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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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ҲАМКОРИҲОИ ИЛМИИ 

БАЙНАЛМИЛАЛӢ  
 
Бояд зикр намуд, ки дар ин марҳилаи ҳаёти 

ҷумҳурӣ, дар баробари истифода аз 
имкониятҳои дохилӣ ҷиҳати таъмини рушди 
соҳаи илму маориф, инчунин густариши васеи 
ҳамкориҳо дар самти таҳқиқоти илмӣ ва тайёр 
намудани кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогӣ бо 
кишварҳои хориҷӣ, дар мадди аввал бо 
ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ зарур буд. Зеро 
фазои ягонаи таҳсилот ва робитаҳои илмӣ, ки 

солҳои зиёд байни ин кишварҳо вуҷуд дошт, барои фаъолияти муштарак дар ин самт мусоидат мекард. 
Олимони тоҷик, роҳбарони муассисаҳои илмию тадқиқотӣ барои ба роҳ мондани фаъолияти 
муътадили соҳаи мазкур, корҳои илмию тадқиқотӣ, тарбия намудани кадрҳои илмӣ ва илмию 
педагогӣ саъю талош меварзиданд. Чун робитаҳои илмӣ бо дигар ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ, аз 
ҷумла бо Федератсияи Россия ҳанӯз 
канда нашуда буданд, олимони тоҷик 
барои ҷамъбасти тадқиқотҳои илмии 
худ, аз ҷумла ҳимояи рисолаҳои 
номзадию докторӣ, ба ҳамкорони 
хориҷии худ, хусусан ба ҳамкасбони 
руссиягӣ муроҷиат мекарданд ва 
дастовардҳои илмии худро муаррифӣ 
мекарданд. Ба нооромӣ ва 
нобасомониҳо нигоҳ накарда, дар ин 
давра аз ҷониби Ҳукумати ҷумҳурӣ 
баъзе қарордод ва созишномаҳои 
байнидавлатӣ оид ба соҳаи илм ба имзо 
расонида шудаанд. Чунончи, 13 марти 
соли 1992 дар шаҳри Москва миёни 12 ҷумҳурии собиқ Шӯравӣ (ба истиснои ҷумҳуриҳои 
соҳили Балтик) “Созишнома дар бораи ҳамкориҳои илмӣ-техникӣ дар ҳудуди давлатҳои аъзои 
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил” ба имзо расонда шуд ва мавриди ёдоварист, ки ин аввалин 

ҳуҷҷати расмӣ дар бораи ҳамкориҳои илмӣ миёни ҷумҳуриҳои номбурда дар шароити 
истиқлолият маҳсуб мешуд. Дар заминаи ҳуҷҷати мазкур 15 майи ҳамон сол дар шаҳри 
Тошкант “Протокол дар бораи тасдиқи Низомнома оид ба Шӯрои байнидавлатии илмӣ-техникӣ” 
аз ҷониби 12 ҷумҳурии собиқ Шӯравӣ ба имзо расид, ки ин ду ҳуҷҷат барои ҳамкориҳои 
минбаъдаи кишварҳои узви ИДМ дар самти тадқиқотҳои бунёдӣ, тарбияи кадрҳои илмӣ ва илмӣ-
педагогӣ, тарбияи мутахасассони дорои таҳсилоти олӣ, ҳимояи моликияти зеҳнии миллат ва 
мубодилаи иттилооти илмӣ-техникӣ нақши муҳим гузоштанд. 

Дар ин давра воситаҳои ахбори ҷаҳон танҳо дар бораи даргириҳои Тоҷикистон ва 
задухӯрдҳои мусаллаҳонаи неруҳои ҳукуматӣ ва мухолифин иттилоъ пахш мекарданд. 
Тоҷикистон дар назари ҷаҳониён чун манбаи терроризм ва хунрезӣ муаррифӣ мегардид. Барои 
Роҳбари давлати тоҷикон Э.Раҳмон зарур буд, ки дар ин лаҳзаи ҳассос маҷрои андешаи аҳли 
оламро оид ба Тоҷикистон ва авзои сиёсии он ба самти дигар равона созад ва бо ин мақсад ба 
Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи баргузор намудани анҷумани Тоҷикистону 

Истиқлол дар таърихи давлатдорӣ ва 

сарнавишти миллати тоҷик гардиши куллӣ 

ва оғози марҳилаи сифатан нави рушд гардид. 

Ворид гардидан ба ин марҳилаи нави таърихӣ 

дар назди миллати тоҷик ва тамоми 

сокинони ҷумҳурии соҳибистиқлоли 

Тоҷикистон иҷрои вазифаи пурмасъулияти 

таърихӣ, яъне бунёди давлати мутамаддини 

ҷавобгӯ ба манфиатҳои халқу кишвар ва 

рукнҳои давлатдории муосирро пеш гузошт. 

Вазифаҳои муҳим дар ин самт ба вуҷуд 

овардани фазои мусоид барои рушди илм ва 

технологияи муосир, тарбияи кадрҳо ва 

ташкилу идора намудани соҳаи илму маориф 

дар шароити нав маҳсуб мешуд. 
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Америка оид ба масъалаҳои илм, иқтисодиёт, фарҳанг ва маориф” дастур дода шуд. Тибқи 
дастури Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 сентябр то 8 октябри соли 1993 дар 
шаҳри Душанбе анҷумани Тоҷикистону Америка оид ба масъалаҳои илм, иқтисодиёт, фарҳанг ва 
маориф баргузор гардид. Бояд зикр намуд, ки ин яке аз нахустин чорабиниҳои фарҳангии замони 
истиқлолият маҳсуб мешуд, ки бо ширкати теъдоди зиёди олимону мутахассисони хориҷӣ 
баргузор мегардид ва он аз мавҷудият ва рушди илму фарҳанг ва маорифу иқтисоди ҷумҳурӣ ба 
ҷаҳониён мужда медод. Баъди як моҳи ин чорабинӣ, ба хотири ҷалби олимону мутахассисони 
хориҷӣ ва таҳким бахшидани ҳамкориҳо дар самти илм, дастури Роҳбари давлат “Дар бораи 
таъсиси Маркази байналхалқии тадқиқоти кайҳонӣ дар назди Раёсати Академияи илмҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон” содир гардид ва аз 15 ноябри соли 1993 доир ба таъсиси муассисаи 
мазкур қарори махсуси Шӯрои Вазирон ба тасвиб расид. Таъсиси ин Маркази байналмилалӣ 
барои ҳифз, барқарорсозӣ ва таъмини фаъолияти минбаъдаи стансияи илмии тадқиқоти кайҳонӣ 
дар мавзеи Оқархари Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва иҷрои барномаҳои махсусан 
муҳимми илмии байналмилалӣ дар соҳаи омӯзиши афканишоти кайҳонӣ ва ҷалби олимону 
мутахассисони хориҷӣ барои таҳқиқотҳои муштарак аҳамияти муҳим дорад. Бояд эътироф намуд, ки 
қабул гардидани ин қарорҳо дар чунин давраи аз нигоҳи сиёсӣ ҳассос ва мураккаби ҷумҳурӣ, хеле 
бамаврид ва мақсаднок буда, ҳамзамон бо ин васила барои муаррифии илму фарҳанг ва таҳкими 
ҳамкориҳои илмии байналмилалӣ хиштҳои нахустин гузошта шуданд. 

Бояд тазаккур дод, ки дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ низоми идоракунии илм мутамарказ 
буда, аслан аз Маскав тавассути Кумитаи давлатӣ оид ба илму техника ва Комиссияи олии 
аттестатсионии (ВАК) назди Шӯрои Вазирони ИҶШС амалӣ мегардид. Баъди пош хӯрдани 
Иттиҳоди Шӯравӣ барои ташкил ва идора намудани соҳаи илм ва тайёр намудани кадрҳои илмӣ 
ин гуна сохторҳо дар тамоми ҷумҳуриҳо дар шакли «вазорати илм ва маориф» ё «кумитаи илм ва 
технология» таъсис дода шуданд. Ҳамчунин, барои назорат ва танзими тайёр намудани кадрҳои 
илмӣ ва илмию педагогӣ, додани диплому дараҷаҳои илмӣ дар ҳамаи ҷумҳуриҳо Шӯрои олии 
аттестатсионӣ таъсис дода шуд.  

 Яке аз самтҳои муҳимми фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони 
истиқлолият, амалӣ намудани сиёсати мақсаднок оид ба тарбияи мутахассисон ва кадрҳои илмӣ 
ва илмию педагогӣ барои таъмин намудани талаботи муассисаҳои илмӣ, мактабҳои олӣ, 
корхонаҳои саноатӣ ва дигар соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат маҳсуб мешавад. Замони 
истиқлолият барои тамоми ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ, ки дар гузашта чун як ҷисми том дар 
тамоми соҳаҳои ҳаёт-иқтисод, сиёсат, фарҳанг, илм, маориф ва ғайра бо риштаҳои зиёду ноаён 
пайваст буданд, мушкилоти зиёдеро пеш овард. Низоми идораи илми Шӯравӣ мутамарказ буд ва 
бо аз байн рафтани он ҳамоҳангсозии мавзуъҳо ва проблемаҳои илмӣ, ҳамкориҳои мактабҳои 
олӣ, муассисаҳои илмию тадқиқотӣ ва марказҳои гуногуни илмӣ дар соҳаи тадқиқот ва тарбияи 
кадрҳои илмӣ низ аз байн рафт. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар марҳалаи аввали истиқлолият ба 
буҳрони шадиди сиёсӣ ва иқтисодӣ рӯ ба рӯ гардида буд, дар вазъияти мураккаб қарор дошта, 
барои ба роҳ мондани фаъолияти самараноки муассисаҳои илмӣ ва анҷом додани корҳои илмӣ-
тадқиқотӣ, ба кумак ва ҳамкориҳои илмӣ бо кишварҳои дигар эҳтиёҷи бештаре дошт. Аз ин рӯ, 
ба роҳ мондани ҳамкориҳои байналмилалӣ ва таъмин намудани равобити муассисаҳои илмӣ ва 
олимону мутахассисони ҷумҳурӣ бо муассисаҳои илмӣ ва олимону донишмандони кишварҳои 
дигар, чун як самти муҳимми сиёсати давлату ҳукумати Тоҷикистон оид ба соҳаи илм ва тарбияи 
мутахассисон муайян гардид. Бо мақсади беҳбудӣ бахшидан ба ин соҳа, дар тӯли истиқлолият 
миёни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамлакатҳои дигар зиёда аз 80 созишнома оид ба 
ҳамкориҳои илмӣ, илмию техникӣ, тарбияи кадрҳои илмӣ ва илмию педагогӣ ба имзо расонда 
шудаанд, ки ин ҳамкориҳо дар шароити рушди босуръати илму технология ва дастрасӣ ёфтан ба 
иттилооти нав оид ба соҳаи илму техника, аз ҳолати буҳронӣ раҳоӣ бахшидани илми тоҷик 
нақши муҳим гузоштанд. Бояд гуфт, ки аз соли 1996 ҳамкориҳои илмии миёни Тоҷикистону 
кишварҳои хориҷӣ, алалхусус кишварҳои узви ИДМ вусъати тоза пайдо кард. Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми сафарҳои хориҷӣ ва вохӯриҳо бо 
назардошти вазъи мавҷуда ба ин масъала таваҷҷуҳи бештар зоҳир мекарданд. Чунончи, 7 
сентябри соли 1995 дар вохӯрии Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон бо Раиси Ҳукумати 
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Федератсияи Россия В.С.Черномирдин мавзуи ҳамкориҳои миёни ду кишвар дар соҳаи илму 
тарбияи кадрҳои илмӣ мавриди баррасии махсус қарор дода шуд ва тибқи натиҷаҳои ин вохӯрӣ, 
тарафҳо барои омода намудани созишномаи байнидавлатӣ оид ба ҳамкориҳо дар соҳаи номбурда 
уҳдадор гардиданд. Тибқи натиҷаҳои ҳамин вохӯрӣ қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи тасдиқи Созишнома миёни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати 
Федератсияи Россия оид ба ҳамкориҳо дар соҳаи аттестатсияи кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогии 
тахассуси олӣ» аз 30 марти соли 1996 №126 қабул гардид, ки он дар ҳамкориҳои минбаъдаи ин 
ду кишвар дар самти илм ва тарбияи кадрҳои илмӣ нақши калидӣ дошт. Ҷиҳати иҷрои қарори 
мазкури Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Созишнома бо Ҳукумати Федератсияи Россия оид 
ба ҳамкориҳо дар самти илм аз 12 феврали соли 1997, ки дар шаҳри Душанбе ба имзо расида буд, 
1 сентябри соли 1997 №395 қарори навбатии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
тасъсиси Комиссияи аттестатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба аттестатсияи кадрҳои илмӣ ва 
илмӣ-педагогии тахассуси олӣ» қабул карда шуданд. Дар ин давра (1996-2000) созишномаҳо бо 
Федератсияи Россия «Дар бораи барномаи ҳамкорӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи 
Россия дар соҳаи ташкил ва истифодаи техника ва технологияи нав, мубодилаи кадрҳои илмӣ ва 
илмӣ-техникӣ дар давраи то соли 2000-ум», «Дар бораи Созишномаи байни Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Ҳукумати Федератсияи Россия дар бораи таъсис ва фаъолияти ташкилоти илмии 
байналмилалии «Помир-Чақалтой» ба имзо расонида шуданд. Инчунин, бо мақсади нигоҳдорӣ ва 
рушди неруи илмӣ-техникии ҷумҳурӣ ва таҳким бахшидани ҳамкориҳои илмӣ, қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Пажӯҳишгоҳи 
муттаҳидаи таҳқиқоти ядроӣ» аз 2 июни соли 1997 №257 қабул гардид, ки ин, бешубҳа, барои 
анҷом додани таҳқиқотҳои муштараки олимони тоҷик бо ҳамкасбони хориҷии худ, ҳамзамон, 
фаъолияти олимони тоҷик дар ин маркази байналмилалии илмӣ воқеъ дар шаҳри Дубнаи вилояти 
Москва, барои илми тоҷик ва тарбияи кадрҳо дар ин самт аз аҳамият холӣ нест. Мавриди 
ёдоварист, ки айни ҳол чанд нафар муҳаққиқони тоҷик дар ин маркази бонуфузи илмӣ ба омӯзиш 
ва таҳқиқот машғуланд. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориҳои байналмилалиро дар соҳаи илм вусъат 
бахшида, дар ин давра бо қарорҳои худ созишномаҳо оид ба ҳамкориҳо дар соҳаи тарбия ва 
аттестатсияи кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогии тахассуси олӣ, илму техника ва технологияро бо 
ҳукуматҳои Иёлоти Муттаҳидаи Америка, Ҷумҳурии Арабии Миср, Ҷумҳурии Бошқирдистон, 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Девони Вазирони Украина 
тасдиқ намуд. Бо фарорасии сулҳу субот ва фазои мусоид барои фаъолияти муассисаҳои илмӣ дар 
ҷумҳурӣ, доираи ҳамкориҳои илмии байналмилалӣ низ фаррохтар ва самараноктар гардид. 
Қобили зикр аст, ки аз соли 2000 то соли 2005 аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
ҳамкориҳои илмии байналмилалӣ 33 созишнома ба имзо расонда шудааст. Дар ин давра, хусусан, 
қабул гардидани қарорҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
хусуси ҳамроҳшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Аҳдномаи таъсиси Маркази илмию технологӣ дар 
Украина» (аз 17 апрели соли 2002 № 616) ва «Дар хусуси тасдиқи Созишномаи Маркази 
байналмилалии илмию техникӣ» (аз 5 феврали соли 2003 №772) барои ба роҳ мондани 
ҳамкориҳо дар ин самт заминаи мусоиди ҳуқуқӣ ва илмию таҳқиқотиро ба вуҷуд овард. Аз 
ҷумла, бо дастгириҳои молиявии Маркази байналмилалии илмию техникӣ, ҷудо гардидани 
грантҳо ва таҷҳизоти техникӣ ҷиҳати амалӣ намудани пажӯҳишҳои илмӣ-амалӣ, аз ҷониби 
олимони ҷумҳурӣ дар ҳамкорӣ бо ин Маркази байналмилалӣ дар соҳаи фанҳои дақиқ корҳои 
муайян ба анҷом расонда шудаанд. Бо сиёсати пайгиронаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳамкориҳо дар ин самт тавсеа ёфта, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як силсила 
қарорҳо қабул гардиданд, ки ҳар яки он дар рушди ҳамкорӣ бо кишварҳои узви ИДМ дар самти 
таҳқиқоти илмӣ ва тарбияи кадрҳои илмӣ нақши муассир доранд. Аз ҷумла, қарорҳои Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи Созишнома доир ба ташаккул ва мақоми барномаҳои 
байнидавлатии инноватсионӣ ва лоиҳаҳо дар соҳаи илмию технологӣ»(с.2000), «Дар бораи 
тасдиқи Созишнома дар хусуси тартиби ҷалб намудани ташкилотҳои илмию тадқиқотӣ ва 
мутахассисони кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил баҳри иҷрои барномаҳои 
миллии илмию техникӣ» (2000), «Дар бораи тасдиқи Протокол оид ба ҳамроҳшавии Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон ба Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Белорус, Ҳукумати Ҷумҳурии 
Қазоқистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ҳукумати Федератсияи Россия дар хусуси 
эътирофи мутақобила ва баробар донистани ҳуҷҷатҳои таҳсил, дараҷаҳои илмӣ ва унвонҳо аз 24 
ноябри соли 1998» (2002), «Дар бораи маъқул донистани лоиҳаи Созишнома байни Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иттиҳодияи байналмилалии дастгирии ҳамкорӣ бо олимони давлатҳои 
нави мустақили собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ (INTAS) дар хусуси ҳамкории илмӣ», «Дар бораи 
маъқул донистани лоиҳаи Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати 
Федератсияи Россия оид ба таъсис ва фаъолияти Маркази байналмилалии илмӣ-тадқиқотии 
«Помир-Чақалтой»(2008) ва ғайра барои рушди ҳамкориҳои муассисаҳои илмӣ, макотиби олӣ ва 
олимону мутахассисони ҷумҳурӣ дар анҷом додани тадқиқотҳои муштарак бо олимони 
кишварҳои хориҷӣ, тарбия намудани кадрҳои илмӣ ва илмию педагогӣ, эътирофи мутақобила ва 
баробар донистани ҳуҷҷатҳои таҳсил, дараҷаҳои илмӣ ва дигар самтҳои соҳаи мазкур саҳми 
муҳим доранд.  

Дар маҷмуъ, дар замони Истиқлолият аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 80 
санади муҳимми давлатӣ оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи илму техника ва тарбияи 
кадрҳои илмӣ қабул гардида, айни ҳол дар ин самт бо зиёда аз 30 кишвари хориҷаи наздик ва 
инчунин, хориҷаи дур ҳамкориҳои судманд ба роҳ монда шудаанд. Муҳим будани қабули 
санадҳои мазкур, пеш аз ҳама, аз он бармеояд, ки илми асри ХХ1 дар ҳалли масоили рушди 
устувори иқтисоди ҷаҳон, кашфи Кайҳон, ҳалли мушкилоти глобалӣ аз қабили камбизоатӣ, хароб 
гардидани муҳити зист, амният дар соҳаи озуқаворӣ ва таъмини кураи замин бо оби ошомиданӣ 
ва хусусан, масоили рушди инсон нақши муҳимтаринро мегузорад. Яъне, ҳалли тамоми 
мушкилоти замони муосир дар мадди аввал бар дӯши илм вогузор аст ва ин вазифаи барои 
тамоми сайёра муҳим бидуни ҳамкориҳои байналмилалӣ, истифода аз дастовардҳои кишварҳои 
мухталиф, бе муттаҳид намудани неруи ақлии аҳли сайёра аз имкон берун аст. Маҳз ҳамкориҳо 
ва тадқиқотҳои муштараки илмӣ, нашр ва дастрас гардондани натиҷаҳои тадқиқот ва адабиёти 
илмӣ, мубодилаи иттилооти илмӣ ва мутахассисон метавонад илмро ба аслиҳаи муҳимми ҳалли 
мушкилоти мавҷудаи ҷаҳони муосир табдил диҳад ва маҳз тавассути ин ҳамкориҳо олимони 
тоҷик имкон пайдо мекунанд, ки дар ҳалли мушкилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мушкилоти 
ҷаҳон саҳмгузор бошанд. Таҳлили сиёсати давлатии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти 
ҳамкориҳои байналмилалӣ оид ба соҳаи илму техника собит менамояд, ки дар тӯли 30 сол барои 
таъмини фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ ва тарбияи кадрҳои илмӣ дар чумҳурӣ корҳои муайян ба анҷом 
расонда шудаанд. Тавре ки маълум аст, рушди босуръати илму технология ва дар ин замина 
афзудани рушди иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии кишварҳо боиси рақобати шадиди онҳо барои 
пайдо намудани мавқеи устувор дар бозори ҷаҳонӣ мегардад. Бояд зикр намуд, ки вобаста ба 
талаботи ҳаёти иҷтимоию иқтисодӣ дар ин марҳилаи рушд Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба 
дастовардҳои илму техника ва олимону мутахассисон ниёзи бештар пайдо мекунанд, ки қонеъ 
гардондани ин талабот маҳз тавассути ҳамкориҳо бо кишварҳои хориҷӣ дар ин самт амалӣ хоҳад 
шуд.  

Тавре ки аз таҳлилҳои боло бармеояд, дар тӯли истиқлолият бо кишварҳои зиёд дар соҳаи илму 
техника созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонда шудаанд, вале фаъолияти амалӣ дар самти мазкур 
маҳз бо Федератсияи Россия дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ гардид. Маврид ба ёдоварист, ки дурнамои 
ҳамкориҳо барои Тоҷикистон дар соҳаи илм ва тарбияи кадрҳои илмӣ маҳз бо Россия ояндадору 
судманд маҳсуб мешавад. Зеро ки ҳамкориҳо бо Федератсияи Россия ҳамчун шарики стратегии 
Тоҷикистон аз чанд ҷиҳат судманд аст. 

 Аввалан, Россия кишваре мебошад, ки қариб дар тамоми самтҳои илми муосир таҳқиқот анҷом 
медиҳад. Аз феҳристи равияҳои илмии тасдиқнамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия дар муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотии худи кишвари 
Россия доир ба 96 фоизи он корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ба роҳ монда шудааст. Дар кишварҳои дигари 
узви ИДМ, аз ҷумла дар Украина доир ба 65 фоиз, Белоруссия – 54 фоиз, Қазоқистон – 54 фоиз, 
Молдавия – 12 фоиз ва Тоҷикистон 8 фоизи он таҳқиқоти илмӣ анҷом дода шуда, ҳамчунин бо ин 
равияҳо кадрҳои илмӣ тайёр карда мешаванд. Ин нишондод далели он аст, ки иқтидори илмии 
Россия айни ҳол дар сатҳи баланд қарор дорад. 
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Сониян, дастгирии молиявии соҳаи илм дар Россия дар муқоиса бо кишварҳои дигар, аз ҷумла, 
ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ фарқи калон дорад. Масалан, маблағгузорӣ барои соҳаи илм дар ҳамаи 
ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна 0,1 фоиз, ҷумҳуриҳои Кавказ 0,2 фоиз ва дар ҷумҳуриҳои соҳили баҳри 
Балтик аз 0,2 то 0,4 фоизи ММД-ро ташкил медиҳад. Дар Федератсияи Россия бошад, хароҷот барои 
соҳаи илм зиёда аз 1 фоизи ММД-ро ташкил мекунад. Соли 2009 вобаста ба талаботи ҳаёти 
иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар аз ҷониби Ҳукумати Федератсияи Россия панҷ самти 
афзалиятноки илм ва 27 технологияи ҳассос муайян карда шуданд, ки ин ба рушди соҳаи мазкур 
нақши муҳим гузошт. 

Ҳамчунин, Россия бо марказҳои бузурги илмӣ, ки ҳанӯз дар замони Шӯравӣ ташаккул ёфта, 
шуҳрати ҷаҳонӣ касб намуда буданд, имрӯз низ бо иқтидори бузурги зеҳнӣ ва олимону 
мутахассисонаш, бешубҳа яке аз пешсафони илми ҷаҳонӣ маҳсуб мешавад. Дар тӯли як соли 
мубориза бо зукоми фарогири КОВИД-19 бори дигар собит гардид, ки Россия чун яке аз 
лидерҳои илми ҷаҳонӣ мавқеи худро устувор нигоҳ медорад. 

Вобаста ба ин, дар шароити кунунӣ барои ҷумҳурии мо ба роҳ мондани 
ҳамкориҳои самаранок дар самти илм ва тарбияи кадрҳои илмӣ бо 
Федератсияи Россия бояд чун самти афзалиятнок ва муфиду ояндадор 
эътироф ва амалӣ карда шавад.  

 

Абдураҳмон ҚУРБОНОВ – д.и.ф., 

сардори раёсати таҳлили масъалаҳои  
иҷтимоии МТС назди Президенти ҶТ 

 

* * * * * 

 

МУЖДА 

ТОҶИКИСТОН АЗ НИГОҲИ ДИГАРОН 
 

Маҷаллаи Wostok-и Берлин шумораи навбатии худро пурра ба Тоҷикистон бахшидааст. 
Дар остонаи таҷлили 30-юмин солгарди Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

маҷаллаи олмониии Wostok шумораи навбатии худро дар ҳаҷми 80 саҳифа пурра ба Тоҷикистон 
бахшид. Дар ин бора АМИТ «Ховар» бо истинод ба Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон хабар медиҳад. 

Дар шумораи махсуси маҷалла зери унвони «Тоҷикистон — сарзамини баландкӯҳ ва дорои 
фарҳангу таърихи пурғановат» паҳлуҳои мухталифи ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангии 
Тоҷикистон ва халқи тоҷик инъикос гардида, дар ин замина ба дастовардҳои кишвар дар замони 
истиқлол диққати бештар дода шудааст.Ҳайати таҳририяи маҷалла дар ҳамкорӣ бо Сафорати 
Тоҷикистон дар Берлин ва вазорату идораҳои кишварамон дар 21 мавзуи мукаммал таърихи 
ташаккули халқи тоҷик, анъанаҳо, раванди истиқлол ва ваҳдати миллӣ, ҳаёт ва фаъолияти 
шахсиятҳои маъруф, муаррифии зарфияти иқтисодиву саноатии Тоҷикистон ва шаҳру ноҳияҳои 
алоҳидаи он, мавзеъҳои сайёҳӣ ва таомҳои миллии онро бо сабку услуби хос инъикос намудааст. 
Дар баррасии самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Тоҷикистон ба  «сиёсати дарҳои боз», 
узвияти кишвар дар созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ, бахусус ташаббусҳои глобалии 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аҳамияти он ба ҷомеаи ҷаҳонӣ диққати бештар равона 
гардида, талошҳои Ҳукумати кишвар дар раванди амалисозии стратегияҳои муҳими кишвар, 
бахусус татбиқи «иқтисоди сабз» шоиста арзёбӣ шудааст.Бо назардошти вазъи кунунии амнияти 
минтақа, кӯшишҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таъмини сулҳу субот ва 
талошҳои ӯ баҳри муқовимати дастҷамъонаи минтақа бар зидди чолишҳои замони муосир ба 
таври хос қайд шудаанд. 

Шакли электронии маҷалларо метавонед бо суроғаи зерин дарёфт намоед: www.botschaft-
tadschikistan.de/Wostok 

http://www.botschaft-tadschikistan.de/Wostok
http://www.botschaft-tadschikistan.de/Wostok
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МИНБАРИ АНДЕША  
 

МАОРИФ ВА ИЛМ:  

МУШКИЛОТ ВА ПЕШНИҲОД 
 

Ҳукумат ва маориф 

Маориф соҳаест, ки аз ҷониби Президенти кишвар афзалиятнок ва омили амнияти 

миллӣ номида шудааст. Ба ин маънӣ дар яке аз суханрониҳояшон Пешвои миллат чунин 

иброз доштаанд: “Ҳукумати мамлакат дар даврони истиқлолият масъалаи рушди илму 

маорифро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ эълон кардааст. Дар ин асос 

ҳоло дар низоми маориф ислоҳот ва навсозӣ бомаром идома дошта, Ҳукумати мамлакат 

дар доираи ислоҳоти соҳа консепсияву барномаҳои рушди соҳаи маорифро қабул ва амалӣ 

карда истодааст.” 

Вақте сиёсати давлат дар 

соҳаи маориф дар ҷойи аввал 

қарор доштаву Роҳбараш 

зарурати таваҷҷуҳ ба онро 

тақозои замон шарҳ медиҳанд, 

ҳар алоқаманди соҳа дар 

баробари шукргузорӣ, бояд 

талош намояд, то дар 

пешрафти он саҳме гирифта 

тавонад. Чанд соли охир 

таваҷҷуҳ аз ҷониби Ҳукумати 

ҷумҳурӣ ва роҳбарияти он дар 

ҳақиқат, зиёд зоҳир мешавад, 

ки ба номбар кардани ҳар яки 

он имкон ҳам нест. Дуруст аст, ки дар даҳсолаи охир маориф ислоҳоти куллиеро аз сар 

гузаронид, фаразан, бо бунёди мактабҳо, таҳия ва таълифи барномаҳои таълимиву дастурҳои 

методӣ, китобҳои дарсиву бадеӣ, интихоби роҳҳои гуногуни таълим дар тамоми муассисаҳои 

таълимӣ, таъмини китобхонаҳои муҷаҳҳаз бо шароити технологияи муосир, таъсиси мактабҳои 

типи нав, ихтисосҳои мувофиқ ба бозори меҳнат, ташкили курсҳои такмили ихтисосу бозомӯзӣ 

ва даҳҳои дигар ҷомеа аз ташвишҳои асосӣ хеле-хеле берун баромад. Ҷоннок гардондани 

фаъолияти рӯзномаву маҷаллаҳо низ як паҳлуи муҳимми кор аст, ки хушбахтона, аҳли маориф аз 

ин ҷиҳат низ имконияти бештари дастрасӣ ба омӯзиш, муаррифии таҷриба, баёни андешаву 

пешниҳодҳои худро ба даст оварданд. Аммо ба назар мерасад, ки ин ҳама боз ҳам басанда нест. 

Фазои маҷозӣ: маориф аз ҳар нигоҳ 

Дар шароити имрӯза, ки вақт арзиши беҳтар пайдо кардааст, танҳо бо маводи чопӣ, 

саҳифаҳои рӯзнома ё маҷалла қонеъ гардондани муштариён ғайриимкон гаштааст. Аз ин рӯ, 

идораи маҷаллаи “Маорифи Тоҷикистон” сомона, саҳифа ва гурӯҳи электронии худро дар 

интернет ва шабакаи иҷтимоии Фейсбук таъсис дод ва ҳамагӣ дар давоми як солу се моҳ (то 

имрӯз) тақрибан 23 000 нафар бештар корбаронро ҷалб намуд. Кормандони маҷалла тавонистанд 

бо мусоҳибаҳои кӯтоҳи судманд, баҳсҳо, пурсишу посух, муаррифии фаъолияти омӯзгорон ва 

чанде дигар маҷалларо сазовори номаш гардонанд ва робитаи солимро бо аҳли ҷомеа, бахусус, 

корбарони гурӯҳ қавитар намоянд. 
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Ростӣ, дар шабакаҳои иҷтимоӣ ончунон мактабу маориф ва омӯзгорро аз ҳар тараф маҳкум 

мекунанд, ки камтарин алоқаманди соҳа наметавонад худро канор гирад. Мо масъалаҳои 

зиёдеро, ки дар гурӯҳ ба ҳар шакл гузошта мешаванд, омӯхтем, бар илова, бо андешаву назари 

донишмандони соҳа, омӯзгорони собиқадору ҷавон, падару модарон, хонандагону донишҷӯён, 

олимони ҷавону варзида ошно шуда, итминон ҳосил кардем, ки вазъият дар ҳақиқат ташвишовар 

аст. Шароити феълӣ ва назарпурсиҳо 

тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ, инчунин, 

суҳбатҳои рӯёрӯ нишон доданд, ки 

дар кишвар интихоби касби омӯзгорӣ 

(кадр) муҳимтарин масъалаи соҳа 

буда, дар мо воқеан, таваҷҷуҳ 

мехоҳад. Тавре донишманди шинохта, 

доктори илми фалсафа, таҳлилгари 

хуби соҳаи маориф ва илм 

Абдураҳмон Қурбонов дар суҳбат бо 

мо иброз дошт, масъалаҳои дигар 

атрофи ин меҳвар чарх мезананд. Дар 

иртибот ба ин ва дигар масоили 

марбута ҳанӯз чанд сол пеш собиқадори соҳа, академики Академияи илмҳои педагогӣ ва 

иҷтимоии Москва Ҳабибулло Бобоев низ андешаҳои тоза баён карда буд, ки муҳтавои ин 

суҳбатҳо идомагар ва ё илҳомбахши андешаҳои мо гардид. 

Кадр – меҳвари асосӣ 

 Дар робита ба таҳлилу мушоҳидаҳо, бо ба назар гирифтани якчанд омил ба бартараф 

намудани ҳама гуна мушкилот дар ин самт то андозае муваффақ шудан имконпазир аст. 

Чунончи:  

Якум, интихоби касби омӯзгорӣ. Мутаассифона, дар мо онҳое ин пешаро интихоб мекунанд, 

ки аксаран донишу истеъдод ва ё вазъи иқтисодияшон барои интихоби касбҳои ба қавле 

“бозоргир” нокифоя аст; ё барояшон муҳим донишҷӯ шудан аст (на кӣ шудан) ва ё фирор аз 

сарбозӣ, ки ин масъала таҳлили дигарро мехоҳад. Зарур аст, ки омӯзгоронро ба қавли устод 

Лутфуллоев, «аз паси партаҳои мактабӣ» ҷӯем. Воқеан, агар “Баланд гардидани обрӯ ва 

эътибори омӯзгор ва мактабу маориф аз бисёр ҷиҳат ба худи устодону омӯзгорон вобаста” 

(Э.Раҳмон) бошад, моро зарур аст, ки ин нуктаро мадди назар гирем. Дар он сурат аз омӯзгорони 

«тасодуфӣ» ва монеаҳои сунъӣ раҳо ёфта метавонем.  

Дуюм, касбияти омӯзгорон бо фарогирии донишҳои мусаллаҳи педагогиву психологӣ ва 

фаъолияти университетҳои падару модарон дар мактабҳо дар ҳақиқат, боиси нигаронӣ буда, 

мушкилоти зиёд миёни мактаб бо хонандагону падару модарон мегардад. Маҳз ҳамбастагии 

оила, ҷомеа ва мактаб дар ҳалли ҳама гуна мушкилоти равониву ахлоқии иҷтимоии кӯдакон 

мусоидат карда метавонад. Дар иртибот ташкили вохӯриии падару модарон бо аҳли илму адаб, 

шахсиятҳои шинохтаи ҷомеа, дарсҳои кушоди тарбиявӣ, интихоби беҳтарин шаклҳои баргузории 

маҷлисҳои падару модарон, баргузории маҷлисҳои сайёри падару модарон, иштироки омӯзгорон 

дар ҷамъомадҳои кории падару модарон ва ғ. омилҳоеанд, ки ин фазои холиро пур мекунанд. 

Сеюм, тавре аз суҳбат бо коршиносони соҳа бармеояд, имрӯз дар ҷумҳурӣ синну соли 

асосии омӯзгорону олимон мушкил пайдо кардааст. Масъалаи ба нафақа баромадан ва 

ҷавононро ба кор таъмин кардан ба идомаи фаъолияти бисёре аз собиқадорону донишмандони 

мо латма ворид намуд. Барои рафъи ин монеаи сунъӣ мебояд синну соли онҳо муайян (пир, 

миёна, ҷавон) гашта, мувофиқан барномаи махсуси фаъолият ба онҳо пешниҳод карда шавад. 

Бояд дар хотир дошта бошем, ки таъминоти ҳифзи иҷтимоӣ ва муқаррар намудани имтиёзҳо, 

алалхусус, ба омӯзгорони ҷавон аз ҷумлаи омилҳои умедбахшанд, ки ба ояндаи дурахшони 
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мактабу маориф моро мутмаин гардонда метавонанд. Биёед, биандешем, ки оё маоши омӯзгор ба 

сабади истеъмолии ӯ мувофиқат мекунад ё не? Омӯзгорон барои сабади истеъмолии худро пур 

кардан маҷбуранд ба хоҷагидорӣ ё тиҷорат рӯ оранд, ки мутаассифона, вақт барои худомӯзии 

онҳо кифоят намекунад. Фарогирии омӯзгорон ба осоишгоҳҳо масъалаи дигар аст. Агарчи дар 

муқоиса бо даҳ соли сипаришуда пешравӣ ҳаст, аммо талаботи омӯзгорон қонеъшаванда ба назар 

намерасад. Ин масъала дар муҳлатҳои муайян бояд зери назари иттифоқи касаба пурра қарор 

гирад, ҳамчунин назорати дурусти мақомоти дахлдор дар мавриди ба назар гирифтани имтиёзҳо 

ҷой дошта бошад. Яъне, ташкили шароити муътадили зиндагӣ омили ба даст овардани ҳама гуна 

пешравист. Дар Паёми Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 23.01.2015 омадааст: “Дастгирии соҳаи маориф ва баланд бардоштани мақоми 

омӯзгор, дар навбати аввал, аз он ҷиҳат муҳим мебошад, ки аҳли маориф дар рушди неруи 

инсонӣ саҳми бевосита дошта, яке аз қувваҳои пешбаранда ва фаъоли ҷомеаи имрӯза ба шумор 

меравад ва гузашта аз ин, пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат ба сатҳи рушди 

маориф вобастагии мустақим дорад”. 

 Дар ин ҳолат норасоии омӯзгорон бартараф ва имтиёзҳо ба омӯзгорон дастрас мегарданд, 

ҳавасмандии насли ҷавон ба пешаи омӯзгорӣ афзуда, аз ришвахорӣ, бадномӣ ва тарки касб дар 

соҳа ҷилавгирӣ мегардад.  

Чаҳорум, тақозои замон аст, ки низоми тайёр кардани кадрҳои омӯзгориро беҳтар гардонем. 

Дар коллеҷу донишгоҳҳо бояд донишмандони соҳа ва мутахассисони эътирофшуда дарс гӯянд, 

бахусус, назорати давраи таҷрибаомӯзии донишҷӯён бояд амалан сурат гирад. Ҳанӯз дар 

мушовараи солонаи соли 2017 Вазорати маориф ва илм барои ташкил кардани кафедраҳои 

методӣ-таҷрибаомӯзии омӯзгорони оянда дастур дода буд. Тавре дар суҳбат ба мо директори 

Маркази ҷумҳуриявии таълимиву методӣ Шермаҳмад Ёрмуҳаммадзода изҳор кард, ДДОТ ба 

номи Садриддин Айнӣ дар мактаби №53 кафедраи физика барои таҷрибаомӯзон ташкил 

кардааст. “Дар ҳақиқат, ин масъала дар вазорат гузошта шуда буд, аммо ба мо аз натиҷаи он 

маълумоти кофие дастрас нагардидааст”, - мегӯяд ӯ. Таассуфовар аст, ки имрӯз таҷрибаомӯзон 

замони амалӣ гардондани донишҳои назариявӣ дар қадами аввал ба бетаваҷҷуҳӣ рӯ ба рӯ 

мегарданд. Беҳтар он аст, ки таҷрибаи баъзе кишварҳоро дар робита ба ҷоннок гардондани 

фаъолияти ниҳодҳои ёрирасон ба мактабу омӯзгор ва кам кардани низоми назоратӣ бояд аз худ 

карда, методикаи таълимро такмил дода, ҷалби мутахассисони сазоворро ба кабинетҳои методӣ 

ва фаъолияти онҳо дар шуъбаҳои маориф ҷоннок гардонем. Дар мактабҳо мутахассисони ҷавон 

ба собиқадарон бояд ҷиддан вобаста гашта, малакаи касбӣ пайдо намоянд. Таваҷҷуҳ зоҳир 

кардан ба ин самт имкон медиҳад, ки мактаб ва омӯзгорон аз иҷрои рисолати худ ба дурустӣ 

бароянд. Он гоҳ сифати таҳсилот рушд мекунад, эътибори мактаб ва омӯзгор меафзояд. 

Имтиёз ҳаст, на ҳамеша, чаро? 

 Ногуфта намонад, ки дар мулоқоти аввалинашон бо фаъолони соҳаи маориф Президенти 

кишвар таъкид карда буданд: “То замоне ки мо барои аҳли илму маориф, зиёиён, онҳое, ки 

офаранда, парваришдиҳанда ва муҳофизи маънавият, ахлоқ ва маърифати ҷомеа ҳастанд, 

зиндагии сазовору шоистаро муҳайё накунем, мақому мартабаи онҳоро ба дараҷае, ки мебояд 

баланд набардорем, ба пешрафт умед бастанамон душвор аст." (28-уми августи соли 1995). 

Ёдовар мешавем, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири иҷрои дастури Президент ва 

ҷалби омӯзгорон ба мактаб он солҳо як қатор тадбирҳо андешид. Аз ҷумла, қарорҳои Ҳукумати 

ҶТ "Дар бораи чораҳои беҳтар намудани шароити манзилӣ ва коммуналию маишии кормандони 

маориф" ва "Дар бораи баъзе чораҳои пурзӯр намудани ҳифзи иҷтимоии кормандони маориф" 

қабул шуданд. Тибқи ин қарорҳо “манзили дар ихтиёри кормандони соҳа буда (сарфи назар аз 

шакли моликияташон) ба таври ройгон ба кормандони муассисаҳои таълимӣ, илмӣ, низоми 

такмили ихтисос ва нашрияҳои педагогӣ дода шуданд. Ба кормандони соҳа, инчунин ёрдампулии 

табобатӣ ба андозаи як маош, ҷубронпулии ҳармоҳа барои харидани нашрияҳои даврӣ, рухсатии 
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пулакӣ барои табобат муқаррар гардида, омӯзгорони деҳот аз супоридани андоз аз қитъаи замини 

наздиҳавлигӣ озод карда шуданд.”, - зикр шудааст дар китоби “Маориф ва Истиқлол” (соли 

2011).  

Имтиёзҳои мазкур воқеан, омили беҳтарини бозгашти омӯзгорон ба касби худ гардиданд. Ба 

ин тариқа, таъмини мактабҳо бо кадр давра ба давра ҳал шуд. Айни ҳол зарурате пеш омадааст, 

ки ба сифати тайёр кардани мутахассисон бояд мутаваҷҷеҳ шавем. Барои расидан ба ин ҳадаф аз 

тадбирҳое, ки қаблан Ҳукумат дида буд, истифода бурдан лозим меояд. Минҷумла, дигаргун 

кардани Дастурамали “Тартиби пардохти музди маоши кормандони соҳаи маориф”, инчунин, 

аттестатсияи омӯзгорон бо назардошти барқарор кардани унвонҳои “Муаллим-методист”, 

“Муаллими калон” низ баҳри пешрафти соҳа ва ҷомеа таъсир мерасонанд. Насли ҷавон ба ин 

масъала таваҷҷуҳи хос дорад ва зиндагии устодонро дар мисоли оилаи худ ва дигарон муқоиса 

мекунад. Агар ба ин паҳлуи ҳаёти омӯзгор таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир шавад, мақоми омӯзгор ва 

мактабу маориф боло меравад. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ интизори маблағ будани омӯзгорони 

ҷавон аз ҳар мукофоти соҳавӣ зиёд мушоҳида мешавад. Азбаски чунин мукофотҳо дар мо барҳам 

хӯрдаанд, беҳтар аст, ин нукта ба назар гирифта шавад. Охир, танҳо гирифтани дараҷаи 

тахассусӣ (категория) роҳи ҳалли масъала нест. Маҳз шинохтани омӯзгорони методист ва 

соҳибмактаб, аз рӯи меъёрҳо қадршиносии меҳнати онҳо мақоми омӯзгорро дар ҷомеа барҷаста 

нишон дода, ӯро ба касб дилгарм мегардонад. Устод Ҳабиб Искандаров дар робита ба дарёфти 

роҳҳои дастрасӣ ба имтиёзҳои омӯзгорон чунин гуфта буд: “Дар моддаи 56, Қонуни ҶТ “Дар 

бораи маориф” (Андозбандӣ) зикр шудааст, ки қонун «андозҳои имтиёзнок» пешбинӣ 

мекунад». Он имтиёзҳо кадомҳоанд, барои киҳоянд, чӣ гуна сурат мегиранд, мо бояд инро ба 

воситаи қарор, дастур ё мактубе ба муаллимон фаҳмонем.” Мутаассифона, ба сабаби набудани 

чунин раҳнамо ё тафсир аз мушкилӣ раҳо ёфтан ғайриимкон менамояд. Агар воқеан, ба қонунҳои 

мавҷуда, аз ҷумла Кодекси манзил ҳам назар кунем, баъзе имтиёзҳо ба омӯзгорон таъйин 

шудаанд. Аммо таъкиди устод барҷост, механизми истифода аз он ба омӯзгорон пешниҳод 

нашудааст. Ин масъалаҳо ҳам таваҷҷуҳ металабанд. 

Мактаб-оила-ҷомеа: мушкил чист? 

Тамоми вазорату идораҳои дахлдор, соҳибкорон, аҳли ҷомеа бояд барои баланд бардоштани 

мақоми омӯзгор муваззаф гарданд. А.Қурбонов бар ин назар аст, ки аз рафтуомад ва тафтиши 

беҳудаи сохторҳои гуногун ба муассисаҳои таълимӣ ҷилавгирӣ бояд кард. Дар робита ба ин 

мавзуъ, устод Ҳабиб Искандаров ҳамеша таъкид мекард, ки ба мактаб чун маслиҳатгар бояд 

ворид шуд, на чун ревизор. Маълум аст, ки сиёсати имрӯзаи давлат воқеан, маорифпарварона 

интихоб шудааст. Вале бояд фаромӯш накард, ки амалигардонии ин сиёсат танҳо аз ҷониби 

давлат не, аз ҷомеа ҳам вобастагӣ дорад. Ба ин маънӣ, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар 

суханронияшон бахшида ба Рӯзи дониш ва 70-солагии таъсиси Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба 

номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ якуми сентябри соли 2015 гуфта буданд: “Ислоҳот ва навсозии соҳаи 

маориф вазифаи сиёсӣ ва умумидавлатӣ ба ҳисоб рафта, танҳо дар доираи аҳли маориф маҳдуд 

намегардад ва ба дастгирии ҳамаи табақаҳои ҷомеа ниёз дорад”. 

Бале, имрӯз мо бояд бо ҳамбастагӣ барои омӯзгорон шароите муҳайё созем, ки онҳо ғайр 

аз вазифаи худ кори дигаре накунанд. Дар ин сурат ҷомеа дарк мекунад, ки омӯзгор дар 

пешрафти ҷомеаи мутамаддин воқеан, шахси асосист.  

Кӯдакон ва таҳсилот 

Масъалаи дигар, фарогирии кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ буда, он дар ҷумҳурӣ ҳанӯз 

қонеъкунанда нест. Барои баробарӣ бо кишварҳои дигар аз роҳҳои гуногуни ҷалби кӯдакон ба ин 

таҳсилот бояд кор гирифт. Масалан, бо ҷалби мутахассисони собиқадор ташкил намудани 

зергурӯҳҳо дар хонаҳо беҳтарин роҳ аст, ҳам собиқадорон бекор намемонанд, ҳам норасоии 

мутахассисон дар соҳаи томактабӣ аз ин ҳисоб бартараф ва ҳам фарогирӣ бештар мегардад. 
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Номзади илмҳои иқтисодӣ, собиқ муовини вазири маориф Фатҳиддин Усмонзода менависад: “Ин 

шакли ташкили таҳсилоти томактабӣ махсусан барои ҷалби мураббиён, омӯзгорони синфҳои 

ибтидоӣ, ки дар нафақа мебошанд ва занҳое, ки дар рухсатии таваллуди фарзанд қарор доранд, 

ҳавасмандии хуб мебошад.” (“Рушди таҳсилоти томактабӣ - талаби замон”, маҷаллаи 

“Маърифати омӯзгор”, №12-2018).  

Ҳифзи шарафи омӯзгор шарт 

Бояд ба муҳтавои барномаҳои радиову телевизион ва умуман, расонаҳо назар кард, ки барои 

ҳимояи мақоми омӯзгор қонеъкунанда ҳастанд ё не? Соле устод Искандаров ба Кумитаи 

телевизион рафта, ба роҳбарияти онвақта эътироз кард, ба хотири он ки дар саҳнаҳои ҳаҷвӣ 

ҳунармандон омӯзгорро ба масхара мекашиданд. Шодӣ Раҷабзод, нависанда ва рӯзноманигори 

шинохта дар мақолааш “Чаро хиёбони “Омӯзгор” набошад?” (“Маорифи Тоҷикистон”, №10-

2021) менависад: “Рӯзноманигори ҷавон Фарангиси Фармон хеле бамаврид ва ҳадафрас иброз 

доштааст, ки «…Маҳз ба хотири номи бузургаш, вақти он расидааст, ки тоҷи қаҳрамони замонро 

ба сари муаллим гузорем». Дар воқеъ, беҳ мебуд барои эҳтирому қадрдонии муаллим дар 

маркази шаҳри Душанбе муҷассамаи омӯзгор ба таври расмӣ гузошта, хиёбони «Омӯзгор» 

кушода шавад.”  

Ташкили барномаҳои радиоиву телевизионӣ дар сурати ҳадафмандона интихоб намудани 

мавзуъ, масъалагузории дуруст, ташкил карда тавонистани суҳбат аз тарафи журналистон (чун 

аксаран аз мавзуъ бехабаранд), ташкили саҳнаҳои тарбиявиву ахлоқӣ бе паст задани шаъну 

шарафи омӯзгорон ва бо сохтани симои онҳо ва ин қабил иқдомҳо метавонанд, мақоми 

омӯзгорро ҳифз ва худи ӯро муаррифӣ намоянд. Дар ин сурат шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам аз чунин 

бархӯрд назари худро ба маориф ва мактабу омӯзгор дигар мекунанд. Таъсис додани ихтисосҳои 

журналистони соҳавӣ омили ҳалли ин масъалаҳои ҳалталаби соҳаи маориф ва илм шуда 

метавонад. Пас, агар «Муаллим ақл, шарафу виҷдони ҷомеа ва симои асосии он” (Эмомалӣ 

Раҳмон) аст, чаро ба ин симо арҷ нагузорем? 

Илм: ҷавонон ва мушкилоти онҳо 

Як паҳлуи муҳимми дигар, ки имрӯзҳо 

эътирози аҳли назарро ба миён овардааст, ба 

масъалаҳои ҳалталаби соҳаи илм рабт дошта, 

бемуҳобот, ҳалли он тақозои замони имрӯз 

аст. Аз забони Президенти кишвар ва 

роҳбарияти Вазорати маориф ва илм 

сафарбар накардани муҳаққиқони ҷавон ба 

омӯзиши мавзуъҳои умумӣ ва камаҳамият 

пайваста садо медиҳад. Агарчи баъзе 

иқдомҳо дар ин замина гирифта шудаанд, 

аммо паҳлуҳои нигаронкунандаи дигар низ ҷо дорад. Яъне, қисми зиёди мавзуъҳое, ки ба 

аспирантону унвонҷӯён ҳамчун мавзуи тадқиқотӣ дар оянда муайян ва тасдиқ карда мешаванд, 

дархӯри замон нестанд. Номвар Қурбонов, раиси олимони ҷавони ДМТ ҷонибдори он аст, ки 

барои интихоби мавзуъҳои илмии аспирантону унвонҷӯён дар назди ҳар як донишгоҳу 

донишкада ва муассисаҳои илмию тадқиқотӣ аз ҳисоби олимоне, ки корҳои илмӣ-тадқиқотиашон 

мунтазам ба нашр мерасанд ва натиҷаи ин тадқиқотҳояшон дар истеҳсолот ва ҷомеа татбиқ 

шудаанд, комиссияи босалоҳияти доимоамалкунанда таъсис дода шавад. “Бигзор, комиссияи 

мазкур мавзуъҳои барои аспирантон муайянкардашударо ҳамаҷониба омӯхта, сипас барои тасдиқ 

ба Шӯрои олимони муассиса пешниҳод намояд, - мегӯяд ӯ. - Мавзуъҳое, ки куҳна шудаанд ва 

хусусияти амалии воқеӣ надоранд, умуман қабул ва тасдиқ карда нашаванд.” Ба таъкиди ӯ, як 

масъалаи ташвишовар барои аспирантону унвонҷӯён ба фаъолияти носолоими баъзе роҳбарон 
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тааллуқ дорад. Аксаран дастовардҳои аспирантону унвонҷӯён ба манфиати худи роҳбарон 

истифода бурда мешаванд. Ин ҳолат тақозо мекунад, ки ҳар нафаре ба илм мепайвандад, 

уҳдадориҳои худро бояд иҷро намояд. Фарҳод Раҳимӣ – президенти Академияи илмҳои 

Тоҷикистон дар ҳошияи Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

мақолааш зикр кард: “Илм ва маориф дар саргаҳи сиёсати давлатӣ қарор гирифтааст. Ин аст, ки 

Сарвари давлат ба соҳаҳои илму маориф эътибори аввалиндараҷа додани мақомоти давлатиро 

тақозо намуда, таҳким бахшидани иқтидори илмии кишвар, пайвастани илм бо истеҳсолотро ба 

унвони роҳи асосии раҳоӣ аз бунбастҳои имрӯзӣ муаррифӣ намуданд.” (“Маърифати омӯзгор”, 

№2-2019). 

Маориф- чароғи зиндагӣ 

Маориф соҳаест, ки ҷомеа аз он вобастагии зиёд дорад, тамоми кашфиёти бузурги илмию 

техникӣ маҳз аз мактабу маориф ва ташкили низоми дурусти муосири таълиму тарбия ба даст 

меояд. Ин аст, ки тамоми кишварҳои мутамаддин қисмати зиёди буҷаи давлаташонро ба ин соҳа 

сарф менамоянд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дар ин росто пайваста тадбирҳо 

меандешад. Таҳияи стандартҳои фаннӣ, барномаву нақшаҳои таълимӣ, нашри китобҳои дарсӣ, 

инчунин китобҳои бадеӣ барои мактаббачагон, таъсиси муассисаҳои нави таълимӣ, бунёди 

инфрасохторҳои нав, омода намудани мутахассисони сазовори замон, такмили ихтисоси 

омӯзгорон, вусъати ҳаракати олимпӣ, дарёфти роҳҳои нав ба нави сифати таҳсилот ва даҳҳои 

дигар аз зумраи муваффақиятҳоеанд, ки Вазорати маориф ва илм тавонистааст дар давраи 

Истиқлол ба даст оварад. 

Мактабшиноси варзида Ҳабиб Искандаров, ки ба гуфти академик Муҳаммадюсуф 

Имомзода, тамоми фикру зикрашро мактабу маориф фаро гирифта буд, дар бораи бурду бохти 

маориф, мақому шинохти омӯзгор, омилҳои рушди соҳа 50 китоб навиштааст. Дар ин китобҳо 

устод пешниҳодҳои зиёде дошт, ки омӯхтани онҳо ҳам аз манфиат холӣ нест. 

Ба назар мерасад, ки соҳа дар маҷмуъ таваҷҷуҳи бештарро ҳам аз ҷониби мақомоти давлатӣ 

дар маҳалҳо ва ҳам аз ҷониби ҷомеа интизор аст. Ба назари мо, вақти он омадааст, ки Анҷумани 

омӯзгорони ҷумҳурӣ даъват карда шавад. (Албатта, бо назардошти хуб шудани вазъи 

имрӯза).Чунин чорабинӣ дар замони Шӯравӣ амал мекард ва то ҳанӯз дар кишварҳои ИДМ ҳам 

амал мекунад, дар мо қаблан даъват шуда буд, аммо дар даврони Истиқлол не. Дуруст аст, ки 

Анҷумани кормандони иттифоқи касабаи маориф ва илм 12 маротиба даъват шудааст, аммо он 

агар аз мавқеи ниҳоди асосӣ баргузор гардад, беҳтар аст. Анҷуман бояд масъалаҳои болоро бо 

ширкати беҳтарин донишмандону омӯзгорон ва коршиносони соҳаи илму маориф дида барояд.  

 Тавре устод А.Қурбонов дар суҳбат бо мо таъкид кард, барои баланд бардоштани мақоми 

омӯзгор, аввал омода намудани мутахассисон, баъд иҷрои вазифаҳои тамоми ниҳодҳои давлатӣ 

ва ҷомеа, сипас, ҳавасмандии омӯзгоронро баррасӣ кардан шарти муҳим аст. Дар он сурат бовар 

кардан мумкин аст, ки маориф воқеан, омили амнияти миллӣ ва омӯзгор кафили рӯзгори шоиста 

аст. Устод Алимуҳаммад Муродӣ барҳақ, мегӯяд: 

Аз маориф мешавад равшан чароғи зиндагӣ,  

Аз маориф мешавад гулбоғ боғи зиндагӣ. 

Аз маориф мешавад миллат дар олам сарфароз, 

Аз раҳи илму маориф кун суроғи зиндагӣ. 

 

Бознашр аз “Минбари халқ”, 

Саида НАБИЗОДА 
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ДАСТОВАРД 
 

КӮДАКОН ВА 

ИСТИҚЛОЛ 
 

Бинобар ин, барои ҳар кишвар 

бузургтарин ва бебаҳотарин неъмат, ба ҷуз 

истиқлоли сиёсӣ чизи дигаре нест. Зеро бо ба 

даст овардани истиқлол мардуми сарзамин метавонад, ки ба озодии комил бирасад, 

соҳибихтиёриро ба дасти хеш бигирад ва дар рушди роҳи ояндаи кишвар гомҳои созандаву 

устуворона гузорад. Ба ин маъност, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз намуда буданд: «Яке аз 

муҳимтарин дастовардҳои мо дар даврони истиқлол давлатсозӣ ва давлатдории муосири миллӣ 
мебошад, ки моҳиятан шакли ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ ва дунявиро дорад». 

Сарфи назар аз мушкилоти солҳои 

аввали соҳибистиқлолӣ воқеан ҳам, 

истиқлол барои рушди тамоми соҳаҳо 

ва созандагию бунёдкориҳо, заминаи 

боэътимод гузошт ва шароиту 

имкониятҳои мусоидро фароҳам овард. 

Шукри Истиқлол, ки халқи шарафманд 

ва ободкору созандаи мо дар рушди 

давлатдории миллӣ қадамҳои устувори 

худро гузошт ва дар зарфи сӣ соли 

соҳибистиқлолӣ ба комёбиву 

дастовардҳои беназир ноил гардид. Аз 

ин рӯ, комилан табиист, ки вазъи 

имрӯзаи кишварамон дарку эҳсоси 

нави арзишҳои фарҳангию миллиро тақозо намудааст, зеро баробари ба даст овардани истиқлол 

заминаи мусоиди ташаккулёбии худшиносию худогоҳии миллӣ, таваҷҷуҳ ба мероси таърихии 

халқ, эҳёи давлатдории миллӣ, забони миллӣ, анъанаҳои фарҳангию маърифатӣ, ҷашну 

маросимҳо ва ғайраро тақозо дорад. 

Бидуни таърифу муболиға, Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои ноил шудан ба 

дастовардҳои муҳим дар ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ, сиёсиву фарҳангии мардуми шарифи 

кишвар, хосатан ҷавонону наврасон, нақши босазо гузошта, ба ташаккули сиёсати давлатии 

қишри ояндадору ояндасози ҷомеа шароиту имконоти зиёдеро фароҳам овард. Махсусан, 

вохӯриҳои пайвастаи Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷавонони кишвар собит 

месозанд, ки Сарвари давлат ба неруи созанда ва пешбарандаи ҷавонон итминони зиёд доранд. 

Аз ин рӯ, ҳар мулоқот бо ҷавонони кишвар бо падидаи ҷолиб ва ташаббуси наҷиб оғоз меёбад. 

Маҳз дар даврони соҳибистиқлолӣ ва бо дастгириҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Консепсияи миллии сиёсати ҷавонони Тоҷикистон қабул гардида, Ҷоизаи бо номи Исмоили 

Сомонӣ барои олимони ҷавон, Фонди махсуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати омода 

кардани мутахассисон дар давлатҳои хориҷӣ ва грантҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҷавонон дар самти ватанпарастӣ таъсис ёфтаанд. Теъдоди квота ва 

стипендияҳои Президентӣ зиёд гардида, барномаҳои соҳавии «Ҷавонони Тоҷикистон», «Тарбияи 

ватандӯстии ҷавонони Тоҷикистон» ва рушди саломатии ҷавонони кишвар дар таҳрири нав қабул 

гардиданд. 

Фарзанди фарзонаи миллати тоҷик, 

вассофи сулҳу дӯстии тамоми халқу 

миллатҳои ҷаҳон ва тараннумгари ваҳдату 

якдилӣ Мирзо Турсунзода (1911-1977) дар 

шеъре дақиқкоронаву нуктасанҷона 

мефармояд, ки ҳарчанд кишвар ободу зебо ва 

дорои захираву сарватҳои зиёд бошаду озод 

набошад, аз он кишвар ба одам ягон зарра 

нафъ намерасад.  
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Сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ аз дастовардҳои арзишманди таърихию муқаддаси даврони 

истиқлол ба шумор меравад. Ваҳдат иттиҳоду сарҷамъии одамон буда, сулҳу оромӣ ва ободию 

пешрафти давлат аз мавҷудияти ваҳдату ҳамдилӣ вобастагии калон дорад. Воқеан, ваҳдати 

миллӣ пояҳои истиқлоли сиёсии давлати моро боз ҳам мустаҳкамтар намуд ва ба рушду 

пешрафти тамоми соҳаҳо мусоидат кард. Аз ин рӯ, истиқлолу ваҳдат барои миллату меҳани мо 

ду боли бузурге гардиданд, ки мақоми Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ устувор ва обрӯву 

нуфузи миллати тоҷикро баланд бардоштанд. Барои дар рӯҳияи миллатдӯстию меҳанпарастӣ ва 

худогоҳию худшиносӣ тарбия намудани насли наврас яке аз заминаҳои бунёдӣ ва қадами 

устувор ягонагию ваҳдат маҳсуб меёбад. Маҳз бо ин мақсад, Ҳукумати Тоҷикистон ба соҳаи 

маориф, махсусан, бунёд ва азнавсозии муассисаҳои таълимию томактабӣ ва кӯдакистонҳои 

ҷадиду замонавӣ ва муҷаҳҳаз гардонидани онҳо бо дастгоҳу лавозимоти муосир аҳамияти махсус 

медиҳад. Фарзи мисол, танҳо тайи солҳои 2017-2020 дар пойтахти кишвар – шаҳри Душанбе бо 

харҷи зиёда аз 450 миллион сомонӣ 24 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 31 ҳазор ҷойи 

нишаст ва 9 муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои қариб 2000 кӯдак бунёд гардидааст. Дар 

доираи нақшаи чорабиниҳо ба ифтихори 30-солагии Истиқлоли давлатӣ дар Душанбе 19 

муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо зиёда аз 41 ҳазор ҷойи нишаст ва 7 муассисаи таҳсилоти 

томактабӣ барои 1900 кӯдак сохта ба истифода дода шудааст. 

Боиси таъкид аст, ки дар аксар кӯдакистон ва муассисаҳои томактабӣ омӯзиш бо се забон – 

тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шуда, барои таълиму тарбияи насли наврас мураббияҳои 

соҳибтаҷриба ба кор ҷалб карда мешаванд. Биноҳои навсохти муассисаҳои томактабӣ бо тамоми 

таҷҳизоти муосири омӯзишӣ, техникӣ ва бехатарӣ таъмину муҷаҳҳаз гардонида мешаванд ва 

девору роҳравҳои дохили иншоот бо расмҳои қаҳрамонону афсонаҳои кӯдакона ва инчунин, 

шарҳи баъзе ҳодисаҳои табиӣ оро меёбанд, ки ин дар рушди ҷаҳонбинии илмӣ ва ташаккули 

афкору андешаи кӯдакон муосидат менамояд. Дар баробари ин, дар кӯдакистонҳои 

навбунёдгардида бо мақсади ҷалби кӯдакону наврасон ба зебоипарастӣ, фарҳангдӯстӣ ва 

солимгардонӣ толорҳои мусиқию варзишӣ низ таъсис меёбанд. 

Дар доираи сиёсати бунёдкоронаи давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон ҳамасола дар тамоми 

гӯшаю канори ҷумҳурӣ муассисаҳои томактабии нав бунёд шуда, танҳо дар соли 2020 14 

муассисаи томактабӣ барои 2520 кӯдак сохта ба истифода дода шудааст. 

Ҳамин тавр, соҳибистиқлолӣ барои мо имкони воқеӣ фароҳам овард, ки роҳи имрӯзу ояндаи 

миллат ва пешрафти минбаъдаи кишвари азизамонро ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва 

дунявӣ интихоб намоем. Истиқлол барои мардуми шарифи Тоҷикистон рамзи олии ватану 

ватандорӣ, бузургтарин неъмати давлатсозию давлатдорӣ, кору пайкори созанда, азму талошҳои 

фидокоронаи расидан ба истиқлоли сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро омӯзонда, меъёрҳои ҷомеаи 

шаҳрвандиро таҳким бахшид ва дар як вақт ҳаёти озодонаи ҳар фард ва олитарин дараҷаи бахту 

саодати воқеии миллатро таъмин намуд. Истиқлол барои мо нишони барҷастаи пойдории давлат, 

бақои миллат, рамзи асолату ҳувият, мазҳари ормонҳои таърихӣ, шиносномаи байналмилалӣ ва 

шарафу эътибори ба ҷаҳони мутамаддин пайвастани кишвари соҳибистиқлоли Тоҷикистон 

мебошад. 

Имрӯз Тоҷикистон сохибихтиёр аст. Самараи неки истиқлол аст, ки меҳани азизи мо – 

Тоҷикистон дар дунё чун давлати ташаббускори ғояҳои ҷаҳонии ҳифзи обу иқлим ва сулҳхоҳу 

сулҳпарвар шинохта шудааст. Таҷрибаи сулҳи тоҷикон манбаи омӯзиши сулҳхоҳонаи як қатор 

кишварҳои ҷаҳон гашт, ки боиси ифтихори ҳар як фарди миллатдӯсту 

меҳанпарасти тоҷик аст. Вазифаи мост, ки ин маъниро дар зеҳни кӯдакон 

тавассути машғулиятҳои гуногун тақвият бахшем ва онҳоро дар рӯҳияи 

хештаншиносию ватандӯстӣ тарбия намоем.  

 

Ҳусния КӮЧАРЗОДА – 

мудири кӯдакистони №17, 

ноҳияи Исмоили Сомонӣ 
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СИЁСАТ ВА ЗАМОН 

 

МАРГ БА АМАЛҲОИ 

ҒАЙРИБАШАРИИ 

ТЕРРОРИСТӢ! 
 
 Расондани таъсири манфӣ ба 

манфиатҳои инсон таҷовуз ба ҳаёти арбоби 
давлатӣ ё ҷамъиятӣ бо мақсади суст кардани 
сохти конститутсионӣ ё амнияти давлат, 
ҳамчунин бо мақсади қатъ гардидани 
фаъолияти давлатӣ ё дигар фаъолияти сиёсӣ 
ё содир намудани чунин кирдор бинобар 
интиқом барои чунин фаъолият, инчунин 
сӯйиқасд ба ҳаёт, расондани зарари ҷисмонӣ 
ба ходими давлатӣ ё ҷамъиятӣ ё намояндаи 
ҳокимият вобаста бо фаъолияти давлатӣ ё 
ҷамъиятии онҳо, бо мақсади ноором сохтани 
вазъият ё расондани таъсир ҷиҳати қабули 
қарор аз тарафи мақомоти давлатӣ ё монеъ 
шудан ба фаъолияти сиёсӣ ё ҷамъиятӣ, 

инчунин ҳамла ба намояндаи давлати хориҷӣ ё корманди ташкилоти байналмилалие, ки таҳти 
ҳимояи байналмилалӣ қарор доранд, агар бо мақсади барангехтани ҷанг ё мураккаб сохтани 
муносибатҳои байналмилалӣ содир шуда бошанд, мебошад. Бояд гуфт, ки дар сурати содир 
намудани яке аз амалҳои зиддиҳуқуқии болозикр, мутобиқи 
қонунгузории ҷиноятӣ шахс аллакай ба ҷавобгарӣ кашида 
мешавад. 

 Бо вуҷуди тадбирҳои андешидаи давлат, дар самти 
пешгирии терроризм ва экстремизм, нақши аҳолӣ дар 
мубориза бо ин хатари ҷаҳонӣ бениҳоят калон аст ва ҳатто 
метавон гуфт, ки бе ҳамбастагиву ҳамкории доимӣ бо 
мардум, пешгирии чунин ҳаракатҳо ва бартарафсозии 
оқибатҳои ногувори он душвор аст.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз иқтидори комили 
мубориза бо ин омилҳо ва ҳаракатҳои ифротиро дорад, аммо 
бо мақсади аз байн бурдани хавфу хатарҳои эҳтимолии 
амалҳои террористӣ, мағзшӯйӣ нагардидани қишри 
осебпазири ҷомеа, махсусан, занону ҷавонон ва ашхоси 
ниёзманд, таъмини пурраи амнияту суботи кишвар ва ҳифзи 
тартибот, ҳамкориҳои пайвастаи мақомоти марбута бо аҳолӣ ногузир аст. 

 Бо вуҷуди пуриқтидор будани давлат, дар қаламрави кишвар сар задани ҳатто одитарин 
амали хусусияти иртиҷоидошта ба мавқеъ, эътибор ва обрӯйи давлат зарба зада, тарсу ҳаросро 
дар миёни мардум паҳн месозад, ки ин омил паёмадҳои нохуби иқтисодиву иҷтимоиро низ дар 
пай дошта метавонад. Аз ин лиҳоз, талош бояд намуд, ки амнияту тартибот дар саросари кишвар 
ба таври шабонарӯзӣ таъмин бошад ва дар ягон гӯшаву канори кишвар амали ба терроризму 
экстермизм шабоҳатдошта сар назанад. Роҳбарони гурӯҳҳои террористӣ шахсоне мебошанд, ки 
мехоҳанд ба сари қудрат биёянд. Аммо барои содир кардани амалҳои террористӣ дар асоси 
ақидаҳои бардурӯғи ифротгароёна ва сиёсӣ, шахсони нодон ва бесаводро ҷалб менамоянд 

Инчунин, шахсонеро, ки мехоҳанд машҳур шаванду бойигарӣ ва мансаб ба даст оранд, аммо 
бо роҳҳои қонунӣ лаёқати ин корҳоро надоранд; шахсонеро, ки аз мазмуни аслии Қуръон, суннат 
ва фарҳанг, адабиёт, таърихи миллати тоҷик ва мазҳаби ҳанафия бехабар мебошанд; шахсоне, ки 

Мубориза бар зидди терроризм ва 

экстремизм яке аз вазифаҳои муҳимми 

давлат мебошад. Аз нигоҳи ҳуқуқӣ 

мафҳумҳои “терроризм ва экстремизм” ба 

таври расмӣ дар қонунгузории ҷумҳурӣ 

тафсир ёфтаанд. 

Мувофиқи моддаи 3-и Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бар зидди 

терроризм”, терроризм, яъне зӯроварӣ ё 

таҳдиди истифодаи он нисбат ба шахсони 

воқеӣ, маҷбур кардан ё таҳдиди истифодаи 

он нисбат ба шахсони ҳуқуқӣ, ҳамчунин 

нобуд сохтан (зарар расондан) ё таҳдиди 

нобуд сохтани (зарар расондан ба) амвол ё 

дигар объектҳои моддии шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқӣ, ки боиси хавфи ҳалокати одамон, 

расондани зарари басо ҷиддӣ ба амвол, ба 

миён омадани оқибатҳои барои ҷамъият 

хавфнок ва бо мақсади халалдор сохтани 

амнияти ҷамъиятӣ, тарсондани аҳолӣ кор 

бурда мешавад, маҳсуб меёбад. 
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наздикони худро аз даст додаанд ва мехоҳанд барои ин қасос гиранд; шахсоне, ки бемории рӯҳӣ 
доранд. 

Терроризм дорои нишонаҳои зерин мебошад: 
- содир кардани зӯроварӣ ва ё таҳдиди истифодаи он (одамкушӣ, гаравгонгирӣ, таркондани 

объектҳои гуногун); 
- бо мақсади дар ҷомеа ба вуҷуд овардани тарсу ҳарос ва нобоварӣ ба амнияти ҷамъиятӣ; 
- барои маҷбур сохтани мақомоти ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати қабул намудани қарорҳо бо 

фоидаи террористон равона шудаанд. 
Амалҳои террористӣ бо шаклҳои зерин ба вуқуъ мепайванданд: 
- содир кардани таркишҳо ва оташкушоиҳо дар биноҳои маъмурӣ, мактабҳо, истгоҳҳои роҳи 

оҳан, масҷидҳо, бозорҳо, автобусҳо, самолёту қаторҳо ва ғайра ва ё таҳдиди содир кардани онҳо 
бо мақсадҳои террористӣ (м-179 КҶ ҶТ); 

- ғасбу гаравгонгарӣ дар мактабҳо, беморхонаҳо, театрҳо, масҷидҳо ва ғайраҳо (м-181 КҶ 
ҶТ); 

- таҷовуз ба арбоби давлатӣ , ходимони сиёсӣ, ҷамъиятӣ ва ё динӣ (м-310 КҶ ҶТ); 
- ҳамла ба ашхос ва муассисаҳои таҳти ҳимояи байналмилалӣ қарордошта (м-402 КҶ ҶТ); 
- ғасби киштиҳои ҳавоӣ, обӣ ё қатораи роҳи оҳан (м-184 КҶ ҶТ); 
- ғасби бино, иншоот, воситаҳои иттилоот ва алоқа (м-182 КҶ ҶТ). 
 Имрӯз терроризм дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон доман паҳн карда, хатари бузурги 

иҷтимоӣ дорад ва барои амнияти давлату минтақаҳои алоҳида воқеан таҳдид эҷод менамояд. 
Чанд ташкилоти экстремистӣ ва террористӣ, ки дар ҷаҳон ба қайд гирифта шудаанд, 

инҳоанд: 
1. Фаъолияти “Ҳизб-ут-таҳрир” аз 19.04.2001 ғайриқонунӣ эътироф шуда, аз 11.03.2008 

ҳамчун ташкилоти экстремистӣ манъ карда шудааст. 
2. Фаъолияти “Ҳизби исломии Туркистон”(Собиқ ИДУ) ва ташкилоти экстремистӣ - 

террористии зерин аз 30.03.2006 манъ шудааст. 
2. “Ҳаракати исломии Туркистони Шарқӣ”; 
3. “Ал-Қоида”; 
4. “Толибон”; 
5. “Бародарони мусалмон” (“Ихвон-ул-муслимин”); 
6. “Лашкари Тайиба”; 
7. “Ҷамоати таблиғот”; 
8. “Тоҷикистони озод”; 
9. “Ҷамоати исломии Покистон”; 
10. “Ҷамоати Ансоруллоҳ” аз 03.05.2012 манъ карда шудааст;. 
11. “Давлати исломӣ” аз 14.04.2015 манъ карда шудааст; 
12. “Ҷабҳат-ун-нусрат”аз 14.04.2015 манъ карда шудааст; 
13. Равияи динии “Салафия” аз 08.01.2009 манъ карда шуда, аз 08.12.2014 иттиҳоди 

экстремистӣ эътироф шудааст; 
14. “Гурӯҳи – 24” аз 09.10.2014 манъ карда шудаст; 
15. “Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон” аз 29.09.2015 манъ карда шудааст. 
Дар зарфи солҳои охир зиёда аз 100 мамлакати дунё ҳадафи амалҳои харобкоронаи 

террористон қарор гирифта, бар асари амалҳои террористӣ садҳо ҳазор нафар аҳолии осоишта ба 
ҳалокат расидаанд ва миллионҳо нафар макону манзили зисташонро тарк карданд. Зарари ба 
иқтисодиёти кишварҳо расонидашуда садҳо миллиард долларро ташкил медиҳад. Душманони 
миллати тоҷик низ имрӯз ба ҳар роҳу восита мехоҳанд фазои ороми кишвари моро халалдор 
намоянд. 

 Дар ин давраи ҳассос мо бояд бениҳоят ҳушёр ва эҳтиёткор бошем. Таълиму тарбияро тавре 
ба роҳ монем, ки насли наврас ва ҷавонон барои бекориву зоеъ кардани вақти холӣ фурсат 
наёбанд. 

 
Таҳияи Кайхусрав АСМАТБЕКОВ – директори 

 мактаби № 18, ноҳияи Шуғнон 



  

 

«Маорифи Тоҷикистон» – №8, августи соли 2021 18 

РАВОНШИНОСӢ 
 

МАШВАРАТИ 

ПСИХОЛОГӢ БО 

НАВРАСОН ДАР 

ҲОЛАТИ 

ЭМОТСИОНАЛӢ 
 
Аффект (аз лот. изтироби рӯҳӣ, 

ҳаяҷон) ҳолати эмотсионалии зӯр, 
пурҷӯшу хурӯш, бошиддат ва нисбатан 
кӯтоҳ буда, табиати таркишмонандро 
дорад ва ба назорати шуур дода 
намешавад.  

 Аффект ҳиссиёти пурҷӯшу хурӯш ва 
кӯтоҳмуддат мебошад. Мисолҳои аффект (дар ҳаёт одатан якбора оташин шуданро чунин 
ҳиссиёт меноманд) ҳиссиёти ғазаб, маъюсӣ, тарс ва ғайра мебошанд. Аффект ҳиссиёти ниҳоят 
серҳаракат ва пурқувват буда, дар аснои пайдо шуданаш одам баъзан ҳатто муваққатан беҳуш 
ҳам мешавад, назорати иродавии рафтори худро гум мекунад. Одам дар ҳолати аффект тарзе 
рафтор мекунад, ки дар ҳолати 
муқаррариаш ҳаргиз дида намешавад. 
Ҳолатҳои аффект аксар дар одамони 
калонсоле, ки сустирода мебошанд ва 
худро идора карда наметавонанд, зоҳир 
мешавад. Протсессҳои боздорӣ дар бачаҳо 
ҳоло суст зоҳир мешаванд, бинобар ин, 
онҳо на ҳамеша худдорӣ карда метавонанд. 
Омӯзгор дар муассисаҳои таълимӣ 
манзараи зеринро мушоҳида карда 
метавонад: бачаҳо бо якравии зиёд ва 
муддати дароз бачаеро масхара мекунанд, 
дар натиҷа писарак ба ғазаб меояд ва худро 
идора карда натавониста, ҷанг мекунад. 
Баъзан дар бачаҳо чунин ҳолати аффектӣ, масалан, маъюсиро мушоҳида кардан мумкин аст. Дар 
ҳар як мавриди алоҳида чораҳои бо ҳолати аффектӣ мубориза бурданро нишон додан душвор 
аст. Вале бачаро албатта, бо суханони хуш ором намудан лозим аст. Пайдоиши ҳолати аффект 
ҳамеша бо вазъияту шароитҳои муҳиму ҳаёти инсон алоқаманд аст. Аффектро инчунин 
ангезандаҳои зӯр, аз қабили истифодаи калимаи бемаврид, таҳқир, таҳдид, рафтори номатлуби 
одамони дигар ба вуҷуд меоваранд. Одамоне, ки ба типи системаи асаби дар мувозинат набудаи 
зӯр тааллуқ доранд, бештар ба ҳолати аффект гирифтор мешаванд. Дар ҳолати аффект майдони 
фаъолияти шуур маҳдуд мешавад, яъне он ба доираи маҳдуду муайяни ашёву ҳодисаҳо равона 
мегардад. Асоси физиологии аффектро пайдоиши манбаи ҳаяҷони доминантӣ дар пӯстлохи 
мағзи сар ташкил медиҳад, ки ин дар қисматҳои дигари он амалҳои боздорандаро ба вуҷуд 
меоварад. Одам дар ҳолати аффект фикру андеша накарда, рафтору кирдори бенизомро содир 
менамояд. Дар фаъолияти узвҳои ҳиссии ӯ дигаргуниҳо ба амал меоянд ва ҳаракатҳои чолоконаи 
ифоданокро (мимика ва имову ишораҳои махсус, гиря, фарёд, баъзан ҳаракатҳои беихтиёр ва ғ.) 
мекунад. Одам ҳолати аффектро бе иштироки ирода аз сар мегузаронад, яъне идоранамоии 
иродавии он ба амал намеояд. Аффект дар наврасон одатан бештар зоҳир мешавад, чунки 

Кори машваратчӣ (ё мушовир) бо 

наврасоне, ки дар ҳолати безобитагӣ қарор 

доранд, заҳматталаб мебошад, зеро дар ин 

давра наврас барои баён кардани муаммоҳои 

худ мушкилӣ мекашад. Машваратчӣ бояд 

сабабҳои безобитагии мизоҷро муайян карда 

тавонад. 

Наврасон дар ҷараёни омӯзиши фанҳои 

гуманитарӣ ва ҳаёту фаъолияташон ба 

ҳолатҳои гуногуни эмотсионалӣ гирифтор 

мешаванд ва ин ба зуҳуроти амалу рафтори 

онҳо тобиши махсусе мебахшад. Дар байни 

ҳолатҳои гуногуни эмотсионалӣ аффект, 

стресс, фрустратсия, ҳолати рӯҳӣ ва 

рағбатро фарқ мекунанд. 
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протсесси боздорӣ дар онҳо ба таври кофӣ ба вуҷуд намеояд. Аммо бояд қайд кард, ки дар зинаи 
аввали аффект идора намудани ҳолати эмотсионалӣ имконпазир аст, вале дар зинаҳои дигари он 
назорати иродавӣ ниҳоят душвор мешавад. Аз ин рӯ, боздоштани саривақтии инкишофи аффект 
зарур аст. Идоранамоии аффект пеш аз ҳама ба хислатҳои ахлоқӣ ва шаклҳои устувори рафтори 
шахс вобаста аст, ки онҳо туфайли тарбия ва таҷриба ташаккул ёфтаанд.  

Стресс ё шиддати руҳӣ ҳолати психикиест, ки дар шароитҳои маҳдуду ҳисси  
нобоварӣ дар иҷрои амали дар айни замон хавфнок ифода меёбад. Ин ҳолат ҳангоми зарурати 
қабули қарори таъҷилию масъулиятнок дар вазъиятҳои мураккабу хавфнок ва сарбории 
ҷисмонию ақлии шахс рӯй медиҳад. Стресс дар рафти иҷрои намудҳои гуногуни фаъолият (бозӣ, 
таълим, меҳнат, варзиш, вазъиятҳои ихтилофноки ахлоқӣ ва ғ.) ба вуҷуд меояд. Ҳолати стресс 
дар хонандагон ҳангоми иҷрои корҳои махсуси санҷишӣ, дар рафти супоридани имтиҳонҳо ва 
ҳалли мақбули низоъҳои байнишахсӣ зоҳир мешавад. Дар онҳо дигаргуниҳои физиологӣ, аз 
қабили задани дил, тез нафас кашидан, баландшавии фишори хун ва ғайраҳо ба мушоҳида 
мерасад. Ҳангоми стресси зӯр дар рафтори шахс бенизомӣ ба амал меояд, нутқаш номураттаб, 
ҳаракатҳояш номувофиқ ва диққаташ парешон мешавад. Стресси суст, баръакс, боиси фаъолӣ ва 
муташаккилии шахс мегардад, ба тафаккури ӯ равшанию аниқиро мебахшад. Ҳолати стрессро 
идора кардан мумкин аст ва барои ин, пеш аз ҳама, сабабҳои мушаххаси онро муайян кардан 
зарур аст. Яке аз сабабҳои он хусусиятҳои инфиродӣ - психологии шахс, ба монанди 
барангезиши эмотсионалӣ, таъсирпазирӣ, худдории бад, боздошти баланд ва маҳдудии ҳаҷми 
диққат шуда метавонад. Бинобар ин, тез ба вазъият баҳо додан, ҳалли дурусти масъаларо пайдо 
кардан ва дуруст онро иҷро намудан ба таҷрибаи инфиродии шахс вобаста аст. Аз ин рӯ, шахсро 
мебояд, ки на танҳо ба ҳолатҳои муқаррарӣ, балки ба вазъиятҳои ногаҳонию тасодуфӣ низ омода 
бошад.  

Фрустратсия ҳолати эмотсионалие мебошад, ки ҳангоми дучор омадани шахс ба 
душворию монеаҳои халалрасон дар раванди расидан ба мақсад ба амал меояд.  

 Ин ҳолат ба ҷараёни шуур ва фаъолияти одам таъсири манфӣ мебахшад. Одам дар ҳолати 
фрустратсия ба изтироби рӯҳию асабии сахт гирифтор мешавад, алам, ғамгинӣ ва худазобдиҳии 
беҳад ӯро фаро мегирад. Хусусиятҳои зоҳиршавии фрустратсия ба дараҷаи пастшавии шиддати 
ба амаломада вобаста аст. Агар шиддат паст карда нашавад, он гоҳ фрустратсия дар шароитҳои 
дигар боз рӯй додан мегирад. Яъне, шахс шиддати алам, хашм ва қаҳри худро тавассути ба 
одамони тамоман бегуноҳ равона кардан, паст мекунад. Агар шахси ба фрустратсия 
гирифторшуда бо шароити иҷро намудани ягон кори завқовар таъмин карда шавад, он гоҳ 
амалҳои таҳдидомези ӯ кам ва суст шудан мегиранд.  

Ҳолати рӯҳӣ ҳолати нисбатан суст ифодаёфтаи эмотсионалӣ буда, муддати муайяне 
шахсро фаро мегирад ва дар рафтору фаъолияти ӯ инъикос меёбад.  

 Ҳолати рӯҳӣ ин ҳиссиёти суст ифодаёфта, ҳолати ба худ хоси эмотсионалие мебошад, ки 
муддате тамоми шахсро фаро мегирад ва ба фаъолияту рафтор таъсир мерасонад. Ҳолати рӯҳӣ 
аксаран дарозмуддат мешавад, мумкин аст, ки рӯзҳо, ҳафтаҳо, моҳҳо давом кунад ва баъзан як 
давраи ҳаёти одамро ҳам дар бар гирад. Ҳолати рӯҳӣ монанди ҳар гуна ҳиссиёт дар шакли 
таассуроти мусбат ё манфӣ, масалан, дар шакли хурсандӣ ё андӯҳ, зудранҷӣ ё оромӣ ифода 
меёбад. Ҳолати рӯҳии бардам фаъолияти одамро ба тартиб медарорад, ба рафтору амалҳои ӯ 
тобиши мусбати эмотсионалӣ медиҳад ва ба одамони иҳотакарда таъсири мусбат мерасонад. 
Маълум аст, ки ҳолати рӯҳии бардами муаллим ҳамеша ба талабагон таъсир мерасонад. Ҳолати 
рӯҳии бардам шавқу ҳаваси талабаҳоро нисбат ба машғулиятҳои баланд, мекунад, онҳоро 
ҳассостар ва ба хотир гирифтани матариалиро хубтар мегардонад. Муваффақияти кор, ҷавоби 
дурусти талаба дар дарс, кори хушсифат иҷро кардашуда муддати дарози хушнудӣ ва ҳолати 
рӯҳии баландро ба вуҷуд меоварад. Ҳолати рӯҳии бардам хоҳиши ҳамеша беҳтар кор карданро 
пайдо мекунонад. Муваффақият дар омӯзиш ва дар кор заминаи муваффақиятҳои минбаъдаи 
фаъолиятимебошад. Баъзан дар мубориза ба муқобили ақибмонӣ шароите муҳайё кардан зарур 
аст, ки бача пай дар пай якчанд баҳои мусбат гирифта тавонад. Ҳолати боварии хушнудона ва 
бардамӣ ба беҳтар шудани пешрафти талаба сабаб мегардад. Ҳангоми бад будани ҳолати рӯҳӣ 
(маъюс ё асабӣ будан) одам дунёро тира мебинад, ӯ «ба дунё бо айнаки сиёҳ менигарад», ҳама 
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чиз ӯро ба ҳаяҷон меоварад, асабӣ ва оташин мекунад, ҳама чиз ба ӯ халал мерасонад, аз 
хушнудии атрофиён, аз ҳамсояи беэҳтиётона ӯро тела додагӣ ва аз троллейбусе, ки «доимо дер 
мемонад» ҳамеша норозӣ мешавад. Агар талаба дар ҳолати рӯҳӣ қарор дошта бошад, омӯзиш 
барояш ҳам душвору ҳам бешавқ мегардад, маводро бо душворӣ аз худ мекунад, зуд фаромӯш 
месозад, ба осонӣ аз кор дур мешавад, ягон корро иҷро карда наметавонад, дар бораи худаш 
ҳамчун одами ба камол нарасида ва беқобилият тассаввурот ҳосил мекунад. Ҳолати ҷисмонии 
одам сабаби аҳволи рӯҳии хуб ё бад шуда метавонад. Беморӣ, хастагӣ, кам хоб рафтан ҳолати 
рӯҳии паст ва афсурдахотириро ба вуҷуд меоварад. Баръакс, саломатии ҷисмонӣ, истироҳати 
мунтазам, хоби муътадил ва бардамӣ аз ҳамин сабаб ба вуҷуд омада, рӯҳияи одамро баланд 
мебардоранд. Аҳволи рӯҳиро идора кардан на фақат мумкин аст, балки зарур ҳам мебошад. Одам 
аҳволи рӯҳии бадро бо кӯшишҳои иродавӣ бартараф карда метавонад. Дар чунин ҳолатҳо ба 
фаъолияти форам, шавқовар ва бардамкунанда гузаштан, яъне бо кори дӯстдошта машғул шудан 
мувофиқи мақсад аст. Фаъолона ба кори ҷисмонӣ гузаштан, ки дар одам ҳолати психикии бардам 
ва зиндадилӣ ба вуҷуд меоварад, воситаи бисёр муҳими бартараф намудани ҳолати рӯҳии 
мебошад. Бартараф карда тавонистани кайфияти бад махсусан барои муаллим муҳим аст, худи 
касби муаллимӣ маҳорати ҳолати психикии худро идора карда тавонистан ва ғуломи он 
нашуданро талаб мекунад. Ҳолати рӯҳӣ табъ ё кайфияти ҳолати шахсро ифода мекунад. 
Давомоти ҳолати рӯҳӣ бо ҳафта ва баъзан моҳҳо андоза карда мешавад. Агар табъи шахс хушу 
болида бошад, он гоҳ ҳама чиз аз ҷониби ӯ ҳамчун зуҳуроти мусбат дарк карда мешавад. Ҳолати 
рӯҳбаландӣ ва рӯҳафтодагӣ дар одамони гуногун дар натиҷаи аз сар гузаронидани ҳамон як 
ҳиссиёт ба вуҷуд омада метавонад. Масалан, ҳиссиёти ғамгинӣ дар базъе одамон ҳолати 
рӯҳафтодагӣ ба вуҷуд меорад, дар одами дигар авҷи пурзӯри қувваро пайдо кунонида метавонад. 
Ҳангоми бо хатаре дучор шудан дар одам ҳиссиёти тарс ба вуҷуд омада метавонад, ки одамро 
нотавону оҷиз, қувваи ҷисмонӣ ва ақлии ӯро суст кунад. Амали ҷавобии одами дигар ба худи 
ҳамин гуна хатар дигар хел шуда метавонад, хатар ӯро ба ҳолати ҳаяҷони нотарсӣ меоварад, 
қувваҳои ҷисмонӣ ва ақлии ӯро сафарбар менамояд, ӯро зираку тезфаҳм ва амалҳояшро чаққону 
аниқ мегардонад. Худи одам вобаста ба қувва ва характери ҳиссиёташ ҳолати рӯҳбаландӣ ё 
оромӣ ва ҳолати заифиро аз сар гузаронида метавонад. Масалан, хурсандии пурҷӯшу хурӯш 
одатан ҳиссиёти рӯҳбахш мебошад, чунки дар одам зиёдшавии қувва ва шавқи фаъолият 
гузарониданро ба вуҷуд меоварад. Хурсандии суст ва ором аксар вақт ҳиссиёти оромкунанда 
шуда метавонад. Одам дар ҳолати рӯҳии изтиробнок ҳамеша хавфу хатар ва нохушиҳоро интизор 
мешавад. Ҳолати рӯҳӣ стеникӣ ё худ астеникӣ мешавад: фараҳбахш ё ғамангез, бадқаҳр ва ё 
ҳалимона. Ҳодисаҳои гуногун, вазъияту шароитҳои ҳаёт ва инчунин ҳолати ҷисмонии шахс 
метавонад ба чигунагии кайфияти ҳоли ӯ таъсир бахшанд. Ҳолати рӯҳӣ дар ҷараёни муошират аз 
як шахс ба шахси дигар мегузарад. Масалан, ҳолати рӯҳии хуш, болида ва зиндадилонаи 
муаллим шавқу ҳаваси хонандагонро баланд мекунад, идрок ва бахотиргирии маводро беҳтар 
мегардонад. Яке аз омилҳои муҳиме, ки ба ҳолати рӯҳии хонанда таъсир мебахшад, баҳодиҳии 
объективӣ ба натиҷаҳои фаъолияти ӯ ба шумор меравад.  

Рағбат ҳиссиёти зӯр, устувор, давомдор ва амиқе мебошад, ки тамоми шахсро фаро 
мегирад ва қувваи сустнашавандаеро меофарад, ки ба предмети рағбат равона карда 
мешавад.  

 Объекти рағбатро соҳаҳои гуногуни дониш ва фаъолияти одам ташкил медиҳад. Ҳамин 
тавр, объекти рағбатро одами ҷинсаш муқобил ва чизҳои муайяне ташкил медиҳанд, ки майли 
рафънопазирро дар ба даст овардани онҳо ба вуҷуд меоварад. Нишонаю аломати асосии рағбат 
ягонагии лаҳзаҳои иродавӣ ва эмотсионалии он мебошад. Рағбатҳо ҳамеша одамонро фаъол 
мегардонанд ва тавассути ин рағбатҳо қонеъ мегарданду дар асоси он инкишоф меёбанд. Рағбат 
муносибати интихобии шахсро ба олам ифода мекунад. Вай на танҳо тарафи эмотсионалию 
иродавии шахс, балки ҷиҳатҳои интеллектуалии ӯро низ тавсиф медиҳад. Рағбат равияи фикру 
андеша ва майлу хоҳишҳои шахсро муайян мекунад. Аз ин рӯ, роҳи ҳаёти инсон аз рағбатҳое 
вобаста аст, ки ӯро ба пеш мебаранд ва дар бартараф намудани ҳар гуна душвориҳо сафарбар 
менамоянд. Рағбатҳо мусбӣ ва манфӣ мешаванд. 
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 Агар рағбатҳои шахс бо манфиатҳои ҷамъият мувофиқат кунанд, он гоҳ ҳамчун рағбатҳои 
мусбӣ баҳо дода мешаванд ва агар бо мақсадгузориҳои худпарастонаи шахс алоқаманд бошанд, 
он гоҳ табиати манфиро пайдо мекунанд, аз қабили рағбат ба молу пул, ба машруботи 
мадҳушкунанда ва ғ. Танҳо рағбатҳои мусбӣ (масалан, рағбат ба китоб, театр, илм ва ғ.) ҳаёти 
инсонро пурмазмун, шавқовар, зебо ва беҳтар мегардонанд, одамро ба пеш ҳидоят мекунанд ва 
ба ҷамъият натиҷаҳои бемислу монандро медиҳанд.  

 Зуҳуроти ҳиссиёт. Ҳиссиёт на фақат ҳаёту фаъолияти органзимро тағйир медиҳад, балки як 
қатор зуҳуроти берунӣ ҳам дорад. Масалан, дар ҳолати тарс ва изтироби ногаҳонии асабӣ, ки 
сабабаш ягон ҳодисаи ғайричашмдошт аст, ранги одам меканад, хун аз сатҳи пӯст мегузарад. 
Ҳангоми ба ғазаб омадани баъзе одамон сурх шудани пӯсти рӯй ва гардани онҳоро мушоҳида 
кардан мумкин асту ранги баъзеи дигарон бошад, меканад. Чунки тағйирёбиҳои фаъолияти 
ҳаётии узвҳои дарунӣ, албатта, на ҳамеша зоҳиран намудор мешаванд, аммо онҳо, ҳангоми 
ҳаяҷони зӯри эмотсионалӣ, чун қоида, равшан зоҳир мегарданд. 

Ҳиссиёт, инчунин, дар ҳаракатҳои ба ном ифоданок: мимика (ҳаракатҳои ифоданоки 
рӯй) ва пантомимика (ҳаракатҳои ифоданоки тамоми бадан) зоҳир мешавад. 

Ба тариқи мисол ду ҳолати муқобили ҳаяҷони эмотсионалии зӯр, тарс ва ғазабро дида 
мебароем. Тарс аксар вақт дар хурд шудани ҳаҷми бадан ифода меёбад, ҳаракатҳо ё 
имконнопазир мегарданд (пойҳо гӯё ба замин «часпида» мемонанд) ё одам бо суръати тез ба 
гурехтан сар мекунад. Ранги одам меканад, тамоми баданаш меларзад, мӯйҳояш рост мехезанд, 
гавҳараки чашмонаш васеъ мешаванд. Овоз канда-канда мебарояд ва хиррӣ гашта, даҳон хушк 
шуда, нафасгирӣ бозмеистад. Тамоми баданро арақи сард пахш карда, бадан «виҷҷос» мезанад ва 
ҳоказо. Дар ҳолатҳои ғазаби зӯр одам намуди ифтихормандона ва ҷангҷӯёнаро мегирад. 
Ҳаракатҳои ӯ дағал ва ғаюрона мешаванд. Тамоми бадан сурх мешавад, вай чуқур ва вазнин 
нафас мегирад, овоз баланд ва таҳдидкунанда мегардад. Албатта, тассуротҳои эмотсионалии 
нисбатан суст чунин шакли тезу тунди зуҳуроти берунӣ надоранд. Дар сурате ки одам 
идоракунии ҳаракатҳои тез намудоршаванда ва боздоштани онҳоро қайд гирифтааст, ҳиссиёт 
метавонад зоҳиран ифода наёбад. Масалан, хандаи самимӣ зуҳуроти ниҳоят равшани берунии 
ҳиссиёт бошад ҳам, мо дар шароитҳои муайян онро боздошта метавонем. Айнан ҳамин тавр, 
ифодаи хурсандӣ дар чеҳра нишондиҳандаи муносибати мо нисбат ба одам мебошад, вале агар 
мо онҳор бо сабабе ошкор кардан нахоҳем, бисёртар бо намуди зоҳирии бепарвоёна пӯшида 
нигоҳ доштан мумкин аст. 

Ҳиссиёт дар нутқ ва оҳанги талаффуз низ ифода ёфта метавонад. Аз талаффузи овоз, аз рӯи 
тарзи гапзадании одам, махсусан бача, ҳолати эмотсионалии одамро ба дараҷаи кифоя муайян 
намудан мумкин аст. Аз ин ҷост, ки одамон нутқро барои ифодаи ҳиссиёти худ васеъ истифода 
мебаранд. 
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КОХИ НУР 

 

НБО «РОҒУН» 

ҲАМЧУН МАНБАИ 

ЭНЕРГЕТИКИИ 

“CASA – 1000” 
 

Тоҷикистон вобаста ба имконоти 

гидроэнергетикии худ, мебоист ба кишвари 

асосии истеҳсолгари барқ барои Осиёи Миёна ва Қазоқистон табдил меёфт. Аз рӯи ин нақша 

Тоҷикистон дар Иттиҳоди Шӯравӣ ба кишварҳои аз ҷиҳати истеҳсоли неруи барқ мутараққӣ 

табдил ёфт. Овардани ҳамин далел кофист, ки дар давоми бист соли баъди Ҷанги Бузурги Ватанӣ 

(солҳои 1948-1968) агар истеҳсоли барқ дар миқиёси олам 6 баробар ва дар Иттиҳоди Шӯравӣ 12 

баробар афзоиш ёфта бошад, дар 

кишвари мо 22 баробар зиёд шуд. То 

октябри соли 2009 Тоҷикистон 

шомили Шабакаи ягонаи энергетикии 

давлатҳои Осиёи Марказӣ буд ва ҳар 

сол дар давраи тирамоҳу зимистон аз 

кишварҳои ҳамсоя то 2 миллиард 

киловатт – соат барқ ворид менамуд. 

Октябри ҳамон сол дар оғози фаро 

расидани сармо, Тоҷикистонро аз 

Шабакаи ягонаи энергетикии Осиёи 

Марказӣ ҷудо карданд ва дигар ягон 

имкони аз хориҷ интиқол додани барқ 

мавҷуд набуд. Фақат самараи рушди 

соҳа ва тадбирҳои фаврӣ буданд, ки таъминоти барқ беҳтар гардид. Ин пеш, аз ҳама аз сиёсати 

амиқу созандаи энергетикии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон маншаъ 

мегирад. 

«Дар Тоҷикистон пурра ба истифода додани неругоҳҳои барқи обии «Сангтӯда-1» ва 

«Сангтӯда-2», навбати аввали МБГ – Душанбе – 2 ва зиёда аз 360 неругоҳи хурди барқи обӣ 

имконият доданд, ки иқтидори энергетикии мамлакат ба миқдори 1040 мегаватт ё ба қадри 24 

дарсади иқтидорҳои аз замони Шӯравӣ то имрӯз истифодашаванда афзун гардад»1. 

Дар чанд соли охир дар асоси нақшаву тадбирҳои стратегӣ таҷдиду навсозии иншооти 

амалкунандаи энергетикии Норак, Қайроққум, Сарбанд ва Варзоб амалӣ гардиданд. 16 ноябри 

соли 2018 агрегати аввалини неругоҳи барқи обии «Роғун» ба кор андохта шуд, ки дар рушди 

соҳаи гидроэнергетика такони бузург бахшид. Чӣ тавре ки маълум гардид, аксарияти 

коршиносон бар он ақида буданд, ки фақат бо сохтмони НБО-и «Роғун» иштироки Тоҷикистон 

дар лоиҳаи «CASA-1000» ба маротиб самаровар хоҳад буд. Чунончӣ: «… Тоҷикистон, ки худ ба 

камбуди барқ рӯ ба рӯст, танҳо дар сурати сохтани неругоҳи барқи обии «Роғун» метавонад ба 

Покистону Афғонистон барқи бештар интиқол бидиҳад»2. 

 
1 Нозир Ёдгорӣ: Рушди гидроэнергетика рушди Тоҷикистон аст // Рӯзномаи «Ҷумҳурият», №253, 19.12.2015. – С.4. 
2 Бонки Ҷаҳонӣ CASA – 1000- ро барои рушди минтақа муҳим хонд // www.ruzgor.tj, 20.04.2013. 

Захираҳои гидроэнергетикии Тоҷикис-

тон бузург буда, барои истеҳсоли барқи 

обӣ дар кишвар имконоти зиёд фароҳам 

меоранд. Бо назардошти ин, ҳанӯз аз 

солҳои 20-30-юми асри гузашта захираҳои 

гидроэнергетикии Тоҷикистон аз тарафи 

мутахассисони баландпояи Иттиҳоди 

Шӯравӣ мавриди омӯзишу таҳқиқот қарор 

гирифта, аз ҳамон овон сохтмони 

неругоҳҳои барқи обӣ оғоз ёфтанд. 

http://www.ruzgor.tj/
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Коршинос дар масъалаҳои энергетика Ҳомид Орифов бошад, дар ин бора чунин гуфта буд: 

«… баҳрабардории куллӣ аз “CASA – 1000”-ро ба ҳамин наздикӣ даст нахоҳад дод, зеро то он 

замон корҳои зиёде ҳастанд, ки бояд иҷро шаванд, аз ҷумла, ба анҷом расондани сохтмони 

неругоҳи Роғун. Соли 2028 ё 2030, агар насибамон бошад, мо пурра ин хатро бо барқ таъмин 

карда метавонем. Агар пеши дарёро бандем, баъди чор сол ду агрегат ба кор медарояд. Ин 

нафаси моро мекушояд. Дохил таъмин мешавад. Он гоҳ «CASA-1000» ҳам таъмин мешавад»1. 

Баъзе аз коршиносони дигар бошанд, тарҳи “CASA – 1000”-ро бо неругоҳи барқи обии 

«Роғун» алоқаманд намедонанд. Чунончи, директори минтақавии Бонки Ҷаҳонӣ оид ба Осиёи 

Марказӣ Сароҷ Кумар Ҷаҳ дар ин хусус чунин таъкид намудааст: «… байни лоиҳаҳои “CASA-

1000” ва “Роғун” ҳеҷ иртибот мавҷуд нест. Вале дар сурати бунёди “Роғун” ва ба карат зиёд 

шудани истеҳсоли неруи барқ низ касе ва давлате ҳуқуқи монеъ шудан ба содироти онро 

надорад, ин ҳаққи фақат Тоҷикистон аст»2. 

Чи тавре ки пештар зикр кардем, 16 ноябри соли 2018 агрегати аввалини НБО-и «Роғун» ба 

кор андохта шуд. Ин як қадами устуворе буд дар роҳи расидан ба истиқлолияти энергетикии 

кишвар, ки дар «Стратегияи миллии рушди Тоҷикистон барои давраи то соли 2030»3 аз ҷумлаи 

чор ҳадафи асосӣ мебошад. 

Бобати ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ Тоҷикистонро мебоист нақшаи бунёди 

неругоҳи барқии бузургеро тарҳрезӣ намояд. Аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати кишвар 

бармеояд, ки ҷиҳати расидан ба манфиатҳои хеш Ҷумҳурии Тоҷикистон манфиатҳои ҷомеаи 

ҷаҳониро низ аз мадди назар дур намегузорад. Ҷумҳурии Тоҷикистон талошҳои имрӯзаи ҷомеаи 

ҷаҳониро бобати гузаштан ба «иқтисоди сабз» ба инобат гирифта, дар раванди бартараф 

намудани мушкилоти энергетикии худ ва ҳамзамон саҳм гузоштан дар пешрафти иқтисодиёти 

минтақаву дар умум сайёра лоиҳаи НБО-и «Роғун»-ро рӯи даст гирифт. Бо назардошти он ки дар 

бунёди НБО «Роғун» қувваҳои зиёде монеа эҷод менамуданд, ҷиҳати ҳаматарафа ба назар 

гирифтани манфиатҳои кишварҳои поёноби минтақа Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон созмонҳои 

байналмилалиро ҷалб кард. Ҳукумати кишвар соли 2007 ба Бонки Ҷаҳонӣ барои гузаронидани 

ташхиси байналмилалии лоиҳа муроҷиат намуд. Ҳафт сол сарфи гуфтушунид ва омӯзишу 

таҳқиқоти ин лоиҳаи муҳим гардид. Беҳтарин коршиносони ҷаҳонӣ тавассути ду ширкати 

мушовир ва ду гурӯҳи мутахассисони мустақил ба ин раванд ҷалб гардида буданд, ки тавассути 

машварату пажӯҳишҳо ва ташкили ҷаласаҳои махсус бо кишварҳои минтақа ҷанбаҳои гуногуни 

лоиҳаро ҳамаҷониба баррасӣ карда, хулосаҳо пешниҳод намуданд. Дар натиҷа соли 2014 арзёбии 

асосноккунии техникиву иқтисодӣ ва таъсири иҷтимоиву экологии лоиҳа имконпазирии 

сохтмони неругоҳи Роғунро тасдиқ намуд. 

Лозим ба ёдоварист, ки корҳои таҳқиқотии бунёди НБО «Роғун» ҳанӯз солҳои 30–юми асри 

гузашта зери роҳбарии В. А. Горбунов оғоз ёфта буданд. Вале корҳои лоиҳакашии иншооти 

муҳташам танҳо соли 1960 оғоз гардиданд. Лоиҳаи сохтмони он дар шуъбаи осиёимарказии 

Донишкадаи «Гидропроект»-и шаҳри Тошканд дар аввали солҳои 70-ум таҳия карда шуда, 

лоиҳаи мазкур соли 1974 аз ҷониби Кумитаи давлатии сохтмонии ИҶШС тасдиқ гардид. Вале 

пошхӯрии ИҶШС ва оғози ҷанги шаҳрвандӣ имкон надоданд, ки ин сохтмон пурра ба итмом 

расонида шавад. Вале, танҳо 15 апрели соли 2008 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 

тасдиқ намудани Оиннома ва сохтори идоракунии Ҷамъияти саҳомии кушодаи НБО-и «Роғун» 

Қарор тасдиқ гардид. Бо тӯл кашидани гуфтушунид ва омӯзишу таҳқиқоти лоиҳаи НБО-и 

«Роғун», ки барои миллати тоҷик муҳим ва барои ҷомеаи минтақавию дар умум, сайёра 

манфиатовар ҳисобида мешуд, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бунёди ин 

иншооти аср тамоми неру ва дониши худро равон намуд. Зимни ироаи Паём ба Маҷлиси Олии 

 
1 Қарордоди CASA – 1000. Тоҷикистон 70% ва Қирғизистон 30% барқ содир мекунанд // www.ruzgor.tj, 06.12.2014. 
2 CASA – 1000. Оғози марҳилаи бузурги содирот ва рушд // www.jumhuriyat.tj, 15.04.2016. 
3 Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 // www.strategiya2030.tj. 

http://www.ruzgor.tj/
http://www.jumhuriyat.tj/
http://www.strategiya2030.tj/
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Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 25 апрели соли 20081 Пешвои миллат таъкид намуда буданд, ки 

бунёди неругоҳи барқи обии Роғун нав оғоз нашудааст, балки он аз даврони Шӯравӣ идома ёфта, 

дар корҳои асосии сохтмон ва харидории таҷҳизот ба маблағи умумии беш аз як миллиард 

доллари амрикоӣ анҷом дода шудаанд. Муроҷиати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 

Раҳмон ба мардуми кишвар баҳри саҳмгузорӣ дар бунёди неругоҳи обии Роғун аз ҷониби тамоми 

табақаҳои шаҳрвандон, аз ҷумла тоҷикону тоҷикистониёни бурунмарзӣ низ мавриди ҳамовозию 

дастгирӣ қарор гирифтанд. Оғози расмии бунёди НБО-и «Роғун» маҳз дар соли таҷлили ҷашни 

25-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2016 рост омад, ки чунин ҳолат як 

дастоварди беҳтарини мардуми кишвар дар ин сол дониста шуд. НБО «Роғун» бо иқтидори 3600 

мегаватт ва ғунҷоиши 13,3 км3 об дар обанбори он, дар ҳақиқат метавонад барои ҳаллу фасли 

масъалаҳои обу энергетика дар минтақа нақши арзишманд дошта бошад. Бинобар сабабе, ки 

НБО «Роғун» на танҳо аҳамияти ҷумҳуриявӣ, балки аҳамияти минтақавӣ низ дорад, бо вуҷуди 

мушкилиҳо ва монеаҳо корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти бузург баъд аз чанд соли қатъ боз 

ҳусни оғоз пайдо карданд. Зеро баъди бунёди ин иншооти муҳимми гидроэнергетикӣ, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар ояндаи наздик ҳамчун як кишвари содиркунандаи неруи барқи арзон ва аз 

ҷиҳати экологӣ тоза метавонад давлатҳои ҳамсоя ва минтақаро бо барқ таъмин намояд. 

Махсусан, НБО «Роғун», ки тибқи аксарияти назарҳо манбаи энергетикии тарҳи “CASA-1000” 

дониста мешавад, кишварҳои Осиёи Ҷанубиро бо барқи аз ҷиҳати экологӣ тоза таъмин хоҳад 

кард. Неругоҳи барқи обии “Роғун” дар силсилаи неругоҳҳои рӯди Вахш аз боло нуҳум буда, дар 

минтақаи 110 километр дуртар аз шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Неругоҳ аз 6 чарха (агрегат) 

иборат аст, ки қудрати ҳар кадом 600 мегаваттро ташкил медиҳад. Сарбанди неругоҳи «Роғун» 

бо баландии 335 метр баландтарин садди заминӣ (гиливу сангӣ) дар ҷаҳон ба ҳисоб рафта, бо 

иқтидори 3600 мегаватт (беш аз 17 млрд кВт*соат) калонтарин неругоҳи барқи обӣ дар минтақа 

мебошад. 

16 ноябри соли 2018 дар Тоҷикистон рӯйдоди муҳиму тақдирсоз ба вуқуъ пайваста, қадами 

устуворе барои расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ гузошта шуд. Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

дар вазъияти тантанавӣ агрегати якуми НБО-и «Роғун»-ро ба кор дароварданд ва ба фаъолияти 

ин иншооти бузурги аср, ки ба рушду тараққиёти кишвар мусоидат хоҳад кард, оғоз бахшиданд. 

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар расми мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани 

аввалин агрегати неругоҳ таъкид доштанд, ки: «Расидан ба ин рӯзи некро тамоми сокинони 

Тоҷикистон солҳо интизор буданд ва фарзандони бонангу номуси Ватан мутахассисону 

сохтмончиёни баландихтисос барои наздик овардани чунин рӯзи таърихӣ шабонарӯз заҳмат 

кашиданд. Яъне, имрӯз рӯзи равшаниву нур ва расидан ба ормонҳои миллӣ мебошад»2. 

Муовини Президенти Бонки Ҷаҳонӣ дар кишварҳои Аврупо ва Осиёи Марказӣ Сирил 

Мюллер, зимни маросими ифтитоҳи аввалин чархаи НБО-и «Роғун» иброз дошт, ки дар сурати 

ҳамгироӣ ба барномаи нисбатан васеи ислоҳоти иқтисодӣ ва модели боэътимоди макрофискалӣ, 

НБО-и «Роғун» метавонад сатҳи некӯаҳволии мардуми Тоҷикистонро боз ҳам боло барад. 

Инчунин, ба гуфтаи Мюллер: «НБО-и «Роғун» метавонад манбаи неруи барқи ниҳоят зарурии 

арзон, барқароршаванда ва боэътимод барои мардуми Тоҷикистон гардад. Инчунин, метавонад 

сарчашмаи аввалиндараҷаи содироти неруи барқ шуда, барои дигар сармоязузории калидӣ 

ҷиҳати мусоидат ба таҳаввули иқтисоди Тоҷикистон ва фароҳам овардани замина барои ояндаи 

шукуфон сарчашмаи муҳими даромад бошад»3. 

 
1 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 25.04.2008, шаҳри Душанбе // 

www.president.tj.  

 
2 “Роғун” – кохи бузурги нур // Рӯзномаи «Ҷумҳурият», №223-224, 16.11.2018. - С.2. 
3 Сирил Мюллер: НБО “Роғун” метавонад ба рушди Тоҷикистон такони ҷиддӣ бахшад // Рӯзномаи «Садои мардум», 

№ 140 (3934), 20.11.2018. - С.3 

http://www.president.tj/
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НБО «Роғун» метавонад ҳамчун асос барои бозори минтақавии неруи барқ, ки Осиёи 

Марказӣ, Ҷанубӣ ва Шарқиро фаро мегирад, хизмат намояд ва ба ҳамкории байни кишварҳои 

ҳамсоя дар ҳалли масъалаҳои муҳимми минтақавӣ, аз қабили идоракунии захираҳои об дар 

ҳавзаи Амударё, мусоидат кунад. Бояд гуфт, ки Ҳукумати Тоҷикистон баъди дар кишвар 

барқарор гардидани сулҳу субот тасмим гирифт, ки бо вуҷуди вазъи мушкили молиявию 

иқтисодии мамлакат, сохтмони ин неругоҳи азими муҳимро оғоз намояд. Дар шароити басо 

мушкил, яъне дар айёме, ки дунёро бӯҳрони шадиди иқтисодӣ фаро гирифта буд ва иқтисоди 

Тоҷикистон низ таҳти фишори он қарор дошт, Ҳукумат бо азму иродаи қавии мардуми кишвар ва 

бо дар назардошти манфиатҳои миллӣ ба бунёди ин неругоҳ шурӯъ карданд. Зеро, бидуни 

сохтмони «Роғун» талаботи мунтазам афзояндаи аҳолӣ ва соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти 

кишварро бо барқ қонеъ намудан ва рушди босуботи иқтисодиву иҷтимоии мамлакатро таъмин 

кардан ғайриимкон мебошад. Яъне, неругоҳи «Роғун» омили муҳимтарини рушду тараққиёти 

минбаъдаи Тоҷикистон ва зиндагии осудаи мардуми он ба ҳисоб меравад. Маҳз аз ҳамин лиҳоз 

Ҳукумати мамлакат «Роғун»-ро иншооти сарнавиштсоз ва сохтмони бузурги аср эълон карда, 

корҳои бунёди онро бо ҷалби ширкатҳои ватаниву хориҷӣ ва мутахассисони соҳибтаҷриба ба роҳ 

монд. Бо мақсади суръат бахшидан ба сохтмони иншоот илова ба маблағҳои буҷетӣ мардуми 

Тоҷикистон, ташкилоту муассисаҳо, соҳибкорону тоҷирон тавассути харидорӣ кардани 

саҳмияҳои неругоҳ ҳиссаи арзишманд гузоштанд. Сохтмони неругоҳҳои барқи обӣ дар дарёҳои 

Тоҷикистон, аз қабили «Роғун» ба таъмин намудани тавозун байни талабот ба қувваи барқ ва 

захираҳои об мусоидат карда, барои коҳиш додани норасоии неруи барқ дар минтақа, махсусан 

тавассути тарҳи “CASA-1000” кумак мерасонад. Яке аз хусусиятҳои даврони муосир – тамоюли 

глобалии ташаккули «иқтисоди сабз» ва дар ин замина, рӯ овардан ба манбаъҳои таҷдидшаванда 

ва аз лиҳози экологӣ тозаи истеҳсоли неруи барқ мебошад. Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги 

гидроэнергетикӣ мебошад, ки яке аз манбаъҳои асосии истеҳсоли «энергияи сабз» ба шумор 

мераванд. Тоҷикистон имкониятҳои азимро на танҳо ба нафъи худ, балки ба манфиати минтақаи 

Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ истифода мебарад. Баъди соҳибистиқлол гаштан Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҷиҳати ноил гаштан ба рушди устувори иқтисодӣ ҳадафҳои стратегии худро муайян 

намуд, ки яке аз онҳо ноил гаштан ба истиқлолияти энергетикӣ буд: «Дар самти таъмини 

истиқлоли энергетикӣ тайи солҳои соҳибистиқлолӣ бо маблағгузории 41 млрд сомонӣ иншооти 

хурду бузург оид ба истеҳсолу интиқоли барқ ба истифода дода шуд. Дар ин давра низоми 

ягонаи энергетикии кишвар бунёд гардида, зиёда аз 1300 МВт иқтидорҳои нав ба кор андохта 

шуданд»1. 

Дар мавриди НБО «Роғун» зикр карданием, ки бунёди ин неругоҳ орзуи чандинсолаи 

мардуми кишвар буд, ки дар заминаи сиёсати хирадмандона ва бунёдкоронаи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷомаи амал пӯшид. Бунёди пурраи НБО 

«Роғун» имконият медиҳад, ки истиқлолияти энергетикии кишвар таъмин гардад ва бунёди 

корхонаҳои азими саноативу истеҳсолӣ ба роҳ монда шавад. 

Муҳимтар аз ҳама, неругоҳ аҳамияти минтақавӣ низ дошта, дар оянда метавонад кишварҳои 

ҳамсоя ва минтақаро бо барқ таъмин намояд. Илова бар ин, НБО-и «Роғун» имконият фароҳам 

меорад, ки мамлакат дар татбиқи лоиҳаҳои бузурги минтақавӣ, махсусан тарҳи «CASA-1000» 

беш аз пеш саҳим бошад. 

 

Наврӯзбек ШАРИФОВ – магистранти  

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 

 
1 Sadoimardum. tj. «НБО – и “Роғун” – кафили ояндаи боз ҳам дурахшонтар». аз 11.12.2018. 
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МУСОҲИБА 

 

МУҲАММАД ҒОЙИБ: 

ПЕШИ ОМӮЗГОР 

ТАЪЗИМ БОЯД КАРД! 

 

– Тавре ба мо маълум аст, шумо омӯзгори риёзиёт будед, аммо омӯзгорӣ накардед, чаро?  

– Бале. Тахассуси ман омӯзгорист ва ман чанд моҳе ҳам омӯзгорӣ кардам. Он вақт бо 

роҳхат ба кор мегирифтанд. Ҳарчанд дар ин ришта таҳсил мекардам, аммо ҳушу хаёлам ба 

адабиёт буд. Ҳанӯз баъд аз имтиҳони қабули донишгоҳ дар рӯзномаи “Пионери Тоҷикистон” 

(ҳоло “Анбоз”) ду шеърам ба нашр расид. Ҳафтае баъд, боз як шеъри дигарам чоп шуд. 

Хонандагон ба шеърҳоям баҳои хуб доданд. Кормандони нашрия барои заҳмати кашидаам ба 

ман аҳсан гуфтанд. Ҳарчанд ин кор бароям заҳмате пеш наоварда буд. Шояд тасодуф буд, ё... 

намедонам..., аммо баъд аз чоп шудани ду шеърам, як шаби маҳтобӣ, вақти даррави ғалла садои 

комбайн маро аз хоб бедор кард. Бедор шудам ва шеъри “Комбайнчӣ”-ро эҷод кардам. Ин 

шеърам низ ба хонандагон бисёр писанд омад. Шоира Гулрухсор, ки он замон сармуҳаррири 

ҳамин нашрия буд, дар бораи шеъри “Комбайнчӣ” ним саҳифа навишт. Дертар шеъри 

“Комбайнчӣ” бо забони ӯзбекӣ тарҷума шуда, дар рӯзномаи “Гулхан” ба чоп расид, шеъри устод 

Айнӣ, Миршакар ва аз ман. Хулоса, ман ба донишгоҳ дохил шудам ва бояд аз рӯи ихтисос риёзӣ 

мехондам. Мо дар мактаби миёна низ фанҳои дақиқро ба таври фарогир намеомӯхтем, чун 

норасоии омӯзгорон буд. Аз ин рӯ, барномаи донишгоҳ бароям душворӣ мекард ва маҷбур 

будам, ки аз ибтидо хонам ва бисёр талош кунам. Бо иродаву азм дар шаш моҳ ҳамаи барномаро 

аз худ кардам. Фақат қабл аз имтиҳони давлатӣ ба гӯшам расид, ки омӯзгоре қасд дорад ба ман 

баҳои паст гузорад. Ӯ то ҷое ҳақ буд, чун ман яке аз бахшҳои фанни физикаро хуб намедонистам. 

Аммо барои гирифтани баҳои паст дар имтиҳони давлатӣ розӣ шуда натавонистам ва ҳангоми 

таҷрибаомӯзӣ ду моҳ он қисмати физикаро омӯхта, омода шудам. Ҳамдарсонам низ дар 

донистани ин бахш мушкилӣ мекашиданд. Аз таҷрибаомӯзӣ омада, шабҳо ба ҳамкурсон дарс 

Муҳаммад Ғойиб - шоире, ки 

фаъолияташ, таҳсилоташ, эҳтиромаш ба 

мактаб, илму дониш, омӯзгору олим 

пайванди ногусастанӣ дорад. Маълумоташ 

омӯзгорӣ, фаъолияташ эҷодкорист. 

Мактабу илм манбаи илҳомаш ва омӯзгору 

олим  тарғибгари ашъораш мебошанд. 

Шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад 

Ғойиб аз ҷумлаи он соҳибқаламонест, ки дар 

баёни андеша фалсафаи ҳаётиро хуб 

медонад ва ҳунари суханвариву 

нависандагиву эҷодкорияш дар як вазн қарор 

доранд. Ҳангоме  бо устод суҳбат оростем, 

ки дар як вақт ду китоби насриро таълифу 

омодаи чоп мекард. Ҳавлии шоир бо завқу 

малакаи хосаш бо фаввораҳои “осмонӣ”, 

токи баланди ангуру хурмо ҳавои тозаю 

салқинро ба вуҷуд оварда, илҳоми шоири 

маҳбуби мардумиро даҳчанд такон 

мебахшад. Суҳбати мо ифшогари асрори 

эъҷози ҳунари шоир, баръакси ихтисос, 

пешаи дигарро ихтиёр кардан, шинохту 

эътирофи омӯзгор ва манзалати ӯ дар 

ҷомеа, нақши маҷалла дар рушди соҳаи 

маориф гашта, тавсияву маслиҳатҳои 

беҳтарин ҳам ба даст овардем. Умедворем, 

рӯзҳои наздик осори тозаи насрии адиб 

дастраси хонандагон мегарданд. 
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медодам. Хулоса, ҳар қадар ки талош кардам, боз ҳам аз ҳамин фан баҳои чор гирифтам. Аммо 

ҳамеша шеър эҷод мекардам. Инчунин, барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷи зиндагӣ мақолаҳои 

гуногун низ навишта, ҳаққи қалам мегирифтам, пахта мечидам. Пули пахтачинӣ, ҳаққи қалам ва 

идрорпулиро якҷоя карда, рӯз мегузарондам.  

Пеш аз имтиҳони давлатӣ аллакай тақсимот шуда буд ва аз рӯи он ман бояд ба ноҳияи 

Данғара ба ҳайси омӯзгори физика ва математика мерафтам. Аммо аз ҷониби Кумитаи 

телевизион ва радио ба донишгоҳ мактуб расид ва муҳтавояш он буд, ки ман барои онҳо 

лозимам. Воқеан, баъд аз ин ки Ҳақназар Ғойиб як очеркамро хонд, маро ба ҳамкорӣ ва минбаъд 

ба кор даъват кард. Ҷое, ки маро бояд ба кор мегирифтанд, 6 моҳ холӣ буд. Ҳеҷ касро ба кор 

нагирифтанд, то баробари хатми донишгоҳ ман ба он ҷо ба кор дароям. Хулоса, бо як даводав, бо  

гирифтани иҷозати Вазорати маориф, раёсати маорифи вилоят ва маорифи ноҳияи Данғара ба 

кор ба кумита гузаштам. Ба хотири эҷодкор буданам, ба ман иҷозат дода шуд. Ҳамзамон, ба ман 

пешниҳод шуда буд, ки дар донишгоҳ аз фанни физика дарс гӯям, аммо меҳри кори эҷодӣ ва 

адабиёт маро ин сӯ кашид. Муаллими риёзиёт миёни қаламкашон афтод, лек кор бароям душвор 

набуд. Ҳанӯз дар аввалин рӯзи кориям мақолаи яке аз журналистони моҳирро аз 16 саҳифа ба 4 

саҳифа табдил додам. Он кас дар рухсатӣ буданд. Баъдан омада шиква карданд. Фаъолияти 

журналистӣ дар радио (ё телевизион), ки бароям то ҷое бегона буд, омӯхтам, шабу рӯз мехондам, 

то ҳадде ки бемор шудам.  

Муҳити қаламкашон ба ман чунон пуртаъсир буд, ки баъди як сол китобам  бо номи “Роҳи 

деҳа” ба чоп расид.  

Шумо савол додед, ки бори журналистӣ вазнин аст ё аз адабиёт? Бояд гӯям, ки вазифаи 

асосии журналист ба мардум расондани хабари рухдодҳои имрӯз аст, аммо вазифаи адабиёт 

дигаргуна аст. Дар адабиёт домани андеша бояд фарох бошад, чун эҷодиёти адиб барои як рӯзу 

ду рӯз нест, барои асрҳост. Агар нависанда аз мактаби журналистӣ гузашта бошад, дар ҳар нигоҳ 

ҳарфеву китобе мебинад, чун дар фаъолияти журналистӣ бо одамону воқеаҳои гуногун 

вомехӯрӣ. Ҳама нависандаҳои бузург мактаби журналистикаро гузаштаанд, дар Тоҷикистон низ. 

Устодон Фазлиддин Муҳамадиев, Абдулҳамид Самад, Саттор Турсун ва даҳҳо нафари дигар ин 

мактабро гузаштаанд. Барои ҳамин, ба андешаи ман нависандагӣ душвортар аст ва он тавъам бо 

таҷрибаи журналистӣ муассиртар мегардад. Нависанда наметавонад танҳо қаҳрамонҳои 

тахайюлӣ офарад. Барои иншо шудани як асари хуб нависандаҳо ба деҳоту музофот, ба 

корхонаҳои гуногун рафта, кор мекунанд ва дар ташвишободу заҳматободҳо бо қаҳрамонони 

воқеиашон вомехӯранд. Ин аст заминаи як асари нависанда. Масалан, яке аз нависандагони хуби 

мо, публитсист, очеркнавис Раҷаб Мардон аст. Аз зиндагии мардум мегӯяд. Як ҳикояи “Бобои 

Сӯфӣ”-и навиштааш маълум мекунад, ки аз мактаби журналистӣ гузаштааст. Лаҳзаҳоро хуб баён 

мекунад, хонанда ҳамаи онро пеши назар меораду гоҳ ашк мерезад ва гоҳ ба хотири шодии 

қаҳрамони асар шод мешавад. Ё офаридаҳои Ғаффор Мирзо, Фазлиддин Муҳаммадиев низ 

чунинанд. Камолоти ҳунари нависанда аз гузаштан аз мактаби журналистӣ бастагӣ дорад ва 

ҷавлон дар ин майдони фарох душвортар аст.  

– Чаро дар риштаи омӯзгорӣ таҳсил кардед? Дар ин роҳ таъсири оила бештар буд 

магар? 

– Не. Ба ростӣ, худам намедонстам, ки чӣ ихтисосро интихоб кардаам. Дар деҳа фақат 

машғули кор будем. Ба вақти интихоби касб омӯзишгоҳи педагогиро муаррифӣ карданд. Мо 

маънои калимаи “педагогӣ”-ро нафаҳмидем. Се нафар даст бардошту ин риштаро барои идомаи 

таҳсил интихоб кард. Ман низ дар пайи онҳо, “ягон ихтисоси хуб аст”, – гуфта, интихоб кардам. 

Баъди ба шаҳр омадан фаҳмидам, ки ман пешаи муаллимиро интихоб кардаам. 

– Баъзе журналистон фақат дар телевизионанд, баъзеҳо фақат дар радио, дигар гурӯҳ 

фақат дар газета. Вале фаъолияти шумо доманадор аст ва дар ҳамаи ин самтҳо кору 

фаъолият кардаед. Назаратон дар ин маврид чист? 

– Ман чунин баҳо медиҳам, ки журналисти телевизион бояд аввал аз мактаби радио ва 

рӯзнома гузарад. Дар ҷое ки бо қаламу қоғаз кор мекунӣ, пухта мешавӣ. Ман фаъолиятамро аз 
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радио оғоз карда, баъди даҳ сол хабарнигори ҷамъиятии рӯзномаи “Адабиёт ва санъат” дар 

минтақаи Кӯлоб будам. Ҳамон вақт сармуҳаррирамон Аскар Ҳаким – бисёр роҳбари одил буд ва 

ҳунари мо сайқал ёфт. Ман метавонистам ҳар моҳ як очерк ё мақолаи проблемавӣ нависам. 

Ҳаққи қалам аз маошам ҳам зиёд мешуд. Бисёр мавзуъҳои мубрамро пайгирӣ кардаву 

менавиштам. Масалан, яке аз мақолаҳоям “Дар боғи Ғеш бо дили реш” ном дошт, ки аз ҷониби 

хонандагон бисёр хуб пазируфта шуд. Дар радио дар муҳите кор мекардам, ки қаламкашонаш 

моҳир буданд, аз ҷумла, Ҳақназар Ғойиб, Саидҷон Ҳакимзода, Саид Раҳмон, Насри Бобои 

Сарфароз ва дигарон. Аз ҳамаи онҳо дарс омӯхтам. Зиндагӣ маҷбурам мекард, ки замони дар 

радио кор кардан бо нашрияҳо низ ҳамкорӣ дошта бошам. Ҳатто мақолаҳоямро бо ёрии дӯстон 

бо забони ӯзбекӣ тарҷума ва барои чоп ба “Совет Тожикистони” пешниҳод мекардам. Ҳаққи 

қалам бахши асосии даромадҳои ман буд. Вақте ба кори телевизион ва радио ҳамчун роҳбар 

гузаштам, медонистам, ки ҳанӯз омода нестам. Ин ҷо барои касе фарқ надошт, ки ман омӯзгори 

риёзӣ ҳастам. Маҷбур будам, шабу рӯз аз пайи омӯзиш бошам. Он замон дар кишвар ҳамагӣ як 

шабакаи телевизион фаъолият мекард ва таваҷҷуҳ ба он зиёд буд. Шабакаҳои хусусӣ ҳам акнун 

иҷозат барои фаъолият мегирифтанд ва ин рақобатро бештар мекард. Хоҳӣ, ки аз касб нони 

ҳалол ёбӣ, заҳмат мекашӣ, махсусан, журналистӣ ва нависандагӣ, ки таътил надоранд. Агар як 

рӯз ҳунаратро сайқал надиҳӣ, дар нимароҳ мемонӣ. 

– Ҳар куҷое фаъолият кардед, ҳамеша пайвандие ба соҳаи маориф доштеду доред, 

ҳамин тавр не? 

– Касе нест, ки ба маориф пайванди надошта ва аз омӯзгор таълим нагирифта бошад. Ман 

барои устодонам, муаллими аввалинам борҳо шеър навиштаам. Одам ба кадом зинаҳои 

муваффақият расад, боз ҳам бояд қадри омӯзгорро донад, ӯро падарвор ҳурмат кунад. Омӯзгор 

ягона нафарест, ки барои муваффақияти шогирдон ҳамеша шод мешавад. Чӣ хел мумкин аст 

омӯзгорро дӯст надошт?! Чӣ хел метавон робитаатро аз ӯ канд?! Ҳангоми дар рӯзномаи 

“Ҷумҳурият” сармуҳаррир буданам, китобе бо номи “Мусофирони роҳи илм” навишта, ба 

устодон бахшидам. Он лаҳза низ устодонам дар канорам буданд ва барои машҳур ва мадди 

таваҷҷуҳ қарор додани ин рӯзнома ба ман мадад расонданд. Барои ҳамин дар сари ҳар эҷод 

симои омӯзгор, устодонамро пеши рӯ меорам. Китоби тозае навиштаам, ки мунтазири чоп аст. 

Як бобаш дар бораи омӯзгорон аст, дар бораи касони одӣ, ки солҳо ба кӯдакон илм меомӯзонанд. 

Аз ҷумла, саргузаштеро он ҷо овардаам. Лаҳзаи мактабхон буданаш, пиёда ба ноҳия мерафтаст, 

ки раиси колхоз ӯро дида ва ба куҷо рафтанашро пурсид. Ӯ мегӯяд, ки барои харидани китоб 

меравад. Раис ҳайрон шуда мегӯяд, ки магар дар  колхоз китобхона нест. Ӯ мегӯяд, ки ҳамаи 

китобҳои китобхонаи колхозро хондааст. Баъди санҷиш дурустии гуфтаҳояшро тасдиқ карда, ӯро 

ба мағозаи китоби ноҳия мебарад. Китобҳои хостаашро харида, роҳкирояшро низ медиҳад. Ин 

лаҳзаҳо ва симои чунин ашхосро ҳеҷ гоҳ наметавон аз хотир бурд. 

– Шумо ҳамчун шоири бачагон низ маъруф ҳастед, ҳатто мукофот ҳам доред... 

– Ростӣ, шеър навиштан дар мавзуи ҳаёти бачагон бисёр душвор аст. Бояд равони бачаҳоро 

омӯхт. Китобҳои бачагона бисёр дорем, аммо қасри адабиёти кӯдаки мо хароб аст. Калонсолон 

талош мекунанд, ки маҷбуран бачаҳо китоб хонанд. Аммо китобҳои бачагона бояд шавқовар 

бошанд, то худи кӯдакон ҳаваси хондан кунанд. Ҷаҳони бачаҳо рангоранг аст ва хонаи адабиёти 

бачагона низ бояд рангоранг бошад. Адиб бояд дунёро бо чашмони кӯдакон бинад. Мо филмҳои 

тасвирӣ низ надорем ва ин фазоро бо тарҷумаи филмҳои тасвирии дигар кишварҳо пур мекунем. 

Набояд чунин бошад, чун мо кишвари сербачаем. Касе, ки дар кӯдакӣ намехонад, дар калонсолӣ 

низ бори маънии эҷодиётро бардошта наметавонад.  

– Шумо нависанда ҳам ҳастед, ҳамчунин драмаҳо таълиф кардаед. Вақте дар саҳнаҳои 

театрӣ ва филмофарии мо эҳсоси камбуд дар ин самт ҷой дорад, зарурати ташкили 

мактаби драманависиро эҳсос намекунед? 

– Масъалаи драма мисли адабиёти бачагона аст. Пайваста ба ин кор машғул нестам, гоҳ-гоҳ 

драма менависам. Қаҳрамонҳои хуби ҷовидонаро тавре дил мехоҳад, офарида наметавонам. 

Барои ин шароиту вақт лозим. Драманависони хуб дорем, аммо эҳтиёҷи рӯзгор ба онҳо имкони 
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эҷоди асари хубро намедиҳад. Мутаассифона, асарҳое, ки офарида мешаванд, мумкин аст дар 

замони худ, як ё ду сол хизмат кунанд, аммо даҳсолаҳо ва аз ин бештар хизмат карда 

наметавонанд. Бояд қаҳрамоне офарид, ки бо гузашти асрҳо низ нақшаш хотирмон бошад ва 

мардумро ҷалб карда тавонад. Аз дигар лиҳоз, нависанда ихтиёри интихоби жанрро надорад. 

Касе, аз ҷумла, ман, худамро барои навиштани драма маҷбур карда наметавонам. Ман низ чанд 

асаре навишта, ба театрҳо пешниҳод кардаам. Баъзе аз ин навиштаҳо ба саҳна гузошта шудаанд 

ва баъзеи дигарашон мунтазири саҳнаанд.  

– Дар байни ҷавонон ягон умедворӣ ҳаст аз ҳисоби драманависон? 

– Насли ҷавон аз донишҳои ҷаҳонӣ баҳраваранд. Чизе, ки онҳо медонанду мефаҳманд, мо 

ба зудӣ дарк намекунем. Дигаргуниҳои ҳаррӯзаи ҷаҳон онҳоро бедору ҳушёр кардааст. Аз ҷиҳати 

амалӣ онҳо хубанд, аммо аз ҷиҳати назариявӣ.... Онҳо китоб ва дастнависҳоро кам мехонанд. Аз 

ҷониби Пешвои миллат барои онҳо шароити хуб фароҳам оварда шудааст, ҳамеша рӯҳбаланд 

карда мешаванд. Бо ин ҳама, кам нестанд ҷавононе, ки китобро варақ ҳам намезананд. Бархе ба 

бозиҳои компютерӣ китобҳоро ҷойгузин кардаанд. Набояд фаромӯш кард, ки роҳи худомӯзӣ 

мактаб надорад, роҳи худафрӯзӣ шаб надорад, умед аз кавкаб надорад... 

– Ба нашрияҳои соҳаи маорифи ватанӣ чӣ назар доред? Масалан, барои бештар 

кардани маҳбубияти маҷаллаи “Маорифи Тоҷикистон”, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ 

фаъол аст, чӣ бояд кард? 

– Обунаи маҷаллаи “Маорифи Тоҷикистон” чӣ қадар аст? 

– Шаш ҳазор. 

– Ин бисёр кам аст. Бояд коре кунед, ки маҷаллаи шумо ба ҳар донишманду аҳли зиё расад. 

Навиштаҳои шавқоварро бештар чоп кунед. Офаридаҳое, ки дар ҷаҳон арзиши баланди илмию 

бадеӣ доранд, бояд дар маҷалла нашр шавад. Сипас, маҷалла бояд тарғиб шавад ва хушхарид 

бошад. Рӯзнома офаридан нисбат ба маҷалла осонтар аст. Масалан, ман ҷое хондам, ки 

хонандаеро омӯзгор бад мебинад, чун ин хонанда либосҳои ҷанда мепӯшид. Дар зодрӯзи 

муаллима ҳама туҳфаҳои хуб мебаранд, аммо ин писарбача дар коғази зарде дастпонаи куҳна ва 

нигинрехтаи ёдгории модарашро мебарад. Муаллима бо дидани ин ҳол ҳайрон мешавад ва онро 

ҷое пинҳон мекунад. Аз ҳамон рӯз таваҷҷуҳаш нисбат ба ин бача бештар мешавад, 

саргузашташро мефаҳмад. Баъди солҳо, ки шогирдон мактабро хатм мекунанд, ба дасти 

муаллима номае мерасад, ки навишта шудааст: “Муаллимаи азиз, модари меҳрубон, ман ба 

донишгоҳ дохил шудам.” Баъди муддате боз нома дарёфт мекунад: “Модари азиз, муаллимаи 

меҳрубон, ман соли аввалро бо баҳои аъло хатм кардам”. Ҳамин тавр, шогирдаш ҳамеша 

муаллимаро аз хатм кардан, оғози кори илмӣ ва ҳимояи он хабар медиҳад. Аз нафари дигар ба 

муаллима мактуб намеомад, танҳо аз ӯ. Баъди солҳо муаллимаро ба тӯйи хонадоршавӣ ба ҷои 

модар даъват мекунад. Рӯзи тӯй муаллима ҳамон дастпонаи ёдгориро бо худ гирифта мебарад. 

Дар рӯзи тӯй шаҳбача аз тахт ба истиқболи муаллима рафта мегӯяд: – Хуш омадед, модари азиз! 

Миннатдорам, ки маро савод омӯзонидед.  

Муаллима посух медиҳад: – Бале, ман туро шахси донишманду босавод кардам, аммо ту 

одамиятро ба ман омӯхтӣ. 

 Ин қисса ба ман писанд омад. Бисёр бо забони равон навишта шудааст, ҳарчанд 

муаллифашро намедонам. Аммо тавсия медиҳам, ки чунин қиссаҳо низ дар саҳифаҳои маҷалла 

ҷой дода шаванд. Шарт нест, ки танҳо мақолаҳои омӯзгорон чоп шаванд. Бояд одамони маъруф 

ва муваффақро муаррифӣ кард, чун онҳо низ шогирди омӯзгоре ҳастанд. Маҷалла бояд 

хонданбоб бошад. Тавассути маҷалла метавон омӯзгорони беҳтаринро муаррифӣ кард ва 

мақомашонро дар ҷомеа баланд бардошт.  

– Ташаккур барои суҳбати шавқовар ва муфид. 

 

Мусоҳиб: Саидаи ФАЗЛ –  

Аълочии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 

23.07.2021, ш. Душанбе 
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ИНТИХОБИ КАСБ 
 

ҲАМАИ КАСБҲО 

ХУБАНД 
(Дарси намунавӣ аз фанни забони 

давлатӣ дар синфи 6-ум) 

 
Мақсади дарс: фаҳмондани мафҳуми касб, 

маълумот дар бораи хелҳои касб, муҳим будани 
меҳнат дар ҳама намуди касб, инкишоф додани 
қобилияти меҳнатии хонандагон. 

Услубҳои дарс: занҷирбандӣ, муколамавӣ, 
масъалагузорӣ, аёнӣ. 

Ҳамбастии фанҳо: таърих, забон ва адабиёти рус, мусиқӣ, санъати тасвирӣ. 
Аёният: кроссворд, луғати тафсирӣ, либосҳо мувофиқи касб, тест, тахтаи сиёҳ, компютер, 

видеопроектор, варақаҳо, мавод доир ба мавзуъ, магнитофон, расмҳо. 
Баёни мавзуъ: Ҳамаи касбҳо хубанд. 
Омӯзгор: – Пеш аз он ки мавзуи навро оғоз кунем, аввал кроссвордро пур мекунем: 

Бигӯ, ки хӯроки хуб, 
Барои мо кӣ пазад?  
Шӯрбову оши палав 
Хӯришҳои нав ба нав? 

(Ошпаз) 
Хондану навиштанро 
Барои мо кӣ омӯхт?  

(Муаллим) 
Чароғаки роҳнамо 
Бошад роҳнамои ӯ  
Кист ин шахс, канӣ, гӯ!? 

(Ронанда) 
Аз дарёи беканор, 
Моҳӣ мекунад шикор. 

(Моҳигир) 
Гулӯямон дард кунад, 
Саракамон дард кунад 
Поякамон дард кунад 
Ба назди кӣ меравем? 

(Табиб) 
Ба Осмон мепарад, 
Ба Моҳтоб мешинад.  
Ситораро аз наздик,  
Ӯ дида метавонад. 

(Кайҳоннавард) 

Кӣ ба мо курта дӯзад? 
Зебову шинам дӯзад?  

(Дӯзанда) 
Дар навояш мерақсем, 
Механдему мебозем. 
Дар тӯю маъракаҳо, 
Ӯ мехонад сурудҳо. 

(Сароянда) 
Гурба пояшро шикаст, 
Сагча думашро бурид, 
Гӯсфанду гов бемор шуд 
Ба назди кӣ мебарем? 

(Байтор) 
Қонунро хуб медонад, 
Бо он амал мекунад. 
Ҳуқуқи ҳар кадомро  
Ӯ ҳимоя мекунад. 

(Ҳуқуқшинос) 
Ӯ қаламро гирифта, 
Расми туро мекашад. 
Чунон зебову дилкаш, 
Кӣ бошад ин қаламкаш? 

(Рассом) 
 

Интихоби касб аз муҳимтарин 

масъалаҳоест, ки дар бунёди кишвари 

мутараққӣ, рушди соҳаҳои гуногун, расидан 

ба ҳадафҳои рушд ва самаранокии маҳсули 

меҳнати одамон нақш мегузорад. Ин 

масъала чанд сол пеш мушкили зиёд дошт 

ва агарчи таваҷҷуҳ ба он нисбатан 

афзудааст, боз ҳам фаъолияти иддае аз 

мутахассисони ҷавон нишон медиҳад, ки то 

ҳанӯз ба ин самт ҳам аз ҷониби мактаб ва 

ҳам аз ҷониби падару модарон ба андозаи 

даркорӣ таваҷҷуҳ дида намешавад. 

Пешниҳоди намунаи дарси имрӯза маҳз ба 

хотири ислоҳи ин норасоӣ ва раҳнамоии 

омӯзгорони ҷавон аст. 
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Омӯзгор: – Аз ҳамаи ин касбҳо боз як ибораи дигар низ ҳосил шуд. Онро кӣ меёбад? 

Офарин, «Олами касбҳо»! Имрӯза суҳбати мо оид ба «Олами касбҳо» доир мегардад. Бачаҳо, 

маънои касб чист? Фарҳанги тафсирӣ ба мо чунин маълумот медиҳад: Касб машғулияти асосӣ 

буда, он бо меҳнати муайян амалӣ гардонда мешавад. Мисол, касби омӯзгорӣ, ронандагӣ, 

духтурӣ ва ғ.  

Бозии “Варақаҳо”: Бачаҳо аз байни варақҳо бонавбат якеро интихоб мекунанд ва аз рӯи 

муҳтаво маълум мекунанд, ки сухан дар бораи кадом касб рафта истодааст.  

 

1. Даҳонатро кушо ва «А-а-а» гӯй. 

2. Бақияи шумо 10 сомонӣ. 

3. Мавзуи дарси имрӯзаи мо «Феъл» аст. 

4. Моҳиро шикор намо, ҳам хурд ва ҳам бузург. 

5. Барои кор ба ман албом ва қалами ранга лозим. 

6. Кадом дандонатон дард мекунад? 

7. Ӯ шеър меофарад, афсонаву нақл менависад. 

8. Мӯятонро чӣ қадар паст кунам? 

9. Сатил, ҷорӯб, асбоби фаршшӯӣ ҳамеша бо ӯст. 

Омӯзгор: – Офарин! Шумо ҳамаи касбҳоро дуруст муайян кардед. Акнун ба ин овеза нигоҳ 

кунед, ки дар он сурати одамон бо касбу корашон оварда шудааст. Хонандагони азиз, шумо бояд 

ба зери ин расмҳо номи касбро дуруст ҷойгир кунед. 

Ҳамаи касбҳо хубанд 

Омӯзгор: – Бисёр нағз, умуман, ҳамаи касбҳо хубанд, баъзан инсон мехоҳад, ҳам омӯзгор 

шавад, ҳам дӯзанда, ҳам кайҳоннаварду ҳам ҳуқуқшинос. Аммо инсон, новобаста аз гуногунии 

касбу кор, машғулияти дилхоҳ дорад, ки дар оянда мумкин аст ба касби дӯстдоштааш табдил 

ёбад. Ва касби ӯ на танҳо барои худаш, балки барои атрофиён низ лозим шуда метавонад. 

Масалан: 

– Аз шумо кӣ мехоҳад нони шӯр ва бемазза истеъмол намояд? 

– Кӣ мехоҳад, либоси зебо ва кафши дарида пӯшад? 

– Кӣ мехоҳад, дар нақлиёте, ки дар он савор шудаед, шуморо дар нимароҳ партояд? 

– Кӣ мехоҳад, партовҳоро дар кӯчаҳо паҳну парешон бошанд? 

– Кӣ мехоҳад, дар хонаҳои зебову мустаҳкам зиндагонӣ кунад? 

Бачаҳои азиз, аз ин ҷавобҳо ба хулосае омадан мумкин, ки ҳамаи касбҳо хубанд.  

Зарбулмасалу мақолҳо 

Омӯзгор: – Аз ҷавобҳои шумо маълум мешавад, ки агар ҳамаи касбу ҳунарҳо нопадид 

шаванд, дунёи мо, зисту зиндагии мо маънияшро гум мекунад. Барои он ки мо ин касбҳоро аз 

даст надиҳем, бояд бисёртар меҳнат кунем. Аз давраҳои қадим то имрӯз одамро бо касбу кор ва 

меҳнаташ қадр мекунанд. Беҳуда нагуфтаанд: «Дарёро об машҳур мекунад, одамро меҳнат». Ба 

ин монанд дар ҳар халқу миллат бахшида ба бузургии меҳнат бисёр зарбулмасалу мақолҳо гуфта 

шудаанд, биёед, ба хотир меорем. 

(Бачаҳо мақолҳову зарбулмасалҳоро мегӯянд. Бо ёрии муаллим дигар зарбулмасалҳо гуфта 

мешаванд).  

Аз бекор ҳама…(безор) 

Аз ором нишастан…(гавҳари мақсуд ба даст намеояд) 

Бе меҳнат…(роҳат муяссар намешавад) 

Гар кунӣ ҳаракат…(ёбӣ зари пурқимат) 

Имрӯз меҳнат…(фардо роҳат) 

Ранҷи мо…(ганҷи мо) 

То даст наҷунбад....(даҳонат намеҷунбад) 
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То меҳнат накунӣ…(нон намеёбӣ) 

Бо кор будан дар роҳат…(бекор будан дар ғурбат) 

Омӯзгор: – Хулоса, меҳнат моро обрӯву эътибор мебахшад, машҳур мегардонад, касбу 

шуғли дӯстдошта моро ба ҳаёт дилгарм месозад. Акнун ба дафтаратон ин зарбулмасалу 

мақолҳоро навишта гиред. 

Кор бо калимаҳои нав 

Омӯзгор: – Дидам ва донистам, ки шумо дар оянда мутахассиси касби худ мешавед, албатта, 

агар аз меҳнат натарсед. Бо гузашти айём рӯзе фаро мерасад, ки шумо бо интихоби дурусти касб 

рӯ ба рӯ мешавед: «Кӣ бояд шавам?», лекин имрӯз асоситарин интихоби шумо бояд хониши хубу 

аъло ва интизоми намунавӣ дар гимназия ва берун аз он бошад.  

Кор бо калимаҳои нав: Ошпаз, муаллим, қонун, касб, бақия, устои 

мошин, боғбон.  

Супориши хонагӣ. Аз худ кардани зарбулмасал ва мақолҳо. Навиштани 

нақл оид ба «Касби ояндаи ман». 

 

 Шаҳноза ЗАРИФОВА – 

сармуаллимаи Донишгоҳи  

давлатии Хуҷанд ба номи 

 академик Б.Ғафуров 

 

 

* * * * * 

 

Мақсади гузаронидани машварати августӣ 
Машваратҳои августӣ дар такмили маҳорати касбии омӯзгорон, мураббиён, роҳбарони 

синфҳо, китобдорон, директорону муовинони директорони муассисаҳои таълимӣ ва рушди 

раванди таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, омӯзиш, тарғиб ва истифодаи 

таҷрибаи пешқадами омӯзгорӣ, дастовардҳои эҷодии омӯзгорон, новобаста аз собиқаи корӣ 

нақши муҳим мебозад. Машваратҳои августӣ яке аз навъҳои оммавӣ ва самарабахши омӯзиш, 

ҷамъбасти фаъолияти солона, такмилдиҳии маҳорати методию касбии омӯзгорон ва ташаккули 

ташаббускориву эҷодкории кормандони соҳа мебошад.  

 

Вазифаҳои машварати августӣ  
Вазифаҳои машварати августӣ аз инҳо иборат мебошанд:  

− муайянкунӣ, ҷамъбасту тарғиб, татбиқи оммавии таҷрибаи пешқадами кормандон ва 

роҳбарияти муассисаҳои таълимӣ;  

− мусоидатнамоӣ дар такмили илмӣ, методӣ ва маҳорати касбии омӯзгорон, роҳбарони 

синфҳо, китобдорон, директорону муовинони директорони муассисаҳои таълимӣ, ташаккули 

ташаббуси эҷодӣ ва завқи касбии онҳо;  

− ҷалби омӯзгорон ба коркарди илмӣ-методии масъалаҳои муҳимми таҳсилот ва ширкати 

онҳо дар озмоишҳои педагогӣ. 

 

Аз “Тартиби гузаронидани машваратҳои августӣ ва маҷлисҳои васеи кормандони соҳаи 

маориф дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ” 
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ТАҶРИБА 

 

ЧАНД  

ПАҲЛУИ ЯК АМАЛ 
(Таълими “Хониши буррову равон” 

дар синфҳои ибтидоӣ) 
  

 Дар олами пурахбори имрӯза усулу 
технологияҳои гуногуни таълим коркард ва 
истифода мешаванд, ки барои такомули 
савияи касбии омӯзгор ва инкишофи 

шахсияти талабагон аҳамияти хос доранд. Муаллим ба воситаи ин методу шаклҳои кор маҳорати 
эҷодиашро метавонад сайқал диҳад. Муносибат ба таълим дар ҳама давру замон метавонад 
тағйир ёбад, роҳҳои таълим ба шакли дигар амалӣ гарданд ҳам, ҳамеша дар раванди таълиму 
тадрис хонанда симои асосӣ мебошад. Барои пешрафти таълим ва комёб шудани хонандагон дар 
пешрафти таълим, хонандагон бояд дуруст хонда тавонанд. Хондан ҷараёни мураккаби 
маърифатии (фикрии) кушодани рамзҳои хаттӣ барои бунёди маънӣ ё дарки он аст. Дар як 
лаҳзаю дар як замон аз худ кардани он ғайримкон аст. Ҷараёни хондан машқ ва такрори зиёдеро 
талаб мекунад. Раванди азхудкунии салоҳиятҳои хондан осон набуда, он аз ду қисми асосӣ 
иборат аст: техникаи хониш (хониши бурро ва равон) ва маҳорати дарки маънои чизи 

хондашуда. Хониши буррову равон 
қобилияти дуруст ва бо суръати муътадил 
хондани матн аст. Хонандагоне, ки буррову 
равон мехонанд, калимаҳоро ба зудӣ 
гурӯҳбандӣ намуда, бо овози баланд 
бемамониат мехонанд ва маънии матни 
хондаашонро дарк мекунанд. Хониши онҳо 
табиӣ буда, ба суръат ва оҳанги гуфтор 
мувофиқат мекунад. Хонандагоне, ки 
малакаи хониши бурро ва равон надоранд, 
оҳиста ва калима ба калима мехонанд. Дар 
ҷараёни дарсҳои забони модарӣ фаъолиятҳои 
марбут ба тақвияти малакаҳои хониши 

буррову равон асосан дар марҳалаи ҳангоми хондан ба нақша гирифта мешаванд. Бо гӯш кардани 
намунаи хуби хониши равон ва бурро хонандагон тарзи талаффузи овозро, ки ба фаҳмидани матн 
ёрӣ мерасонад, аз худ мекунанд. Инак, як намунаи нақшаи дарсиро, ки барои тақвияти малакаҳои 
хониши бурро ва равони хонандагон мусоидат мекунад, пешниҳод мекунем.  

Дарси намунавӣ аз фанни “Забони модарӣ” дар синфи “2” 
Мавзуъ: Афсонаҳои халқӣ. Мӯрча ва кабӯтар 
Салоҳиятҳо: 2.3.1. Қоидаҳои маъмули хонданро медонад ва риоя мекунад. Стратегияҳои 

мувофиқро истифода бурда, матнҳои хурдро, ки бештар калимаҳои ношинос доранд, мехонад. 
2.2.3. Барои баёни мақсад мавзуъ ва мазмуни мувофиқ интихоб намуда, шаклҳои гуногуни нутқи 
шифоҳии ҳаҷман хурдро истифода мебарад. 2.1.3. Мазмун ва мақсади асосии сухани гӯянда(гон)-
ро мувофиқи синну соли худ муайян мекунад. 2.4.1. Қоидаҳои дигари навиштанро тибқи 
нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 2.4.2. Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро 
истифода бурда, матнҳои хурдро менависад. 

Мақсади таълим: то интиҳои дарс хонандагон бояд 
➢ аз рӯйи расмҳо номи афсонаҳоро гуфта тавонанд; номи афсона ва симоҳои афсонаҳоро 

гӯянд; дар бораи пандомӯз будани афсонаҳо ва ҳикояҳо фикрашонро баён кунанд; калимаҳои 

Чиро, кай ва чӣ тавр бояд таълим дод? 

Лоиҳаи USAID «Ҳамроҳ бихонем» дар 

ҳамкорӣ бо Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои беҳтар 

намудани малакаҳои хониши хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ, омӯзгорони синфҳои 

ибтидоиро ба омӯзиш фаро гирифт. Ба ин 

васила маҳорати касбии омӯзгорон дар 

самти салоҳиятҳои хониши хонандагон 

такмил дода шуд. Намунаи як дарс натиҷаи 

омӯзиши муаллифи мақола аз ин омӯзиш 

аст. 
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душворфаҳми афсона ва ҳикояҳоро шарҳ диҳанд; афсонаҳо ва ҳикояҳоро буррову равон хонанд; 
дар саволу ҷавоб фаъол буда, ба саволҳо ҷавоб диҳанд; калимаҳо ва ҷумлаҳоро дуруст, зебо ва 
беғалат нависанд; аз матнҳои хондаашон калимаҳои ифодакунандаи номи ашё, аломати ашё ва 
ҳаракати ашёро муайян карда нависанд; калимаҳоро таҳлили овозӣ кунанд; аз рӯйи расмҳо 
мазмуни афсонаро нақл кунанд; аз рӯйи мазмуни афсона нақшофарӣ намоянд. 

Таҷҳизоти аёнӣ дар дарс: китоби дарсӣ, дафтар, ручка, китобчаҳои афсонаҳо, ҳикояҳо, 
расмҳои афсонавӣ, варақаҳои саволнома, компютер, проектор, наворҳои видеоии афсонаҳо, 
матни афсонаву ҳикояҳо доир ба мавзуъ.... 

Методҳои истифодашаванда: саволу ҷавоб, муҳокимаҳои умумӣ, ангезиши зеҳн, панҷ 
қадами луғатомӯзӣ, нақшофарӣ, кор бо ҷадвалҳо, кор бо расмҳо, хониши намунавии омӯзгор, 
хониши намунавии хонандагон, дар меҳмонии афсона.... 

    Раванди дарс: 
Ташкили дарс:  
Омӯзгор: – Бачаҳо, ҳоло мо аз кадом фан дарс мехонем?  
Хонандагон: – Аз фанни забони модарӣ.  
Омӯзгор: – Биёед, дар васфи забони модарӣ як шеър мехонем. (Хонандагон якҷоя дар васфи 

“Забони модарӣ” шеър мехонанд.)  
Пурсиши вазифаи хонагӣ.  
Омӯзгор: – Бачаҳои азиз, вазифа ба хона аз фанни забони модарӣ чӣ супорида шуда буд? 
Хонанда: – Вазифа ба хона аз фанни забони модарӣ супорида шуда буд: машқи хониши 

равону буррои матни афсонаи “Насиҳати падар” ва ба ду саволи матни афсона ҷавоб навиштан. 
Омӯзгор: – Ҳама ба дарс тайёранд? Офарин! Биёед, аввал дафтарҳоямонро мекушоем, ман 

супориши навиштаатонро аз назар мегузаронам. Сипас шумо дунафарӣ бо ҳампаҳлуятон 
дафтарҳоятонро иваз намуда, супориши иҷрокардаи ҳамдигарро мехонед ва кори якдигарро 
арзёбӣ мекунед. Арзёбӣ аз рӯйи меъёрҳои зерин гузаронида мешавад: 

➢ Бо хатти зебо, хоно ва беғалат навиштааст. 
➢ Аломатҳои китобатро дуруст гузоштааст.  
➢ Ба саволҳо ҷавоби дуруст навиштааст. 
Сипас хонандагон дафтарҳоро иваз намуда, супоришҳои иҷрокардаи ҳамдигарро хонда 

арзёбӣ мекунанд. Масалан: “Рафиқи ман ҷумлаҳоро бо хатти зебо, хоно ва беғалат навиштааст, 
ба саволҳо ҷавоби дуруст навиштааст, аммо аломати вергулро нагузоштааст. Ман ба ӯ тавсия 
додам, ки ба гузоштани аломатҳои китобат диққат диҳад.” Ҳамин тавр, арзёбиҳои -се гурӯҳи 
дунафариро мешунавем.  

Омӯзгор: – Бачаҳои азиз, биёед, супориши дигари вазифаи хонагиро дида мебароем. Пеш аз 
он ки шумо бурро ва равон хондани матни афсонаи “Насиҳати падар” – ро намоиш диҳед, бояд 
қоидаҳои хониши “Бурро ва равон” – ро ёдрас шавем. Канӣ, бачаҳои азиз, биёед, ба хотир орем, 
мо бояд ҳангоми хониши бурро ва равон кадом қоидаҳоро риоя кунем?  

Хонандаи 1. – Калимаҳоро дуруст ва шунаво хонем. 
Хонандаи 2. – Ҳарф ва ҳиҷоҳоро напартофта хонем. 
Хонандаи 3. – Ҳарф ва ҳиҷоҳо илова накарда хонем.  
Хонандаи 4. – Калимаҳоро яклухт хонем.  
Хонадаи 5. – Овозҳоро дар калимаҳо дуруст талаффуз кунем. 
Хонандаи 6. – Фосилаи байни калимаҳоро риоя карда хонем.  
Хонандаи 7. – Ба оҳанги аломатҳои китобат риоя карда, хонем. 
Хонандаи 8. – Бо суръати муътадил хонем.  
Омӯзгор: – Офарин, бачаҳои азиз! Ман медонам, ки ҳамаи шумо дар хона матни афсонаро 

тибқи қоидаҳои хониши бурро ва равон машқ карда хондаед ва ба дарс омодаед. Ман мехоҳам, 
ки интихобан якчанд нафар хониши бурро ва равонро намоиш диҳанд. Шумо бошед, хондани 
онҳоро бодиққат гӯш карда, аз рӯйи қоидаҳои хониши бурро ва равон арзёбӣ кунед. (Хонандагон 
дар гурӯҳҳои 4 – 5- нафарӣ нишастаанд, омӯзгор аз ҳар як гурӯҳ якнафариро интихоб карда, 
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хоҳиш мекунад, ки матни афсонаро тибқи қоидаҳои хониши бурро ва равон намоиш диҳанд. Аз 
ҳар як гурӯҳ якнафарӣ 5 нафар бо навбат намоиш медиҳанд).  

Хонандагон хониши ҳамсинфонашонро арзёбӣ мекунанд. Мисол: Дар гурӯҳи якум Фотима, 
калимаҳоро дуруст ва шунаво хонд, ҳарф ва ҳиҷоҳоро напартофта хонд, ҳарф ва ҳиҷоҳо илова 
накард, калимаҳоро яклухт хонд, овозҳоро дар калимаҳо дуруст талаффуз кард, фосилаи байни 
калимаҳоро риоя карда хонд, ба оҳанги аломатҳои китобат риоя карда, хонд, бо суръати 
муътадил хонд. (Ҳамин тариқ, хониши бурро ва равони хонандагонро шарҳ медиҳем). 

– Бачаҳои азиз, биёед, ҳоло яке аз шумоён нақши писари деҳқонро иҷро мекунед ва дигарон 
аз рӯйи мазмуни афсона, ба писари деҳқон саволҳо медиҳанд. Писари деҳқон ба саволҳои шумо 
ҷавоб медиҳад. (Аз усули “Гули сари сабад” истифода мебарем). 

Як нафар аз хонандагон дар саҳни синф болои курсӣ мешинад. Хонандагони дигар ба ӯ 
саволҳо медиҳанд. Саволҳо бояд пайдарпайии мазмуни афсонаро дар бар гиранд. Мисол: 

Хонандаи 1: – Падари шумо ба чӣ кор машғул буд?  
– Падари ман ба деҳқонӣ машғул буд. 
Хонандаи 2: – Падари шумо чӣ дошт?  

– Падари ман токзори калоне дошт. 
Хонандаи 3: – Падари шумо дар токзор чӣ кор мекард?  
– Падари ман дар токзор меҳнат мекард, кор мекард ва ангур парвариш мекард. 
Хонандаи 4: – Падари шумо зиндагиашро аз рӯйи чӣ мегузаронид?  
– Падари ман ангурҳоро фурӯхта, зиндагиашро мегузаронид. 
Хонандаи 5: – Рӯзе падари шумо ба чӣ гирифтор шуд?  
– Падарам бемор шуд. 
Хонандаи 6: – Падаратон шуморо даъват карда чӣ гуфт?  
– Падарам маро даъват карда гуфт: ман ба ту насиҳат мекунам. 
Хонандаи 7:  
– Падарат ба шумо чӣ насиҳат кард?  
– Падарам ба ман насиҳат кард, ки “Дон, ки аз меҳнат тилло ҳосил мешавад”. Дар байни 

токзори мо ду хумчаи тилло гӯронида шудааст.  
Хонандаи 8: – Падарат гуфт, ки хумҳои тиллоро кай ёфта метавонӣ?  
– Падарам гуфт, ки хумҳои тиллоро дар фасли тирамоҳ ёфта метавонӣ.  
Хонандаи 9: – Фасли тирамоҳ расид, ту чӣ кор кардӣ?  
– Фасли тирамоҳ расид, ман бел гирифта, бехи токҳоро кофтам, аммо чизе нафтам.  
Хонандаи 10: – Он сол токҳои ангур чӣ гуна ҳосил доданд?  
– Он сол токҳои ангур аз ҳарвақта зиёдтар бор оварданд.  
Хонандаи 11: – Ту ангурҳоро чӣ кор кардӣ? 
– Ман ангурҳоро бо пули зиёд фурӯхтам. 
Хонандаи 12: – Рӯзе ба назди шумо кӣ омад?  
– Рӯзе ба назди ман рафиқи падарам омад. 
Хонандаи 13: – Ба рафиқи падарат чӣ нақл кардӣ?  
– Ман ба рафиқи падарам гуфтам, ки аз такзор хумчаҳои тиллоро наёфтам, лекин имсол 

ҳосили ангур хеле зиёд шуд, ки фурӯхта, пули зиёде ёфтам.  
Хонандаи 14: – Рафиқи падарат ин гапҳоро шунида чӣ кор кард?  
– Рафиқи падарам ин гапҳоро шунида, қоҳ – қоҳ зада хандид.  
Хонандаи 15: – Рафиқи падарат баъд чӣ гуфт:  
– Рафиқи падарам гуфт, ки “Писарам, тиллои падарат гуфтаро ёфтӣ – ку”  
Хонандаи 16: – Ту чӣ ҷавоб додӣ?  
– Ман ҷавоб додам, ки “Аз токзор чизе наёфтам”.  
Хонандаи 17: – Рафиқи падарат чӣ гуфт?  
– Гуфт, ки барои чӣ дурӯғ мегӯӣ?  
Хонандаи 18: – Ту чӣ ҷавоб додӣ?  
– Ман гуфтам, ки ин бойигариро аз меҳнати ҳалоли худам ёфтам. 
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Хонандаи 19: – Рафиқи падарат чӣ ҷавоб дод?  
– Рафиқи падарам гуфт, ки “Ту барои ҳосили зиёд гирифтан не, балки барои ёфтани тилло ин 

қадар кор кардӣ. Падарат бисёр одами оқил будааст. Барои ҳамин он кас ба ту “Аз меҳнат тилло 
ҳосил мешавад” гуфтаанд”.  

Хонандаи 20: – Насиҳати падар “Аз меҳнат тилло ҳосил мешавад” – ро акнун фаҳмидед?  
– Бале, акнун фаҳмидам, ки тиллои падар мегуфтагӣ токзори ангураш будааст. Падарам 

мехостааст, ки барои ба даст овардани ганҷ бояд меҳнат кунам.  
Хонандаи 21: – Хумҳои тиллои падаратон мегуфтагӣ чӣ будааст?  
– Хумҳои тиллои падарам мегуфтагӣ токзори ангураш будааст, ки бояд дар фасли тирамоҳ 

бехи онҳоро кофта нигоҳубин кунам, то ки ҳосили хуб диҳанд.  
Хонандаи 22: – Маънои мақоли “То ранҷ набарӣ, ганҷ ба даст намеояд” чӣ будааст?  
– Маънояш дар ҳамин будааст, ки то меҳнат накунӣ пул ба даст намеорӣ. 
Хонандаи 23: – “Меҳнат кунӣ – роҳат мебинӣ” чӣ маъно дорад?  
– Яъне, ки агар меҳнат кунӣ, роҳаташро мебинӣ, чи тавре ки ман дар токзор меҳнат карда, аз 

натиҷаи меҳнатам барои зиндагиам пули зиёд ёфтам.  
Хонандаи 24: – Шумо аз насиҳати падаратон розӣ ҳастед? Барои чӣ? 
– Бале, ман аз насиҳати падарам розӣ ҳастам, чунки падарам маро барои зиндагӣ кардан ва 

бо меҳнати ҳалол пул ёфтану зиндагӣ кардан роҳнамоӣ кард.  
Омӯзгор: – Офарин, бачаҳои азиз, шумо аз рӯйи мазмуни афсона хеле саволу ҷавоби хуб 

ташкил кардед. Инчунин, пайдарпайи ҳодисаҳои афсонаро ҳангоми саволу ҷавоб дуруст риоя 
кардед. Биёед, акнун ҳамаамон матни афсонаро дида мебароем. Номи афсона дар куҷо навишта 
шудааст? Бале, дуруст аст, дар болои матн дар байн навишта шудааст. Ба аввали ҷумлаи афсона 
диққат диҳед. Пеш аз он каме ҷой монда шудааст. Шумо медонед, ин чӣ аст? Дуруст, ин сархат 
аст. Ҳарфи аввали калимаи ҷумлаҳо чӣ гуна аст? Дуруст, ҳарфи калон. Дар охири ҷумла чӣ 
гузошта мешавад? Дуруст, нуқта, он барои чӣ гузошта мешавад? Кӣ қоидаро ба мо мегӯяд? Матн 
аз чанд ҷумла иборат аст? Ҷумлаи якуми матн аз чанд калима иборат аст? Ҷумлаи дуюм чӣ? 
Офарин, бачаҳои азиз! Шумо ба ҳамаи саволҳо ҷавобҳои дуруст додед.  

Лаҳзаи дамгирӣ: – Бачаҳои азиз, биёед, барои бартараф кардани хастагии шумо як лаҳзаи 
дилхушӣ мегузаронем. Аз бозии “Овозҳои садонок ва ҳамсадо” истифода мебарем. Яъне шумо 
бо шунидани овозҳои садонок дар ҷойи худ мешинед ва бо шунидани овозҳои ҳамсадо аз ҷой 
мехезед.  

Баёни мавзуи нав: Афсонаҳои халқӣ. Мӯрча ва кабӯтар.  
– Бачаҳои азиз, биёед, дафтарҳоро мекушоем ва мавзуи имрӯзаро қайд мекунем. 

(Хонандагон дар дафтарашон таърихи рӯз ва номи мавзуъро қайд мекунанд.)  
Омӯзгор дар лавҳи синф расмҳоеро, ки мазмуни афсонаҳо ва ҳикояҳоро ифода мекунанд, ба 

намоиш гузошта, чӣ будани онҳоро аз хонандагон мепурсад: – Оё шумо ин афсонаҳоро медонед? 
Дар расм симоҳои кадом афсонаҳо тасвир ёфтаанд? Номи ин афсонаҳоро гуфта метавонед? 
Шумо кадом афсонаро дӯст медоред? Оё мо аз афсонаҳо ягон чизеро меомӯзем? Чиро? Масалан, 
аз афсонаи “Бузаки ҷингилапо” чиро омӯхтан мумкин аст?, аз афсонаи “Чаро маймунча гирист?” 
чиро меомӯзем?, аз дигар афсонаҳо чӣ? Афсонаро кӣ эҷод мекунад? Афсонаҳо чӣ гуна оғоз 
мешаванд? Офарин, афсонаҳо бо ифодаҳои “Буд, набуд...”, “дар замонҳои хеле қадим....”, “Дар 
яке аз мамлакатҳои дур...” оғоз мешаванд.  

Бачаҳои азиз, афсона ва ҳикояҳо тарбиявӣ низ мешаванд. Дар онҳо рафтори хуб ё бади 
шахсе нақл карда мешавад. Ин ба мо имконият медиҳад, ки панд гирем ва рафтори дуруст кунем. 
Ҳар як афсона ба мо дарси ибрате медиҳад. Масалан: дар афсонаи “Бузаки ҷингилапо” мо чунин 
панд мегирем: “Суханони падару модарро гӯш карда, мувофиқи он амал кардан лозим аст”, яъне 
агар бузғолаҳо ба гапи падару модарашон гӯш медоданду дарро ба гург намекушоданд, туъмаи 
гург намегаштанд.  

Муаррифӣ ва муҳокимаи мақсади таълимии дарс:  
Омӯзгор ба хонандагон мақсад ва ҳадафҳои дарсро шарҳ дода мегӯяд:  
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– Бачаҳои азиз, биёед, ҳоло афсонаи “Лаклак - табиб” – ро якҷоя тамошо карда, аз он чӣ панд 
гирифтанро муайян мекунем. (Сипас омӯзгор наворро ба намоиш мегузорад, хонандагон тамошо 
мекунанд ва хулосаҳояшонро мегӯянд).  

Луғатомӯзӣ: якчанд калимаро аз дохили афсонаҳое, ки мехонанд, интихоб карда, аз рӯйи 
панҷ меъёри луғатомӯзӣ шарҳ медиҳанд. Чунончи:  

1. Калимаро талаффуз мекунад; 
2. Калимаро ба ҳиҷоҳо ҷудо мекунад; 
3. Ба кадом ҳиссаи нутқ таалуқ доштани онро муайян мекунад; 
4. Шарҳи сода ва кӯтоҳи калимаро мегӯяд; 
5. Калимаро дар ҷумла истифода мебарад.  
Мисол: 1.майса, 2. май – са, 3.чӣ? – майса – исм, 4. майса – сабза, ҷойи сабзазор, 5. Мӯрча 

дар болои майсазорон мегашт.  
 (Омӯзгор пешакӣ калимаҳои душворфаҳми матни афсона ва ҳикояҳоеро, ки ба хонандагон 

барои хониши бурро ва равон супориш медиҳад, рӯйхат карда ба хонандагон месупорад (майса, 
тӯр, эмин, таъзим, мусибат, маҷрӯҳ, таҳсин); хонандагон калимаҳоро аз рӯйи меъёрҳои 
номбаршуда шарҳ медиҳанд: Майса – сабза, ҷойи сабзазор. Тӯр – бофтаи аз ресмон ё сими 
нозук. Эмин – бехавф, бехатар. Таъзим – хам шуда салом додан. Мусибат – азоб, ранҷ. Таҳсин 
– офарин). 

Хониши намунавии омӯзгор. Афсонаи “Мӯрча ва кабӯтар” – ро барои хонандагон буррову 
равон мехонад. 

Омӯзгор меъёрҳои хониши буррову равонро ба хотир оварда, бо хонандагон тарзи дурусти 
онро муҳокима мекунад. Аз хонандагон мепурсад: – Ҳангоми хондани афсона ман чӣ тавр 
хондам? Кадом қоидаҳои хониши равону бурроро риоя кардам? Аз мазмуни ин афсона шумо чӣ 
хулоса баровардед? Аз ин афсона чӣ панд гирифтан мумкин? (Сипас хонандагон тарзи хониши 
буррову равонро аввал мустақилона машқ мекунанд. Баъд ба гурӯҳҳои дунафарӣ муттаҳид шуда, 
барои ҳамдигар мехонанд. Сипас омӯзгор аз ҳар як гурӯҳ якнафариро хоҳиш мекунад, ки барои 
дигарон хониши бурро ва равонро намоиш диҳанд.  

Нақли занҷирвор: Мазмуни афсонаи “Мӯрча ва кабӯтар” – ро бо усули “Нақли занҷирвор” 
ҳамроҳи хонандагон пайдарпай нақл мекунем. (Нақли ҳодисаи якумро як хонанда оғоз мекунад, 
сипас хонандагони дигар ҳодисаҳои дигари матнро нақл мекунанд). Сипас симоҳои афсонаро 
номбар карда, дар ҷадвал менависем. 

Омӯзгор: – Биёед, акнун амалҳои симоҳои матнро дар ҷадвал менависем. (Барои ҳамаи 
хонандагон ҷадвали зеринро пешакӣ чоп намуда, омода мекунем, ҳангоми кори мустақилона ба 
хонандагон ҷадвали зеринро пешниҳод мекунем, онҳо мустақилона иҷро карда мехонанд). 

 

Симои афсона Чӣ кор кард? 

Мӯрча  

Кабӯтар  

Шикорчӣ  

 

– Бачаҳои азиз, биёед, акнун якҷоя навореро тамошо мекунем, ки дар он тарзи “Хониши 
бурро ва равон” намоиш дода мешавад. Шумо бодиққат тамошо кунед, сипас, барои машқи 
хониши бурро ва равон омода шавед. Баъд аз тамошои навор аз хонандагон мепурсем:  

– Тарзи хондане, ки дар навор дидед, ба шумо писанд омад? Оё мазмуни ҳикояе, ки шумо 
шунидед, бароятон фаҳмо буд? Аз ин ҳикоя чӣ панд гирифтан мумкин аст? Бале, дуруст аст, аз 
ин ҳикоя мо мефаҳмем, ки ҳама кор гузаранда аст. Бинобар ҳамин, ҳар мушкиле, ки шахс дар 
зиндагӣ рӯ ба рӯ мешавад, албатта, гузаранда аст. Бинобар ҳамин, бояд рӯҳафтода нашавем. 
Бачаҳои азиз, шумо ҳам чунин хонда метавонед? Офарин, пас, биёед, тарзи хондани афсона ва 
ҳикояҳоро дар гурӯҳҳо машқ мекунем ва намоиш медиҳем.  

Кор дар гурӯҳҳо: Омӯзгор хонандагонро ба гурӯҳҳои 4 – 5-нафара муттаҳид намуда, дар 
гурӯҳҳо супориш медиҳад, ки матни афсонаҳоро дар гурӯҳҳо аз рӯйи меъёрҳои “Хониши бурро” 
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хонанд. Аввал мустақилона, сипас дар гурӯҳ машварат намуда, як нафар аъзои гурӯҳро барои 
намоиш додани хониши равону бурро бояд омода намуд. Хонандагон хониши буррову равон 
хондани афсонаҳоро дар асоси меъёрҳои муайяншуда мустақилона машқ мекунанд. Баъдан аз 
ҳар як гурӯҳ якнафарӣ намунаи хониши буррову равонро намоиш медиҳанд. (Гурӯҳи 1: афсонаи 
“Насиҳати падар”. Гурӯҳи 2: “Ҷони нодон дар азоб”. Гурӯҳи 3: “Дӯстони ҳақиқӣ”. Гурӯҳи 4: 
“Рафиқи бад”. Гурӯҳи 5: “Як пиразани одӣ” ). 

Хонандагон намунаи хониши ҳар гурӯҳро аз рӯйи меъёрҳои “Хониши бурро ва равон” 
арзёбӣ мекунанд:  

➢ калимаҳоро дуруст ва шунаво хондан; ҳарф ва ҳиҷоҳоро напартофта хондан; ҳарф ва 
ҳиҷоҳо илова накардан; калимаҳоро яклухт хондан; овозҳоро дар калимаҳо дуруст талаффуз 
кардан; фосилаи байни калимаҳоро риоя карда хондан; ба оҳанги аломатҳои китобат риоя карда, 
хондан; бо суръати муътадил хондан. 

Ҳар як гурӯҳ оид ба мазмуни афсона ва ҳикояҳои хондаашон фикрашонро баён мекунанд, ки 
афсонаи хондаашон чӣ дарси ибрат медиҳанд. 

Нақшофарӣ: Хонандагон аз рӯйи мазмуни афсонаи “Насиҳати падар” нақшбозӣ мекунанд. 
(як саҳна намоиш дода мешавад).  

Омӯзгор калимаҳоеро, ки овозҳои “ӯ” ва “ӣ” доранд, аввал ҳамроҳи хонандагон талаффуз 
мекунад, тарзи талаффузи ин овозҳоро дар калимаҳо машқ мекунанд ва баъд хонандагон пеш аз 
навиштан қоидаҳои навиштанро ба хотир меоранд, сипас менависанд: 

➢  калима ва ҷумлаҳоро зебо ва беғалат навиштан; ҳарфҳоро васл карда навиштан; дар 
байни калимаҳо фосила гузоштан; аввали ҷумларо бо ҳарфи калон навиштан ва дар охири ҷумла 
нуқта гузоштан; сархат ва аломатҳои китобатро дуруст гузоштан. 

Баъд бо калимаҳои “рӯз, мӯрча, кабӯтар, нӯшидан, шикорчӣ” ҷумла тартиб дода 
менависанд. Ҷумлаҳоро шифоҳӣ баён мекунанд, сипас омӯзгор ҷумлаҳои беҳтаринро интихоб 
мекунанд ва хонандагон аз баёни ӯ менависанд. Мисол: Мӯрча ба об афтод. Кабӯтар баргеро 

канда ба об андохт. Шикорчӣ тӯрро ба замин партофт. Мӯрча эмин монд.  
Арзёбӣ: (Имлои навиштаи якдигарро мехонанд ва аз рӯйи меъёрҳои навиштан тавсия 

медиҳанд). Мисол: Ҳампаҳлуи ман Мӯниса калима ва ҷумлаҳоро зебо ва беғалат навиштааст, 
ҳарфҳоро васл карда тавонистааст, дар байни калимаҳо фосила гузошта, ҷумлаҳоро бо ҳарфи 
калон навишта, аломатҳои китобатро дуруст гузоштааст. 

Омӯзгор: – Бачаҳои азиз, ман ҳозир барои шумо варақчаҳоро медиҳам, ки дар дохили онҳо 
калимаҳое оварда шудаанд, калимаи интихобнамудатонро таҳлили овозӣ мекунед (мӯрча, хирс, 
писар, салом, дӯст). (Хонандагон яктоӣ варақчаро мегиранд, аз он калимаҳо навишташударо 
таҳлили овозӣ мекунанд). Мисол: хирс. 1 калима, 1 ҳиҷо, чор ҳарф, чор овоз, 1 овози садонок, 3 
овози ҳамсадо. Овозҳои х, и, р, с. Ҳарфҳои ха, и, эр, эс.) Биёед, акнун, қоидаҳоро ба хотир оварда 
такрор мекунем, сипас бо матни афсонаҳо кор мекунем. Ман ҳоло барои шумо рӯйхати 
саволҳоро пешниҳод мекунам. Сипас барои шумо рақамҳоро омехта карда медиҳам. Ҳар як савол 
рақам дорад. Ба касе, ки кадом рақаме ояд, ҳамон саволи рақамашро аз рӯйхати саволҳое, ки дар 
тахтаи синф овезон аст, ёфта ба савол ҷавоб медиҳад. Барои омода шудан ба шумо як дақиқа вақт 
медиҳам.  

 Рӯйхати саволҳо:  
 

1. Алифбо чист? 
2. Дар алифбои забони тоҷикӣ чанд 
ҳарфу чанд овоз аст? 
3. Ҳарф чист? 
4. Ҳиҷо чист? 
5. Калима чист? 
6. Ҷумла чист? 
7. Ҷумлаҳо чанд хел мешаванд? 
Кадомҳо? 

14. Овоз чист? 
15. Овозҳои садонок чандтоянд? 
16. Овозҳои ҳамсадо чандтоянд? 
17. Сифат чист? 
18. Феъл чист? 
19. Забон чист? 
20. Пешояндҳоро номбар кунед. 
21. Аломатҳои китобатро номбар кун. 
22. Имло чист? 
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8. Ҷумлаи саволӣ чист? 
9. Ҷумлаи хабарӣ чист? 
10. Ҷумлаи хитобӣ чист? 
11. Исм чист? 
12. Исми хос чист?  
13. Исми ҷинс чист? 
 

23. Калимаи модар ба чанд ҳиҷо ҷудо 
мешавад? 
24. Ҷумлаи “Ман дар синфи дуюм мехонам” аз 
чанд калима иборат аст?  
25. Якчанд калимаҳое номбар кунед, ки исми 
хос шуда тавонанд. 
 

 
Кори мустақилона. – Бачаҳои азиз, биёед, акнун аз дохили афсонаҳое, ки шумо дар гурӯҳ 

хонда будед, калимаҳои ифодакунандаи ном, аломат ва хусусияти ашёдоштаро муайян карда 
менависем. Хонандагон матни афсонаҳоро бори дигар хонда, аз дохилашон калимаҳо ёфта, ба 
сутунҳои мувофиқ менависанд. Сипас варақаҳоро иваз намуда, кори ҳамдигарро арзёбӣ карда, 
тавсия медиҳанд. 

Кӣ? Киҳо? Чӣ? Чиҳо? Чӣ хел? Чӣ гуна? Чӣ кор карданд? 

 
 

   

Нақл аз рӯйи расмҳои афсона:  
Омӯзгор: – Биёед, ба расмҳои афсонаи “Муши хурдакак” бодиққат нигариста, ҳодисаҳои 

афсонаро пайдарпай нақл мекунем. (Сипас хонандагон аз рӯйи расмҳое, ки мазмуни афсонаи 
“Муши хурдакак”-ро ифода мекунанд, нақл мекунанд. Ҳангоми нақл кардан бо забони адабӣ 
нақл кардани хонандагон диққат дода мешавад.)  

Ҷамъбаст ва хулосабарорӣ: сари мақсадҳои таълимӣ баргаштан. Дар охири дарс омӯзгор 
сари мақсадҳои таълимӣ баргашта, чӣ тавр ноил гаштан ба ин мақсадҳоро муҳокима мекунанд. 

 Супориши вазифаи хонагӣ. (Машқи хониши буррову равони афсонаҳо ва афсонаи “Мӯрча 
ва кабӯтар” саҳ. 141. Навиштани ҳикоячаи хурдакак аз рӯйи расмҳои 
афсонаи “Муши хурдакак” саҳ. 142, китоби “Забони модарӣ”).  

  
 

Ҳадисамо ҶУМЪАЕВА – 

омӯзгори синфҳои ибтидоӣ 

аз шаҳри Кӯлоб 
 

* * * * * 
 

МУЖДА 

ЭМКУНӢ ШАРТИ МУҲИММИ ЭМИНӢ АЗ БЕМОРИСТ 
Вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон: Пирӯзӣ бар коронавирус 

дар Тоҷикистон имконпазир аст. 

Вазир гуфт, ки шумораи гирифторони ин беморӣ дар мамлакат коҳиш меёбад. Ба гуфтаи ӯ, 

на дар ҳама одамоне, ки бо нишонаҳои коронавирус дар беморхона бистарӣ шудаанд, COVID-19 

ошкор карда мешавад.  Баъзе беморон аз пневмония табобат мегиранд. “Вазъият муътадил ва 

идорашаванда аст ва ғалабаи мо бар мавҷи дуюм наздик мешавад», — гуфт Ҷамолиддин 

Абдуллозода. Вазири тандурустӣ афзуд, ки маъракаи эмгузаронӣ бояд дар маркази таваҷҷуҳ 

бошад. Эмкунӣ барои ҳамаи шаҳрвандони Тоҷикистон, ки синнашон аз 18 боло аст, дар ҳама 

муассисаҳои тиббӣ комилан ройгон аст. Вазорати тандурустӣ хабар медиҳад, ки одамоне, ки то 

ҳол бар зидди коронавирус эм карда нашудаанд, бояд ба духтури оилавӣ ё муассисаи тиббии 

маҳаллӣ муроҷиат кунанд. 

Дар маҷмуъ, дар мамлакат якбора чор намуди ваксина дастрас аст: Sputnik V (Россия), 

CoronaVac (Чин), AstraZeneca (Аврупо) ва Moderna (ИМА). 

АМИТ “ХОВАР” 
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АХЛОҚ 
 

ҲАМА РОСТӢ КУН! 
 

(Тарғиби ростӣ дар гуфтори 

бузургон) 
 

Таҳти мафҳуми “ростӣ” ҳамчун меъёри 

ахлоқӣ, ки танҳо хоси инсон аст, сидқ, 

дурусткорӣ, адолат, росткорӣ ва амсоли ин 

дарк карда мешавад. Ростгӯӣ низ як ҷузъи ростӣ аст. Ҳар яке аз ин вожаҳо ҳамчун мафҳумҳои 

баёнгари хулқи накуи одамӣ, ҳам дар илмҳои ҳикмату фалсафа, чун истилоҳ ва ҳам дар осори 

бадеии классикии форс-тоҷик корбурди беш доранд. Саъдии бузургвор хислати ростиро аз 

муҳимтарин хисоли инсонӣ ва мояи дӯстдории инсонҳо шудан ҳисобида фармудааст: 

Дило, гар кунӣ ростӣ ихтиёр, 

Шавад халқи дунё туро дӯстдор. 

Воқеан, тибқи фармудаи аҳодиси набавӣ низ барои ҳар инсоне ростию росткорӣ воҷиб буда, 

муҳимтарин хислати мусалмон ба 

шумор меравад.  

Ростӣ муҷиби ризои Худост, 

Кас надидем, ки гум шуд аз 

                                 раҳи рост. 

Бинобар ин, Саъдии 

хушсухан пайваста инсониятро ба 

сӯи ростию росткорӣ, ки муҷиби 

некномию фирӯзии шахс дар ҳар 

ду дунё мешавад, мехонад: 

Дило, ростӣ гар кунӣ ихтиёр, 

Шавад давлатат ҳамдаму  

бахтёр. 

Напечад сар аз ростӣ ҳушманд, 

Ки аз ростӣ ном гардад баланд. 

Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ мафҳумҳои инсоният ва ростиро бо ҳам тавъам ва ҳамеша 

риояти ин хисолро барои ҳар инсон зарур медонад: 

Рост рав, рост, ки сарвар бошӣ, 

Дар ҳисоб аз ҳама бартар бошӣ! 

Ин аст, ки шоири мутафаккир бо камоли ҷиддият хонандаи хешро барои аз роҳи рост канора 

нагирифтан ва дар тамоми аъмол ростиро баргузидан, бо каҷравон ҳамнишинӣ накардан таъкид 

менамояд:  

Аз каҷиву каҷравӣ андеша кун, 

Ростии ростравон пеша кун! 

                      *** 

Рост ҷӯ, рост нигар, рост гузин, 

Рост гӯ, рост шунав, рост нишин! 

Воқеан, росткорон, аз он ки ростхӯю ростгӯянд, маҳбуби мардумон ва аз ҳар фитнаю зиёне 

дар амон, лек каҷраҳон аз ин хислати бадашон дар зиён. Бар ин маънӣ, Камолиддин Биноӣ гуфта: 

Ростонро баду бало нарасад, 

Марди кажрав ба ҳеҷ ҷой нарасад. 

Вожаҳои рост, ростӣ, росткорӣ, ростгӯӣ 

дар фарҳангу ахлоқу адабиёти ниёкони мо аз 

вожаҳои қудсианд, зеро маҳз ҳамин 

калимот бештар аз ҳама баёнгари 

хислатҳои неки инсонанд. Ҳар ки аз ин 

хислат барист, табиист, аз шумори одамӣ 

низ берун аст. Ин аст, ки дар адабиёт – дар 

осори манзуму мансури форс-тоҷик тавсифу 

тарғиби ростию росткорӣ мавқеи шоиста 

дорад, ки мо чанде аз онҳоро ба таври 

намуна тафсиру ташреҳ хоҳем кард. 
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Фармудаи Сайидои Насафӣ низ бар таъйиди ин гуфтаҳост: 

Ростиро набувад ҳеҷ заволе ба ҷаҳон, 

Сарв агар хушк шавад, боз асо мегардад. 

Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ низ дар саросари “Шоҳнома” – ин шоҳкори безаволу 

бемонандаш бо тарғибу тамҷиди росткорӣ ва бахусус, ростгӯӣ, ки аз муҳимтарин аҷзои ростист, 

ин хисоли ҳамидаи инсониро мояи саодати ӯ меҳисобад: 

Бузург он касе, к-ӯ ба гуфтори рост 

Забонро биёрост, кажжӣ нахост. 

Чу хоҳӣ ба ҳар ду сарой обрӯй, 

Ҳама ростӣ кун, ҳама рост гӯй! 

Муҳаммад Ҳусайн Толиби Пурӣ (асри XIX) низ чун ҳама бузургон бар тарғиби ростию 

ростгӯӣ, ки аз фармудаҳои Худою расули ӯст, дар асари гаронмояи ахлоқиаш «Мебояд дид» чун 

андарз барои муосирону пасиниён гуфторҳое мондагору созгор дорад Чунончи: Ин панҷ 

хислатро хӯи худ созӣ, то ба дину дунё хуш бошӣ: яке муҳофизати амонат; дувум, ростӣ; севум, 

ҳусни хулқӣ ва нектинатӣ; чаҳорум, парҳезкорӣ; панҷум, ҳаё бо Худованди таоло. 

Ғиёсуддин ибни Эшон Мирзиёуддин – шоири асри нуздаҳуми форсзабони Мовароуннаҳр 

дар асари таълиму тарбиявиаш бо унвони «Одоб-ул-мубин» боберо ба хислати беҳини одамӣ – 

ростӣ бахшидааст, ки “Дар сидқ” ном дорад. Мавсуф ростиро муҷиби расидан ба масъудии 

шахсон ва кажрафториро сабаби мудбирии онон ҳисобида, ба таъкиду таъйид хонандаро ба сӯи 

ростӣ мехонад:  

З-он яке сидқ дар ҳама аҳвол,  

Ростӣ кардан аст дар ҳар ҳол.  

Рост гӯ, рост бошу рост нишин,  

Рост ҷӯ, рост бину рост гузин.  

Якдилу якҷиҳат шаву якрӯ,  

Холӣ з-ин раҳ бурун марав як сӯ...  

Ростӣ нафъи дунявӣ дорад,  

Инчунин, нафъи ухравӣ дорад.  

Рост гардию рост монӣ пой,  

Растагорӣ диҳанд дар ду сарой.  

Рострав тир бар нишона равад,  

Каҷ равад, аз ҳадаф карона равад, 

Ростӣ соз, растагор шавӣ,  

Рост шав, восили нигор шавӣ.  

Дил чу каҷ шуд, ба хор шуд ҳампо,  

Рост шав, эй ки дар ту ҳаст вафо...  

Ростгӯ бош, муҳташам гардӣ,  

Каҷ агар гӯйӣ, қадркам гардӣ.  

Бар сарат дар замон зи як кизбат 

Борадат чанд ҳазор аз лаънат. 

Хулласи калом, ҳар ки хешро инсон меҳисобад, ӯро мебояд лаҳзае аз 

ҳадди ростӣ таҷовуз накунад. Он киро, ки ростиро пешаи доимии хеш 

барнамегузинад, наметавон инсони комил хонд.  

 

Нуралиён Зулфия АБДУСИТОН –  

донишҷӯи соли сеюми Донишгоҳи давлатии  

молия ва иқтисоди Тоҷикистон 
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ТАРБИЯ  

 

ОМИЛҲОИ ТАРБИЯИ 

ДУРУСТИ НАВРАСОН 

ВА ҶАВОНОН 
 

Дар дастури таълимию методӣ барои 

омӯзгорон бо номи «Методҳои самараноки 

таълим», ки муаллифони он Б.Боев, 

Ф.Мирзоаҳмадов ва З.Шукурова мебошанд, 

сабабҳои бавуҷудоии вазъи ногувори 

муоширати педагогӣ чунин зикр ёфтааст: 

Аввал, омӯзгор дар вазъиятҳои гуногуни педагогӣ, маъмулан аз надоштани донишҳои равонӣ, 

дар мавриди инкишофи шахсият ва рафтори толибилм аз худ аксуламали зеҳнӣ нишон медиҳад. 

Дуюм, на ҳар як омӯзгор дар мавриди баланд бардоштани сатҳи маърифти умумиинсонии хеш, 

ки асоси гуфтор, рафтору кирдор мебошад, саъйю кӯшиш мекунад. Савум, омӯзгор дар раванди 

таълиму тарбия ба муошират аҳамияти махсус намедиҳад ва худро созмондеҳи он эътироф 

намекунад, ҳол он ки муошират пояи тарбия аст. Тарбия на он аст, ки мо соатҳо доир ба таълиму 

тарбия суханронӣ намоему амаламон 

мухолифи гуфтаҳоямон бошад, рафтору 

кирдор, гапу кор, нишасту хестамон ба 

гуфтаҳоямон мувофиқат накунад. 

Тарбиятгирандагон он чиро, ки дар амал 

мебинанд, ҳамонро иҷро менамоянд… 

Баландбардории маърифати аҳли ҷомеа бо 

ҳамкориву робитаи оила, мактаб ва ҷомеа 

ҳамбастагии зиёд дорад. Тарбияи кӯдак дар 

асоси фахмишу биниш, ҷаҳонбиниву 

мафкура ва эътибору эҳтиром, инчунин, 

арзишхои маънавии падару модар сурат 

гирифта, шахсияти ӯ ташаккул меёбад. Кӯдак инъикосгари шахсияти падару модар аст. Падару 

модар дар сурате ба фарзанд тарбияи дуруст дода метавонанд, ки худ соҳибмаърифат ва дорои 

ахлоқи ҳамида бошанд. Чунин волидайн масъулиятро хуб дарк менамоянд. Дар акси ҳол падару 

модар, худ ба таълиму тарбия ниёз дошта бошанд, таълиму тарбияи дуруст,ҳамкорӣ ва дарки 

масъулиятро интизор будан хатост. Лозим меояд, ки роҳҳои гуногуни кор бо чунин падару 

модарон ҷустуҷӯ ва кашф намуда шавад. Фикр мекунам, шахсони бомаърифатро қадр намудан, 

оилаҳои дар ҳақиқат намунавиро ба маҳфилу чорабиниҳо даъват кардан, ташкил намудани 

мубодилаи афкор, мубоҳисаҳо оид ба таълиму тарбияи дуруст байни мутахассисон ба нафъи кор 

хоҳад буд. Таълиму тарбия равандест, ки ҳар як фарди ҷомеа ба он масъул аст ва ин масъулиятро 

бояд бо тамоми ҷисму ҷон, бо садои қалб эҳсос намояд. Бетарафиро ихтиёр намудан худ 

бемасъулиятии маҳз аст, ки дар аксар ҳолатҳо бо он дучор меоем. Ба андешаи ман, ба роҳи рост 

ҳидоят намудан, роҳи хақро нишон додан, росткориву ростгӯӣ ва накӯкориро парваридан низ 

саъю кӯшиш, заҳмат, шояд хориву азият кашиданро низ талаб намояд, лек ҳар фарди солимақле, 

ки на танҳо андешаи имрӯз, балки фикри фардои насли навраси имрӯза, ҷомеа ва миллатро 

менамояд, қодир аст ба ҳама ранҷу азиятҳоро таҳаммул намояд, росткору ҳақгӯ ва ҳақиқатпараст 

бошад ва дигаронро низ ба ин роҳ ҳидоят намояд. Мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор додани 

андешаҳои мутафаккирону донишмандони бузурги ватаниву хориҷӣ низ аз манфиат холӣ нест. 

Барои ба даст овардани натиҷаҳои дилхоҳ дар раванди таълиму тарбия, ҳамкории мактаб, оила, 

Яке аз муҳимтарин масъалаҳо дар 

раванди таълиму тарбия фароҳам овардани 

фазои хуби муошират мебошад. Бе 

муомилаи хуб дар раванди таълиму тарбия, 

хоҳ дар оила бошад, хоҳ дар муассисаҳои 

таълимӣ ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил шудан 

ғайриимкон аст. Байни педагог ва 

тарбиятгиранда баъзан вазъи ногувор ба 

миён омаданаш мумкин аст, ки ба раванди 

таълиму тарбия халал ворид месозад. Ин 

вазъ аз муносибати педагогӣ ба миён меояд. 

Аз ин дидгоҳ, мутаваҷҷеҳ шудан ба ин 

ҷанбаи муҳим аз аҳамият холӣ нест. 
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атрофиён ва воситахои ахбори омма зарур аст. Миллати мо соҳиби таърихи беш аз 

панҷҳазорсолаи тамаддуну фарҳанги давлатдорӣ мебошад. Аз ин рӯ, насли наврас ва ҷавонон 

бояд таърихи худро хуб донанд ва ба худогоҳиву худшиноси тақвият бахшида, бо ифтихору 

ғурури миллӣ дар бой гардидани ғановати маънавии миллат саҳмгузор бошанд. Баланд шудани 

маърифати аҳли ҷомеа ба ташаккули тарбияи ахлоқӣ алоқамандии бевосита дорад, яъне шахси 

дорои маърифати баланд ахлоқи ҳамидаро соҳиб аст. Ҷавононро бо донишҳои илмӣ таъмин 

намудан ва дар айни ҳол барои дар онҳо ташаккул ёфтани хулқу атвор ва сифатҳои нек мусоидат 

намудан лозим аст. Таълим ва тарбия бояд ғоя ва мақсадҳои муайян дошта бошанд, дар акси ҳол 

тарбиятгирандагон ба самти номуайянӣ ва орӣ аз ҳадафҳо роҳнамун хоҳанд гашт. Президенти 

кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар китоби «Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат» (ҷ.7, 

саҳ.295) қайд намудаанд: «..Мо аз Вазорати маориф ва дигар вазорату идораҳое,ки дар 

тобеияташон муассисаҳои таълимӣ доранд,талаб мекунем,ки ба раванди таълим беҳбудӣ 

бахшанд, барои таҳкими заминаи моддиву техникии онҳо ёрии амалӣ расонанд ва ҷараёни 

таълимро ба низоми муайяну мушаххас ва самарабахш ворид созанд».  

Дар ташаккули шахсият тарбияи маърифатӣ мавқеи муайянро ишғол менамояд. Тарбияи 

маърифатӣ гуфта, маҷмӯи меъёр ва қоидаҳои таърихан ғуншудаи рафтори одам, ки муносибати 

ӯро ба чамъият, меҳнат, одамон муайян менамояд, фаҳмида мешавад. Маърифат ин ғановати 

маънавии инсон аст. Тарбияи маърифатӣ чунин масъалаҳоро ҳал менамояд: ташаккули 

қобилиятҳои маърифатӣ, фаҳмиши маънои маърифат, ахлоқ, мулоҳиза, ҳис ва эътиқод, малака ва 

одати рафтори маданӣ, меъёри рафтор дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва монанди инҳо. Мафҳуми ахлоқ ва 

мулоҳиза моҳияти падидаҳои ахлоқиро инъикос мекунанд ва ба фаҳмида гирифтани рафтори 

хубу бад, одилонаю ғайриодилона имконият медиҳад. Маънои ахлоқ ва мулоҳиза ба эътиқод 

мегузарад ва дар рафтору амали шахс намоён мегардад. Нишондиҳандаҳои ахлоқи хамида инҳо 

буда метавонанд: шарафмандӣ, адолат, масъулиятшиносӣ, покдилӣ, бовиҷдонӣ, ростқавлӣ, 

меҳнатдӯстӣ, некбинӣ, хайрхоҳӣ, интизомнокӣ, ватандӯстӣ, шарафи шаҳрвандӣ, фаъолнокӣ, 

бетараф набудан ба рӯйдодҳои кишвар ва монанди инҳо. Ташаккули ахлоқ ё тарбияи маънавии 

шахсият на танҳо ба донистани меъёр, қоида ва ғояҳои ахлоқ, инчунин, ба ҳатман риоя кардани 

онҳо вобаста аст. Оила ва мактаб монанд ба ду паллаи тарозу мебошанд, ки дар онҳо мувозинат 

бояд баробар нигоҳ дошта шавад. Дар ташаккули маърифати ахлоқии хонандагон нақши омӯзгор 

ниҳоят муҳим аст. Бояд рафтору кирдори омӯзгор ва падару модар ба кӯдак шоистаи омӯзиш 

бошад. Як рафтори нодуруст ва сухани баду ноҷо аллакай ба раванди тарбия халал ворид 

месозад. Насли наврас, ва ҷавонон бояд ростгӯю ростқавл, хоксору нармдил ва ширинзабону 

хушгуфтор бошанд. Сараввал бояд тарбиятдиҳандагони онҳо соҳиби чунин хислатҳои нек 

бошанд. Ахлоқ дар ҷомеа асосан тибқи афкори ҷамъиятӣ ва мазаммати рафтори нодурусти 

шахсият муайян карда мешавад. Аксарияти он рафторҳое, ки дар хурдӣ аз нофаҳмӣ ва 

камтаҷрибагӣ ба миён меоянд, агар сари вақт ислоҳ ва пешгирӣ карда нашаванд, ба одат табдил 

ёфта, дар фаъолияти минбаъда душвориҳо пеш меоранд. Аз ин рӯ, низоми таъсиррасонӣ ба 

раванди тарбияи маърифатиро пурқувваттар намудан лозим аст, то ҷавонони мо худогоҳу 

хушахлоқ ва соҳибмаърифат ба воя расанд. Хушахлоқ касест, ки меъёрҳо ва талаботи ахлоқи 

ҷомеаи демократӣ барояш ҳамчун эътиқоди шахсӣ, ҳамчун шакли одати ахлоқии вай пиндошта 

шавад. Шахси ахлоқан тарбиятёфта тибқи талаботи эҳсоси ботинии худ, бидуни назорату 

таҳқиқи махсус дуруст рафтор мекунад. Ташаккули тарбияи маърифати ахлоқӣ ба тарбияи 

фарҳангӣ ҳамроҳӣ мекунад. Ҳадафи асосии мо фароҳам овардани фазои солим 

ва шароити мусоид барои таълиму тарбияи насли наврас, бунёди тахкурсии 

устувори маориф, фарҳанг ва маданият дар ҷомеа мебошад.  

 

Назира ФАЙЗИЕВА – 

муовини директори мактаби №50, 

ноҳияи Синои шаҳри Душанбе 
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АДАБИЁТШИНОСӢ 

 

ТАСҲЕҲИ МАТНИ 

ҒАЗАЛИЁТИ АМИР 

ХУСРАВИ ДЕҲЛАВӢ 
 

Нашри зиёди девони шоир сабаби 

воридшавии як қатор саҳву хатоҳо дар 

ашъори ӯ (хусусан, ғазалиёташ) гардид. 

Ҳарчанд ки оид ба мақоми Амир Хусрав ва осори ӯ таҳқиқоти фаровон анҷом ёфтааст, аммо 

масъалаи матншиносӣ ва тасҳеҳи ғазалиёти шоир ба таври ҷудогона ҳанӯз таҳқиқ нашудааст, ки 

баҳси ин масъала матолиби меҳварии мақолаи моро ба вуҷуд овардааст. Мо хостем дар ин 

мақола андешаҳоямонро дар муқоиса бо нусхаи «Девони 

ғазалиёти Амир Хусрав» бо тасҳеҳи Иқболи Салоҳиддин ва 

муқаддимаи М. Рӯшан (Теҳрон, 1387) ва нусхаҳои 

тоҷикистонӣ «Мунтахабот» - и Амир Хусрав бо кӯшиш М. 

Бақоев, Сталинобад, 1960 ва «Ғазалиёт» - и Амир Хусрав 

(Силсилаи 26 - Ахтарони адаб), Душанбе, 2014, баён намоем. 

Нусхаҳои муқоисашударо шартан бо ҳарфҳои зерин ишорат 

намудаем: Э - «Девони ғазалиёти Амир Хусрав» бо тасҳеҳи 

Иқболи Салоҳиддин ва муқаддимаи М. Рӯшан. Т - нусхаҳои 

тоҷикистонӣ. Т(М) - «Мунтахабот» - и Амир Хусрав бо кӯшиш 

М. Бақоев, Сталинобад, 1960. Т(А) - «Ғазалиёт» - и Амир 

Хусрав (Силсилаи 26 - Ахтарони адаб), Душанбе, 2014. 

Дар натиҷаи муқоисаи нусхаҳои номбурда чунин 

фарқияти асоси нусхаҳои (Т) аз нусхаи (Э) дар миқдори абёти 

ғазалҳо меравад. Аксарияти абёти ғазалҳое, ки нусхаи (Э) 

омадааст, дар нусхаҳои (Т) дида намешавад. Хамчунин, дар 

байни нусхаҳои (Т) низ дигаргунӣ вуҷуд дорад. Масалан, 

байти 7 - уми ғазали шумораи 60 нусхаи (Э) ва нусхаи Т(А) дар нусхаи Т(М) ба назар намерасад:  

Сарҳо басе задӣ, сари ман ҳам зан аз карам, 
Аз сар ривоҷ деҳ равиши кори хешро. 

 Фарқияти дигар, ивазшавии ҷойи абёти ғазалҳо дар нусхаҳои мазкур аст, ки қариб дар ҳамаи 

ғазалҳои муқоисашуда дучор мешаванд. Фарқияти муҳими нусхаҳо дар дигаргунии калима ва 

таркибҳои абёти ғазалҳо мебошад, ки ин дар аксари ғазалҳо ба чашм мерасад ва онро метавон 

чунин тасриф кард: 

1. Фарқияти як ҳарфи калимаҳо. а) Ин ҳолат бештар дар калимаҳое дида мешавад, ки бо 

нуқтаҳояшон аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Масалан, дар мисраи аввали байти 8-уми ғазали 

шумораи нахустини девон (нусхаи Э) калимаи «пеш» ва дар нусхаи (Т) бошад, калимаи «беш» 

омадааст, ки дар хатти форсӣ харфҳои «бе» ва «пе» як шакли навишт дошта, аз лиҳози 

нуқтаҳояшон тафовут доранд. 

Э Б. 8. Медиҳам ҷон марав аз ман в – агарат бовар нест, 

 Пеш аз он хоҳӣ биистону нигаҳ дор ҷудо. 

 Т.         Медиҳам ҷон, марав аз ман в – агарат бовар нест, 

 Беш аз он хоҳӣ биистону нигаҳ дор ҷудо. 

б) Мавриди дигар ин дар ивазшавии садонокҳо дида мешавад: 

Э. Б. 6. Маро бо шакли расвоӣ хуш афтод, 

 Бихандед, эй рафиқон, аз каронҳо. 

Девони ғазалиёти Амир Хусрави 

Деҳлавӣ маҳбуби хосу ом буда, шоирони 

зиёде дар истиқболи он ғазал гуфтаанд ва 

иродати хешро ба шеъри 

маънипарваронаи ин шоири бузург баён 

кардаанд. Ин алоқаву пайвастагии 

мухлисони ашъори Амир Хусрав боис шуд, 

ки осори ӯ дар саросари қаламрави 

мамлакатҳои форсизабон интишор ёбад. 
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 Т.         Маро бо шакли расвоӣ хуш афтад, 

 Бихандед, эй рафиқон, бар каронҳо. 

Дар нусхаи (Т) ба ҷои вожаи «афтод» - и нусхаи (Э) вожаи «афтад» омадааст. Ҳарчанд маънӣ 

дар ин байт дигаргун намегардад, вале аз лиҳози вазн дучори нуқсон мешавад. 

в) Мавриди савум дар изофа ё ҳазфи ҳарф ба назар мерасад. Масалан, ба байти зер таваҷҷуҳ 

мекунем: 

 Э. Б. 9. «Аз ин раҳ рафт Хусрав» - халқ гӯянд. 

 Чу бинад ҷо ба ҷо аз хун нишонҳо. 

 Т. «Аз ин раҳ рафт Хусрав» - халқ гӯяд. 

 Чу бинад ҷо ба ҷо ҳар ҷо нишонҳо. 

 Дар мисраи аввали ин байт калимаи «гӯянд» (нусхаи Э) ва гӯяд (нусхаи Т) омадааст, ки ба 

андешаи мо «гӯяд» саҳеҳтар аст. Дар мисраи дувуми нусхаи (Э) таркиби «аз хун нишонҳо» ва 

дар нусхаи (Т) ба ҷои он таркиби «ҳар ҷо нишонҳо» омадааст, ки дар мавриди дувум маънии 

байт халалдор гардидааст. Аз ин ҷиҳат таркиби «аз хун нишонҳо» - и нусхаи (Э) дуруст аст. 

Ҳамчунин, мавридҳоеро низ дида метавонем, ки дар сурати ихтисор ё изофаи ҳарф калима 

мазмуни тамоман дигарро ифода намуда, маънии байт низ дигаргун мегардад: 

 Э. Б 4. Ғами Лайлӣ ҷуз аз ҷон даст шустан менафармояд, 
 На беҳудааст, к-андар чашми Маҷнун хоб меояд. 

 Т(М).   Ғами Лайлӣ ҷуз аз ҷон даст шустан менафармояд, 

 На беҳуда аст, к-андар чашми Маҷнун об меояд. 

 г) Тафовути ҳарфҳое, ки дар хатти форсӣ аз ягон ҷиҳат ба ҳам наздикӣ надоранд. 

Э          Тӯфонфишон ба дидаву қаҳти вафо ба даҳр, 

 Тақвим ҳаким кай кунад ин фатҳи бобро. 

 Т.         Тӯфон нишон ба дидаву қаҳти вафо ба даҳр, 

 Тақвим ҳаким кай кунад ин фатҳи бобро. 

 ғ) Мавриди дигар фарқияти ҳарфҳо дар бандакҷонишинҳои таркиби калима аст. 

 Э.         Ба забони хеш гуфтӣ, ки гузар кунам ба кӯят, 

 Магузар зи гуфтаи худ гузаре намой моро. 

 Т. Ба забони хеш гуфтӣ, ки гузар кунам ба кӯяш, 

 Магузар зи гуфтаи худ гузаре намой моро. ( Ғ. 28. Б. 6) 
 2. Фарқияти пешоянд ва пайвандакҳо дар таркиби абёти ғазалҳо. Пешояндҳо ҳарчанд 

калимаҳои мустақил набошанд ҳам, барои ифодаи маънӣ хизмат мерасонанд. Дар сурати ба ҷойи 

як пешоянд истифода бурдани пешоянди дигар халалёбии мазмун ё заъфи таълиф ба вуҷуд 

меояд, ки инро мо дар муқоисаи нусхаҳо зиёд мушоҳида намудем. Масалан, дар нусхаи (Э) байти 

зер пешоянди «андар» ва дар нусхаи (Т) бошад, пешоянди «зери» омадааст. Ба андешаи мо, 

варианти нусхаи (Э) саҳеҳ аст, зеро дар мисраи аввали ин байт пешоянди «зери» омадааст ва дар 

сурати такрори он, дар ҳар ду мисраъ заъфи таълиф ба миён меояд.  

 Э.         Ҳар ки зери пираҳан бинад маро, 

 Мурдае андар кафан бинад маро. 

 Т. Ҳар ки зери пираҳан бинад маро, 

 Мурдае зери кафан бинад маро. (Ғ. 29. Б.1.) 

 Ҳангоми аз хатти форсӣ ба сириллик баргардонидани ғазалиёт нодурустии пайвандакҳо ба 

назар мерасад. Масалан, дар мисраи якуми нусхаи (Т)-и байти зер ду маротиба пайвандаки «-у» 

омадааст. Дар мавриди аввал истифодаи ин пайвандак дуруст бошад, дар мавриди дувум вазни 

шеър халалдор мегардад. Аз ин сабаб, шакли дурусти истифодаи пайвандакҳо дар нусхаи (Э) 

дуруст омадааст.  

 Э.         Хусрав асту сӯзи дил в - аз завқи олам бехабар, 
 Мурғи оташхора кай лаззат шиносад донаро? 

 Т. Хусрав асту сӯзи дилу аз завқи олам бехабар, 

 Мурғи оташхора кай лаззат шиносад донаро? (Б. 8.) 
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 3. Фарқияти калимаҳо.  

 Абр мебораду ман мешавам аз ёр ҷудо, 

 Чун кунам дил ба чунин рӯз зи дилдор ҷудо. (Ғ.1. Б. 1.) 

Дар нусхаи (Т) ба ҷои вожаи «рӯз» калимаи «вақт» омадааст, ки ҳарчанд зоҳиран маъно 

халалдор намегардад, аммо калимаи «вақт» он қадар маънии шоиронаро ифода карда 

наметавонад.  

4. Тафовути таркибу ибораҳо. 

 Э. Дида сад рахна шуд аз баҳри ту, хоке зи раҳат, 

 Зуд баргиру бикун рахнаи девор ҷудо. 

Ин байт дар нусхаи (Т) ба шакли зерин омадааст. 

 Дида сад рахна шуд аз баҳри ту, хоке зи раҳат, 

 Зуд баргиру ягон рахна биянбор ҷудо. 

 Дар мисраи дувум ба ҷои «бикун рахнаи девор ҷудо», ибораи «ягон рахта бианбор» омада, 

ки зоҳиран дар ҳар ду маврид маънии байт халали мантиқӣ пайдо намекунад, аммо дар гунаи 

нашри (Т) шоиронатар садо додаст. Баъзан таркибу ибораҳо дар ҳар се нусхаи муқоисашуда бо 

гунаҳои дигар омадаанд. Мисраи авали байти 4-уми ғазали шумораи 68 дар нусхаи (Э) ба гунаи 

«Бар сари пой бувад ҷон нозу карашмаҳои ту» дар нусхаи Т(А) «Бар сари пой бурд ҷон нозу 

карашмаҳои ту» ва дар нусхаи Т(М) бошад, «Бар сари пою ҷон бувад нозу карашмаҳои ту» 

омадааст.  

 Эҳтимол дорад бар асоси мантиқ шакли дурусти мисраъ чунин бошад:  

 Бар сару пои ҷон бувад нозу карашмаҳои ту, 

5. Фарқияти мисраъҳо низ дар миёни абёти нусхаҳо ба назар мерасад.  

 Э. Б 2. Дил гирифтору ҷигар хаставу тан зор, ҳанӯз 

 То чиҳо бар сари мискини забун хоҳад рафт. 

 Т(М).  Дил гирифтору ҷигар хаставу тан зор, ҳанӯз 

 Ним ҷоне, ки ба ҷо буд, кунун хоҳад рафт. (Ғ. 227) 

 Мисраи 2 байти 3 - юми нусхаи (Э) дар нусхаи (Т) дар байти 2 омада, мисраи 1 дар нусхаи 

(Т) ба назар намерасад. Асли байт дар нусхаи (Э) чуни наст: 

 Кофарӣ бар сарам афтоду дилам хун шуда буд, 

 Ним ҷоне, ки ба ҷо буд, кунун хоҳад рафт. 
6. Фарқияти байтҳо. Байти зерин мақтаи ғазал буда, нусхаи (Э) ва Т(А) мутобиқати байтҳо 

дида мешавад, вале дар нусхаи Т(М) байти тамоман дигар бо тахаллуси шоир омадааст: 

Э. Б 7.  Дар куштани Хусрав орзуят, 

 Биштоб, ки бас шитоб гаштаст. 

Т (М).  Як раҳгузаре биёву бингар, 

 Хусрав, ки чӣ сон хароб гаштаст?! (169) 

 Аз се нусхаи муқоисашуда мутобиқати бештар дар байни нусхаҳои нусхаи Т(А) бо Т(М) ба 

назар мерасад. Зеро нусхаи Т(А) дар асоси нусхаи Т(М) ва нусхаи «Ғазалиёт» - и шоир (Душанбе, 

1975) (мураттибонаш М. Бақоев ва Ҷ.Додалишоев) таҳияву тадвин гардидааст (3, 16). Аммо 

мавридҳое ба назар мерасанд, ки нусхаи Т(А) бо нусхаи (Э) ва ё нусхаи Т(М) бо нусхаи (Э) 

мутобиқ омадаанд. Масалан, дар ғазали шумораи 169, ки дар нусхаи (Э) аз 8 байт ва дар 

нусхаҳои (Т) аз 7 байт иборат аст, байти мақтаи он дар нусхаҳои (Э) ва Т(А) бо ҳам мутобиқат 

намуда, нусхаи Т(М) аз онҳо фарқ мекунад. 

Э, Т(А). Маҷӯ, охир, ту ҳушёрӣ зи Хусрав, 

  Ки ишқу ақлро дерина кинест.  

Т (М).   Ба кинам, гӯ, макаш ханҷар, ки ҳар дам, 

  Ғамашро дар дили Хусрав каминест. 

 Ҳамчунин, дар баъзе мавридҳо мутобиқати нусхаҳо қисман ба назар мерасад: 

Э. Б. 7. Чу даст тар шавад аз бода, огаҳӣ, Хусрав, 

 Қафо занем мар ин олами ҷафоҷӯро. 
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Т(А).   Чу даст тар шавад аз бода, он гаҳе чӣ кунам, 

 Қафо занем мар ин олами ҷафоҷӯро. 

 Т(М)   Ҷаҳон чу беҳ нашавад, Хусраво зи гиряву дард, 

 Фурӯ бибар ту ба тӯфон ҷаҳони бадхӯро. (Ғ. 49) 

 Мавридҳои дигаре дида шуд, ки як байт дар се нусха бо се тарз ифода шудааст: 

Э. Б 5.      Аҳд кардам, ки дарди дил накунам, 

 Дарди дил муҳр аз забон бардошт. 

Т(М) Б 6. Ҷаҳд кардам, ки нолае накунам, 

Дарди дил муҳрам аз забон бардошт. 

Т(А).       Ҷаҳл кардам, ки нолае накунам, 

Дарди дил муҳр аз забон бардошт. (Ғ. 363) 

Аз ин нуктаҳо ба хулосае омадан мумкин аст, ки мураттиби нусхаи Т(М) - М. Бақоев дар 

нашри дувум, яъне «Ғазалиёт» (Душанбе, 1975) бо мураттиб Ҷ. Додалишоев саҳву хатоҳои дар 

нашри аввал бударо ислоҳ намудаанд, ё ҳангоми таҳияи матни «Ғазалиёт» (Силсалаи «Ахтарони 

адаб», Душанбе, 2014) мураттибон онро тасҳеҳ намуданд. Шояд аз ҳамин сабаб бошад, ки 

ғазалиёти нусхаи Т(А) нисбати нусхаи Т(М) мукаммалтар аст. Нусхаи (Э) низ аз саҳву хато орӣ 

нест, ки барои намуна як мисол меорем:  

 Ҳадиси хушдилӣ в - он гаҳ ба Хусрав, 

 Забон гирд ор, Хусрав ҷои он нест. (Ғ. 143) 

 Дар нусхаи (Э) ба ҷои ибораи «гирд ор» калимаи «кирдор» омадааст, ки он дуруст набуда, 

маънои байтро халалдор мегардонад. Ба ин монанд чанд намудаеро метавон нишон дод, ки дар 

натиҷаи нодуруст омадан бори маъниро дар байт ифода карда наметавонад. Натиҷаи муқоисаи 

нусхаҳо нишон медиҳад, ки саҳву хатоҳои зиёде дар нусхаҳои мавриди назар хеле зиёд буда, ҳар 

яки он бо сабабҳои гуногун ба амал омадаанд. Сабаби асосии ин дигаргуниҳо дар зиёд будани 

нусхаҳои хаттӣ ва он ғалатҳое, ки ҳангоми рӯйбардоркунии котибон ба амал меояд, вобаста аст. 

Ба ақидаи матншинос А. Насриддинов «…Ҳатто бодиққаттарин котибон ба иштибоҳ роҳ 

медиҳанд» (4,264). Баъдан чунин иштибоҳи котибонро таҳиягарон ҳангоми нашри осори 

суханвар тасҳеҳ мекунанд ё баръакс, ба он ғалати дигар илова кардаанд. Мавриди дигари рух 

додани чунин саҳву хатоҳо, ҳангоми аз хатти форсӣ ба сириллик баргардонидан дар 

ғалатнависии калимаҳои мураккаб, хато хондани ҳаракатҳо, талаффузи нодурусти садонокҳо, аз 

баъзе қоидаи ҳарфҳо бархӯрдор набудан ба вуҷуд омадаанд. Дар асоси нусхаҳои хаттӣ, нусхаҳои 

мавриди назар ва дигар нусхаҳои интишоршудаи девони ғазалиёти Амир Хусрави Деҳлавӣ дар 

ояндаи наздик чунин корҳоро анҷом додан лозим меояд: 

1.Муқоисаву татбиқи нусхаҳои интиқодии девони шоир ва ба ин васила тасҳеҳу ислоҳ кардани 

саҳву хатоҳои ҷойдошта: 

2.Тадқиқи заминаҳои асосии тағйири матнӣ ва сабабҳои вариант пайдо намудани ғазалиёти Амир 

Хусрав. 

3.Таҳия намудани нашри ҷадиди девони ғазалиёти шоир.  

Адабиёт: 

1. Афсаҳзод, Аълохон. Пайванди қарнҳо. – Душанбе, 1989.-238 с.  

2. Деҳлавӣ, Амир Хусрав. Ғазалиёт. /Силсилаи ахтарони адаб/. -Душанбе, 2014. - 360 с. 

3. Деҳлавӣ, Амир Хусрав. Девони ғазалиёт. /Бо тасҳеҳи Иқболи Салоҳиддин ва муқаддимаи 

М. Рӯшан/. - Теҳрон, 1387. - 928 саҳ. 

4. Деҳлавӣ, Амир Хусрав. Мунтахабот. /Бо кӯшиши М. Бақоев/. - Сталинобод. 1960. - 623 с. 

5. Насриддин, Абдуманнон. Матншиносии осори адабӣ. - Хуҷанд, 2009.- 391 с. 

6. Насриддин, Абдуманнон. Куллиёти осор, Ҷилди 2. Хуҷанд, 2013. 

 

Маърифат АШӮРОВА – омӯзгори калони 

 кафедраи методикаи таълими фанҳои гуманитарии 

филиали ДҶТИБКСМ дар вилояти Суғд 
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РУШДИ ЗЕҲН 

 

ИСТИФОДАИ БОЗИҲО 

ДАР ТАЪЛИМИ ШЕЪР 
 

Тамоми бозиҳои дидактикӣ шавқу 
рағбати мактабиёнро ба дарсхонӣ зиёд 
мегардонанд. Ҷавҳари фанни адабиётро 
шеър ташкил медиҳад ва омӯзгори ин фан 
метавонад тавассути бозиҳои шавқовар 
малакаи дарки маънии шеърро дар зеҳни 
хонандагон ташаккул диҳад. Аксарияти 
дастпарварони мо ба азёд кардани миқдори 
бештари байту ғазалҳо майли зиёд доранд, 
вале тӯтивор азёд гуфтани шеър ҳанӯз дарки 
шеър нест. Бештари омӯзгорон мехоҳанд 
тавассути ташкили байтбарак маърифати 
шеършиносии шогирдонро таҳким бахшанд. 

Байтбарак хуб аст, ба шарте ки шогирд ҳар рӯз байтҳои нав ба нав ҳифз кунад. Аммо баъзан 
омӯзгорон онро ба намоишкорӣ табдил медиҳанд: миқдори муайяни абётро ба шогирдони худ 
тақсим карда, азёд намуданашонро талаб менамоянд ва ин гуна, то итмоми мактаб хонандагон 
ҳамин абёти фармудаи муаллимро дар 
ҳузури аъзои комиссияҳои санҷиши дарсҳо 
такрор ба такрор мегӯянд. Аз ин гуна 
дарсҳои намоишкорона даст бояд кашид. Ба 
пиндори мо, байтбарак бозие муфидтар аст, 
ки бояд дар доираи эҷодиёти танҳо як шоир 
дар як дарс сурат бигирад, зеро ба омӯзиши 
амиқтари ашъори ин ё он шоир боис шуда 
метавонад. Омӯзгори донишвару шеършинос 
ҳаргиз намоишкориро таҳаммул карда 
наметавонад ва ҳамеша кӯшиш ба харҷ 
медиҳад, ки байни шогирдонаш пиромуни 
осори устодони сухан байтбарак орояд, дар 
байтбарак аз назмгунаҳо дурӣ ҷуста, бештар шоҳбайтҳоро интихоб намояд ва чунин интихобро 
ба шогирдон ҳам омӯзонад. Дарсро омӯзгори соҳибтаҷриба бо ташкили бозиву мусобиқаҳои 
гурӯҳӣ мароқангез ба роҳ монда метавонад. Масалан, ман дар дарсҳо озмуни «Кӣ шоир шуда 
метавонад?»-ро ташкил мекунам: дар варақчаҳо 10-тоӣ шоҳбайтро навишта, ба гурӯҳҳо барои 
фурсати муайян месупорам; дар ин байтҳо калимаеро аз аввал, мобайн ё охир бо нуқтаҳо ишора 
мекунам; кадом шогирде, ки бештару зудтар калимаҳои партофташударо меёбад ва маънии 
байтро хуб таҳлил кунад, бо унвони «шоири синф» мушарраф мегардад. Мисолҳо: 

1.  Девори бузургро барандозад нам,  
 ……… бузургро барандозад ғам. (Инсони) 

2.   Дар ҷаҳон то ……. . инсонӣ бувад, (нафси) 
 Зиндагониву парешонӣ бувад.  

3.   Камол он аст, ки аз худ бошӣ ……. , (огаҳ) 
 Чи дар хилват, чи дар манзил, чи дар раҳ.  

4.   Гову хар аз огаҳӣ инсон нахоҳанд гашт, лек 
 Одамӣ гар андаке ……. шавад, хар мешавад (ғофил) 

Имрӯз таваҷҷуҳи аҳли маорифи кишвари 

маҳбубамон дар партави дастуру 

ҳидоятҳои хирадмандонаи Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба он 

нигаронида шудааст, ки раванди таълим 

дар мактабҳо самарабахшу шавқовар 

гардонида шавад: шогирдон дар дарсҳо 

шунавандаи одӣ не, балки фаъол, ҷӯё ва кӯшо 

бошанд. Ҳадафи усулҳои интерактивии 

таълим низ ҳамин аст, ки омӯзгор бояд ба 

шогирдонаш мустақилият диҳад, дар зеҳни 

онхо тавассути бозиҳои дидактикӣ 

истиқлоли андешаро ба вуҷуд оварад, 

тафаккури таҳлиливу интиқодии онҳоро 

таҳрик диҳад. 
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 Бозии дигари шавқовар бо номи «Кӣ зуд меёбад?»-ро ин тавр мегузаронам: ҷои калимаҳоро 
дар мисраи абёт ё рубоиёти пурмазмун иваз карда, дар варақчаҳо ба аъзои гурӯҳҳо тақсим 
мекунам; дар бозӣ шогирде ғолиб дониста мешавад, ки дар кӯтоҳтарин фурсат шакли дурусти 
мисраъро барқарор кунад. Мисолҳо: 

1.   Чунин дурушт аст расми саройи,  
 Гаҳе пушти зину гаҳе зин ба пушт.  

 Асли мисраи аввал: Чунин аст расми саройи дурушт…  
2.   Замона каҷравишонро ба бар кашад, Бедил,  

 Бувад рост хори касе, ки аст чашми афлок 
Асли мисраи дуюм: …. Касе, ки рост бувад, хори чашми афлок аст.  
3.   Равшандилон хушомади шоҳон нагуфтаанд,  

 Намешавад Сикандар айбпӯши оина.  
Асли мисраи дуюм: … Оина айбпӯши Сикандар намешавад.  
 Шакли дигари ин бозиро ҳам метавон истифода намуд: омехтани ҳарфҳои калимаҳои 

мисраъҳои шеърӣ - ин ҷо гурӯҳҳо дар фурсати муайян бояд калимаҳои дурустро ёбанд. Мисол: 
Дунё, ки нуфуси нойю нӯше будааст,  
Ҳар вақт ба коми мохшӯҷе будааст.  
Ин ҷо ҳазкоҳ мордӯше будааст,  
Рисандак ҳам дарозгӯше будааст.  

Яъне дар ҳар мисраи ин рубоӣ хонанда бояд калимаҳои дурустро барқарор намояд (фусуни, 
хомҷӯше, Заҳҳок, Искандар).  

 Мусаллам аст, ки дар ин бозиҳо талаба бо кумаки омӯзгор то ба маънии абёт нарасад, то 
шарҳи санъати талмеҳро аз омӯзгораш дониста нагирад, калимаҳои мувофиқро ёфта 
наметавонад. Бозии «Кӣ ҳофизаи қавӣ дорад?» -ро ман барои санҷиши неруи хотираи шогирдон 
истифода мебарам: нахуст аз гурӯҳҳо хоҳиш мекунам, ки хеле бодиққат маро гӯш кунанд;баъдан 
дар ним ё як дақиқа миқдори муайяни шоҳбайтҳоро бо овози форам қироат мекунам ва ахиран аз 
гурӯҳҳо такрор кардани ҳамон байтҳоро талаб менамоям. Гурӯҳе пирӯз дониста мешавад, ки 
миқдори бештари абётро ба хотир гирифта бошаду бехато такрор намояд.  

Бозии дигар «Шуши кӣ боқувваттар аст?» ном дорад ва онро дар ин давраи таҳоҷуми 
бемории маълуми фарогир дар ҷаҳон шогирдон бо як хушҳоливу шавқи зиёд анҷом медиҳанд:ин 
назмгунаи Фавқӣ(шоири садаи 17)-ро, ки бо истифодаи санъати бадеии сифатчинӣ иншо 
шудааст, дар варақчае менависаму хоҳиш мекунам, ки шогирдон нафаси чуқур кашанд ва баъдан 
дамро ба дарун гирифта, ин назмгунаро, то ҷое ки нафасашон мерасад, бихонанд: Дӯш сармаст 

ба гулгашт саҳаргаҳ шуда будам, ки яке сарвқаде, лоларухе, ҳуру парӣ, лабшакару 

симбаре, турфа нигоре, ки хиромидану рафтор, шакархандаю гуфтораш ба фусун-ҳар як ба 
ҷудоӣ бирабоянд зи ошиқ дилу ҷонро.  

Гуфтам: эй ҷони ҷаҳон, мӯрмиён, пистадаҳон, сарви равон абрӯкамон!Ҷумла ҷаҳон 

сарфи қадамҳои ту созам, агар бар сару ду чашмам қадаме ранҷа намоӣ… 

Дар ин бозӣ нафаре ғолиб дониста мешавад, ки ин назмгунаро нафас накашида, то ба охир 
хонда тавонад. Ҳамзамон, тариқи ин бозӣ омӯзгор сатҳи сиҳҳатии шуши шогирдонро муайян 
карда метавонад.  

Бозии «Кӣ тезҳуштар аст?» ба зиракии шогирд таҳрик бахшида, неруи мудрикаашро тақвият 
медиҳад:ман ба аъзои гурӯҳҳо варақҳоеро медиҳам, ки ҳар яке аз 10 беҳтарин байти шоирони 
пештар аз ҷонибашон омӯхташуда иборатанд; ҳамзамон, лифофаҳоеро медиҳам, ки дар рӯи онҳо 
номи шоирон сабт ёфтааст. Ва супориш медиҳам, ки ҳар гурӯҳ бояд дар андак фурсате бо миқроз 
ин шоҳбайтҳоро бурида, ба лифофаҳои мувофиқ ҷо кунад. Дар ин бозӣ аъзои гурӯҳе пирӯз 
мегардад, ки тезҳуштар асту дарсҳои гузаштаро, ашъори шуарои пештар омӯхтаро нағз 
фаҳмидаву ба хотир гирифтааст.  

 Ва ахиран, дигар бозие бо номи «Мисраи гурезпо» шояд ба ҳамкасбонам маъқул ояд -он 
хонандаро ба ҷустуҷӯву омӯзиш водор мекунад: омӯзгор дар варақчаҳо мисраъҳои шоирони 
гуногунро ба ҳам омехта байтҳо месозад. Шогирдон дар хона бояд мисраъҳои «бегона»-ро бо 
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ёрии волидон ё худ нафарони аз маънии шеър огоҳ дарёфта, шакли аслии байтро барқарор 
намоянд. Мисолҳо: 

1.   Дӯш дар халқаи мо қиссаи гесӯи ту буд,  
 То дили шаб сухан аз каллаи бемӯи ту буд.  

Асли мисраъ: …. сухан аз силсилаи мӯи ту буд.  
2.   Чи хуш гуфтаст Фирдавсии Тӯсӣ: 

 Ки: “ман ошиқ шудам бар тӯби русӣ”.  
Асли мисраъ: Ки марги хар бувад сагро арӯсӣ.  
3.   Тавон аз нармии дил марҳами дарди ҷаҳон гаштан,  

 Ки табъи мумиёӣ аз париданҳо зафар дорад.  
Асли мисраъ: …. аз шикастанҳо хабар дорад.  
Такмили малакаи шеърфаҳмии шогирдон бо истифодаи ҳар гуна бозиҳои судманди таълимӣ 

рисолати касбии ҳар як омӯзгори фанни адабиёт аст. Рағбати онҳоро ба дарки маънии шеър ва 
интихобу азёди шоҳбайтҳо фақат омӯзгори эҷодкору ҷӯё ва дӯстдори ҳақиқии шеъри ниёгон 
равона кардаву тақвият бахшида метавонад.  

 

Ниёзбегим РАВШАНОВА – омӯзгори 

мактаби №34, ноҳияи Исмоили Сомонӣ 
 

* * * * * 
 

СУХАН ВА СУХАНВАРӢ 
Ҳар вақт суханварӣ дар пеш доред, қабл аз он тан ё рӯҳи худро хаста накунед. 

*** 
Вақте ки дар ҳузури ҷамоат барои суханварӣ ҳозир мешавед, худро дуруст ва ба қоида 

бисозед. 
*** 

Ҳангоми  суханронӣ  агар  ҳавосатон  парешон бошад, андаке тааммул кунед, то ҳавосатон 
ба ҷо биёяд. 

*** 
Шитоб накунед, нафас бикашед, ором пеш биравед. 

*** 
Ҳангоми  суханронӣ  нисбат  ба  шунавандагон боадаб, ботавозӯъ бошед. Чизе ки мегӯед, 

далел бар ин ки  онҳоро  нодону  бефаҳм  мапиндоред,  ғуруру худписандиро ба хеш раво 
надоред. 

*** 
Дар  суханварӣ  риояи  вақт  ва  муддатеро  дошта бошед. Суханро ба  дарозо  накашед ва  

шунавандагонро малулу хаста насозед. 
*** 

Дар  маҷлису  маҳфилҳои  мушовара  ва  муҳовара сухан бисёр нагӯед ва ба дигарон низ 
имкони суханронӣ бидиҳед. 

*** 
Фарёд накашед ва босуръат сухан нагӯед. Шумурда ҳарф занед. Лаҳн,  савт, ишорат, 

ҳаракату нигоҳи худро мутобиқ намоед. 
*** 

То метавонед аз рӯйи навишта суханронӣ макунед, баъзан ҷоиз бошад ҳам дар суханварии 
сиёсӣ. 

*** 
Ба ҳар ҳол аз шунавандагон нигоҳ барнадоред ва ба ҳама  тараф  мутаваҷҷеҳ  бошед  ва  

танҳо  ба  як  тараф нанигаред.  Гӯянда  ва  шунаванда  бояд  ба ҳам  марбут бошанд. 

                              Қурбон ХОҶАЕВ 
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ДАРСИ КУШОД 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ 

ЗЕРГУРӮҲИ ОКСИГЕН 
 

(Баҳси элементҳои химиявӣ 

тавассути нақшофарии 

хонандагон) 
 

Мавзуе, ки мо чун маводи методӣ 

интихоб намудаем, дар таълим махсусияти 

худро дорад. Пас, мо метавонем “Тавсифи 

умумии зергурӯҳи оксиген”-ро чун дарси 

кушод ё муқаррарӣ доир созем, аммо саволи 

матраҳ ин аст, ки шогирдон ин зергурӯҳро дар хотир гирифта, ҳангоми лозим шудани маълумот 

дар бораи элементҳои химиявӣ формулаҳои онҳо хосиятҳои хоси химиявӣ ва ҳангоми ҳалли 

масъалаҳо дар ин бобат донишҳои омӯхтаашонро то куҷо ифоданок баён менамоянд. Аз ин 

хотир, ба таҷзияи методҳои босалоҳият, махсусан, методи интерективӣ имкони истифодаи аҳли 

синф дар дарс мавҷуд буда шогирдон метавонанд тавассути нақшофарӣ хосияти ҳар як элементи 

химиявиро бозгӯӣ кунанд. Омӯзгорон метавонанд ин шеваи таълимро дар ҳар дарс, бахусус, 

дарси кушод ба пуррагӣ истифода баранд. Истифодаи воситаҳои аёнӣ (расм, видео, нақша ва 

адабиёти иловагӣ) барои машғулиятҳо, ки 

зеҳн ва тафаккури хонандагонро такон 

мебахшад, басе самарнок аст. Дар дарси 

кушод вақти ҷудошударо пурсамар 

истифода бурдан аз сатҳи касбияти ҳар 

омӯзгори фанҳои табиию дақиқ, ки 

шогирдонро чӣ гуна омода месозад, 

вобастагии зич дорад.  

Бояд хотирнишон кард, ки дар дарси 

кушод ҳамаи хонандагони синф фаъолона 

иштирок намуда, онҳое, ки қобилияти нақшофарии хуб доранд, элементҳоро бо лаҳни бурро ва 

садои баланду зебо ба ҳамсабақонашон муаррифӣ менамоянд. Ҳар хонанда ҳудуди се-чор ва 

зиёда аз он нақше бояд офарад. Агар лабораторияи фаннӣ муҷаҳҳаз бошад, пас метавонанд 

хосиятҳои элементҳоро тавассути таҷриба нишон диҳанд. Хонандагон аз рӯи талаботи 

салоҳиятнокӣ дар дарс  маълумотҳо дар бораи элементҳои зергурӯҳи оксигенро тавсиф 

менамоянд. 

Хонандаи №1 (О2): – Номи ман Оксиген. Оксиген аз калимаи юнонии “оксигенс”  гирифта 

шуда, маънои “кислотаҳосилкунанда”-ро дорад. Маро бори аввал, соли 1771 химиядони немис К. 

В. Шееле ва баъдтар, соли 1774 олими англис Ҷ. Пристли ҳосил кардаанд. Ман дар қишри замин 

74,4% ва дар ҳаво 21%-ро ташкил медиҳам. Рақами тартибиям 8, вазни атомиям 15,99 94 ≈ 16 

буда, бештар дар тамоми пайвастагиҳоям дараҷаи оксидшавии 2-ро ифода менамоям. 

Хонандаи №2: – Ман Сулфур ҳастам. Маро бештар аз рӯи кислотаҳоям шинохтан мумкин 

аст, чунки якчанд кислотаро доро мебошам. Масалан, сулфат (H2SO4), сулфид (H2SO3) 

Муносибати босалоҳият ба таълим ва 

омӯзиши фанҳои дақиқ тақозо мекунад, ки 

омӯзгор усул ва шеваҳои гуногунро дар 

дарсҳо, бахусус, дар мавзӯи гузориши 

элементҳо истифода барад. Таълими 

мавзӯъҳо аз фанни химия тавассути 

лавҳаҳои синф на ҳама вақт босамар 

мебошад. Аммо кӯшиши омӯзгор ба он 

нигаронида шудааст, ки дар 

машғулиятҳои амалию лабораторӣ 

донишҳои заруриро ба шогирдон омӯзонад, 

дар хонандагон донишу тафаккури 

химиявиро бедор созад. 
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перосулфат (H2S2O8) ва ғайра. Номи ман аз калимаи лотинии “сулфур” гирифта шуда, маънояш 

“зарди шаффофи равшан” мебошад. Ман аз давраҳои қадим машҳуру маъруфам, паҳншавиям дар 

қишри замин 2,6۰10-2 %-ро ташкил мекунам. Агар дар системаи элементҳои химиявӣ маро ҷӯед, 

рақами тартибиям 16 буда, массаи атомиям 32,06 мебошад. Дар табиат дар шакли озод ва ҳам дар 

шакли пайвастагиҳо мавҷуд ҳастам. Масалан, дар шакли пирит (FeS2) вомехӯрам. Дараҷаи 

оксидшавиямро дар таркиби пайвастагиҳоям ба ҷуз -2 +2, баъзан бо +4 ва +6 ифода мешавад. 

Маро барои истеҳсолот аз конҳои зеризаминӣ бо усули Фраш ҷудо карда мегиранд. Аз ман дар 

истеҳсолот барои истеҳсоли гӯгирд, вулканизатсияи каучук ва дар тиб (дорусозӣ), маводи 

ороишӣ (косметика) истифода мекунанд. 

Хонандаи №3 (Se): – Ман Селен ҳастам, номам аз калимаи юнонии “селене” гирифта шуда, 

маънояш “моҳ” мебошад. Маро соли 1817 олими машҳури Шветсия Я.Береслиус омӯхта ва кашф 

кардааст. Бештар дар қишри замин, дар ҳаҷми 5۰10-61% паҳн шудаам. Рақами тартибии 34 ва 

массаи атомии 78,96-ро дорам. 

Дар табиат дар шакли озод вонамехӯрам, яъне кампайдо буда, дар ҳолати озод дар дараҷаи 

болотарин мебошам. Агар аз рӯи дараҷаи оксидшавӣ гирем, дараҷаи оксидшавиам ба тамоми 

моддаҳои пайвастшавандаам s+1+4 ва +6 мебошад. Маро дар саноати мошинсозӣ барои техникаи 

нимноқилӣ (электротехника) ва корҳои аксбардорӣ, тайёр намудани асбобҳои оптикӣ ва ғайра 

мавриди истифода қарор медиҳанд. 

Хонандаи №4 (Te): – Ман Теллурам. Теллур аз калимаи лотинии “Теллус” гирифта шуда, 

маънои заминро дорад. Маро олими Руминия Ф.И.Фон Рейнхенштейн  соли 1783 кашф кардааст. 

Аз номам маълум аст, ки дар қишри замин бештар вомехӯрам. Дар системаи даврии элементҳои 

химиявӣ дорои рақами тартибии 52 ва вазни атомии 127,60 мебошам. Дараҷаи оксидшавии 

хатарнокро дошта, маро дар пайвастагиҳои -2 +4 ва +6  истифода мекунанд. Дар истеҳсолоти 

саноатӣ моро аз боқимондаҳои қӯрғошиму рӯҳ ҳосил мекунанд. Ман ва пайвастагиҳоям бар 

синтези геллукидҳо ва кулҳои онҳо дар техникаи нимноқилӣ, саноати шишабарорӣ ва ғайра 

истифода мешавем. Инчунин, дар унсурҳои биологӣ, дар таркиби хуни одам ба миқдори 0,0055 

мг дар як литр вуҷуд дорам. Ҳар рӯз одамон маро тавассути хӯрок бояд ба миқдори 0,6 мг 

истеъмол намоянд. 

Хонандаи №5 (Po):  – Маро Полони мегӯянд, номи ман аз калимаи лотинии “полония” 

гирифта шуда, маънояш “лаҳистон” мебошад. Ман як унсури радиаоактивӣ ба ҳисоб меравам. 

Пайдоиши ман ба олимони Фаронса Пайер ва Мария Кюриҳо дар солҳои 1898-1899 тааллуқ 

дорад, ки дар таркиби маъданиҳои урандор пайдо шудаам. Паҳншавиам дар қишри замин ба 

миқдори 2۰10-15% мебошад. Аз рӯи ҷойгиршавиам дар ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ 

дорои рақами тартибии 84 ва массаи атомии 208,98 буда, элементе мебошам, ки нармаму ранги 

ҷилонокии нуқрагинро дорам, дар пайвастагиҳоям дараҷаи оксидшавии 2,+2,+4 ва +6-ро 

истифода мекунам, хосиятҳои химиявиам ба хосиятҳои химиявии теллур ва селен монанд аст. 

Маро ба миқдори кам дар таркиби растании тамоку ва дуди он дарёфт 

намудан мумкин аст.  

Бояд қайд намуд, дарсҳои кушоде, ки тавассути нақшофарӣ гузаронида 

мешаванд, пурра ҷавобгӯи талаботи муносибатҳои босалоҳият мебошанд. 

 

Иброҳимзода Аъзамҷони ЭМОМ –   

омӯзгори мактаби №111,  

шаҳри Ваҳдат 
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РИЁЗӢ 

 

ОМӮЗИШИ ФУНКСИЯҲОИ 

НИШОНДИҲАНДАГӢ, 

 ХОСИЯТҲО, ГРАФИКҲО 

ВА МУОДИЛАҲОИ 

НИШОНДИҲАНДАГӢ 

 

Чи тавре ки олими бузург Л.Эйлер гуфта 

буд, аз ҳамаи функсияҳои транссендентии ба 

мо маълум, функсияҳои нишондиҳандагӣ 

барои тадқиқи соҳаҳои гуногун роҳ 

мекушояд. Аз ҳамин сабаб, омӯзгор 

метавонад дар омӯзиши функсияҳои 

нишондиҳандагӣ ва ҳалли муодилаҳои 

нишондиҳандагӣ роҳу усулҳои гуногунро 

истифода намояд ва дар хонандагон нисбат 

ба фанҳои табиӣ, риёзӣ ва дақиқ шавқу 

ҳавасро ҳосил намояд. Ҳангоми омӯзиши функсияҳои нишондиҳандагӣ аввал дар бораи 

хосиятҳои функсияи нишондиҳандагӣ, тарзи сохтани графики функсияҳои нишондиҳандагӣ ва 

баъдан, ба ҳалли муодилаҳои нишондиҳандагӣ ҷиддан машғул шудан лозим аст, чунки дар ҳалли 

муодилаҳои нишондиҳандагӣ бисёр формулаҳову маълумотҳои иловагӣ истифода мешавад ва 

донистани ин маълумот аз ҷониби 

хонандагон ба манфиати кор аст. Ба 

хонандагони ҳавасманд ва хонандагоне, ки 

дар маҳфилҳо иштирок менамоянд, оид ба 

истифодаи он формулаҳо ки ҳангоми ҳалли 

муодилаҳои нишондиҳандагӣ истифода 

мешаванд, супоришҳо додан лозим аст. 

Ҳалли муодилаҳои нишондиҳандагӣ фикри 

хонандаро васеъ менамояд ва дар омӯзиши 

дигар фанҳо ёрии хуб мерасонад. Дар 

замони ҳозира доир ба омӯзиши ин ё он 

мавзуъҳо бисёр маводи ёрирасонро аз 

мағозаҳои китоб ва дигар ҷойҳо дастрас 

намудан мумкин аст. Маводи имтиҳоние, ки 

барои Маркази миллии тестии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда шудаанд ва дастрасии онҳо он қадар душвору 

гарон нест ва дар ин мавод оид ба муодилаҳои нишондиҳандагӣ аз фанни алгебра ва умуман, 

ҳамаи фанҳои таълимӣ ҷой дода шудаанд ва омӯзгори пуртаҷриба метавонад ин маводро дар 

дарсҳо ва маҳфили математика истифода намояд, чунки ин талаби замон аст. Мо дар ин навишта 

хосиятҳои графикҳои функсияҳои нишондиҳандагӣ ва тарзҳои гуногуни ҳалли муодилаҳои 

нишондиҳандагиро дар мисолҳои гуногун нишон медиҳем.  

1. Соҳаи муайянии функсияи нишондиҳандагии ах маҷмӯи ададҳои ҳақиқӣ R мебошад. 

2. Соҳаи қиматҳои функсияи нишондаҳандагии ах маҷмӯи ҳамаи ададҳои ҳақиқии мусбат R 

+ мебошад. 

3. Агар а > 1 бошад, функсияи нишондиҳандагии ах дар тамоми хатти рости ададӣ меафзояд, 

агар а < 1 бошад, дар тамоми маҷмӯи ададҳои ҳақиқии R камшаванда аст.  

Функсияҳои нишондиҳандагӣ ва 

муодилаҳои нишондиҳандагӣ дар “Алгебра”-

и синфи 11 омӯхта мешаванд. Тибқи 

барномаи таълимӣ барои омӯзиши 

функсияҳои нишондиҳандагӣ ва муодилаҳои 

нишондиҳандагӣ тақрибан аз 10 то 12 

соати таълимӣ ҷудо карда шуда, омӯзгор 

метавонад ин миқдор соатҳоро аз ҳисоби 

қисми дарсҳои такрорӣ зиёдтар намояд. 

Барои хонандагоне, ки аз фанҳои алгебра, 

физика ва умуман табиӣ, риёзӣ ва дақиқ 

шавқу ҳавас доранд, гузарондани корҳои 

мустақилона ба манфиати кор аст. Дар 

муассисаҳои таълимӣ аз фанҳои таълимӣ 

намудҳои гуногуни маҳфилҳо (гурӯҳҳо) амал 

менамоянд ва ташкил намудани маҳфилҳо 

ба пешравии омӯзиши фанҳои дақиқ, табиӣ 

ва риёзӣ саҳми мусоидат мекунад. 
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4. Дар қиматҳои дилхоҳи Х ва У дар маҷмуи адаҳои ҳақиқии R ифодаҳои ах . ау = а х+у ва (ах ) 
у = а х. у иҷро мегардад. 

5. Функсияи нишондиҳандагӣ дар ҳар як нуқтаи хатти рости ададӣ бефосила мебошад. Дар 

асоси хосиятҳои дар боло баёндошта, графики функсияи нишондиҳандагии ах намуди зеринро 

дорад. 

Дар мавриди ҳалли муодилаҳои нишондиҳандагӣ ифодаҳои дар боло зикршуда ва дигар 

ифодаҳои зеринро донистани шогирдон зарур аст.  

а) ах1 : ах2 = ах1-х2 

б) (а.в) х = ах. вх  

в) ( )х = ах : вх 

г) Агар ах =ау бошад, он гоҳ х = у мешавад. Ҳангоми баробар будани асосҳо истифода 

мешавад. 

Китоби “Алгебра ва ибтидои анализ” (муаллифон Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, 

Ю.В.Сидиров ва дигарон барориши соли 2000, ш. Москва.)  

Мо аз китоби мазкур ҳалли якчанд мисолу муодилаи нишондиҳандагиро дида мебароем.  

Мисоли 210. 5). 0,6х . 0,63 =  

 0,6х . 0,63 . 0,65 = 0,62х 

 0,6х+8 = 0,62х 

 Х+8=2х 

 2х-х=8 

 Х=8 

Мисоли 211. 4). 216. 3). 2252х 2-24 =15  

3х-1 -3х +3 х+1 = 63 (152) 2х2-24 = 15 

3х ( )= 63 15 4х2-24 = 15 

3х ( ) = 63 4х 2 -24 = 1 

3х . 7= 63.3 4х2 = 25 

3х =  х2 = 25: 4 

3х =27 х=  

3х = 33  

х=3 х=  

Санҷиш  

32 -27+81=63 

90-27=63 

63=63 

 

216. 2). 10х = 5  

10х = (104)  

10х = 10  

Х=  

Х=0,8 

Санҷиш  
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10 0,8 = 10  = 10 0,8  

224.  Дар кадом қимати x, суммаи ададҳои 2,x-1 2x-4 ва 2x-2 ба суммаи пайдарпайи геометрии 

беохир камшаванда 6,5; 3,25; 1,625;..., баробар мешавад? 

Ҳал: Дар ҳалли чунин мисолҳо, ба фикри банда, ба хонандагон дар бораи прогрессияи 

геометрӣ, арифметикӣ ва формулаи суммаи прогрессияи геометрии беохир камшаванда саволҳо 

додан лозим аст, чунки бе донистани формулаи прогрессияи геометрии беохир хурдшаванда 

ҳалли чунин муодилаҳои нишондиҳандагӣ душвортар аст. Албатта, роҳҳои дигари ҳалли чунин 

намуди мисолҳо бисёр аст. Чунончи: 

2x-1 + 2x-4 + 2x-2 = 6,5+3,25+1,625+,... 

b1 = ва q =  = 0,5 м/д. q = ; 

S =  формулаи прогрессияи геометрии беохир камшаванда. 

S=   

 

 

 

 

 ва =16 

 
X = 4 

Ҷавоб: X = 4 

Санҷиш:  

 +  + ;  +1+4=13; 8+1+4=13; 13=13  

Аз китоби тестҳо аз фанни алгебра аз саҳифаи 109-110, ҳалли муодилаҳои 

нишондиҳандагиро дида мебароем. 

50. Суммаи решаҳои муодилаи нишондиҳандагиро ёбед. 

 
Ҳал . 

 

 

 

 
D =  

    

x1+x2 = -3+4=1  

Ҷавоб:     1 

  

53. Муодилаи  
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Ҳал кунед. 

 

= 32 

 
4x - 5 = 27; 4x = 27 + 5; 4x = 32; x= 32 : 4; x = 8  

Ҷавоб:     8 

 

54. Муодилаи нишондиҳандагӣ  

 

 

 

 

 

 
X=1 ҳар гуна адад дар нишонаи 1ба худаш баробараст. Пас, 31=3 мешавад. 

 

56. Решаҳои муодила  –ро ёбед. 

 

 
y=  

+ 4 * 525 = 16 + 2100 = 2116 

 

 решаи бегона 

 
a) = ;  

- 21 =  

b) =  

 = 25  

=   

 X2 = 2  

Ҷавоб:     2 

 

60. Решаи муодилаи 25x-7* -ро ҳал кунед; 

(25)x *2-7 (52)x 
* 51 = 10x *10 
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 зарб мекунем.  

   

Баъди якчанд табдилдиҳӣ ҳосил мекунем: 

 
10x *23x = 5 *10* 27 =5*5* 28 = 52 *  

(10)x *(23)x = 52 * 28  

(10*23)x = 52 *28 (8*10)x = (2*52)*26 

(8*10)x = 102 *26 102 *64=102*82=(8*10)2 

lg (8*10)x = lg (8*10)2 

x *lg 80 = 2 lg 80 

 
Ҷавоб:     2 

Санҷиш: x = 2 

 

 

 

 

 

 
 

66. Решаи муодила 

)5-x = )5x - 7  

)5-x = )5x - 7  

( )4)5-x = )5x - 7 

)20- 4x = )5 -7  

20 - 4x = 5x – 7 

5x + 4x = 20 + 7 

9x = 27 

X = 27 

X= 27 : 9 

X = 3 

Ҷавоб:     3 

 

 Абзал ОДИНАЕВ – омӯзгори  

физика ва математика,  

Умар ЭВАЗОВ – омӯзгори  

технологияи иттилоотии муассисаи  

давлатии таҳсилоти миёнаи умумии махсус  

барои ношунавоёни шаҳри Душанбе 
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ФИЗИКА 

 

СОХТИ АТОМ ДАР 

АСОСИ НАЗАРИЯИ 

КВАНТӢ 
 

Аз тарафи Левкип ва Демокрит (асри V 

пеш аз милод) ва Эпикур (асри IV пеш аз 

милод) тасаввурот дар бораи атом ба илм 

ворид гардид. Мувофиқи ин тасаввурот, 

ҳамаи модда аз атомҳо (ҷисмҳои материалии хурди зич) ва холигие, ки дар он атомҳо ҳаракат 

менамоянд, иборат мебошад. Тамоми атомҳо аз якхела масолеҳ сохта шудаанд, ки хосияташон аз 

хосияти моддаи аз онҳо ба вуҷуд омада фарқ мекунад. Атомҳо аз ҳамдигар бо андозаву шакл 

фарқ мекунанд. Ҳар як донишҷӯ медонад, ки «атом» калимаи юнонӣ буда, маънояш 

«тақсимнашаванда» мебошад. Дар байни файласуфони Юнони қадим ақидаи ягона оид ба 

табиати «корпускулавӣ» ё худ «бефосилагӣ» доштани 

ҷисм (материя) мавҷуд набуд. Тарафдорони назариявии 

«корпускулавӣ» (корпускула-маънояш ҳиссача) мафҳуми 

атомро ҳамчун ҳиссачаи «тақсимнашаванда» ва 

«тағйирнаёбанда» меҳисобанд, ки ин ҳудуди охирини 

тақсимшавии материя ҳисобида мешуд. Ба ин ақида 

тарафдорони ақидаи бо тарзи беохир (бефосила) 

тақсимшавии материя муқобил меистоданд. Исботи 

илмии атомизм танҳо дар асри XIX бо таҳқиқоти Далтон, 

Гей-Люссак ва Авогадро (дар ҳароратҳо ва фишорҳои 

якхела, ҳаҷмҳои якхелаи газҳо шумораи якхелаи 

молекуларо доранд) ба амал омад. Таҷрибаҳои минбаъда 

исбот намуданд, ки атом тақсимшаванда буда, 

электронҳо қисми таркибии он мебошанд. Муайян карда 

шудааст, ки сохти моддаҳоро бо усулҳои гуногун: 

физикӣ, химиявӣ ва ғайра муайян карда мешавад. Яке аз усули муайян намудани сохти модда ин 

усули назарияи квантӣ мебошад. Барои он ки бо усулҳои квантӣ, сохти модда муайян карда 

шавад, моделҳои пешниҳод шудаи атомро ба назар гирифтан лозим мебошад. Асосан моделҳои 

обеъкҳои микроолам бо омӯзиши ададҳои квантӣ; адади асосии квантӣ, адади орбиталии квантӣ, 

адади квантии магнитӣ ва спинӣ алоқаманд мебошад. Инчунин, ин усул бо ячейкаҳои квантӣ 

сару кор дошта сохти моддаро аз назари механикаи квантӣ баҳо медиҳад. Маълум аст, ки 

сохтори молекулавии моддаҳо аз бандҳои химиявӣ вобастагии калон доранд. Пайвастагиҳои 

химиявӣ ё ин, ки бандҳои химиявӣ ба гуруҳҳо ҷудо шуда; бандҳои ковалентӣ (қутбӣ ва беқутб), 

ионӣ, металӣ, хидрогенӣ барои ташкил шудани молекулаҳо нақши асосиро мебозанд. Дараҷаи 

қутбияти банди соддаи ковалентӣ бо фарқӣ электроманфиатии он атомҳое, ки бандро ташкил 

менамоянд, муайян карда мешаванд. Агар фарқи электроманфиатӣ ба сифр баробар бошад, онгоҳ 

банди химиявии ташкилёфта, банди ковалентии беқутб номида мешаванд. Вобаста аз мавқеи 

ҷойгиршавӣ молекулаҳо оид ба дараҷаи қутбнокии банди ковалентии қутбӣ ё худ қисман 

тавсифи ковалентии банди ионӣ, инчунин дараҷаи ковалентӣ сухан рондан мумкин аст. Банди 

ҳидрогенӣ бошад, ин таъсири байни молекулавӣ ба ҳисоб рафта дар сохтори модда ҷой дорад.  

Солҳои бистуми асри гузашта ҳангоми омӯзиши табиати ҳодисаҳои микроолам назарияе 

пайдо гашт, он назарияи классики орбиталии атомҳоро ба як тараф гузошт. Асри нав, асри 

механикаи мавҷӣ сар шуд, ки асоси онро «Назарияи механикӣ-квантии атом» ташкил менамуд. 

Дар давраҳои қадим (аз асри VII пеш аз 

милод) олимони Ҳинд ва Юнони бостон 

кӯшиш намуданд, ки табиати хосиятҳои 

мухталифи моддаро бо хусусиятҳои 

сохтори дохилии он алоқаманд намоянд. Ин 

амал кӯшиши абстрактӣ (хаёлӣ) буд, ки ба 

таҷрибаи рӯзафзуни инсон асос меёфт. 

Ҳамин тавр, назарияи аз пайвастшавии 

элементҳои таркибӣ (хок, об, оташ, ҳаво) 

иборат будани ҷисмҳои гуногун ба миён 

омад. 
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Аввалин қадами қатъиро ба ин соҳа Луи-де-Бройл гузоштааст. Ӯ қайд менамояд, ки ҳама гуна 

материя дорои хосиятҳои мавҷӣ ва ҳам корпускулавӣ мебошанд. Яъне ҳама гуна материя 

ҳаракаткунанда ва бо воситаи дарозии мавҷ ва басомад, ки ба ҳаракати он алоқаманд мебошад, 

тавсиф карда мешавад. Ин қонуният ҳам барои макрообектҳо ва ҳам барои микрообектҳо тааллуқ 

дорад. Он вақт маълум буд, ки афканишоти мавҷҳои электромагнитӣ дорои ҳар дуи ин хосиятҳо 

мебошанд. Дар мавриди дуюм афканишоти мавҷҳои электромагнитӣ ҳамчун дастаи ҳиссачаҳо-

фотонҳо нишон медоданд. Ин ақидаро де-Бройл ба электрон тадбиқ намуда таклиф намуд, ки 

онро ҳамчун мавҷи истанда дида баромадан лозим аст. Он бояд дар орбитали доиравии атом 

ҷойгир бошад. Талабот ба дарозии мавҷи электрон бо ин муайян намуда мешавад, ки вай бояд 

дар орбитал бо ададҳои бутун мутаносибан ҷойгир бошад. Ин адади бутун ва ададҳои квантии 

электрон мувофиқ буда рост ояд. Дар соли 1927 ҳосияти мавҷӣ доштани электронро Дэвисон ва 

Ҷермер бо гурӯҳи олимон таҷрибавӣ нишон доданд, яъне ҳодисаи дифраксияи электрон. Онҳо 

мушоҳида намудан, ки дасти электронҳо бо монанди дастаи рӯшноӣ дар вақти аз қабати 

кристаллҳо ё худ фолгаи металӣ гузаштанд ҳодисаи дифраксияро медиҳанд. Инчунин дар дигар 

таҷриба хосиятҳои духела, мавҷӣ ва корпускулавӣ доштани электронро тасдиқ намудан. Ин 

маълумотҳо дар ҷадвали 1 оварда шудааст. 

Ҷадвали 1. 

Ҳодисаи 

тадқиқшаванда 
Назарияи мавҷӣ 

Назарияи 

корпускулавӣ 

Дифраксия 

Инъикос 

Шикаст 

Интерфересия 

Эффект фотоэлектрикӣ 

Дуруст меояд. 

Дуруст меояд. 

Дуруст меояд. 

Дуруст меояд. 

Дуруст меояд. 

Дуруст намеояд. 

Дуруст меояд. 

Дуруст меояд. 

Дуруст намеояд. 

Дуруст меояд. 

Аз натиҷаҳо муайян карда шуд, ки электрон дорои ду раванди бо ҳам муқобил, ин ҳам бошад 

хосияти мавҷӣ ва корпускулавӣ мебошад. Яъне дар як вақт электрон ҳам заррача ва ҳам мавҷ 

шуда метавонад. Материяи моро иҳотакунанда метавонанд дорои хосияти мавҷӣ бошад. Аммо 

дарозии мавҷи ба макрообектҳо дуруст ояндаро, ки бо формулаи де-Бройл муайян карда мешавад 

дида мебароем:    λ  . Дар ин ҷо: h-доимӣ Планк, m-масса, v-суръати ҳаракат.  

Мисол: Барои тири камон, ки массааш ба 25 г баробар буда бо сурати 900 м/с ҳаракат 

мекунад дарозии мавҷи он 

 
баробар аст, ки ин бузургии бисёр ночиз мебошад. Бинобар ин, дар вақти маънидод 

намудани ҳаракати макрообектҳо дарозии мавҷи онҳоро ба назар нагарифтан мумкин аст.  

Барои электрон бошад, дарозии мавҷи ченшаванда  

 
чунин дарозии мавҷ барои андозаи атом, ки тақрибан ба 10-8 см баробар аст, муқоисашаванда 

мебошад. 

Инчунин, соли 1927 Гейзенберг ба чунин фикр омад, ки дар табиат бояд ғояҳои умумӣ ҷой 

дошта бошад, ки вай таҷрибаҳоро оид ба омӯхтани ҳодисаҳои ҷудогонаи микроолам маҳдуд 

намояд. Аз ин ҷо ин фикр ба пайдо гаштани раванди номуайянии Гейзенберг овард, ки мувофиқи 

он ҷойгиршавӣ ва импулси электронро бо тарзи мутлақ дар як вақт, муайян намудан ғайри имкон 

мебошад. Дигар хел, шарҳ диҳем мавқеи ҷойгиршавии электронро мутлақ-саҳеҳ дар ягон вақти 

додашуда муайян намоем, он гоҳ ҳамон қадар муайян намудани импулси он номуайян мебошад 

ва баракс.  
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Назарияи квантӣ натиҷаи ҳодисаи ҷудогонаро дар микроолам пешгӯӣ карда наметавонад, 

аммо дар асоси ин назария қиммати миёнаи адади зиёди ҳодисаҳоро муайян намудан мумкин 

мебошад. Лекин ба мушкилии муайян намудани мавқеи электрон нигоҳ накарда, мумкин аст, ки 

эҳтимолиятии мавқеи ҷойгиршавии электронҳоро дар ҳар лаҳзаи вақт муайян намоем. Яъне 

бузургии эҳтимолият ин асоси тавсифи ҳаракат ва муайян намудани мавқеи электрон дар модели 

механикаи квантии атом ба ҳисоб меравад. Вале чунин параметрҳо ба монанди масири ҳаракати 

электронҳо ва орбиталҳои онҳоро ба назар гирифтан ғайри имкон мебошад. Аз ин рӯ, барои 

тасвир кардани равандҳои дар боло овардашуда, моделҳои нав оид ба мавҷудияти электронҳо дар 

орбиталро омӯхтан лозим мебошад. Истилоҳи электрон расман соли 1891 аз тарафи олим Ҷ. 

Стонӣ барои ишора намудани як заррачаи элементарии заряди манфидошта, истифода шудааст. 

Аммо мафҳуми электрон ҳамчун ҳиссача баъд аз таҷрибаҳои Ҷ.Ҷ. Томсон «Оид ба омӯхтани 

шуоъҳои катодӣ» маънои пурраи худро соҳиб шуд. Бинобар ин, Ҷ.Ҷ. Томсон яке аз аввалин 

кашфкунандагони электрон эътироф мешавад. Яъне электрон пеш аз кашф шуданаш соҳиби ном 

гашта буд. Ба Ҷ.Ҷ. Томсон муяссар гашт, ки нисбати байни масса ва заряди электронро бо тарзи 

таҷрибавӣ муайян намояд. Соли 1909 Р.Э. Малликен таҷрибаи машҳури худро бо қатраҳои 

равған гузаронида, заряди электрон “е”-ро муайян намуд. Ҳамаи ин якҷоя ба қимати нисбии е/m, 

ки Томсон муайян намуда буд, замина фароҳам овард, ки масса ва заряди электрон ҳисоб карда 

шавад. 

е=1,6022 10-19 Кл, 

mе=9,10960 10-28 г 

Ҳиссачаи дуюми субатомӣ протон мебошад. Соли 1886 Голдштейн дар вақти омӯхтани 

нурафкании катоди махсус нурафкании дорои зарядноки мусбиро мушоҳида намуд. Аввал ӯ ин 

нурҳоро нурҳои каналӣ номида буд. Соли 1914 дар вақти сохтани модели атом Э. Резерфорд дар 

бораи мавҷудияти ҳиссачаҳои дорои зарядноки мусбӣ пешгӯӣ карда буд, ки массаи он бояд 1800 

маротиба аз массаи электрон калон бошад. Дар натиҷа ҳангоми омӯхтани тадқиқотҳои 

радиоактивнокӣ тахминан соли 1920 ном ва хосиятҳои пурраи протонҳо муайян карда шуд. 

ер =1,6022 10-19 Кл 

mр =1,675 10-24 г 

 Э. Резерфорд дар бораи ҷой доштани ҳиссачаи бетарафи нейтрон низ пешгӯӣ намуд, ки онро 

соли 1932 Ҷ. Чедвик дар вақти бомбаборон намудани атоми берилий бо (α)-ҳиссачаҳо мушоҳида 

намуд. Массаи нейтрон ба массаи протон mn=1,675 10-24г. баробар мебошад. Дар даҳсолаи охир 

мафҳуми ҳиссачаҳои электронӣ ба ҳиссаҳои тақсимнашавандаи атом дуруст меояд. Лекин М. 

Дирак дар бораи мавҷуд будани ҳиссачаҳои дорои заряди муқобил (антиҳиссачаҳо) пешгӯӣ 

намуд. Баъд аз ин пешгӯӣ соли 1935 Х. Юкава дар бораи мавҷуд будани «мезон» сухан ронд. Дар 

замони муосир зиёда аз 400 ҳиссачаи бунёдӣ кашф шудаанд. Имрӯзҳо ибтидои элементарии 

материя «КВАРК» ҳисобида мешавад, ки онро М. Гелл-Ман пешниҳод намуд ва бехабар аз ин 

соли 1964 Ҷорҷ Свейг низ ин фикрро таъкид кард. Мувофиқи назарияи «кварк»-и протону 

нейтрон аз кварк ташкил ёфта, электрон бошад, аз лептон, ки он ба навъи ҳарду ҳиссачаҳои 

тақсимнашаванда мансуб мебошад, сохта шудааст. Заряди кварк адади касрӣ буда, он дорои шаш 

намуд аст. Масалан: Протони аз кварк иборатбуда дорои зарядҳои  ;  ва  мебошад ва 

заряди суммавиашон ба як (1) баробар мебошад. Нейтрон бошад, аз кваркҳои зарядашон ба ; 

 ва  иборат буда, заряди суммавиашон ба сифр (0) баробар аст. 

Дар замони ҳозира исботи аниқ ва саҳеҳи мавҷудияти кварк ва лептонҳо бо тарзи таҷрибавӣ 

вуҷуд надорад.  

 

Аслиддин ХОЛИҚНАЗАРОВ – омӯзгори 

мактаби №50, ш. Истаравшан 
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ГЕОМЕТРИЯ 

 

МЕТОДИКАИ 

ОМӮЗИШИ МАСОҲАТИ 

САТҲИ ПАҲЛУ 

ВА ПУРРАИ ПРИЗМА 

 
Як гурӯҳи муаллифон дарозии порча, масоҳат ва ҳаҷми шаклҳои геометриро ҳамчун адад 

таъриф мекунанд; қисми дигарашон масоҳати бисёркунҷаро бузургии қисми бисёркунҷа 
меноманд, ки дар дохили он дарбар гирифта шудааст, вале ҳаҷмро бузургии қисми фазо мегӯянд, 
ки ҷисмро дар бар мегирад; гурӯҳи сеюм масоҳати шаклҳо гуфта, қисми сатҳеро меноманд, ки ин 
шаклро фаро гирифтааст, вале ҳаҷми ҷисм-фазоеро меноманд, ки ягон ҷисмро фаро гирифтааст; 
нафарони дигар ба Евклид такя намуда, масоҳат ва ҳаҷмро ҳеҷ гуна таъриф намедиҳанд, онҳо ин 
мафҳумҳоро ибтидоӣ қабул мекунанд; тарафдорони 
андешаи панҷум - дарозӣ, масоҳат ва ҳаҷмро чун 
бузургӣ мешуморанд; гурӯҳи охирин – нуқтаҳои назари 
гуногунро ҳангоми таърифи масоҳат ва ҳаҷм эътироф 
мекунанд: масоҳатро мафҳуми ибтидоӣ қабул мекунанд, 
бинобар ин, онро бе таъриф қабул мекунанду ҳаҷмро 
чун адад. Чуноне ки таҳлилҳо нишон медиҳанд, 
таърифҳои масоҳати бисёркунҷа ва ҳаҷм аз рӯи китоби 
дарсии А.П.Киселёв ва таърифҳои Н.А.Глаголев танҳо 
бо шакл фарқ мекунанд, на бо моҳият. Дар ҳақиқат, дар 
таърифи ин муаллифон, масоҳат чун бузургии қисми ҳамворӣ, ки дар даруни бисёркунҷа ҷой 
гирифтааст, истилоҳи “бузургӣ” ба маънои “ченак” ё ишораи умумии қимати ададии масоҳат 
фаҳмида мешавад, на ба маънои ишораи бузургӣ. Бояд қайд намуд, ки таърифи масоҳатҳо 
(ҳаҷмҳо)-и шаклҳои геометрӣ чун қисми ҳамворӣ (фазо), ки ин шаклро ишғол мекунанд, барои 
мо аз нуқтаи назари инкишофи мафҳумҳои масоҳат, ҳаҷм ва ташаккулёбии тасаввуротҳои 
аввалини хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар бораи ин бузургиҳо муҳим 
мебошад. Нуқтаи назари олими машҳури Юнони Қадим дар соҳаи геометрия Евклид ва 
пайравони ӯ – мафҳумҳои масоҳат ва ҳаҷмро ибтидоӣ, таърифнашаванда ҳисобидан – бо шарти 
постулиронии мавҷудияти масоҳат дар ҳамаи бисёркунҷаҳои одӣ ва ҳаҷм дар ҳамаи бисёррӯяҳои 
одиро илмӣ шуморидан мумкин аст. 

Бо ин мақсад мо методикаи омӯзиши призмаро пешниҳод менамоем. 
Бисёррӯяе, ки аз ду бисёркунҷаи ҳамворӣ дар ҳамвориҳои гуногун воқеъ буда, дар натиҷаи 

параллелкӯчонӣ ҳамҷояшаванда ва ҳамаи порчаҳои пайвасткунандаи нуқтаҳои мувофиқи ин 
бисёркунҷаҳо ташкил шудаанд, призма номида мешавад (расми 1). Бисёркунҷаҳо асосҳои призма 
номида мешаванд. Порчаҳое, ки қуллаҳои мувофиқи асосҳоро пайваст мекунанд, теғаҳои 
паҳлӯии призма номида мешаванд. 

 
Расми 1 

Азбаски параллелкӯчонӣ ҳаракат мебошад, пас, acoсҳои призма баробар мебошанд. 

 

Ҳангоми омӯзиши бузургиҳои геометрӣ 

дар мактаб хонандагон ба мушкилоти 

зиёди методӣ ва назариявӣ дучор меоянд. 

Мушкилии асосӣ дар он аст, ки дар 

адабиёти методӣ ва таълимӣ нуқтаи 

назари ягона ба мафҳумҳои қисми 

метрикии геометрия: дарозӣ, масоҳат ва 

ҳаҷм мавҷуд нест. 
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Призмаи рост. Агар теғаҳои паҳлӯии призма ба асосҳо перпендикуляр бошанд, призмаро 
призмаи рост меноманд. Дар мавриди баръакс, призмаро призмаи моил меноманд.  

Дар призмаи рост рӯяҳои паҳлуӣ аз росткунҷаҳо иборат мебошанд. Ҳангоми дар расм 
тасвир кардани призмаи рост теғаҳои паҳлӯиро одатан ба таври амудӣ мекашанд (расми 
2). 

Агар асосҳои призмаи рост бисёркунҷаҳои мунтазам бошанд, призмаро призмаи 
мунтазам меноманд. 

Т е о р е м а и  19.1. Сатҳи паҳлуии призмаи рост ба ҳосили зарби периметри асос бар 
баландии призма,_яъне ба дарозии теғаи паҳлӯӣ баробар аст. 

Исбот. Рӯяҳои паҳлуии призмаи рост росткунҷаҳо мебошанд. Асосҳои ин росткунҷаҳо 
тарафҳои бисёркунҷаи дар асоси призма воқеъбуда мебошанд ва баландии он ба дарозии 
теғаи паҳлуӣ баробар аст. Аз ИН ҶО натиҷа мебарояд, ки сатҳи паҳлуии призма 
S= i+ =pi, дар ИН ҶО дарозии теғаҳои асос, р — периметри асоси 
призма ва i — дарозии теғаи паҳлуӣ мебошад. Теорема исбот шуд.  

 
Фаҳмост, ки дар формулаи Sпаҳ =PH, P – ро ҳамчун периметри асос буриши призма бо 

ҳамворие, ки ба асосҳо паралллел аст, гирифтан мумкин аст. Масоҳати сатҳи паҳлуии 

призмаи рости мунтазами n – кунҷа, ки тарафи асосаш а аст, бо формулаи Sпаҳ =  ҳисоб 
мешавад. Масоҳати сатҳи пурраи ҳар гуна призма бо формулаи Sпур = Sпаҳ +2 Sасос ҳисоб 
карда мешавад.  

Маълумоти овардашуда сарфи назар аз баъзе маҳдудиятҳо, барои ҳисоби масоҳати сатҳи 
паҳлуӣ ва пурраи призмаҳо истифодашаванда мебошад. 

Ҳалли як чанд масъаларо доир ба масоҳати сатҳи призма пешниҳод менамоем. 
1. Дар призмаи мунтазами 6 – кунҷа теғаи асос ба 6см ва 8см баробар аст. Масоҳати сатҳи 

пурраи призмаро ёбед.  

 
Ҳал: Агар ABCDEFA1B1C1D1E1F1 призмаи мазкур бошад, пас  
Sпаҳ= D1  

Sасос= SABCDEF= . 

Инак, Sпур =2 Sасос+ Sпаҳ=(108  

Ҷавоб: Sпур =(108  

2. Дар призмаи рости секунҷа ҳамаи теғаҳо ба ҳамдигар баробаранд. Масоҳати сатҳи паҳлуӣ 
12м2 аст. Баландиро ёбед:  
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Д. ш. аст:  Ҳал. ABCA1B2C1 – призмаи рости секунҷа;  
Sпаҳ=12м2  AB =BC =AC= H = x;  
H =?    Sпаҳ = ( AB +BC +AC) H ;  
    12 = (x+ x+ x) x; 3x2 =12; x2 =4; x = 2м.  

Ҷавоб: H =2м. 
3.Масоҳати сатҳи паҳлуии призмаи мунтазами чоркунҷа 20см2 ва масоҳати сатҳи пурраи он 

70см2 аст. Тарафи асосро ёбед:  

 

Д. ш. аст:  Ҳал. ABCDA1B2C1D1 – призмаи рости чоркунҷа;  
Sпаҳ=20м2  Sпур= 2Sасос+ Sпаҳ; Sасос = (Sпур - Sпаҳ):2 ;  
Sпур=70м2  Sасос = (70 - 20):2 ;  Sасос = 25м2;   

 Ҷавоб: 5м. 
 
 

Руҳулло ҲУСАЙНОВ – омӯзгори 
 мактаби №52, шаҳри Кӯлоб 

 

* * * * * 
 

Моддаи 4. Принсипҳои  асосии сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф 

Сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф ба принсипҳои зерин асос меёбад: 

– баробарҳуқуқии шаҳрвандон дар гирифтани таҳсилоти босифат; қонуният, эҳтироми 

ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд; бартарии соҳаи маориф дар ҳама сатҳҳои идоракунии 

давлатӣ; ҳатмӣ будани таълими умумии асосӣ; дастрасии таҳсилоти миёнаи умумӣ ва идомаи 

таҳсил дар зинаҳои минбаъдаи таҳсилот дар асоси озмун; бартарии арзишҳои миллию 

умумибашарӣ, моҳияти башардӯстонаи мазмуни таҳсилот, рушди озодонаи шахс; муҳаббат ба 

Ватан, оила ва муҳити зист; ҷанбаи илмӣ, дунявӣ ва башардӯстонаи таълиму тарбия дар 

муассисаҳои таълимӣ; ягонагии фазои маърифатию фарҳангӣ, рушди фарҳанг ва ҳифзи 

анъанаҳои миллӣ; ҷанбаи инсондӯстӣ, демократӣ ва давлатию ҷамъиятии идоракунии соҳаи 

маориф ва шаффофият дар фаъолияти он; мустақилияти муассисаҳои таълимӣ; раванди 

муттасили таҳсил; мувофиқати соҳаи маориф ба талабот ва вазифаҳои рушди иҷтимоию 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон; рушди соҳаи маориф бо назардошти стандартҳои 

байналмилалии сифати таълим ва меъёрҳои байналмилалии таҳсилот; ҳавасмандгардонии 

маърифатнокшавии шахс ва инкишофи истеъдоди ӯ; пайдарҳамии раванди таҳсилот, ки 

алоқамандии зинаҳои таҳсилот ва ягонагии таълиму тарбияро таъмин месозад; ҳамгироии 

таҳсилот, илм ва истеҳсолот. 

Аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” 
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