќеањои роњњо ва масофањои байни кишварњо») таълиф намуда, онро 
ба амир Абдулањад мебахшад. Номи дигари ин китобро «Огањињои ѓариб аз аљоиботи сафар» 
мегузорад. Возењ дар ин китоб на фаќат сафари њаљ ва шањрњои муќаддаси Маккаву Мадинаро 
тасвир мекунад, балки аз бисёр воќеа ва шароити мамлакатњои тараќќикардаи Аврупою Осиё 
барои њамдиёронаш хабарњои тозаву навин ва ибратбахш наќл мекунад ва ба ин восита, вай 
мисли Ањмади Дониш нигоњи ањолии дар ѓафлату љањолати асримиёнагї мондаро ба љањони 
фарох мекушояд. Ѓайр аз ин, яке аз асарњои ў «Туњфаи амонї» ном дошта, бевосита ба илми тиб 
бахшида шудааст. 

Шамсиддин Мањдуми Шоњин њарчанд умри кўтоњ ва пурмусибат дида бошад њам, аммо 
мероси хеле ѓанї ва гаронбањое аз худ боќї гузошт. Ин мерос аз девони ѓазалиёт, маснавии 
«Лайлї ва Маљнун», маснавии нотамоми «Туњфаи дўстон» ва рисолаи «Бадоеъ-ус-саноеъ» 
иборат аст. Шоњин дар рисолаи «Бадоеъ-ус-саноеъ»-и худ иллату нуќсонњои асоратро нињоят 
нозуксанљона ва бо нафрату ѓазаби пуршўр нишон додааст. Ин њамон хулосањоест, ки Дониш 
дар «Рисолаи таърихї», пас аз тањлили таърихию иљтимоии вазъи аморат далерона ва ошкоро 
гуфта буд. Њамон њаќиќати таърихї ва конкретии суханони Донишро Шоњин дар «Бадоеъ-ус-
саноеъ» бо образњои бадеї такрор ва тасдиќ намудааст. Бинобар ин, маснавии «Туњфаи дўстон» 
ва рисолаи «Бадоеъ-ус-саноеъ» аз асарњои бењтарини адабиёти маорифпарварии нимаи дуюми 
асри 19 ба шумор мераванд. Исо Махдум Њайрати Бухорої ва дигар рўшанфикрони забардасти 
охири асри 19 буданд, вале аз љињати аќидаву мафкура ба дараљаи мутафаккири бузург Ањмади 
Дониш расида натавонистанд. 

Бо баробари забти Осиёи Марказї аз љониби Русия, корхонањои бузурги саноатию 
истењсолї бунёд гардида, робитаи тиљоратию фарњангии мардуми мањаллї бо мардуми рус 
пайдо шуд. Дар шањрњо роњњои оњан сохта шуд, ки он ба зиёдшавии рафту омади мардуми 
тољику рус оварда расонид. Ин робита ба адабиёти маорифпарваронаи нимаи дуюми асри 
19 ва ибтидои асри 19 таъсири бузург расонидааст. Намояндагони пешќадами ин адабиёт дар 
вилояти Фарѓонаи кишвари Туркистон Муќимї, Амбаротун, Фурќат, Њамза ва Дилшодї 
буданд, ки ба фарњангу тамаддуни баланди мардуми рус њусни таваљљуњ дошта, дўстию 
рафоќати мардуми рус ва халќњои Осиёи Марказиро дар мањсули эљодиёту њунари худ доимо 
тарѓибу ташвиќ мекарданд. Эљодиёти онњо баъди инќилоби маданї хеле ривољу равнаќ ёфтааст. 
Шиносої бо эљодиёти рўшанфикрони рус ба эљодиёти баъзе аз озодандешону рўшанфикрон, 
чун Њайрат, Сањбо, Асирї ва Айнї таъсири бузург расонид. Њайрат шоири боистеъдод ва 
ѓазалсарои забардасти мардуми форсзабон буда, дар назм сабку шевањои нав мељўст. Ў шеърњое 
низ дорад, ки дар онњо мардумро ба маърифатомўзию андухтани дониш даъват намуда, дар 
роњи бењбудии рўзгори мардум саъйю талош карданро сифати олии инсонї мешуморад. 
Тошхўљаи Асирї низ шоири инсондўст буд ва мегуфт, ки «вазифаи адабиёт тавсифи аќлу дониш 
аст». Асирї мисли маорифпарварони Ѓарб аќидае дошт, ки бо роњи маърифатнокї мардумро аз 
љањолат ва таассуби динї рањо додан мумкин аст. Вай боварии комил дошт, ки мактабњои 
дунявї ва илму маърифат мардумро хушбахт карда метавонад. 

Ҳамин тавр, асарҳои маорифпарварони тоҷик аз ҷониби бисёре аз шарқшиносон омӯхта шуда 
бошанд ҳам, паҳлуҳои наомӯхтае аз онҳо ёфтан мумкин аст. Дар ин кор таваҷҷуҳи муҳаққиқони 
ҷавон метавонад таҳқиқоти наверо пешниҳоди хонандагон гардонад. 

 

Марњабо АХМЕДОВА – муовини  
директор оид ба таълими  

мактаби №45, ноњияи Рўдакї  
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ЗАМОН ВА ҶОМЕА 
 

ТАШКИЛИ ОИЛАИ 

ГУНОГУНСАТҲ ДАР 

КИШВАР 
 

Дар аксар ҳолатҳо, оилаҳои суннатии 

маҳаллӣ кӯшиш менамоянд, ки воҳиди нави 

ҷомеаро таҳти пӯшиши якчанд принсип ба 

роҳ монанд, то интихобкунандаҳо (писар ва 

духтар) дар оянда на танҳо намояндаи як 

қавми пайдоишашон ҳамшабеҳ, балки аз 

нигоҳи ақоиди мазҳабию сатҳи иҷтимоӣ ба 

ҳамдигар монанд бошанд. Ба андешаи 

ҷомеашиносон, ин ҳолат ба туфайли 

тафаккури таърихан муқарраршудаи мардум 

барои риояи анъанаҳо, урфу одатҳои миллӣ, инчунин, нигоҳ доштани некуаҳволии оила, яъне 

нигоҳ доштани дараҷаи некуаҳволии қабила хос ва ҳамаи маблағҳои барои баргузории тӯй, 

хариди маҳр ё амволи ғайриманқул сарфшаванда (дар доираи қабила) муайян ба миён омадааст. 

Амалияи издивоҷи хешутаборӣ аз замонҳои қадим истифода мешуд, таҳқиқоте, ки дар ин самт то 

аввали солҳои 90-ум гузаронида шуданд, 

нишон доданд, ки ҳар як оилаи панҷуми 

Тоҷикистон дар издивоҷи хешовандӣ қарор 

дорад. Хулосаи издивоҷи хешутаборӣ барои 

минтақаҳои кӯҳистони кишвар хос аст, ки дар 

он ҷойҳо нуқтаҳои аҳолинишин аз якдигар 

дур ҷойгиранд ва одамон аз ҷаҳони беруна дар 

каноранд. Ғайр аз он, қисми зиёди ҷудошавӣ 

бо сабаби муноқишаҳои байни келин ва аъзои 

оилаи ҳамсар ба амал меоянд ва ҳангоми 

издивоҷи хешутаборӣ, волидони духтар 

боварӣ доранд, ки ӯро аз ин хатар суғурта мекунанд, зеро худи ҳамон модар – хушдоман дар 

чунин ҷамъият барои келини худ бегона нест. Гузашта аз ин, ҷомеашиносон қайд менамоянд, ки 

омилҳои сахттарини ташкили сохтори оила пас аз ҷанги хунини шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон 

татбиқ шудан мегиранд, ки дар ин ҷо масъалаи маҳалгароӣ дар ҳар минтақаи кишвар муҳим аст. 

Тибқи маълумоти баъзе манбаъҳои ғайрирасмӣ танҳо дар кишварҳои ИДМ, дар давраи солҳои 

1991-1999 шумораи кушташудагон дар муноқишаҳои қавмӣ беш аз як миллион нафарро ташкил 

додааст, ки ин муҳим будани пешгирии муноқишаҳоро дар заминаи низоъҳои қавмию миллӣ 

нишон медиҳад. 

Тавре болотар ишора шуд, вазъияти никоҳи хешутаборӣ ба оқибатҳои нохуш оварда 

расонид, яъне шумораи кӯдакони маъюб зиёд шуд, ки аксари онҳо дар оилаҳои байни 

хешовандони наздик басташуда таваллуд шудаанд. Бинобар ин, соли 2016 ба Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи сабти давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ» тағйирот ворид карда шуд, 

ки издивоҷро байни хешовандони наздик манъ кард ва муоинаи ҳатмии тиббии байни 

навхонадоронро қонунӣ гардонид. Ин тағйирот ба ташаккули оилаҳо байни намояндагони 

миллатҳо ва динҳои мухталиф таъсири амиқи худро расониданд. 

Никоҳи хешутаборӣ ва тавлиди 

фарзандони ноқис аз ин ҳисоб ҷомеаро 

водор мекунад, ки ба ин масъала аз нигоҳи 

гуногун назар кунанд. Оқибатҳои чунин 

никоҳ ба ҷудошавии оилаҳо ва якҷониба 

тарбия гирифтани кӯдакон таъсир 

мерасонад. Мақомоти сабти асноди 

ҳолати шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар соли 2020 67104 далели бақайдгирии 

никоҳро ба қайд гирифтанд, ки ин рақам 

дар соли 2019 ба 79000 ҳолат баробар буд. 

Зимнан, соли гузашта 10 536 ҳолати 

ҷудошавии оилаҳо ба қайд гирифта 

шудааст, ки дар муқоиса бо соли 2019 2000 

ҳолат коҳиш ёфтааст. 
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Раванди пайдоиши издивоҷҳои байни намояндагони миллатҳои гуногун дар Тоҷикистон 

осон набуд. Барои ин душвориҳои зиёде, алалхусус таассуботи миллию динӣ, урфу одатҳои 

куҳна, маҳдудиятҳои миллӣ ва инчунин, шаклҳои боқимондаи муносибатҳои қабилавиро 

бартараф кардан лозим буд. Ва табиист, ки ин ҳама ба издивоҷи байни намояндагони миллатҳои 

гуногун халал мерасонанд. Бинобар ин, дар айни замон, мавзӯи таҳаммулпазирӣ дар асоси 

хусусиятҳои миллию мазҳабии муносибатҳои хонаводагӣ бо вуҷуди он ки вазъ дар натиҷаи 

буҳрони молиявӣ дар кишвар ва зимни муҳоҷирати иҷбории ҳам мардон ва ҳам нисфи занон хеле 

тағйир ёфтааст, ҳанӯз ҳам боқӣ мондааст. Ва ин на танҳо ба Тоҷикистон, балки ба бисёр 

кишварҳои ҷаҳон низ дахл дорад. Дар ҳақиқат, имрӯз на танҳо ҳар як кишвар сермиллат аст, 

балки шаҳрҳо ва ҳатто шаҳракҳои хурду нуқтаҳои аҳолинишин низ дорои миллатҳои 

мухталифанд. Дар Замин зиёда аз 5 ҳазор халқ зиндагӣ мекунад. Дар айни замон, 15 давлати 

бузургтарин беш аз нисфи аҳолии кураи арзро муттаҳид мекунанд, ки ин аз 8 миллиард нафар 

гузаштааст. Танҳо дар Тоҷикистон намояндагони зиёда аз 90 миллати мухталиф зиндагӣ 

мекунанд. Аксари аҳолиро намояндагони халқҳои кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил 

ташкил медиҳанд ва инчунин, онҳо намояндагони динҳои мухталиф мебошанд. 

Мувофиқи маълумоти Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, айни замон дар қаламрави кишвар се ҷараёни асосии динӣ – ислом, масеҳият ва 

буддоӣ сабти ном шудаанд ва ҳарчанд, намояндагони ҷараёнҳои динии дигар ҳузур дошта 

бошанд ҳам, барои сабти расмӣ муроҷиат накардаанд. Дар соли 2019 Кумитаи дин, танзими 

анъана ва ҷашну маросимҳо бахшида ба масоили таҳаммулпазирӣ дар байни эътиқодоти мазҳабӣ 

як қатор чорабиниҳо баргузор намуд, аммо бинобар набудани мутахассисони байналмилалӣ, 

масъалаи таҳаммулпазирии муносибатҳои дохилии оила дар заминаи динӣ омӯхта нашудааст. 

Аз ин рӯ, дар бораи нақши муносибатҳои оилавӣ дар тарбияи муносибати 

таҳаммулпазирона, ҳамчун як раванди махсус, ки ба шинохти арзишҳои миллӣ, маънавӣ ба 

дониши умумиинсонӣ, ба ваҳдати фарҳангҳо дахл дорад, сухан рондан хеле муҳим аст. 

Намоиши оилае, ки на танҳо вазифаҳои анъанавии марбут ба таваллуд ва тарбияи кӯдак ва 

инчунин, ҳалли мушкилоти ҳамарӯза иҷрошаванда, балки ҳифзи боэътимоди психологиро 

барои зинда мондани инсон дар шароити душвор ва зудтағйирёбандаи ҷомеаи муосир 

фароҳам меорад, бағоят зарур аст. Дар оилае, ки муносибатҳои волидони намояндаи миллату 

динҳои гуногун тарбия ёфтааст ва дар он таҳаммулпазирӣ мавҷуд аст, дорои анъанаҳои хуб 

буда, заминаест, ки таъсири манфии муҳити атрофро ба насли ҷавон бетараф ва коҳиш дода, 

муносибатҳои зиддимиллию зиддидиниро аз байн мебарад. Дар асоси ин лоиҳае аз ҷониби 

ташкилоти ҷамъиятии «Дунёи халли мушкилот» таҳия шудааст, ки онро Интернюс дастгирӣ 

мекунад ва аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда мешавад. Дар доираи лоиҳаи хурд 

дар мавзӯи «Таҳаммулпазирӣ дар заминаи хусусиятҳои милливу мазҳабии муносибатҳои 

хонаводагӣ» силсилаи маводҳо таҳия шудаанд. Нишон додани намунаҳои равшани оилаҳои 

ободи намояндагони миллатҳои гуногун имконият медиҳад, ки муносибати анъанавӣ аз нав дида 

баромада, шумораи издивоҷҳои хешовандон кам карда шаванд. Дар соли 2020 мақомоти сабти 

асноди ҳолати шаҳрвандӣ 192 издивоҷи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо шаҳрвандони 

давлатҳои хориҷӣ, аз қабили Федератсияи Россия, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Афғонистон, Эрон 

ва ИМА ба қайд гирифтанд. 

Таҷдиди муносибатҳои анъанавӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ аз мо нигоҳи нозук ва таваҷҷуҳи 

ҷиддиро металабад. 

Шоира ТОҲИРОВА –  

корманди Маркази ҷумҳуриявии  

муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ 
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Боре дар ҳафтаномаи “Омӯзгор” (соли 2007) дар бораи устод бо чунин ном хотирае навишта 

будам: “Назди устод гунаҳгорам”. Пораеро меорам: “Дар имтиҳони дохилшавӣ аз адабиёт иншо 

месупоридем. Мавзӯи озодро интихоб карда будам: “Мо толиби сулҳем”. Пеш аз ҳама иншоро 

навиштаму дилпурона онро ба устод супоридам. Устод як аз назар гузаронида, дар истифодаи 

ғалати ду калима ишорат карданд. Балки гаштаю баргашта ҳушдорам сохтанд, ки саросема 

нашуда, бори дигар навиштаамро бодиққат аз назар гузаронам. Вале мани навакак аз паси мизи 

талабагӣ хеста бо ҳамон “эътимод”-и хоси синнусолӣ аз “дурустӣ”-и ақидаи худ даст накашидам. 

Устод исрори маро пай бурда, лоилоҷ корро қабул карданд ва маро ҷавоб доданд... 
Баъдтар ба хато, балки ба гуноҳи худ сарфаҳм рафтам. Охир, ман он вақт бо нодонӣ ва 

содагии бачагӣ гӯё дониши устодро густохона инкор кардам. Он амал якумр тамғаи пушаймонӣ 
ва ҳасратро ба рӯям гузошт. Бале, вақте ба хатои худ сарфаҳм рафтам, ки соате аз суҳбати устод 
баҳравар гаштам; вақте ки бе истодагарӣ, бе мунозира, бе он ки андешаи худро ба касе таҳмил 
созанд, тавонистанд бо содагии баён ману ҳамсабақонамро ба худ ҳамфикр гардонанд. Ҳар 
фикре, ки баён мекарданд, онро бо гуфтаҳои адабиётшиносони варзида тасдиқ мекарданд. 
Воқеан, устод сабақи бештарро аз мактаби айнишиносӣ меомӯхтанд ва то ҳол аз ин мактаб ба 
дигарон меомӯзонанд. 

Боре айёми донишҷӯӣ ҳангоми рисолаи дипломӣ аз эшон маслиҳат пурсидам. Корамро 
омӯхта, ба як ҷумла маро панд доданд: “Истинодҳо бисёранд...” 

Ин ҷумлаи бас кӯтоҳ ва сода маро ҳушдор сохт, то минбаъд дар таълифи асари илмӣ танҳо 
ба гуфтаҳои дигарон такя карданро кам карда, андешаҳои худро низ дошта бошам...”  

Густохии дуюмам соли 2004, вақти ба пойтахт омаданам буд. Устод мехостанд дар 
донишгоҳ ба кор дароям, вале ман имкон надоштам. Дар ҳар сурат хоҳиш буд, ё талаб, инкори он 
гуноҳи маро назди устод сангинтар гардонд. Устод дар таълифи китоби дарсӣ назари омӯзгори 
мактаби миёнаро муҳим таъкид карданд. Дар зимн мехостанд наздашон ба кори илмӣ машғул 
шавам. Боз ҳам нашуд.  

Бо вуҷуди ин... набахшидан ба устод бегона буд. Ширкати устодро дар рӯзҳои ғаму шодӣ ҳеч 

гоҳе фаромӯш намекунам. Хусусан, ба хона омадану дар паҳлуямон ғамшарик шуданашон дар 

рӯзҳои аз даст додани падару модарам фаромӯшношуданист. Табиист, ки аз кучактарин 

Баъзе устодон дар ёду хотири шогирдон 

чун узви хонавода шинохта мешаванд. Устод 

Аламхон Кӯчаров аз ҳамин гуна устодонеанд, 

ки дар хонаи ҳар шогирд дар бораашон 

боэҳтирому ифтихор ҳарф мезананд, ба 

самимияту одамияташон қоийланд. Ин 

бесабаб нест. Зеро чунин устодон тимсоли 

меҳранд, ба шогирдон баробар ба фарзандон 

пурмуҳаббатанду ғамхор, хурдтарин 

ташвиши шогирдон барояшон кӯҳи ғам аст.  

Бартарии дигарашон ин аст, ки ба ҳар 

ҳарфу дарди шогирдон гӯш меандозанд, барои 

ҳалли мушкилашон маслиҳатҳо медиҳанд. 

Магар падар ҳамин гуна нест ва ё бародар? 

Комилан ҳамин тавранд! Маҳз ҳамин хисол 

устоди азизи мо -Аламхон Кӯчаровро азизи 

хонадони ҳар шогирд кардаанд. Гумонам, дар 

хонадони мо маҳбубияташон аз ин ҷиҳат 

бештар аст. Бале, Аламхон Кӯчаров (устоди 

ману бародарам – Сироҷиддин) дар хонадони 

мо мақоми хоса доранд. 
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дастоварди шогирд ҳар устод меболаду ба ваҷд меояд. Шояд, не, воқеан, эҳсоси устоди мо 

дигаргуна аст, чун аз сидқ аст, бо муҳаббат, бе тамаъ. Бале, бале, бе тамаъ! Дар шароити имрӯз 

ин маънӣ арзиши баланд дорад, зеро дар ҳар қадам аз ҳар кас, новобаста аз мақом, метавон инро 

интизор шуд. Вале ин ва чанд хислати дигар барои устоди мо тамоман бегона аст: кина, ҳирс, 

такаббур... Вуҷуди устод комилан аз меҳр бунёд ёфтааст, на чизи дигар.  

Вақте китобаке аз мо ба чоп тавсия шуд, устод беҳтарин тақриз пешниҳод карданд ва дар 

рӯнамоии китоб баромад ҳам карданд. Дарвоқеъ, рӯзе, ки дар Маркази тадқиқоти стратегии 

Тоҷикистон рӯнамоии китоби банда баргузор гашт, чашмони устод аз ифтихор медурахшиданд. 

Ин дурахш илҳомбахши кору фаъолияти ҳар шогирд аст, барои ман ҳам... аз дурахши нигоҳи 

устод ранг-ранг мешукуфтам, қабат-қабат гӯшт мегирифтам...  

Устоди мо бо ин ҳама хоксорӣ рӯҳи тавоно доранд, талафоти фарзанд барои устод зарбаи 

мудҳише буд, аммо устод ба хотири зиндаҳо худро идора карда тавонистанд, ба илм бештар 

пайвастанд. Меҳнати софдилона, қалби поку беолоиш, донишу хиради воло устодро сазовори 

унвони академикӣ гардонданд. Устоди мо муаллифи китоби дарсӣ, даҳҳо мақолаву рисолаҳои 

таълимиву илмӣ, устоди садҳо шогирдони соҳибном, падари фарзандони соҳибмақом, шавҳари 

бонуи хушқалбу нуронӣ, дӯсти безаволи ҳар хонадон ва муаллифи сатрҳои пурмуҳтавое дар 

адабиётшиносианд.  

Имрӯзҳо бо баҳонаи набераҳо бо духтари устод, бонуи зебочеҳраву меҳнатӣ Ҳусниябону, ки 

аз фаъолони ҷомеаи имрӯза ва мудири кӯдакистони №17 ҳаст, бештар вомехӯрем ва аз устоду 

меҳрубониҳояшон мегӯем. Воқеан, фарзандони устод тавонистанд аз номи падар ҳифз кунанд. 

Агарчи дарди аҳли оила барои бародарони ҷавонмаргашон беҳисоб аст, тавонистанд падару 

модарро бо кору аъмолашон ба зиндагӣ дилгарм созанд. Тоҳир варзишгар, Наргису Ҳусния 

мудири кӯдакистон, Насиба устоди ДМТ, ҳар кадом ба қадре пайрави падар, соҳибмақом.  

Устод гоҳо, ба қавле, майда-майда ба идораи мо қадам мениҳанд. Кас аз чунин таҳаммул, 

тамкин ва оромиши пурҳосил ба ҳайрат меафтад, ба ғайрату ҳиммати чунин фарди худогоҳ сано 

мехонад. Устод аслан адабиётшиносанд, аммо мисли баъзеҳо танҳо бо як хат раҳ намепаймоянд, 

чун медонанд, ки омӯзиши забону адабиёт тавъам сурат мегирад. Ҳар соҳибзабон вазифадор аст, 

ки баҳри рушду такомули он саҳмгузор бошад. Ифтихормандам, ки навиштае аз мо дар масоили 

забон таваҷҷуҳи устодро ба худ кашида тавонист (“Боз дар бораи имло”, соли 2013, ҳафтаномаи 

“Омӯзгор”). Дар иртибот бо масъалагузориҳои мо устод ба тарҷумаи таҳтуллафз, ки сари ҳар қадам 

дилозоркунанда ба чашм мерасад, истифодаи истилоҳҳои номақбули муроҷиатӣ, имлои “ӯ”, “ъ” ва 

чанде дигар дар мақолаашон “Ҳифзи забон вазифаи ҷомеа аст” андешаҳои судманд иброз намуданд. 

Чунончи, дар ин мақола таъкид кардаанд: “Вақтҳои охир муассисаҳои навбунёд бо овезаи русии «Мы 

открылись» ва тарҷумаи таҳтуллафзии он – «Мо кушода шудем» ҷомеаро аз худ дарак медиҳанд ва 

дар сурати қатъ кардани фаъолият овезаҳои «Мы закрылись» ва «Мо пӯшида шудем»-ро 

мечаспонанд. Бояд гуфт, ки таркибҳои «Мо кушода шудем» ва «Мо пӯшида шудем» бо маънои аслӣ 

ва маҷозии худ муродифи русиашонро комилан ифода карда наметавонанд ва як андоза хандаовар 

ҳам ба назар мерасанд. Ба андешаи мо, таркибҳои мазкури русиро чун «Мо ба кор (ё фаъолият) 

шурӯъ кардем» («Мо ба фаъолият пардохтем», «Мо фаъол шудем») ва «Мо фаъолиятро қатъ 

кардем» («Хайр, муштарӣ!») тарҷума кардан ба мақсад мувофиқ аст.” 

(Афсӯс, ки то ҳанӯз ин нуқсон ислоҳи худро наёфтааст.) 

Устод завқи хуби шеърнависӣ ҳам доранд, аз шунидани дубайтиву рубоӣ ва ҳатто шеърҳои 

бачагонаашон хуши кас меояд, устод дар бораи шинохту мақоми устодон Садриддин Айнӣ, 

Соҳиб Табаров, устодони алоҳидаашон мақолаҳои арзишманде ба табъ расондаанд, ки беҳтарин 

кор дарёфт ва мутолиаи онҳост. Устоди равшанзамир Аламхон Кӯчаров дар ҳақиқат, мактаби 

адабии худро доранд. Метавон гуфт, ба ин мактаб сар задан, аз муҳтавои барномаҳои таълими он 

баҳравар шудан дар рушду ташаккули шахсияти ҳар ҷавону донишомӯз асари нек дорад, асаре, 

ки ифодагари осор ва шахсияти худи устод аст. 

Саидаи ФАЗЛ 
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ӮРО ҲАРФИ ДИЛУ 

ЗАБОН ЯКЕСТ 
 

Чун сар задам ба равзанаи ошноӣ аз шарҳи 

ҳолу аҳволи устод Ҷовид Муқим, он қадар 

зарфиятҳое дарёфтам, ки мавсуфро ҳамчун як 

иқтисоддону рӯзноманигори касбӣ ва адиби 

хушзавқ бозгӯ мекунанд. Бароям аён гашт, ки 

роҳи паймуда ва талошварзиданҳои Ҷовид Муқим 

ҳамагӣ татбиқи воқеии сиёсат, иқтисод ва иҷтимоиётро дар бар гирифта, ин се ҳадафи 

таъминкунандаи зиндагии осудаву арзандаи мардум дар меҳвари андешаҳо ва нигоштаҳояшон 

мавқеъ гирифтаанд. Фориғултаҳсили бахши иқтисодӣ Ҷовид Муқим метавонистанд, ба кори 

сердаромаде машғул шаванд, вале он ҷавҳари истеъдоду маъонӣ, ки дар замирашон инқилоб 

дошт, ӯро ба факултети журналистика овард. Аз ин ҷост, ки донишу маҳорати сиёсию 

иқтисодиашон имкон дод, ки тавассути ҷозибаи сухан дар ҳалли масъалаҳои маорифу рушди 

журналистика, ки бевосита фарогири ҳама паҳлуҳои ҳаёти ҷомеа мебошанд, чун як тоҷик ва 

ватандории асил устуворона гом бардоранд. 

Устод Ҷовид Муқимро ғоибона мешинохтам. Бо таъсисёбии Муассисаи давлатии 

“Телевизиони Сафина” ва намояндагии муассиса дар шаҳру минтақаҳои кишвар, инчунин 

фаъолияти мухбирони махсуси Шабакаи аввал, Радиои Тоҷикистон ва рӯзномаву маҷаллаҳои 

расмӣ, мо, рӯзноманигорони минтақаи Кӯлоб дар фикри омода намудани мутахассисони 

соҳаи журналистика будем. Хушбахтона, соли 2009 дар факултети филологияи тоҷик ва 

журналистика ихтисоси рӯзноманигорӣ низ таъсис дода шуд. Тавре маълум аст, масъалаи 

тайёр кардани кадрҳо, таҳияи стандартҳо, нақша ва барномаҳои таълимӣ дар пай мушкилоти 

зиёде ба бор оварда буданд ва мо бо роҳнамоии устоду омӯзгорони факултети 

журналистикаи ДМТ, устодон Саъдӣ Маҳдӣ, Ҷовид Муқим, Мурод Муродӣ, Сангин Гулов, 

Дилафрӯз Рустамзода ва дигарон дар ин самт муваффақ шудем, ки ба онҳо изҳори 

миннатдорӣ менамоям. Маҳз дар ҳамон давра, ки устод Ҷовид Муқим бо ташкилоту 

созмонҳо ва расонаҳои хориҷӣ ҳамкорӣ доштанд ва барои семинару тренингҳо ба шаҳри 

Кӯлоб сафар мекарданд, ман низ дар ҳайати эҷодии ТВ Сафина бо он кас шиносоӣ пайдо 

намудам, ки минбаъд аз ҳар як суҳбату вохӯрии бо устод анҷомдодаам оламе таассурот ва маънӣ 

бардоштаам. Замони таҳияи рисолаи номзадӣ, ки ба устод фишурдаи рисоларо барои навиштани 

тақриз пешниҳод карда будам, он хомиҳо ва нопуррагии тадқиқотро бо як диди олимонаю 

Дар ростои кору фаъолияти омӯзгорию 

рӯзноманигорӣ аз таҷрибаи соҳибкасбони 

саршиносу варзидаи кишвар зиёд баҳра 

бурдаам ва баҳри сипосу эҳтиромашон 

очерку меҳрномаҳо интишор кардаам. 

Чеҳраи иншои имрӯзаам яке аз 

шахсиятҳои шинохтаву обрӯманди диёр, 

доктори илми филология, профессори 

кафедраи журналистикаи байналхалқии 

ДМТ, журналист, публитсист ва 

нависанда устод Ҷовид Муқим мебошанд, 

ки ба масобаи як “соҳибҳунари ботамиз, 

дар дидаи мардумон азизанд”. 
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орифона ба ман фаҳмониданд, ки то он дам касе чунин кумакам накарда буд. Муҳаббатам ба 

устод боз ҳам қавитар аз он гашт, ки замони баргузор намудани як даври омӯзишӣ барои 

донишҷӯёни шуъбаи журналистикаи донишгоҳ бо соядасти худ ба ман китоби “Ишқи деромада”-

ро тақдим намуданд ва чун ман сари ҳар мавзӯъ аз намунаҳои адабиёт бо порчаҳои шеъриву 

овардани ҳикматҳо суҳбат мекардам, устод маро борҳо рӯҳбаланд намудаанд, ки адабиётро 

дӯст медорӣ, ва низ миёни ҳамкасбон: “Шарофатро сад сол боз мешиносам”-гуфтанашон на 

фақат эҳтиромамро ба ин шахсияти наҷиб зиёд намуд, балки акнун дар ҳузури ин олими 

тавоно масъулияти сухан гуфтану амал карданамро пайваста идора мекунам, то ба ҳарфи 

ноҷо ва камбудие роҳ надиҳам. Пас аз аз мутолиаи қиссаи “Ишқи деромада”, дар баробари 

он ки дар раванди таълими журналистика аз монография, дастурҳои таълимӣ ва дигар 

таълифоти илмии устод фаровон истифода мебурдам, бароям тарзи баёни матлаб, интихоби 

қаҳрамонҳои очерку ҳикояҳо дар асарҳои бадеӣ хеле писанд омад. Муҳтавои қиссаву 

ҳикояҳои «Вақте мард мегиряд” «Ишқи деромада», «Ишқи мӯйсафед», «Қасос” «Хиёнат» ва 

дигар ҳикояҳои устодро инъикоси табиати зебою биҳиштосои Тоҷикистон, ғуруру 

сарфарозӣ, тамкину таҳаммулпазирӣ, маҳбубияти сокинон ба марзу буми аҷдодӣ, муҳимтар 

аз ҳама, напазируфтани дурӯғ ва бетарафии аъзои ҷомеа ташкил медиҳанд. Ин ҳама тасвиру 

рангомезиҳо ва суханпардозиву офаридани портрету характерҳо гувоҳи маҳорату истеъдоди 

хоса ва натиҷаи мушоҳидакориву баҳодиҳии воқеии муаллифи синчакору дақиқназар Ҷовид 

Муқим аст. Аснои мутолиа, пеши назарам дар баъзе образҳо симои воқеии муаллиф зуҳур 

мекунад ва сари чанд вақт дар андешаи онам, ки бо коргандонҳои синамо оид ба рӯи навор 

овардани филмномаҳои ҳамноми қиссаҳои ҷолиби устод дасти кор бигирам. Дар суҳбатҳои 

хоса, гоҳо гиреҳҳои дили устод кушода мешаванду бо дарди ошнои аз даст додани ҳамсафари 

ҳаёт ва ҳасрат аз нокомиҳоро эҳсос мекунам, вале боз ҳам ба хушбинию хушбоварии устод 

эҳтироми зиёд қоим мешавам. Сабақи дигаре, ки барои ҳаммиллатонамон хеле зарур аст ва ман 

аз устод Ҷовид Муқим омӯхтаам, ин якпорча ва воҳиди том, манбаи ихлосу илҳому эҷод ва 

мазрае барои фидокориву ҷоннисорӣ донистани Ватан маҳсуб меёбад. Ҷовид Муқим аз тоҷикони 

асиле ҳастанд, ки барояшон маҳалгароиву тамаллуқ, чоплусиву мансабталошӣ ва “хизмати 

хирсона” расондан ба одамон бегона аст. Ҳар амалеро анҷом медиҳанд, ҳар ҳарфе ироа 

мекунанд, аз дилсӯзӣ ба Ватан, шуғли писандида ва барои беҳбуди вазъ буда, қавлу амалу ҳарфи 

дилу забонашон якест. Ҳамчун як омӯзгори варзида ва журналисти соҳибкасбу соҳибунвон 

борҳо таъкид менамоянд, ки “журналист нафарест, ки барои беҳбудии ҷомеа умрашро сарф 

карда, пайи ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта мешавад ва манфиати миллиро аз манфиати шахсиаш 

боло мегузорад”.  

Тайи чанд сол аст, ки маҳз бо ташаббуси бевоситаи устод дар ҳамбастагӣ бо Ассотсиатсияи 

тоҷикистонии рушди тафаккури интиқодӣ ва дигар ташкилоти миллию минтақавӣ ва факултети 

журналистикаи ДМТ омӯзгорону донишҷӯёни риштаи журналистикаи донишгоҳҳо ба семинару 

тренингҳо вобаста ба масъалаҳои муосири рушди журналистика, расонаомӯзӣ ва тақвияти неруи 

зеҳнӣ ва тафаккури интиқодӣ ҷалб карда мешаванд, то ҳамқадами замон гарданд, мушкилоти 

мардум ва соҳаҳои хоҷагии халқро воқеъбинона расонаӣ кунанд ва дар пайи беҳбуд бахшидани 

сатҳу сифати зиндагии ҳамдиёрон саҳми муносибу арзанда касб намоянд, зеро 

устод бар он боваранд, ки журналистикаи касбӣ ҷойгоҳи хосаро дорост ва ояндаи 

он дурахшон аст.  

Шарофат ХУДОЙДОДОВА - 

 номзади илмҳои филологӣ,  

дотсенти кафедраи журналистикаи 

 ДДК ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ 
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МОВУ ШУМО ДАР ГУРӮҲ 
 

ЗАБОНИ РУСӢ: 

МУШКИЛОТ ВА 

РОҲҲОИ ҲАЛ АЗ ҲАР 

НИГОҲ 
 

Новобаста аз тағйиротҳо дар бозори 
меҳнат ва сатҳи нисбат ба дигар давлатҳо 
пасти рушди иқтисодиёташ, Россия то ҳол 
бузургтарин кишвари қабулкунандаи қувваи 
кории тоҷик маҳсуб мегардад. Таҳлилҳои 
демографӣ нишон медиҳанд, ки то чанд 
даҳсолаи дигар низ шумораи аҳолии кишвар 
рӯ ба болоравӣ дорад ва ҳатто агар ҳамасола 
ҳазорон ҷойҳои корӣ бунёд шаванд ҳам, 
қувваи корӣ зиёдатӣ мекунад ва яке аз 
роҳҳои маъмули истифодаи чунин қувваи 
бузург ба хориҷа, махсусан ба мамолике, ки 

ба қувваи корӣ ниёз доранд, содир кардани он аст. Ин таҳлилҳо аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки 
донистани забони русӣ барои рушди иқтисодиёт, баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии 
мардуми тоҷик ва ҳадди ақал ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои худ берун аз марзи кишвар ва пешгирӣ 
аз ҳар гуна қонуншиканӣ аз ҷониби корфармоён шарти асосист. Бо дарки ҳамин нуктаҳо 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ, 
махсусан забони русӣ аҳамияти аввалиндараҷа 
медиҳанд. Натиҷаи озмуну олимпиадаҳое, ки 
байни хонандагони мактабҳои миёна гузаронида 
мешаванд, нишон медиҳанд, ки ҳастанд 
хонандагоне, ки забони русиро дар сатҳи олӣ 
медонанд. Аммо бояд ба назар гирифт, ки 
новобаста аз даҳ сол таълими он дар мактабҳои 
миёна, шумори донандагони ин забон нисбат ба 
шумораи умумии хонандагон ниҳоят кам аст ва 
онро наметавон дар умум хуб гуфт. Ҳамарӯза 
тариқи воситаҳои навини ахбор натиҷа ва паёмадҳои надонистани забон пешниҳоди мардум 
мешаванд, ки воқеан, нигаронкунандаанд. Пурсида мешавад, ки чаро мушкили забони русиро 
надонистани ҷавонон то ҳол ҳалли худро наёфтааст, ҳарчанд он даҳ сол дар мактабҳои миёна ба 
таврӣ ҳатмӣ омӯзонда мешавад? Магар даҳ сол барои ёд гирифани як забон муддати кам аст? 
Мушкил дар тахассусмандии омӯзгор аст, ё муддати таълим, ё барномаи таълимӣ, ё беаҳамиятии 
волидон ва ё хунукназарии шогирдон?  

Баъзан шоҳид мешавам, ки хонандагони мактабҳои миёна дар баъзе курсҳои кӯтоҳмуддати 
забономӯзӣ давоми панҷ ё шаш моҳ озодона фикри худро бо ин ё он забони хориҷӣ, аз ҷумла бо 
русӣ баён карда метавонанд. Аз ин ҷо ба хулосае омадан мумкин, ки мушкил дар қобилияти 
азхудкунӣ ё дарку фаҳмиши хонандагон нест. Аз ҷониби дигар, шоҳид мешавем, ки аксар 
омӯзгорон мутахассисони хубанд, саводу маҳорати дарс гузаштан доранд, вале дар давоми 
таҳсил ҳамагӣ 3 ё 4 хонанда аз як синф забони русиро аз худ мекунад. Албатта, ин шумора доимӣ 
ва дар ҳама ҷо якхела нест, аммо он метавонад исбот кунад, ки наметавон дар надонистани 
забонҳои ғайр танҳо омӯзгоронро гунаҳкор кард.  

Ба андешаи собиқадорони соҳаи 

маорифи кишвар, аз соли 1989, баъди расман 

забони давлатӣ эълон гардидани забони 

тоҷикӣ, мавқеи истифодаи забони русӣ 

тадриҷан танг ва шумораи донандаҳои ин 

забон кам гардид. Албатта, мақоми давлатӣ 

додани забони миллӣ ва ба ин восита рушди 

он ба сифати забони илм дар ҷараёни 

сохтани давлати миллӣ шарти муҳим аст.  

Вале сатҳи ба ҳама маълуми 

иқтисодиёти кишвар, сиёсати оқилонаи 

дарҳои боз ва ҳаҷми бузурги қувваи кории 

содиротӣ то ҳол имкони эътироф накардани 

забони русиро ҳамчун забони дуюми миллат 

ба мо надодааст. Тибқи таҳлилҳои 

иқтисодиву дипломатӣ Федератсияи Россия 

ва дигар кишварҳои аъзои Иттиҳоди 

давлатҳои мустақил то чанд даҳсолаи дигар 

шарикони боэътимоди рушд барои 

Тоҷикистон боқӣ хоҳанд монд. 
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Чанде пеш дар гурӯҳи ҳамноми маҷалла (“Маорифи Тоҷикистон” дар шабакаи иҷтимоии 
Фейсбук) ба чунин маънӣ савол пешниҳод кардем. Қисми зиёди ҷавобҳо ба ин савол аз нуқтаи 
назари педагогиву психологӣ беасос ва забонзада бошанд ҳам, вале баъзе фикру андешаи 
шореҳонро хонда, ба хулосаи зарурӣ омадан мумкин аст. Яке сабаби асосии ин мушкилро ба 
хоҳиш надоштани хонандагон рабт диҳад, дигаре қобилият надоштани омӯзгорон ва савумӣ кам 
будани нафароне, ки бо русӣ суҳбат мекунанд, яъне мавҷуд набудани муҳити лозимаро сабаб 
донистаанд. Аз байни ин шарҳҳо назари Дониёр, омӯзгор, корбари фейсбук, ки аз фаъолияти 
чандсолааш хулоса баровардааст, чунин аст: “Хонандагон мехоҳанд, ки зуд бо русӣ ҳарф заданро 
ёд гиранд ва ба назари онҳо, донистани грамматика ва аз худ кардани барномаи таълимӣ барои 
омӯхтани ин забон лозим нестанд, вале дар асл чунин нест. Имкон нест, ки бе омӯзиши 
грамматика бо русӣ хуб ҳарф зад.” Агар ба гуфтаҳои ин омӯзгор воқеъбинона назар кунем, аксар 
волидон низ чунин ақида доранд. Ҳатто баъзеҳо мегӯянд: “О ана худи русҳо дар мактаб рафта 
грамматика намеомӯзанд-ку?! Аммо кӯдакашон дар хурдӣ зуд гапзан мешавад, ҳамааш аз зиёд 
гап задан бо ин забон бастагӣ дорад.”  

Шаҳбоз Исломзода, Хайрулло Салимов ва чанд нафари дигар бар он боваранд, ки мушкил 
дар омӯзгорон, касбият ва усули таълими онҳост. Даҳҳо корбари дигар низ шикоят карданд, ки 
мутаассифона, бештари омӯзгорон дарсҳои забони русиро пурра бо забони модарӣ мегузаронанд. 
Нусратулло Бобоев фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ менависад, ки агар забонҳои хориҷиро сарфи 
назар кунем, кам нестанд мактаббачаҳое, ки ҳатто бо забони адабии тоҷикӣ дуруст ҳарф зада 
наметавонанд. Мушкили надонистани забонҳои хориҷӣ ҳал нахоҳад шуд, то он замон ки бачаҳо 
забони модариро дар сатҳи лозима аз худ накунанд. Рауфҷон Дадабоев низ аз кам будани соатҳои 
дарсӣ ёдовар шуда қайд кард, ки бо 2-3 соат дарс дар як ҳафта омӯзиши забони хориҷӣ 
ғайриимкон аст. Кам нестанд нафароне, ки мегӯянд: “Забони русиро бе омӯзиши “адабиёти рус” 
наметавон аз худ кард. Бачаҳо дар дарси забони русӣ бояд грамматика ва нозукиҳои забонро 
омӯзанд ва дар дарси адабиёти рус зиёдтар мутолиа, муколама ва муошират кунанд.” Шомуроди 
Бобо, омӯзгори собиқадор ба замми ҷорӣ намудани фанни адабиёти рус дар мактаб, пешниҳод 
намуд, ки омӯзгорон кори худро бо соатҳои дарсӣ маҳдуд накарда, барои омӯзиши беҳтари 
забони русӣ ба бачаҳо корҳои беруназсинфӣ ва беруназмактабиро низ тақвият бахшанд. Ба гуфти 
ӯ, солҳои охир қариб ки умуман чорабиниву маҳфилҳо бо русӣ гузаронида намешаванд, 
бачаҳоро ба рӯзномаву маҷаллаҳои русӣ обуна намекунанд, рӯзҳои забони русӣ намегузаронанд. 
Моҳира Ашӯрова ёдовар шуд, ки маҳорати бехато ва боҷуръатона гап задани хонанда аз сатҳи 
дониш ва касбияти омӯзгор вобастагӣ дорад, аммо нақши хонавода низ аз ин кам нест. Падару 
модар низ бояд дар хона гоҳ- гоҳ бо фарзандон бо ин забон гап зананд ва барои онҳо муҳит 
фароҳам оранд. Эътибор Ҷӯраева, омӯзгори ин фан масъалаи камбуд ва муҳтавои китобҳои 
дарсиро бардошта қайд кард, ки “барномаи таълимӣ барои бачаҳо шавқовар нест. Масалан, 
китоби забони русӣ барои хонандагони синфи 6 аз китоби зоология ҳеҷ фарқе надорад.”  

Шаҳло Лоиқова, омӯзгори забонҳои русӣ ва англисӣ дар баробари камбуди барномаи 
таълимӣ, мавҷуд набудани ҳамбастагӣ байни омӯзиши фанҳоро гуфт. Ба назари муаллима, 
мушкилоти таълим ва роҳҳои ҳалли онро набояд алоҳида омӯхт, чун ҳамаи фанҳои мактабӣ ба 
ҳамдигар алоқаи зич доранд. Ӯ мегӯяд: “Шояд пурсед, ки таълими забони модарӣ бо таълими 
забони русӣ ё англисӣ чӣ дахл дорад?! Ман мегӯям: ҳамбастагӣ байни омӯзиши фанҳо нест ва ин 
мушкили асосии барномаҳои таълимии ин замон аст. Барои мисол, дар синфи 5 мувофиқи 
барнома омӯзгори забони русӣ бояд ба хонандагон дар бораи аъзоҳои ҷумла гӯяд, аммо то ин 
вақт дар дарсҳои забони модарӣ кӯдак боре ҳам чунин мафҳумҳоро нафаҳмидааст. Ё дар синфи 7 
мавзӯи навъҳои калима аз рӯи маъноро бояд омӯзгор гузарад, аммо вақте аз хонанда мепурсӣ, 
маълум мешавад, ки онҳо ягон хел тасаввурот надоранд. Мавзӯъҳои грамматикие, ки дар 
барномаи забони русӣ ҳастанд, бояд пеш аз ин дар дарсҳои забони модарӣ ба хонандагон 
омӯзонида шаванд. Барои донистан ва омӯхтани забонҳои хориҷӣ, махсусан забони русӣ, 
донистани грамматикаи забони модарӣ шарт ва зарур аст. Агар мутахассисон барномаҳои 
таълимиро аз ҳар фан ҷудогона таълиф ва арзёбӣ кунанд, ё барномаи омӯзиши забони тоҷикиро 
аз нав дида бароянд, ҳамоҳангии байни барномаҳои таълимӣ таъмин мегардад.” 

Дилафрӯз Ғаниева, фаъоли гурӯҳ мегӯяд, ки ахиран ба ин масъала диққати ҷиддӣ намедиҳад, 
чунки набераи сесолааш, ки зиёд филмҳои тасвириро бо русӣ тамошо мекунад, алаккай озод 
фикри худро бо ин забон баён карда метавонад. Ба гуфти Меҳрангез Сатторова, вазъи забондонӣ 
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дар шаҳрҳо нисбатан беҳтар аст, ки ин ҳам аз мавҷудияти муҳити мусоид бастагӣ дорад ва 
кӯдакони деҳот бештар машғули корҳои хоҷагидорӣ мешаванд.  

Баҳси “Надонистани забони русӣ бо вуҷуди даҳ соли таълими он” тавонист барои як зумра 
омӯзгорони пешсаф, дотсентҳои кафедраҳои забони русӣ дар макотиби олии кишвар ва 
омӯзгорони таҷрибадор низ ҷолиб бошад. Сафаралӣ Саидов – омӯзгори кафедраи методикаи 
таълими Донишкадаи забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода, ки ба донишҷӯёни гурӯҳи 
ғоибонаи ихтисоси “омӯзгори забони русӣ” аз фанни методикаи таълими забони русӣ дар 
мактабҳои миёна дарс мегӯяд, моро барои таҳлили амиқтар ва суҳбат бо донишҷӯёне, ки бархе 
аллакай дар музофот омӯзгор шуда кор мекунанд, даъват намуд. Иштирок дар як соат дарси 
донишҷӯён ба мо маълум кард, ки муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар қисман бошад ҳам, 
воқеан, омӯзгорони варзида омода месозанд. Аммо суҳбат бо ин гурӯҳ маълум сохт, ки аз байни 
20-25 нафар танҳо як ё ду нафар аз ибтидо бо қасди омӯзгор шудан ҳуҷҷатҳои худро ба 
донишгоҳ супурдаанду халос. Донишҷӯён, ки аксариятро духтарон ташкил медоданд, бо 
“роҳнамоӣ”-и падару модар ва хусуру хушдоман ин риштаро интихоб карданд. Албатта, бо 
“тавсия” додан метавон онҳоро ба ихтисосҳои омӯзгорӣ ҷалб кард, аммо хоҳиши омӯзгор будан 
ва шавқу шӯри онро магар метавон дар дили донишҷӯён ҷо намуд?! Ё шояд бархе меандешанд, 
ки бо гузашти замон онҳо одат мекунанд, аз орзуҳои даврони ҷавонии худ даст кашида, дар 
соҳаи маориф омӯзгор шуда, аз сидқи дил хизмат мекунанд? Мутаассифона, мушкили “интихоб 
кардани омӯзгорон аз пушти партаи мактабӣ” ҳалли худро наёфта, он на танҳо ба омӯзиши 
забони русӣ, балки ба фаъолияти мактаб ва умуман соҳаи маорифи кишвар халал ворид месозад. 
Меҳрдод Субҳонӣ менависад: “Бояд сари масъалаи рушди забони англисӣ дар мактабҳо бештар 
мутамарказ шавем. Ягона мақсади омӯзиши ин ё он забони хориҷӣ дар робита доштан бо дигар 
кишварҳои ҷаҳон аст ва забони байналмилалии аввалиндараҷа забони англисист, на русӣ.” Бо як 
бор хондани андешаи Меҳрдод шояд фикр кунем, ки чаро ба саволи “Чаро хонандагон русиро 
намедонанд?” ӯ бо ёдовар шудан аз мақоми забони англисӣ посух гардонид?! Агар воқеъбинона 
назар кунем, ин метавонад яке аз сабабҳои хоҳиши русидонӣ надоштани хонандагон шавад. 
Шояд хонандагон фикр мекунанд, ки аз забони русие, ки танҳо дар ҳудуди понздаҳ давлати 
пасошӯравӣ мақоми баланд дорад, беҳтараш, забони англисӣ донанд, то ин маҳдуда васеътар 
шавад. Чаро не? Аммо агар ин ягона сабаби хоҳиш надоштани аксари хонандагон бошад, пас 
чаро англисиро низ намедонанд? Чунки вазъи забони англисӣ низ дар мактабҳо аслан 
қонеъкунанда нест. Метавон гуфт, арзу шикояти ҳаррӯзаи муҳоҷирони муқими Россия низ 
метавонад бачаҳоро нисбат ба омӯзиши забони русӣ дилсард кунад, ё баръакс!? Яъне хонандагон 
метавонанд фикр кунанд, ки омӯзиши забони русӣ ин аввалин зинаи омодашавӣ ба сафари 
муҳоҷират аст. Дар ин сурат лозим меояд, ки равоншиносони мактаб на танҳо дар ҳуҷҷатҳо, 
балки дар воқеъ, бо хонандагони мактаб ҳамкорӣ кунанд. Умедворем, ки имкон даст медиҳад, то 
бо чанд равоншиноси мактаб дар ин бобат ҳарф занем ва барои хонандагони маҷаллаи “Маорифи 
Тоҷикистон” мақолаи таҳлилие пешниҳод кунем. Аз шарҳу назари омӯзгорон ва волидон, ки дар 
гурӯҳи фейсбукии “Маорифи Тоҷикистон” баён доштанд, метавон чунин хулоса пешниҳод 
намуд. Омӯзиши забони русӣ дар мактабҳои миёна бамаротиб беҳ хоҳад гашт, агар: 

- соатҳои дарсии фанни забони русӣ бештар карда шаванд; омӯзиши фанни “Адабиёти рус” 
дубора ҷорӣ карда шавад; китобҳои дарсӣ (махсусан, синфи 6) аз сари нав бо фарогирии матнҳои 
барои хонандагони ҳамин синну сол мувофиқ таҳия гарданд; барномаи таълими забони русӣ 
тавре сохта шавад, ки мавзӯъҳои грамматикӣ пеш аз дарси забони русӣ дар дарси забони тоҷикӣ 
гузаронида шаванд, чун грамматикаи ҳарду забон шабоҳати зиёд доранд; омӯзгорон барои 
гузаронидани корҳои беруназсинфӣ ва беруназмактабӣ вазифадор карда шаванд; падару модар 
муддати муайян бо фарзандон дар хона бо русӣ ҳарф зананд (масалан, як рӯзи муайян дар ҳафта); 
аз хурдӣ ба фарзандон тамошои филмҳои тасвирӣ бо забони русӣ тавсия дода шавад; аҳамияти 
донистани забони русӣ ба хонандагон дуруст фаҳмонида шавад; синфхонаҳо (утоқи забони русӣ) 
бо тахтаи электронӣ ва як адад компютер муҷаҳҳаз гардонида шаванд, то дар 
рафти дарс ё корҳои беруназсифӣ имконияти истифодаи дарсҳои видеоӣ ва 
аудиоӣ бошад; рӯзҳои умумимактабии забони русӣ (сешанбе, одатан) гузаронида 
шаванд. 

Акнун бигӯед, ки шумо чӣ назар доред, муҳтарам омӯзгорон ва хонандагони 
азиз? 

Нурулло ҒАФУРИЁН 
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