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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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РӮЗИ ДОНИШ 

 

ҶАҲОНРО БА ДОНИШ ТАВОН ЁФТАН… 
 

Cуханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

маросими ифтитоҳи Гимназияи №4 барои хонандагони болаёқат дар 

ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дар Рӯзи дониш 
 

Ҳамватанони азиз! 

Омӯзгорон ва 

хонандагони муҳтарам! 

Ҳамаи шумо – омӯзгорону 

хонандагон ва падару 

модаронро ба ифтихори ҷашни 

30-солагии Истиқлоли 

давлатии Тоҷикистон, Рӯзи 

дониш, Дарси сулҳ, оғози соли 

таҳсил ва ба муносибати 

ифтитоҳи муассисаи нави 

таълимӣ, яъне гимназия барои 

хонандагони болаёқат 

самимона табрик мегӯям. Ба 

хонандагони ин боргоҳи 

маърифат хониши хубу аъло, 

ахлоқу одоби ҳамида ва ба 

устодону омӯзгорон дар иҷрои рисолати муҳиммашон, яъне таълиму тарбияи насли ояндасози 

Ватан барору комёбӣ орзу менамоям. Ҳамасола бо дарси сулҳ оғоз намудани соли нави хониш 

дар кишвари мо ба яке аз анъанаҳои нек табдил ёфтааст. 

Бояд гуфт, ки мо – мардуми тоҷик, ба қадри сулҳу оромӣ ва зиндагии осоишта мерасем, онро 

неъмати бузург медонем, зеро мардуми Тоҷикистон ҳаёти осударо бо баҳои ниҳоят гарон ба даст 

овардаанд. Маҳз бо сабаби он, ки сулҳу оромӣ барои зиндагии инсон аҳаммияти ҳаётӣ дорад ва 

хусусан, дар шароити пуртазод ва зудтағйирёбандаи ҷаҳони муосир мо бояд ба хотири ҳимояи 

сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ, инчунин, барои пешгирӣ кардани таҳдиду хатарҳои 

замони нав, аз қабили терроризму ифротгароӣ, қочоқи маводи мухаддир, ҷинояткории 

муташаккили фаромарзӣ ва дигар омилҳои хатарзо беш аз ҳар вақти дигар саҳмгузор бошем. 

Бинобар ин, моро зарур аст, ки фарҳанги сулҳу оромӣ, ваҳдати миллӣ ва амнияту осоиштагиро ба 

фарзандони худ омӯзонем, онҳоро дар рӯҳияи хештаншиносиву ватандӯстӣ ва инсонпарварӣ 

тарбия намоем. Дар ин раванд, фарҳанги сулҳ ва сулҳпарварӣ бояд аз синни хурдсолӣ, яъне аз 

зинаи таҳсилоти томактабӣ дар замири кӯдакон тарбия карда шавад, зеро ин марҳала дар 

инкишофи ақлонии кӯдак давраи асосӣ ва муҳим ба ҳисоб меравад. Бо дарназардошти аҳамияти 

ин масъала, бахусус, солҳои охир рушди зинаи таҳсилоти томактабӣ дар маркази таваҷҷуҳи 

Ҳукумати мамлакат қарор гирифта, то имрӯз дар самти бунёд кардану ба истифода додани 

кӯдакистонҳои наву замонавӣ корҳои зиёде ба анҷом расонида шудаанд. Вале таҳлилҳо нишон 

медиҳанд, ки корҳои амалигардида ҳанӯз ҳам талаботи аҳолиро ба чунин муассисаҳо қонеъ 

гардонида наметавонанд ва мо бояд дар ин самт корҳои зиёдеро анҷом диҳем. Бинобар ин, 

Вазорати маориф ва илм, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо 

вазифадор карда мешаванд, ки ҷиҳати иҷрои талаботи Стратегияи рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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барои давраи то соли 2030, Барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ барои солҳои 2020 – 

2025 ва боз ҳам бештар ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакони синни томактабӣ тадбирҳои 

иловагӣ андешанд. 

Зинаи асосие, ки барои азхудкунии дониш заминаи бунёдӣ мегузорад, таҳсилоти миёнаи 

умумӣ мебошад. Бо мақсади фароҳам овардани шароити муосир барои хонандагони ин зинаи 

таҳсилот танҳо соли ҷорӣ ба ифтихори ҷашни 30 – солагии истиқлоли давлатӣ ба истифода 

супоридани 214 бинои нави муассисаҳои таълимӣ барои қариб 100 ҳазор ҷойи нишаст пешбинӣ 

гардида, то имрӯз қисми зиёди онҳо дарҳои худро барои хонандагон боз кардаанд. Бо вуҷуди 

чораҳои доир ба бунёду азнавсозии муассисаҳои таълимӣ амалигардида дар самти фароҳам 

овардани шароити мусоиди таълиму тарбия дар кишвар то ҳанӯз мушкилоти зиёди ҳалталаб 

вуҷуд доранд. Илова бар ин, бо дарназардошти афзоиши аҳолӣ ва бунёди деҳаву шаҳракҳои нави 

аҳолинишин зарурати бунёди боз садҳо муассисаи нави таълимӣ ба миён омадааст. Ҳукумати 

Тоҷикистон ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани вазъи соҳаи маориф, таҳкими заминаи моддиву 

техникии муассисаҳои таълимӣ ва қабули барномаҳои давлатӣ барои рушди соҳа пайваста 

чораҷӯӣ карда истодааст. Дар буҷети давлатии соли 2021 барои соҳаи маориф 5 миллиарду 597 

миллион сомонӣ пешбинӣ гардидааст, ки ин нисбат ба соли 2020-ум 11,2 фоиз зиёд мебошад. 

Маблағи зикршуда қариб 20 фоизи буҷети давлатиро ташкил дода, ба 6 фоизи маҷмӯи маҳсулоти 

дохилӣ баробар аст. Яъне Ҳукумати мамлакат бо дарназардошти нақши ҳалкунандаи соҳаи 

маориф дар тарбия кардану ба камол расонидани наслҳои ояндасоз – кадрҳое, ки рушди ҳамаи 

соҳаҳои давлат ва ҷомеа аз онҳо вобаста мебошад, аз тамоми имкониятҳо истифода карда 

истодааст. Аз ин лиҳоз, ҳар як роҳбар ва шахси масъули соҳаи маориф ва ҳар як омӯзгор 

вазифадор аст, ки рисолати худро софдилона ва аз рӯйи виҷдон анҷом дода, барои таълиму 

тарбияи насли босаводу соҳибмаърифат ва хештаншиносу ватандӯст саҳми фаъол гузорад. Барои 

ба воя расонидани насли донишманд, забондон ва дорои ҷаҳонбиниву фаҳмиши васеъ бояд, пеш 

аз ҳама, муассисаҳои таълимӣ бо омӯзгорони соҳибтахассус, навовару эҷодкор ва ба касби худ 

содиқ таъмин карда шаванд. Имрӯз дар муассисаҳои таҳсилоти умумии кишвар дар баробари 98 

ҳазору 400 нафар омӯзгори дорои таҳсилоти олӣ ва 30 ҳазору 300 нафар дорои таҳсилоти миёнаи 

касбӣ қариб 1800 нафар омӯзгорон бо таҳсилоти миёнаи умумӣ фаъолият мекунанд, ки чунин 

вазъ ба сифати таълим бетаъсир буда наметавонад. Бинобар ин, Вазорати маориф ва илм ва дигар 

сохторҳои марбутаро зарур аст, ки барои ҳарчи зудтар бо омӯзгорони ихтисосманд пурра таъмин 

намудани муассисаҳои таҳсилоти умумии кишвар чораҷӯӣ намоянд. Ҳукумати мамлакат дар 

раванди татбиқи сиёсати иҷтимоӣ ба масъалаи ислоҳоти соҳаи маориф ва ба стандарту 

барномаҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонидани он таваҷҷуҳи хосса зоҳир менамояд. 

Яке аз мавзуъҳои ҳалталаб дар ин самт буҷети вақт ва оғозу анҷоми соли таҳсил мебошад. 

Бо мақсади пешгирӣ кардани паҳншавии бемории сироятии КОВИД – 19 соли таҳсили 2019 

– 2020 мо дар ин масъала қарорҳои дахлдор қабул карда будем. Имсол низ бо дарназардошти 

тағйирёбии иқлим, гармшавии ҳаво ва паҳншавии мавҷи нави бемории зикршуда тибқи дастури 

Ҳукумати мамлакат анҷоми дарсҳо аз 14-уми июн ба 7-уми июн гузаронида шуд. Таҳлилҳо 

нишон медиҳанд, ки вобаста ба мушкилоту пайомадҳои тағйирёбии иқлим, гармшавии ҳаво, 

пайдоиши бемориҳои сироятӣ, ҳамчунин, мавқеи географӣ, обу ҳавои мамлакат, ҳолати равонии 

кӯдакон, имконияти вақту соатҳои дарсӣ ва барномаву стандартҳои таълимӣ мо бояд дар доираи 

ислоҳоти соҳа ба ин масъала нигоҳи нав ва воқеӣ дошта бошем. Аз ин рӯ, пешниҳод мегардад, 

ки соли таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишвар ҳамасола 1-уми июн 

ҷамъбаст карда шавад. Дар робита ба ин, ба Вазорати маориф ва илм супориш дода мешавад, 

ки пешниҳоду хулосаҳои худро дар ин хусус ба Ҳукумати мамлакат манзур намуда, ҷиҳати 

ворид кардани тағйиру иловаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа чораҳои зарурӣ андешад. 

Ислоҳоти соҳаи маориф, ки ҳоло дар мамлакат идома дорад, дар навбати аввал, ба баланд 

бардоштани сифати таълим ва ба меъёрҳои ҷаҳони муосир баробар намудани он нигаронида 

шудааст. Ин иқдом, пеш аз ҳама, бо роҳи баланд бардоштани маҳорати касбии омӯзгорони 
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муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишвар амалӣ карда мешавад. Аз ин рӯ, такмили ихтисос 

ва бозомӯзии касбии омӯзгорон, яъне такмили донишҳои заминавӣ, ба муҳити нави иқтисодиву 

иҷтимоӣ ва талаботи нави истеҳсолоту иҷтимоиёт мутобиқ гардонидани маҳорату малакаи онҳо 

кори муҳим ва ҳатмӣ мебошад. Яке аз масъалаҳои муҳим дар раванди таълим дар баробари ба 

хонандагон омӯзонидани донишҳои назариявӣ дар зеҳни онҳо ба вуҷуд овардани дониш ё 

малакаи амалӣ, яъне таҷрибаи ибтидоӣ мебошад. Ҳадафи асосии «Барномаи давлатии таъмини 

муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ бо кабинетҳои фаннӣ, озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази 

таълимӣ барои солҳои 2021 – 2025», ки аз ҷониби Ҳукумати мамлакат қабул гардидааст, маҳз аз 

ҳамин иборат аст. Тибқи таҳлилҳо вазъи иҷрои барномаи зикршуда дар аксари шаҳру ноҳияҳо 

қонеъкунанда нест ва роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру 

ноҳияҳоро зарур аст, ки иҷрои корҳои дар доираи он пешбинигардидаро дар муҳлатҳои 

муқарраршуда таъмин намоянд. 

Дигар масъалаи муҳим, ки ба татбиқи ҳадафи стратегии саноатикунонии мамлакат ва ба 

кишвари саноативу аграрӣ табдил додани Тоҷикистон мусоидат менамояд, омода кардани 

кадрҳои коргарӣ, мутахассисони соҳибкасби соҳаҳои техникӣ ва ба ин мақсад бо шароити 

зарурии техникиву технологӣ таъмин намудани муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ 

мебошад. Бо мақсади дастгирӣ ва рушди муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, 

таҳкими пояи моддиву техникӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати омода намудани 

мутахассисон бо Амри Президенти мамлакат аз 30-юми марти соли 2021 аъзои Ҳукумат, 

вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ ва дигар шахсони масъул ба муассисаҳои 

таълимии мушаххас ба ҳайси сарпараст вобаста гардидаанд. Дар як соли охир бо дарназардошти 

талаботи рӯз ҷиҳати ба танзим даровардани фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва 

миёнаи касбӣ як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ таҳияву тасдиқ ва мавриди иҷро қарор дода 

шуданд. Бо дастгириву ғамхориҳои ҳамаҷонибаи Ҳукумати мамлакат доир ба таъсиси 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии давлативу ғайридавлатӣ ва ба ин васила соҳибмаълумот 

гардонидани ҷавононе, ки хоҳиши соҳиб шудан ба маълумоти миёнаи касбиро доранд, имрӯз 

шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Аз ҷумла, дар соли таҳсили 2020 – 2021 дар кишвар 7 

муассисаи таҳсилоти миёнаи касбии давлатӣ ва ғайридавлатӣ ба фаъолият оғоз карда, дар онҳо 

ҳазорон нафар ҷавонон ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. Ҳоло дар кишвар 78 муассисаи 

таҳсилоти миёнаи касбӣ фаъолият дорад, ки нисбат ба соли 1991-ум 35 муассиса зиёд мебошад. 

Барои муқоиса хотирнишон месозам, ки дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ то 

соли 1991 аз рӯйи 147 ихтисос мутахассис омода карда мешуд. Имрӯз дар ин муассисаҳо тибқи 

талаботи бозори меҳнат аз рӯйи 306 ихтисос мутахассис тайёр карда мешавад. Яке аз ҳадафҳои 

асосии Ҳукумати мамлакат ба касбомӯзӣ ҷалб кардани калонсолон ва бо ҳамин роҳ барои онҳо 

фароҳам овардани имконияти машғул шудан ба ин ё он намуди фаъолият мебошад. Дар ин 

раванд, ташкили курсҳои кутоҳмуддати семоҳаю шашмоҳа ва нуҳмоҳа яке аз василаҳои муассир 

маҳсуб меёбад. 

Вазорати маориф ва илм, вазорату идораҳое, ки дар сохторашон муассисаи таълимӣ доранд 

ва сарпарастони ин муассисаҳо вазифадор карда мешаванд, ки ҷиҳати ташкили паркҳои 

технологӣ ва дар ин замина дар истеҳсолот татбиқ кардани натиҷаи корҳои илмӣ чораҳои 

судманд андешанд. 

Омӯзгорон ва хонандагони азиз! 

Ҳанӯз аз нахустин солҳои соҳибистиқлолӣ масъалаи баланд бардоштани саводнокиву 

маърифатнокии мардум, аз ҷумла наврасону ҷавонон, рушди таҳсилоти олии касбӣ, пайваста 

баланд бардоштани сатҳу сифати омодасозии мутахассисон, тавсеаи доираи ихтисосҳо ва 

ҷустуҷӯву дарёфти роҳу усулҳои наву пешрафта дар маркази таваҷҷуҳи Ҳукумати мамлакат 

қарор дода шуд. Дар робита ба ин, бори дигар таъкид месозам, ки давлатро кадрҳои донишманду 

соҳибмаърифат ва ватандӯсту ватанпарвар обод мекунанд. Ватан ва давлатро ҳаргиз бо ҷаҳлу 

бесаводӣ пеш бурдану соҳибӣ кардан имкон надорад. Зеро ҷаҳолату бесаводӣ фақат бадбахтиву 
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нокомӣ меоварад. Дар ҷаҳони муосир бе дастрасӣ ба илму инноватсияи муосир, техникаву 

технологияҳои пешрафта ва ташаккули ҷаҳонбинии илмиву техникӣ таъмин кардани пешрафти 

кишвар умуман имкон надорад. Бо эълон намудани саноатикунонии босуръати кишвар ҳамчун 

ҳадафи чоруми стратегии мамлакат мо мақсад дорем, ки истифодаи технологияҳои муосирро дар 

тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ густариш дода, тафаккури техникии аҳолӣ ва дар навбати аввал, 

ҷавонону наврасонро тавсеа бахшем, барои пешрафти илмҳои бунёдӣ, риёзиву табиӣ ва 

техникиву технологӣ фазои мусоид фароҳам оварем. Ба ҳамин хотир мо солҳои 2020 – 2040-ро 

бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ эълон кардем ва бовар дорем, ки ин 

иқдом ба рушди тафаккури техникӣ ва ҷаҳонбинии илмии ҷомеа такони ҷиддӣ мебахшад. Ҷиҳати 

амалисозии ҳадафҳои бистсола ва бо мақсади рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани 

ҷаҳонбинии илмӣ, таъмин кардани дастрасӣ ба техникаву технологияҳои замонавӣ, тавсеаи 

ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайванди илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён 

ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин, дарёфти 

истеъдодҳои нав дар ин самт ҳамасола баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии «Илм – фурӯғи 

маърифат»-ро эълон намудем. Иштироки фаъоли ҷавонону наврасон ва дигар қишрҳои ҷомеа дар 

давраҳои якуму дуюми ин озмун нишон медиҳад, ки онҳо ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, 

дақиқ ва риёзӣ таваҷҷуҳи зиёде доранд ва баргузории озмуни мазкур, махсусан, ба дарёфти 

ихтироъкорону навоварон ва донандагони хуби техникаву технологияҳои муосир мусоидат 

менамояд. 

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илм, муассисаҳои илмӣ ва 

таҳсилоти олии касбиро зарур аст, ки ҷиҳати дар сатҳи баланд ташкил кардану гузаронидани 

озмуни ҷумҳуриявии «Илм – фурӯғи маърифат» чораҷӯӣ намоянд ва минбаъд бо мақсади ҷалби 

бештари ҳамаи қишрҳои ҷомеа ба ин озмун тадбирҳои амалӣ андешанд. 

Ҳамчунин, хотирнишон менамоям, ки дар амалӣ гардидани иқдомоти зикршуда устодону 

омӯзгорон бояд нақши асосӣ дошта бошанд. Зеро омӯзгорон гурӯҳи пурнуфузе мебошанд, ки 

рисолати мафкурасозии миллат ва ҷомеа, босаводу соҳибмаърифат гардонидани наслҳои наврас 

ва барои кишвар ба камол расонидани кадрҳои ояндасоз ба дӯши онҳо вогузор шудааст. Аз ин 

хотир, мо минбаъд низ барои тақвияти мақоми омӯзгорон дар ҷомеа чораҷӯӣ мекунем. Бо 

мақсади татбиқи сиёсати давлату Ҳукумати мамлакат самти тарбияи кадрҳо, амалӣ намудани 

ҳадафҳои имрӯзу ояндаи кишвар ва бо мутахассисони соҳибкасб таъмин кардани тамоми соҳаҳо 

дар замони соҳибистиқлолӣ 28 муассисаи нави таҳсилоти олии касбӣ ба фаъолият оғоз намуд. Бо 

ғамхориву таваҷҷуҳи доимии Ҳукумати мамлакат ҳоло муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 

кишвар, ки қишри сершумор ва неруи созандаи ҷомеа – ҷавононро ба таълим фаро гирифтаанд, 

аз лиҳози шаклу мазмуни таҳсилот ва пояи моддиву техникӣ ба талаботи меъёрҳои 

байналмилалӣ наздик шуда, мақому мавқеи худро дар ҷомеа тақвият бахшида истодаанд.  

Дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ соли 1991-ум 1835 нафар номзадҳои илм ва 226 

докторҳои илм аз рӯи 136 ихтисос ба донишҷӯён таълим медоданд.Имрӯз аз шумораи умумии 

устодону омӯзгорон 4363 нафар соҳиби унвони илмӣ буда, аз онҳо 824 нафар докторҳо ва 3539 

нафар номзадҳои илм аз рӯи 533 ихтисос ба донишҷӯён дарс мегӯянд. Вобаста ба ин, як нуктаро 

таъкид месозам, ки барои омода намудани мутахассисон аз рӯи баъзе ихтисосҳо гоҳо 

муассисаҳои таълимие иқдом мекунанд, ки аз нигоҳи неруи кадрӣ ва заминаи моддиву техникӣ 

шароити мусоид надоранд. Гузашта аз ин, то ҳанӯз баъзе ихтисосҳое вуҷуд доранд, ки замони 

муосир ба мутахассисони дорои чунин ихтисосҳо ниёз надорад. 

Аз ин лиҳоз, Вазорати маориф ва илм вазифадор карда мешавад, ки ҷиҳати таҷдиду 

бознигарии ихтисосҳо, ҷорӣ кардани ихтисосҳои нав, омода кардани мутахассисони ба талаботи 

бозори меҳнати муосир ҷавобгӯ ва таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо омӯзгорони дорои 

дараҷа ва унвони илмӣ тадбирҳои қатъӣ андешад. Ба таҳсил фаро гирифтани шаҳрвандони 

хориҷӣ яке аз нишондиҳандаҳои асосии рейтинги муассисаи таҳсилоти олии касбӣ мебошад. Дар 

замони соҳибистиқлолӣ дар назди муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ вазифаи нав, яъне 
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муаррифии илм ва таҳсилоти олии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар ва пешниҳоди 

хизматрасониҳои таҳсилотӣ ба шаҳрвандони хориҷӣ пеш омад. Қобили зикр аст, ки як қатор 

донишгоҳу донишкадаҳои кишвар то имрӯз барои ба таҳсил ҷалб кардани шаҳрвандони хориҷӣ 

корҳои назаррасро ба анҷом расонидаанд. Дар натиҷа ҳоло дар 33 муассисаи таҳсилоти олии 

касбӣ аз 21 кишвари хориҷӣ 16 500 нафар донишҷӯён таҳсил доранд. Дар робита ба баланд 

бардоштани сифати таълим, хотирнишон месозам, ки дар ҷараёни таълим самаранок истифода 

кардани технологияҳои муосири иттилоотиву коммуникатсионӣ, таҳия ва истифодаи усулҳои 

фаъоли таълим ва низоми нави таълими ҷавобгӯ ба талаби замон ва мувофиқ ба асолати 

иҷтимоиву иқтисодии кишвар, тақвияти фаъолнокии донишҷӯён ва ҳайати омӯзгорон, таҳия ва 

ҷорӣ намудани барномаҳои муштараки таълимӣ дар миёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

талаби замон мебошад. Дар ин раванд, ҳамчунин, зарур аст, ки доир ба таҷдиди назар кардани 

ихтисосҳо вобаста ба талаботи бозори меҳнат, баланд бардоштани сифати таълим, таҳким 

бахшидани пайванди илм бо истеҳсолот ва дар асоси нақшаву барномаҳои таълимӣ ба роҳ 

мондани чопи китобҳои дарсӣ ба забони давлатӣ бояд мунтазам чораҷӯӣ карда шавад. Ҳамчунин, 

таъкид месозам, ки аз қабули қарори Ҳукумати мамлакат дар бораи ҷудо кардани грантҳои хурд 

ҷиҳати ҷалби донишҷӯён ба таҳияи лоиҳаҳои инноватсионӣ ва кашфиёту ихтироъкорӣ шаш сол 

сипарӣ гардидааст, вале аз бетаваҷҷуҳии роҳбарони як қатор муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

иҷрои он қонеъкунанда нест ва зарур аст, ки корҳо дар ин самт ҷоннок карда шаванд. Дар 

даврони истиқлол дар заминаи ҳамкориҳои байналмилалӣ миёни Тоҷикистон ва кишварҳои 

хориҷӣ 123 созишномаи ҳамкории байниҳукуматӣ дар соҳаи маориф, илм ва техника ва 83 

созишномаи ҳамкории байниидоравӣ ба тасвиб расидааст, ки дар асоси ин санадҳо ҳоло дар 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 33 кишвари хориҷӣ беш аз 40 000 ҷавонони соҳибистеъдоди 

мо аз рӯйи ихтисосҳои барои иқтисоди миллӣ зарурӣ таҳсил карда истодаанд. Таъсиси фонди 

махсуси Президенти Тоҷикистон ҷиҳати тайёр намудани мутахассисон дар кишварҳои хориҷӣ аз 

ҷумлаи ғамхориҳои Ҳукумати мамлакат доир ба дастгирии ҷавонони лаёқатманд мебошад. 

Ҳамчунин, аз соли таъсиси Стипендияи байналмилалии Президенти Тоҷикистон 

«Дурахшандагон» (2008) то соли таҳсили 2019 – 2020-ум 528 нафар шаҳрвандони мо дар зинаҳои 

гуногуни таҳсил (бакалавр, мутахассис, магистратура, аспирантура, ординатура, докторантура ва 

коромӯзӣ) дар донишгоҳҳои бонуфузи давлатҳои хориҷӣ ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. 

Таҳлили маълумоти панҷ соли охир нишон медиҳад, ки шумораи донишҷӯёни тибқи бурсияҳо ба 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбии хориҷи кишвар фиристодашуда дар соли 2019 нисбат ба 

соли 2015-ум 133 фоиз зиёд гардидааст. Дар доираи фаъолияти судманди Созмони Ҳамкории 

Шанхай, ки ба наздикӣ дар пойтахти кишварамон – шаҳри Душанбе ҷаласаи Шӯрои сарони 

давлатҳои ин созмон баргузор мегардад, фаъолияти Донишгоҳи Созмони ҳамкории Шанхай ба 

роҳ монда шудааст. Аз Ҷумҳурии Тоҷикистон 10 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба ҳайати 

донишгоҳи мазкур шомил буда, дар доираи барномаҳои табодули донишҷӯён ва омӯзгорон аз 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвари мо 236 нафар донишҷӯён ҳоло дар донишгоҳҳои 

узви Донишгоҳи Созмони ҳамкории Шанхай аз рӯйи барномаҳои магистратура ва забономӯзӣ 

таҳсил карда истодаанд. Ҳамчунин, дар доираи дигар созишномаҳои бо кишварҳои узви Созмони 

ҳамкориҳои Шанхай имзошуда ҳоло аз Тоҷикистон беш аз 1700 нафар донишҷӯён бо 

дарназардошти факултетҳои муштараки дар донишгоҳҳои узви созмон амалкунанда дар зинаҳои 

бакалавр, магистратура ва забономӯзӣ ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. 

Бо вуҷуди корҳои то имрӯз дар ин самт амалигардида, роҳбарони Вазорати маориф ва илм ва 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишварро зарур аст, ки ҷиҳати бастани созишномаҳои 

дуҷониба ва иҷрои самарабахши онҳо дар самти таҳсили донишҷӯён дар хориҷи кишвар, 

табодули омӯзгорон ва донишҷӯён, инчунин, такмили ихтисоси омӯзгорон дар муассисаҳои 

таълимиву илмии хориҷӣ тадбирҳои судманд андешад. 

Ҳозирини муҳтарам! 
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Навсозии мазмуну мундариҷаи таҳсилот яке аз омилҳои асосии беҳтар гардонидани вазъи 

таълиму тарбия ба шумор меравад, ки тавассути стандартҳои давлатӣ, нақшаву барномаҳои 

таълимӣ ва китобҳои дарсӣ роҳандозӣ карда мешавад. Яъне ба мазмуну мундариҷаи таҳсилот – 

стандарт, барномаву нақшаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ бояд тағйирот ворид карда шуда, 

ташаккули ҳувияти миллӣ, ватандӯстӣ, арҷгузорӣ ба дастовардҳои замони истиқлол ва арзишҳои 

давлатдории миллӣ ҳамчун масъалаи муҳимми таълиму тарбия дар маркази таваҷҷуҳ қарор 

дошта бошад. Дар ин росто, бояд ба масъалаҳои баланд бардоштани сатҳи маърифатнокиву 

саводнокии наврасону ҷавонон, маҳорати сухандониву суханварӣ, тарбия намудани онҳо дар 

рӯҳияи худшиносӣ, ҳисси миллӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва эҳтироми забон, фарҳанг ва 

таърихи бостонии миллат эътибори аввалиндараҷа дода шавад. Инчунин, зарур аст, ки барои 

ҳалли мушкилоти муассисаҳои таълимии ақаллиятҳои миллӣ ва ҷоннок намудани омӯзиши 

таъриху фарҳанги халқи тоҷик дар ин муассисаҳо тарҷумаи китобҳои дарсӣ, пеш аз ҳама, 

таърихи халқи тоҷик, забони давлатӣ ва ҷуғрофияи Тоҷикистон ба забони ақаллиятҳои миллӣ 

ҳарчи зудтар ба анҷом расонида шавад. Дар баробари ин, ҷиҳати татбиқи низоми босалоҳият дар 

муассисаҳои таълимӣ бояд таваҷҷуҳи хос зоҳир карда шавад. Чунин муносибат на танҳо ба 

баланд гардидани шавқу завқи донишандӯзӣ ва дар амал истифода намудани донишҳои 

назариявӣ, балки ба тақвияти қобилияти андешаронӣ, ташаккули шахсияти насли наврас 

мусоидат намуда, заминаи воқеии инкишофу истифодаи имкониятҳои зеҳниро дар раванди 

таълим ва берун аз он таъмин месозад. Дар доираи татбиқи «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои 

табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» барои боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани 

омӯзиши илмҳои зикршуда, тавсеаи тафаккури техникӣ, ҷалби ҷавонон ба таҳқиқот доир ба 

илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, татбиқи таҷрибаҳои инноватсионӣ ва натиҷаи корҳои 

илмӣ дар истеҳсолоти ватанӣ нашри «Донишномаи риёзӣ» ва «Фарҳанги истилоҳоти риёзӣ» кори 

муҳим ва талаби замон мебошад. Тайёр намудани мутахассисони касбу ҳунарҳои ҷавобгӯ ба 

талаботи бозори меҳнати дохилӣ ва хориҷӣ имрӯз дар сиёсати давлати Тоҷикистон яке аз 

самтҳои афзалиятнок буда, давлату Ҳукумати мамлакат барои ноил шудан ба ин ҳадаф тавассути 

афзоиш додани маблағгузории ҳамаи зинаҳои таҳсилот пайваста чораҷӯӣ менамояд. Вобаста ба 

масъалаҳои таълиму тарбия мехоҳам хотирнишон созам, ки барои ба камол расонидани наслҳои 

соҳибмаърифату боистеъдод китобу китобхонӣ нақши бағоят муҳим ва ҳатто ҳалкунанда дорад. 

Аз ин лиҳоз, мо бо мақсади баланд бардоштани сатҳи донишу маърифатнокии мардуми кишвар 

ва махсусан, наврасону ҷавонон, ҳарчи бештар ба китобу китобхонӣ ҷалб кардани онҳо, беҳтар 

гардонидани сифати хониш, такмили маҳорати суханшиносиву сухангӯӣ, рӯ овардан ба осори 

адибони номвари тоҷик ва ҷаҳон, эҳтиром гузоштан ба таърих, забон, илму адаб ва фарҳангу 

тамаддуни бостонии миллӣ, яъне дар маҷмӯъ, тарбияи маънавии ҷомеа озмуни «Фурӯғи субҳи 

доноӣ китоб аст»-ро роҳандозӣ кардем. Таҳлилу мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки ҳанӯз ҳам 

вазъи ҷалбу фарогирии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ, миёна ва ибтидоии касбӣ ва 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба ин озмун нигаронкунанда боқӣ мемонад. 

Бинобар ин, сабабу омилҳои кам мутолиа кардани китоб аз тарафи донишҷӯёну хонандагон бояд 

ҳамаҷониба таҳти омӯзишу таҳқиқи мутахассисон ва олимони соҳаи мактабшиносиву омӯзгорӣ 

қарор дода шавад. Дар ин самт, пеш аз ҳама, зарур аст, ки худи устодону омӯзгорон ва падару 

модарон китобдӯсту китобхон бошанд ва ба наврасону ҷавонон ибрат нишон диҳанд. Аз таҳлилу 

арзёбиҳо доир ба сифати таҳсилот бармеояд, ки яке аз сабабҳои асосии паст шудани сифати 

хониш ва ба хондани китобҳои бадеӣ камтар таваҷҷуҳ кардани хонандагон, пеш аз ҳама, дар он 

аст, ки солҳои навадуми асри гузашта вобаста ба вазъи сиёсиву иҷтимоии ҳамон давра фанни 

забони тоҷикӣ ва фанни хониш дар синфҳои ибтидоӣ муттаҳид карда, то ба ҳол ин ду фан якҷо 

таълим дода мешавад. Яъне дарс ё фанни хониш, ки барои рушди маҳорату малакаи хониш, 

беҳтар гардидани сифати хондани китоб, таҳлили маънои калимаҳо ва суханвару сухандон 

шудани хонандагон яке аз фанҳои асосӣ буд, аз нақшаҳои таълимӣ бардошта шуд. Чунин иқдом 
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танҳо дар муассисаҳои таълимии кишвари мо сурат гирифтааст, вале дар тамоми кишварҳои 

ҳамсоя ва аксари мамолики ҷаҳон фанни хониш ҳамчун дарси алоҳида таълим дода мешавад. 

Бинобар ин, Вазорати маориф ва илм вазифадор карда мешавад, ки ҷиҳати дар доираи 

соатҳои барои фанни забони тоҷикӣ ҷудошуда (дар ҳаҷми 10 соат дар як ҳафта) ба таври алоҳида 

таълим додани фанҳои забони тоҷикӣ ва хониш озмоиш гузаронида, пас аз он ҷиҳати ҷорӣ 

кардани дарси забони тоҷикӣ ва дарси хониш дар синфҳои ибтидоӣ, нашри китобҳои ин ду фан 

ва таҷдиди назар кардани нақшаҳои таълимии синфҳои ибтидоӣ тадбирҳои зарурӣ андешад. 

Ҳозирини гиромӣ! 

Шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти Ватани соҳибистиқлоламон сол ба сол рушд карда 

истодааст. Дар шаҳр дар баробари бунёди иншооти муҳимми инфрасохтори пойтахт ба масъалаи 

сохтмон ва таъсиси муассисаҳои таълимии наву замонавӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир 

таваҷҷуҳи махсус зоҳир мегардад. Бояд гуфт, ки танҳо тайи солҳои 2017 – 2020 дар 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. Илова бар ин, дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба ифтихори 30 – солагии истиқлоли 

давлатӣ дар шаҳри Душанбе бунёди 19 муассисаи таҳсилоти умумӣ бо зиёда аз 41 ҳазор ҷойи 

нишаст ва сохтмони 7 муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои 1900 кӯдак идома дорад. Сохтмони 

гимназия барои хонандагони болаёқат дар кӯчаи Соҳилии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе 

соли 2019 барои 2500 нафар хонанда оғоз гардида буд. Муассисаи имрӯз ифтитоҳшуда, ки дар 

миқёси кишвар калонтарин ба ҳисоб меравад, аз 6 бинои чорошёна ва 1 бинои панҷошёна иборат 

мебошад. Муассиса аз 73 синфхона, озмоишгоҳҳои фаннӣ, аз ҷумла, физика, химия, биология, 

синфхонаҳои лингофонӣ барои омӯзиши забонҳои русӣ, англисӣ, олмонӣ ва чинӣ, китобхона бо 

толори хониш, толори китобхонаи электронӣ, синфхонаҳои таълими меҳнат оид ба коркарди 

филизот, чӯб, ҳайкалтарошӣ, барои омӯзиши либосдӯзӣ, хӯрокпазӣ ва дигар кабинетҳои 

ёрирасони зарурӣ иборат аст. Ҳамчунин, муассиса дорои беҳтарин шароити машқу тамрин, 

ҳуҷраҳои хоб барои хонандагони синфҳои поёнӣ, 2 толори варзиш, ошхонаи хонандагон барои 

340 ҷойи нишаст ва ошхона барои омӯзгорон мебошад. Роҳбарият ва сокинони шаҳри Душанбе 

дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар ба истиқболи ҷашни мубораку муқаддаси 30 – 

солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон нақшаҳои азими созандаро амалӣ намуда, то ба имрӯз 

беш аз 250 иншооти нави иҷтимоиву истеҳсолӣ, аз ҷумла 57 корхонаи муосири саноатиро бунёд 

карда, ба истифода супориданд, ки ифтитоҳи муассисаи таълимии имрӯза аз ҷумлаи онҳост. 

Тавре ки болотар зикр гардид, дар давоми як сол, яъне соли ҷорӣ зиёда аз 200 муассисаи 

таълимии нав ба истифода дода мешавад. Падару модарони муҳтарам бояд раванди таълиму 

тарбияи фарзандони худро ҷиддӣ назорат кунанд ва ба масъалаи фароҳам овардани шароит 

барои илму донишомӯзии онҳо эътибори аввалиндараҷа диҳанд. Ҳадафи мо аз фароҳам сохтани 

шароити беҳтарин барои таълиму тарбияи шумо – фарзандони азиз, аз он иборат аст, ки бо 

истифода аз чунин имкониятҳои мусоид хуб хонед, илму дониш омӯзед, касбу ҳунарҳои 

замонавиро аз худ намоед ва дар оянда ба халқу Ватан ҳамчун кадрҳои ҷавон содиқона хизмат 

кунед. Шумо – наврасону ҷавонони имрӯза, яъне насли хушбахти замони истиқлол соҳибони 

ояндаи Ватан, давлат ва номбардорони фардои миллат ҳастед. Мо аз ҳар яки шумо умеди зиёд 

дорем. 

Бори дигар тамоми хонандагону донишҷӯёни азиз, устодону омӯзгорони гиромӣ ва падару 

модарони муҳтарами кишварро ба муносибати ҷашни муқаддаси 30 – солагии истиқлоли 

давлатӣ, Рӯзи дониш, Дарси сулҳ ва ифтитоҳи 214 муассисаи навбунёди таълимӣ, ки дар тамоми 

қаламрави мамлакат дар арафаи ҷашни бузурги миллӣ дарҳои худро ба рӯйи фарзандони 

мардуми Тоҷикистон боз карданд ва ин боргоҳи маърифат самимона табрик гуфта, барояшон 

тансиҳатӣ, умри бобаракат, ҳисси баланди милливу ватандӯстӣ ва ба шогирдони гимназияи 

муҳташаму зебои имрӯза хониши хубу аъло орзумандам. 

Ҳамеша саломату хушбахт бошед! 
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ТАРАННУМИ ИСТИҚЛОЛ 

 

СОҲИБИ ДАВЛАТИ МИЛЛИИ ХУД БОЯД БУД 
 

Иқтибос аз суханронии Асосгузори сулуҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

дар ҷаласаи ботантана ба муносибати 30-солагии Истиқлоли давлатӣ 
 

Ҳамватанони азиз! 

Ҳозирини гиромӣ! 

Нуҳуми сентябр барои мардуми 

куҳанбунёд, фарҳангсолор ва шарафманди 

тоҷик яке аз санаҳои сарнавиштсози таърихӣ 

ва лаҳзаҳои хушбахтиву сарбаландӣ 

мебошад. Халқи азизи Тоҷикистон сиюмин 

солгарди истиқлолу озодии кишвари 

маҳбуби худро бо эҳсоси саршор аз 

ифтихори ватандорӣ таҷлил менамояд. Зеро 

истиқлоли давлатӣ бузургтарин ва 

муқаддастарин неъмат, нишонаи олии 

ҳувияти миллӣ, ифтихор ва номуси 

ватандорӣ, рамзи ҳастии миллати бостонӣ ва 

соҳибихтиёру соҳибдавлати тоҷик ва асоси 

хушбахтиву сарбаландии сокинони 

Тоҷикистон мебошад. Бо камоли шодмониву 

сарфарозӣ тамоми мардуми шарифи 

Тоҷикистон – хурду бузурги мамлакат, 

ҳамватанони бурунмарзӣ ва ҳамаи шумо – 

ҳозирини гиромиро ба ифтихори ин ҷашни 

муқаддас ва бузурги таърихӣ самимона 

табрику таҳният мегӯям. 

Мехоҳам махсус хотирнишон намоям, 

ки ин рӯзи босаодат, яъне ҷашни сисолагии истиқлолу озодӣ ва бузургтарин дастоварди ин давра 

– сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ ба мардуми шарифи Тоҷикистон ба осонӣ муяссар 

нашудааст. Дар зарфи 30 соли сипаришуда барои расидан ба ин лаҳзаҳои пурнишот мо ҳама якҷо 

таҳдиду хатарҳои зиёд ва мушкилоти ниҳоят сахту сангинро паси сар кардем. Роҳи таърихие, ки 

халқи тоҷик, хусусан, дар солҳои аввали истиқлол сипарӣ намуд, як масири пур аз даҳшату 

фоҷиа, маҳрумияту машаққат ва монеаву мушкилот буд.... 

Даҳшати ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ ҳеҷ гоҳ аз хотири мардум ва саҳифаҳои таърихи навини 

кишвар фаромӯш намешавад. Дар он айёми вазнину мудҳиш фаъолияти сохтору мақомоти 

давлатӣ пурра фалаҷ гардида, низоми идоракунии давлатӣ амалан барҳам хӯрда, Конститутсия ва 

дигар қонунҳо поймол ва дар кишвар фазои беҳокимиятиву хушунату зӯроварӣ ҳукмфармо 

гардида буд. Бузургтарин фоҷиа дар он рӯзҳо хатари аз байн рафтани давлати ҷавони тоҷикон ва 

пароканда гардидани миллати тоҷик буд.... 

Бояд гуфт, ки Тоҷикистон ба ҳайси давлати истиқлоли худро эълонкарда зиёда аз як сол 

рамзҳои давлатӣ, яъне Парчам, Нишон ва Суруди миллӣ надошт. Дар иҷлосияи тақдирсози 

Шӯрои Олӣ нахустин рамзи давлатӣ – Парчам қабул карда шуд ва корҳо доир ба таҳияву қабули 

дигар рамзҳои давлатӣ ва Конститутсия оғоз гардиданд. Зеро шароити соҳибистиқлолӣ талаб 

мекард, ки дар кишвар ҳарчи зудтар ислоҳоти конститутсионӣ гузаронида, Конститутсияи 
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давлати соҳибихтиёр қабул гардад ва дар он мақсаду мароми ҷомеа, давлат ва сохти давлатдорӣ 

муайян карда шавад. Ҳамин тавр, 6 ноябри соли 1994 бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ аввалин 

Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиқлол қабул гардид ва Президенти кишвар аз ҷониби 

халқи мамлакат интихоб карда шуд. Сохт ва моҳияти давлатдорие, ки дар Конститутсия дарҷ 

гардид, аз ҷониби мардуми кишвар пуштибонӣ ва қабул карда шуд ва дере нагузашта таърих 

дурустии роҳи интихобкардаи моро собит сохт. Баробари рушду тараққиёти ҷомеа зарурат пеш 

омад, ки ба Конститутсия тағйиру иловаҳои дахлдор ворид карда шаванд. Бо ин мақсад солҳои 

1999, 2003 ва 2016 аз тариқи раъйпурсии умумихалқӣ ба Конститутсия тағйиру иловаҳо ворид 

карда шуданд. Аз ҷумла дар асоси тағйироти соли 1999 дар мамлакат парламенти касбии иборат 

аз ду палата – Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон таъсис дода шуд. Дар он айём ҳамчунин, 

барқарор кардани фаъолияти сохтору мақомоти фалаҷшудаи давлатӣ, ба Ватан баргардонидани 

гурезаҳо, таъҷилан аз байн бурдани хавфи гуруснагӣ, барқарор намудани манзилҳои харобгашта 

ва иншооту биноҳои сӯхтаву валангоршуда вазифаи фаврии роҳбарияти навинтихобшудаи 

давлат ба шумор мерафт. Бар асари ҷанги шаҳрвандӣ солҳои 1992 – 1997 ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти саноатӣ се баробар ва маҳсулоти кишоварзӣ ду баробар коҳиш ёфт. Ҳукумати 

мамлакат, бо вуҷуди имкониятҳои ниҳоят маҳдуди молиявию иқтисодӣ, ба андешидани тамоми 

тадбирҳои зарурӣ барои рафъи мушкилоти он рӯзҳо оғоз намуд. Яъне замоне, ки ҳанӯз ҷангу 

даргириҳо дар минтақаҳои алоҳидаи кишвар идома доштанд, мо дар баробари ба Ватан 

баргардонидани гурезаҳо, муҳайё кардани шароити зиндагӣ ва ҷойи кор барои онҳо ҳамаи саъю 

талоши худро ба ҳалли масъалаҳои барқарорсозии иқтисоди фалаҷгаштаи кишвар сафарбар 

сохтем ва пастравии иқтисоди миллиро боздошта, танҳо соли 2000-ум ба марҳалаи рушд ворид 

шудем... 

Дар сиёсати иқтисодии Ҳукумати Тоҷикистон рушди соҳаи саноат ба сифати яке аз омилҳои 

пешбарандаи иқтисоди миллӣ, таъминкунандаи аҳолӣ бо шуғли доимӣ, сарчашмаи муҳимми 

даромади буҷети давлат ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ эътироф шуда, саноатикунонии босуръат 

ҳамчун ҳадафи навбатӣ эълон гардид... 

Мо барои расидан ба ҳадафи чоруми стратегӣ, ки ба ташкили садҳо ҳазор ҷойи нави корӣ ва 

кам кардани муҳоҷирати меҳнатӣ мусоидат намуда, иқтидори содиротии кишварро баланд 

мебардорад, ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ карда истодаем. Ҳукумати мамлакат тайи замони 

соҳибистиқлолӣ ҷиҳати ҳифзи амнияти озуқавории кишвар тавассути ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ 

ва татбиқи даҳҳо барномаи соҳавӣ, аз ҷумла дар самти таҷдиди сохтори ташкиливу ҳуқуқии 

хоҷагиҳо, ба гардиши кишоварзӣ ворид кардани заминҳои бекорхобида, васеъ ба роҳ мондани 

кишти такрорӣ, афзоиш додани майдони боғу токзор ва таъмин намудани дастрасии деҳқонон ба 

манбаъҳои молиявӣ ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ гардонид ва мо бо ҳамин роҳ ба суръати 

баланди рушди соҳаи кишоварзӣ муваффақ гардидем... 

Муваффақ шудани давлатамон ба яке аз ҳадафҳои стратегии худ – раҳоӣ ёфтан аз бунбасти 

коммуникатсионӣ дастоварди бузурги даврони истиқлол мебошад... 

Имрӯз Тоҷикистон дар арзёбии дастрасӣ ба қувваи барқ дар таҳлилҳои Форуми ҷаҳонии 

иқтисодӣ ҷойи дуюмро ишғол намуда, аз рӯи фоизи истеҳсоли «энергияи сабз» шашум кишвари 

пешсафи сайёра мебошад ва баъди пурра ба истифода додани нерӯгоҳи барқи обии «Роғун» боз 

ду зина боло рафта, мақоми чорумро ишғол менамояд. Тоҷикистон дар беҳдошти вазъи экологии 

минтақа ва сайёра вобаста ба ҳаҷми партови газҳои гулхонаӣ низ яке аз ҷойҳои баландтаринро 

ишғол мекунад. Зеро 96 фоизи неруи барқ дар кишвари мо аз манбаъҳои барқароршавандаи 

энергия истеҳсол мегардад. 

Ҳамватанони азиз! 
Дар солҳои истиқлоли давлатӣ рушди соҳаҳои иҷтимоӣ аз ҷумлаи самтҳои афзалиятнок 

эълон гардида, барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳи дониш ва маърифатнокиву саводнокии 
мардум, ҳифзи саломатии аҳолӣ ва зина ба зина беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии 
сокинони кишвар ҳамаи захираву имкониятҳо сафарбар карда шуданд. Тибқи талаботи замони 
муосир дар тамоми зинаҳои таҳсилот стандартҳои нави таълимии давлатӣ ҷорӣ гардиданд. 
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Маблағгузории соҳаи маориф дар замони истиқлоли давлатӣ садҳо баробар афзуда, беш аз 3 
ҳазор бинои нави таълимӣ барои 1 миллиону 270 ҳазор ҷойи нишаст бунёд ва ба истифода 
супорида шуд. Ҳоло муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии кишвар 2 миллиону 109 ҳазор нафар 
хонандагонро ба таҳсил фаро гирифтаанд. Имрӯз дар мамлакат 75 гимназия ва 75 литсей, 9 
мактаби президентӣ, 6 литсей барои хонандагони болаёқат ва 63 муассисаи таълимии хусусӣ 
фаъолият дорад. Ҳамзамон бо ин, дар кишвар 78 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ бо 
фарогирии 87 000 нафар донишҷӯ фаъолият дошта, вобаста ба талаботи бозори меҳнат аз рӯйи 
садҳо ихтисос мутахассис тайёр мекунанд. Агар соли 1991 шумораи муассисаҳои таҳсилоти олӣ 
ҳамагӣ 13 ва донишҷӯён 70 ҳазор нафарро ташкил карда бошад, имрӯз шумораи муассисаҳои 
таҳсилоти олӣ ба 41 ва донишҷӯён ба 245 ҳазор нафар расидааст. Мо дар замони истиқлол ба 
омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва дар навбати аввал, русиву англисӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот 
эътибори ҷиддӣ додем ва бо қаноатмандӣ изҳор медорем, ки дар ин самт ба пешравиҳои 
бесобиқа ноил гардидем. Имрӯз беш аз 40 ҳазор нафар ҷавонони боистеъдоди Тоҷикистон, ки 
донандагони забонҳои хориҷӣ мебошанд, дар 33 давлати пешрафтаи ҷаҳон ва зиёда аз 100 ҳазор 
нафар, ки ҳамчунин донандаи забонҳои хориҷӣ мебошанд, дар дохили кишвар таҳсил карда 
истодаанд. Мо ба масъалаи рушди илми ватанӣ, хусусан, илмҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ 
аҳаммияти аввалиндараҷа дода, Академияи илмҳоро, ки ниҳоди асосии пешбарандаи илми 
ватанӣ мебошад, дар замони соҳибистиқлолӣ на танҳо ҳифз кардем, балки ба он мақоми баланди 
миллиро сазовор донистем. Илова бар ин, ҷиҳати омода кардани кадрҳои баландихтисоси илмӣ 
Комиссияи олии аттестатсионӣ таъсис дода шуд. Бо дарназардошти он ки рушди тафаккури 
техникӣ ва тавсеаи ҷаҳонбинии илмӣ аз ҷумлаи масъалаҳои мубрами рӯз мебошад, мо солҳои 
2020 – 2040-ро «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи 
илму маориф» эълон кардем, ки ҳоло амалисозии чорабиниҳои он оғоз шудааст. Ҳамчунин, бо 
мақсади тақвият бахшидан ба рушди тафаккури техникӣ, тавсеаи ҷаҳонбинии илмӣ, 
ихтироъкориву навоварӣ ва дарёфти истеъдодҳои ҷавон имсол шабакаи алоҳидаи телевизионии 
«Илм ва табиат» таъсис дода, озмуни ҷумҳуриявии «Илм – фурӯғи маърифат» эълон карда шуд, 
ки ҳамасола баргузор хоҳад гардид. Мо барои дастгирии омӯзгорони пешқадами фанҳои табиӣ, 
риёзӣ ва дақиқ мукофоти махсуси давлатӣ таъсис додем ва бо мақсади ташвиқи омӯзгороне, ки 
шогирдони онҳо дар озмуни зикршуда ғолиб мешаванд, мукофоти пулӣ муқаррар намудем. Бо 
амалӣ намудани иқдомоти зикршуда мо бовар дорем, ки пешрафти илм, ташаккули тафаккури 
илмиву техникии муосир, тавсеаи ҷаҳонбинии илмӣ дар байни наврасону ҷавонон ва 
ихтироъкориву навоварӣ такони ҷиддӣ пайдо карда, ин раванд ба пешрафти ояндаи Тоҷикистон 
ва табдил ёфтани он ба кишвари саноативу аграрӣ ҳамаҷониба мусоидат хоҳад кард. Зеро 
ояндаро бидуни технологияҳои пешрафтаи коммуникатсиониву рақамӣ тасаввур кардан аз имкон 
берун мебошад. Мо мушоҳида карда истодаем, ки дар ҳазораи нав, яъне дар асри пешрафти 
босуръати илм ва техникаву технологияҳо давлатро бо низоми асримиёнагӣ ва хурофоту 
тафаккури ақибмонда обод кардан ғайриимкон аст. Баръакс, давлатро танҳо кадрҳои пешрафтаву 
донишманд, соҳибмаърифату баландихтисос ва навовару ихтироъкор метавонанд соҳибӣ кунанд 
ва тараққиёти онро таъмин намоянд. Дар шароите, ки кишварҳои пешрафта ҳар рӯз як кашфиёту 
ихтироъкорӣ мекунанд, технологияҳои ба талаботи рӯз мувофиқ истеҳсол менамоянд, мо низ 
бояд кӯшиш кунем, ки аз дигарон ақиб намонем ва кишвари худро аз дастнигарӣ раҳо созем. 
Вобаста ба ин, як мисол меорам. Соли дуюм аст, ки аҳли башар аз пандемияи коронавирус ранҷ 
мекашад. Вақте инсон бемор мешавад, фақат ба мутахассис, яъне табиб муроҷиат мекунад, зеро 
ин беморӣ ва ҳар гуна бемории дигарро бо хурофот пешгирӣ намудану табобат кардану аз байн 
бурдан илоҷ надорад. Мову шумо шоҳидем, ки ваксина, яъне илоҷи пешгирӣ кардани ин беморӣ 
ва дигар дорувориву таҷҳизоти табобати онро кишварҳои тараққикарда, яъне онҳое, ки соҳиби 
илм, дониш, ихтирооту навоварӣ ва техникаву технологияҳои пешрафта мебошанд, пайдо 
карданд ва мардуми худро аз хатару ранҷи бемории зикршуда наҷот бахшиданд. Як нуктаро 
борҳо гуфтаам ва ҳоло бори дигар такрор мекунам, ки бесаводӣ ва сатҳи пасти маърифат асоси 
хурофот, ифротгароӣ ва ҷаҳолат аст ва ҷаҳолат ба инсон танҳо бадбахтӣ меорад. Таҷрибаи талхи 
ҷанги шаҳрвандии дар кишвари мо рухдода ин ҳақиқатро возеҳ нишон дод, ки мо онро ҳаргиз 
фаромӯш намекунем. Мо то имрӯз бо мушкилоти нарасидани кадрҳои баландихтисос рӯ ба рӯ 
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ҳастем. Зеро аз ҳар кишваре, ки дар он ҷангу нооромӣ мешавад ва ҷаҳолату хурофот ҳукмфармо 
мегардад, пеш аз ҳама, беҳтарин кадрҳо, яъне олиму донишманд, табибу муҳандис, устоду 
омӯзгор, ҳунарманду меъмор, ихтироъкору навовар ва тоҷиру соҳибкор ба кишвари дигар кӯч 
мебандад. Маҳз ба ҳамин хотир, ман дар тамоми давраи соҳибистиқлолӣ рушди илму маорифро 
ҳамчун самти муҳимтарин ва аввалиндараҷаи сиёсати давлат дастгирӣ менамоям. Илм, маориф 
ва техникаву технологияҳо ҳар қадар рушд ёбанд, давлат ҳамон қадар рушду тараққӣ мекунад ва 
сатҳу сифати зиндагии мардум беҳтар мегардад. Агар мо хоҳем, ки Тоҷикистон дар қатори 
кишварҳои пешрафта мақоми сазовор дошта бошад, ба рушди илму маориф ва техникаву 
технологияҳо, бахусус, илмҳои табиӣ, риёзӣ ва дақиқ эътибори боз ҳам бештар диҳем. Кадрҳои 
донишманд, соҳибкасбу баландихтисос ва содиқ ба Ватан, давлат ва миллатро тарбия кунем ва 
зимоми корҳои давлатро ба дасти онҳо супорем, зеро ояндаи Ватан ва соҳибони фардои давлат 
наврасону ҷавонони имрӯзаи мо мебошанд... 

Ҳозирини гиромӣ! 
Дар даврони истиқлоли давлатӣ мақоми занону бонувон дар ҷомеа тақвият пайдо карда, 

фаъолияти онҳо дар вазифаҳои роҳбарии шохаҳои гуногуни ҳокимияти давлатӣ, соҳаҳои 
иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, корхонаҳои давлатӣ ва бахши хусусӣ бамаротиб вусъат ёфт... 

Мо ифтихор мекунем, ки имрӯз бонуи тоҷик ҳамчун чеҳраи сиёсӣ, вакил, олим, омӯзгору 

табиб ва муҳандису адиб шинохта шудааст ва сафи бонувони олиму ихтироъкор, ҳунарманду 

эҷодкор ва хоҷагидору соҳибкор торафт меафзояд... 

Дар соҳаҳои калидии иҷтимоӣ, яъне маориф имрӯз беш аз 73 фоиз, илм 26,5, тандурустӣ ва 

ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 68 ва фарҳанг 51 фоизро занону бонувон ташкил медиҳанд... 

Бо қаноатмандӣ изҳор медорам, ки тайи солҳои соҳибистиқлолӣ дар Тоҷикистон наврасону 

ҷавононе ба камол расиданд, ки имрӯз мо бо ҳисси миллӣ ва садоқати онҳо ба Ватан, инчунин, 

бо сатҳи илму дониш, одобу ахлоқ ва саъю талоши ин насл воқеан ифтихор мекунем. Ҳоло 

ҷавонони донишманду соҳибмаърифат, бонангу номус, ватандӯсту ватанпарвар ва далеру ғаюри 

мо дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат, аз ҷумла дар бунёди иншооти азиму тақдирсози 

кишвар, ободонии Ватан, ҳифзи суботу оромии мардум ва ҳимояи марзу буми Тоҷикистон саҳми 

басо арзишманд гузошта истодаанд. 

Дӯстони арҷманд! 

Баъди ба даст овардани неъмати бузурги истиқлолу озодӣ мо ба эҳёи арзишҳои милливу 

фарҳангии мардуми куҳанбунёдамон оғоз кардем. Тоҷикон аз замонҳои хеле қадим, яъне дар 

тӯли таърихи беш аз 6000 – солаи худ соҳиби саводу дониш, девону дафтар, меъмору шаҳрсоз, 

шаҳрдору шаҳрнишин, яъне миллати фарҳангсолору тамаддунсоз мебошанд. Маҳз ба ҳамин 

хотир, яъне ҷиҳати баланд бардоштани ҳисси миллӣ ва худогоҳиву худшиносии мардум, 

инчунин, барои тарбияи наслҳои имрӯза истифода кардани мероси бузурги ахлоқиву маънавӣ ва 

арзишҳои ҷовидонаи фарҳангии гузаштагон мо тайи сӣ сол даҳҳо ҷашну чорабиниҳои муҳимро 

баргузор намудем. Ҷашни 1100 – солагии давлатдории Сомониён, 2700 – солагии китоби 

муқаддаси «Авасто», Соли бузургдошти тамаддуни ориёӣ, 1150 – солагии устод Рӯдакӣ, Соли 

бузургдошти Имоми Аъзам, 1000 – солагии Носири Хусрав, 800 – солагии Мавлоно 

Ҷалолиддини Балхӣ, 700 – солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, 700 – солагии Камоли Хуҷандӣ, 

2700 – солагии шаҳри Кӯлоб, 2500 – солагии шаҳри Истаравшан, 3000 – солагии маданияти 

Ҳисор, 5500 – солагии Саразми бостонӣ ва даҳҳо ҳамоиши дигар аз ҷумлаи онҳо мебошанд. Дар 

ин раванд, мо мероси мусиқии «Шашмақом» ва «Фалак», ҷашнҳои Наврӯз, Меҳргон, Тиргон ва 

Садаро дубора эҳё кардем... 
Бунёд ва ба фаъолият оғоз кардани бинои нави Китобхонаи миллӣ барои 10 миллион нусха 

китоб, Осорхонаи миллӣ, Кохи Наврӯз, Наврӯзгоҳ, театри шаҳри Хоруғ ва 40 қасри фарҳанг дар 
маркази шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз дастовардҳои арзишманди фарҳангии мо дар даврони 
истиқлоли давлатӣ ба ҳисоб мераванд... 

Бо ифтихору қаноатмандӣ иброз медорам, ки дар тӯли сӣ соли соҳибихтиёрӣ барои таъмин 
намудани пешрафти забони тоҷикӣ ҳамчун нишонаи возеҳи ҳастии миллати тоҷик ва асоси 
маънавиёту худшиносии тоҷикон корҳои назаррас анҷом дода шуданд. Қабул гардидани қонун 
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«Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва эълон шудани Рӯзи забони давлатӣ боз як 
қадами муҳим дар роҳи эҳтирому бузургдошти забони тоҷикӣ ва боз ҳам тавсеа бахшидани 
вазифаҳои ҷамъиятии он гардид. Яке аз омилҳои асосии пойдорӣ ва густариши забони адабии 
тоҷикӣ ва фарҳанги миллӣ эҳтироми мардуми соҳибмаърифати мо ба китобу китобхонӣ 
мебошад. Бамаротиб зиёд гардидани чопи китобҳои нав, бознашри асарҳои мондагори 
нависандагону шоирони классику муосири тоҷик, аз ҷумла силсилаи «Ахтарони адаб», инчунин, 
осори адибони номвари ҷаҳонӣ ба забони тоҷикӣ на танҳо ба рушди забондониву суханронии 
оммаи васеъ, балки ба густариши худогоҳии миллӣ, тавсеаи ҷаҳони маънавӣ, боз ҳам боло 
рафтани сатҳи маърифатнокии шаҳрвандон, махсусан, насли наврасу ҷавон ва арҷгузорӣ ба 
таърих, забон ва фарҳанги миллӣ ҳамаҷониба мусоидат менамояд. Яке аз иқдомоти охирин, ки 
ҳоло дар ин росто амалӣ гардида истодааст, бо супориши Роҳбари давлат бознашр кардан ва ба 
ҳар як оилаи кишвар дастрас намудани шоҳасари «Тоҷикон»-и аллома Бобоҷон Ғафуров 
мебошад.... 

Мо бояд сулҳу оромии Ватан, суботи сиёсии ҷомеа ва ваҳдати миллиро эҳтиёт кунем, 
амнияти давлат, волоияти қонун ва зиндагии осоиштаи халқамонро бо ҳушёриву зиракӣ ва 
заҳмати содиқона таҳким бахшем. Таъмин намудани амнияти ҷомеа ва ҳаёти осоиштаи сокинони 
мамлакат вазифаи аввалиндараҷаи давлат мебошад. Вобаста ба ин, суханони худро, ки борҳо 
гуфтаам, бори дигар хотирнишон ва таъкид месозам: яке аз хатарҳои асосӣ барои имрӯзу ояндаи 
минтақаи Осиёи Марказӣ, аз ҷумла, кишвари мо равияҳои радикалӣ, ифротгаро ва хурофотӣ 
мебошад... 

Мо дар сафи пеши муборизаи ҷомеаи байналмилалӣ бо терроризму ифротгароӣ, тундгароӣ, 
ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ ва муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар қарор 
дошта, ҷиҳати таъмини сулҳу суботи сартосарӣ бо шарикони худ ва созмонҳои байналмилаливу 
минтақавӣ пайваста иқдомоти зарурии муштаракро роҳандозӣ менамоем.... 

Халқи бузургвору қаҳрамони ман! 
Ман аз хурду бузурги ту аз замин то осмон миннатдорам ва дар назди бузургиву шаҳомат, 

талошу матонат, ғайрату ҳиммат ва заҳмати содиқонаву софдилонаи ҳар як фарди ту сари таъзим 
фуруд меорам! Ман аз ҳамаи онҳое, ки дар солҳои вазнин бо ман ҳамкорӣ карданд, миннатдорам 
ва ба ҳар яки онҳо камоли умру давлати пирӣ орзумандам. Мо бояд минбаъд низ сарҷамъу 
муттаҳид бошем, неъмати қиматтарини зиндагиамон – истиқлолу озодиро ҳимоя кунем, 
дастоварди бузургтарини даврони истиқлол – сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллиро боз 
ҳам таҳкиму тақвият бахшем. Мо бояд ҳамеша ва махсусан, дар лаҳзаҳои вазнину хатарзо 
муттаҳид ва босабру таҳаммул бошем, аз каму костиҳои зиндагӣ рӯҳафтода нашавем, дасти 
якдигарро гирем, давлати миллии худро соҳибӣ кунем ва Ватани маҳбубамонро обод намоем. 
Бовар дошта бошем, ки ояндаи Тоҷикистон дурахшон ва фардои зиндагии мардуми тоҷик 
осудаву обод аст.  

Бигзор, истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша пойдор ва мардуми шарафманди 
Тоҷикистон то абад сарбаланду сарфароз бошанд!  

Бигзор, истиқлолу озодӣ дар дили ҳар як фарзанди бонангу номуси Тоҷикистон оташи меҳру 
муҳаббат ба сарзамини ниёгон ва сарҷамъиву иттиҳодро доим фурӯзон нигоҳ дорад!  

Бигзор, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ, азми ватансозиву ватандорӣ ва ҳадафҳои 
наҷиби созандагӣ роҳнамои ояндаи неки пиру ҷавони мамлакат бошад!  

Пояндаву ҷовидон бод истиқлолу озодии халқи тоҷик ва давлати тоҷикон!  
Ҷовидон бод дастовардҳои бузурги замони истиқлол – сулҳу оромии Ватан, суботи сиёсии 

ҷомеа ва ваҳдати миллии мардуми шарафманди Тоҷикистон!  
Зиндаву ҷовид бод давлати соҳибистиқлоли тоҷикон!  
Поянда бод миллати куҳанбунёду тамаддунсоз ва соҳибмаърифату фарҳангсолори тоҷик! 

Тоҷикистон! 
Ба пеш – ба сӯи қуллаҳои боз ҳам баланди пешрафту тараққиёт! 
Ҷашни 30 – солагии истиқлолу озодии Ватан муборак бошад, ҳамватанони азиз! 
 

www.president.tj 
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РӮЗИ ДОНИШ – ДАРСИ СУЛҲ                                          
 

СУЛҲУ ВАҲДАТ 

ҶОВИДОН ОЯД ҲАМЕ 
 

Мавзуи дарси тарбиявӣ: 1 сентябр Рӯзи 

Дониш - Дарси сулҳ 

Мақсади дарс: 

а) роҳнамоии хонандагон ба донишомӯзӣ 

ва рушду маърифати илмӣ; 

б) шинос намудани хонандагон бо 

мафҳумҳои дониш, мактаб, ваҳдат, сулҳ ва 

истиқлолият; 

в) дар ниҳоди хонандагон бедор 

намудани ҳисси масъулият: 

 барои омӯхтани илму маърифат, ки 

худ ва ҷомеаро аз ҳар навъ хатар ва ҷаҳолат ҳифз менамояд; бояд аз сабақи гузашта омӯзанд ва 

барои таҳкими сулҳу субот дар кишвар талош намоянд; дар ҳифзу устувории давлатдории миллӣ 

саҳми бевоситаи хешро гузоранд. 

Аёният: расмҳо, шиорҳо оид ба мавзуъ 

Овеза:  

Равиши дарс:  

Қисми ташкилии дарс: 

А) Санҷиши омодагӣ ва давомоти хонандагон ба дарс; Б) Муҳайё намудани лавозимоти 

дарсӣ; В) Ҳозир - ғоиб кардан, омодагӣ ба пурсиши вазифаи хонагӣ. 

Баёни мавзуи нав: 

Омӯзгор: – Бо иштироки Роҳбари давлат оғоз гардидани Дарси сулҳ ва соли нави таҳсил дар 

кишвари мо далели он аст, ки Ҳукумати ҷумҳурӣ дар ҳақиқат, ба аҳли соҳа таваҷҷуҳи ҷиддӣ 

дорад ва ба ин хотир дар сиёсати худ маорифро дар ҷойи аввал гузоштааст. Зеро маҳз насли 

имрӯз ояндасози давлату ҷомеаанд ва маҳз омӯзгорон ба таълиму тарбияи ин насл рисоалти 

бузургро бар дӯш гирифтаанд. Дар ин рӯз чун анъана дар тамоми муассисаҳои таҳсилотӣ 

ҷамъомади идона баргузор шуда, рӯзи нахустини соли нави таҳсил бо дарси Сулҳ оғоз меёбад. 

Сулҳу ваҳдат ҷовидон ояд ҳаме, 

Бар диёри тоҷикон ояд ҳаме. 

Вориси Исмоили Сомониям 

Ин ҳақиқат бар забон ояд ҳаме. 

– Бачаҳои азиз, мехоҳам, донам, ки оё Шумо мафҳуми “Сулҳ” – ро шарҳ дода метавонед?  

– Оре!  

Ҳамасола таҷили Рӯзи Дониш бо Дарси 

Сулҳ оғоз меёбад. Ин дарс оғози соли нави 

таҳсил ҳам аст. Бартарӣ дар он аст, ки 

чанд соли ахир дар кишвари мо ин рӯз бо 

ифтитоҳи муассиса ва ё бинои нави 

таълимӣ ва бо иштироки Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ибтидо 

мегирад. Ҳадаф тантанаи сулҳу ваҳдат, 

тарғибу дарк ва ҳифзи ин арзишҳост. Дар 

муассисаҳои таълимӣ соати аввал чӣ гуна 

бояд сурат гирад, намунаи нақшаи дарси 

муаллиф раҳнамои шумост. 

«Рӯзи дониш ва дарси сулҳ беҳтарин имкониятест, ки мо дар шароити торафт 

печидаву мураккаб шудани вазъи ҷаҳони муосир нақши сулҳу субот ва ваҳдати миллиро 

дар таҳкими аркони давлатдории миллӣ ва пешрафти давлату ҷомеа таъкид месозем, 

доир ба таъмини ҳадафҳои стратегии миллӣ, аз ҷумла дастоварду мушкилоти яке аз 

соҳаҳои муҳимтарини иҷтимоӣ — мактабу маориф изҳор назар карда, бори дигар 

таваҷҷуҳи мактаб, оила ва ҷомеаро барои боз ҳам беҳтар намудани таълиму тарбия дар 

кишвар ҷалб менамоем.»  

Эмомалӣ РАҲМОН 
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– Ба фикри шумо, кадом паранда рамзи сулҳ аст?  

 

– Офарин! Ҷавоби дуруст, кабутар.   Кабутари сафед 

рамзи Сулҳ мебошад. Хонандагони гиромӣ, дар бораи сулҳ чӣ 

медонед?  

– Сулҳу амонӣ асоси зиндагӣ, хушбахтиву шодкомиҳо 

буда, ба туфайли он одамон бо хотири ҷамъ, баҳри ояндаи 

дурахшон, баҳри ободии диёру хонадони худ меҳнат 

мекунанд.    

–  Сулҳ ин хоби ором, хандаи кӯдакон, ҳузуру ҳаловати 

модарон, амалишавии орзуву ормони одамон мебошад. Дар 

ситоиши сулҳ шоирони бузурги ҷаҳон, аз ҷумла, тоҷик шеърҳои зиёд офаридаанд.  

– Ба ин гуфтаҳои шумо ман низ розӣ ҳастам. Бачаҳои азиз, кӣ дар бораи “Сулҳ” шеър 

медонад? 

Баҳри олам сулҳ даркор аст, сулҳ, 

Насли одамро нигаҳдор аст сулҳ, 

Чун шифои ҷони бемор аст сулҳ, 

Модаронро бахти бедор аст сулҳ. 

                               Боқӣ Раҳимзода 

Сулҳ чароғи раҳи оянда аст, 

Сулҳ зи иқбол намоянда аст. 
Сулҳ шакарханди лаби кӯдакон, 

Сулҳ ҳамоҳанги дили модарон! 

                               Аминҷон Шукӯҳӣ 

– Офарин! Акнун гӯед, ки ин суханон ба кӣ 

тааллуқ доранд? 

 “Ман ба шумо сулҳ меоварам”, “То як тоҷик 

дар ғурбат аст, дили ман ором нахоҳад шуд”, “Дар 

ин роҳ ё мемирам ё ба пирӯзӣ мерасам”.  
Албатта! Ин суханони Сарвари давлат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон буда, аз минбари толори Иҷлосияи 

таърихӣ дар Қасри Арбоб ҳангоми савгандёдкунӣ садо 

додаанд. Дар кишвари ободу озоди мо - Тоҷикистони 
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азиз сулҳу Ваҳдату созандагӣ пойдору устувор аст.  

– Бигӯед, ки калимаи “ваҳдат ” ба шумо фаҳмо аст? Офарин! 

 

 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон калимаи 

“Ваҳдат”-ро хеле равшану гӯшнавоз шарҳ додаанд: «Ваҳдат барои мо як вожа ва калимаи одӣ 

нест, балки номаи тақдири мо, шарти пешрафти кишварамон ба сӯи ояндаи ободу осуда ва 

муҳимтар аз ҳама, кафили сарҷамъию хушбахтии имрӯзу ояндаи халқамон аст». 

Эмомалӣ Раҳмон меъмори ваҳдат, сулҳ ва зиндагии 

осудаҳолонаи мардуми азобдидаи тоҷик гардиданд. 

–  Хонандагони гиромӣ, ба хотир биёред, Президенти 

хирадманду ба халқ дилсӯзи мо гурезаҳои давраи ҷанги 

шаҳрвандиро ба Ватан баргардонданд, манзилҳояшон, 

зиндагияшонро обод сохтанд, Ватан ва халқи тоҷикро аз фитнаю 

хунрезиҳо наҷот бахшида, миллати тоҷикро аз хоби ғафлат 

бедор карда, ба роҳи рост ҳидоят намуданд.  

Пешвои миллат 

тавонистанд ду гурӯҳи мухолифро дар муддати кӯтоҳ оштӣ 

диҳанд, яъне ду тан бо ҳам омад, миёни онҳо дарахти сулҳу 

амонӣ решаи устувор давонд.  

– Оё шумо дар хотир доред, ки мо кай Рӯзи Ваҳдати 

миллиро ҷашн мегирем?  

Офарин!  27-уми июн. Аз ин рӯ, барои миллати тоҷик 

санаи 27-уми июн, санаи муқаддас – Рӯзи Ваҳдати миллӣ 

аст. Хандаи кӯдакон, хотирҷамъии 

модарон, ободии диёр, орзуҳои одамон аз сулҳу амонӣ бармеояд.  

Бачаҳо, дар расм кадом шоирро мебинед? 

Дуруст!  Мирзо Турсунзода. Мирзо Турсунзода дар адабиёт чӣ 

мақоми хос дорад?   

   Офарин! Ӯ шоири сулҳу ваҳдатсаро аст. Мирзо Турсунзода беҳуда 

нагуфтааст: 

 Одамон аз дӯстӣ ёбанд бахт, 

 Душманӣ орад ба мардум рӯзи сахт. 

Моро зарур аст, ки ҳамеша ба қадри 

сулҳу осоиштагӣ бирасем. 

Акнун бигӯед, ки мардуми сарбаланди кишварамон ин моҳ 

кадом ҷашни бузургро таҷлил хоҳад кард?  

– Офарин! 30-солагии Истиқлоли давлатии ҷумҳуриро дар 

фазои сулҳу оромӣ ва ваҳдату ягонагӣ ҷашн хоҳад гирифт.  

Канӣ, ба хотир биёред, Тоҷикистон кадом сол Истиқлоли 

давлатии худро ба даст овард? Дуруст! 9 сентябри соли 1991. 

– Биёед, бачаҳо, якҷоя мафҳуми истиқлолиятро маънидод 

намоем. 
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– Офарин, бачаҳо. Шумо аз уҳдаи ин супориш ҳам баромадед. 

Истиқлолият моро водор месозад, ки манфиати миллату Ватанро аз манфиати хеш афзалтар 

донем, арзишҳои умумибашариро эҳтиром намоем, сулҳу ваҳдатро шиори зиндагии худ қарор 

диҳем: 

То ҷаҳон поянда бошад, сулҳ бодо дар Ватан, 

Шамс то рахшанда бошад, сулҳ бодо дар Ватан. 

То зи осмони мусаффо медурахшад ахтаре, 

То қамар тобанда бошад, сулҳ бодо дар Ватан. 

– Хонандагони гиромӣ, Шумо дар мактаб таҳсил мекунед, чӣ гуна макон будани онро шарҳ 

дода метавонед ? Офарин! 

 

Шахсе нест, ки аз ин даргоҳи муқаддас таълим нагирифта бошад. Нест хирадманде, ки дарси 

устод нагирифта, ба ҷое расида бошад. Чунончи, бузургон мегӯянд: 

Пояи давлат набошад бе маориф устувор, 

Давлати поянда хоҳӣ, рӯй бар мактаб биёр. 

– Хонандагони азиз!  Ҳангоми ба забон овардани калимаи “Дониш” шумо чиро ба хотир 

меоред? 

Офарин! Дониш - ин илм, маърифат, омӯзиш, омӯхтан, ёд гирифтан, таълим гирифтан, огоҳӣ 

ё дарки чизе мебошад.  

Чашмаи саршори илм аз остони мактаб аст, 

Мурғи масти орзу аз ошёни мактаб аст. 

Ақлу дониш, илму ирфон, дафтару меҳри китоб, 

Баҳри мо хидматрасон аз ганҷи кони мактаб аст.  
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Шахсе, ки соҳиби дониши комил аст ба мартабаҳои баланд мерасад. 

–  Хонандагони гиромӣ, ба расм бо диққат нигаред ва дар он киро мебинед?  

Дуруст! Садриддин Айнӣ - асосгузори адабиёти муосири тоҷик. 

Оё Шумо мисраъҳои шеъри ӯро, ки ҳамагонро ба омӯхтани илму 

дониш даъват менамояд, дар хотир доред?  

Биёед, эй рафиқон дарс хонем, 

Ба бекорию нодонӣ намонем. 

Ба олам ҳар касе бекор гардад, 

Ба чашми аҳли олам хор гардад. 

–  Офарин, ҷавоби дуруст додед. Хонандагони азиз!  Имрӯз  шумо 

бо моҳияти аз худ кардани дониш ва таъмини сулҳу субот дар Ватани 

азизамон шинос шудед.  Фикр мекунам, ки  мавзуъ  ба  шумо  фаҳмо 

буд.   

Биёед, акнун ба бахши саволу ҷавоб мегузарем. 

1. Рӯзи Дониш - Дарси сулҳ ҳамасола кадом рӯз баргузор мегардад? 

А) 1 сентябр;      Б) 9 сентябр;     В) 6 ноябр;  Г) 16 ноябр. 

 Офарин! Ҷавоби дуруст: А.  

2. Рамзи Сулҳ кадом парранда мебошад? 

А) Бедона;      Б) Кабк;     В) Кабутар;      Г) Уқоб. 

Офарин! Ҷавоби дуруст: В.  

3. Кадом шоир дар эҷодиёти худ сулҳу суботро васф кардааст? 

А) Али Бобоҷон;                Б) Ашӯр Сафар;  

В) Мавҷуда Ҳакимова;       Г) Мирзо Турсунзода. 

 Офарин! Ҷавоби дуруст: Г. 

Супориши вазифаи хонагӣ: То дарси оянда дар дафтаратон фарқи мазмуни калимаҳои 

“Сулҳ” ва “Ҷанг”-ро нависед ва баён намоед. 

Дар охир ҳаминро қайд карданӣ ҳастам, ки ҳар як шахс тавассути илму донишандӯзӣ соҳиби 

маърифати баланди инсонӣ мегардад. Оянда шахси обрӯманди ҷамъият шуда, дар соҳаҳои 

гуногуни кишварамон кору фаъолият менамояд.  

Сулҳ офтоби дурахшонеро мемонад, ки аз нурҳои он олам мунаввар мешавад. Бигзор,офтоби 

Сулҳу Ваҳдат дар Тоҷикистони азизи мо ҳамеша нурафшон бошад. 

 

Мошариф БЕКОВА – 

омӯзгори Литсейи  инноватсионии “Душанбе” 

Моддаи 50. Ҳуқуқҳои омӯзгорон ва дигар кормандони соҳаи маориф 

1. Омӯзгорон ва дигар кормандони соҳаи маориф ҳуқуқ доранд: 

– шаъну шарафи касбии худро ҳифз намоянд;  

– фаъолияти касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии худро таҳким бахшанд;  

– барои мутолиа ва рушди маҳорати касбии худ шароит муҳайё намоянд;  

– ташаббус ва таҷрибаи пешқадами худро дар амал татбиқ намоянд; 

– шаклу усулҳои самарабахши таълимро интихоб ва татбиқ кунанд;  

– барои такмили маҳорати касбӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рухсатии эҷодӣ истифода намоянд. 

2. Омӯзгорон ва дигар кормандони соҳаи маориф дорои дигар ҳуқуқҳое низ 

мебошанд, ки онҳоро қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудааст. 

 

Аз Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” 
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4 СЕНТЯБР – РӮЗИ КИТОБ 
 

НИЗОМИ 

МУТОЛИАРО БОЯД 

ОМӮХТ! 
 

Бо дарназардошти ин ҳама пурсишҳо 

устодон аз таҷрибаҳои андӯхтаи худ барои 

хонандагон тавсияҳои гуногунеро пешкаш 

менамоянд. Аммо яке аз мушкилиҳои асосии 

донишандӯзон бармегардад ба оғози хониш ва ин яке аз омилҳои нокомии онҳо низ дар ибтидои 

мутолиа мебошад. Аз ин хотир, бояд бо муқаддима ва барномарезӣ вориди мутолиа гардид, зеро 

ҳар касе бе муқаддима ба хондан шуруъ 

намояд, бар иловаи ин ки чизи зиёдеро ёд 

намегирад, инчунин, вақти бисёреро аз даст 

хоҳад дод. Надоштани омодагиҳои зарурӣ 

барои китобхонӣ, ҳамчун шино кардан 

бидуни ёдгирии маҳоратҳои шиноварист. 

Нахустин чизе, ки шавқу завқи инсонро 

нисбат ба мутолиа бармеангезад, ин аст, ки 

аҳамияти китобхониро бидонад ва 

фоидаҳояшро дарк намояд. Мутолиа 

зарурати иҷтимоист, зеро ҳамаи 

муносибатҳои имрӯзӣ ба илмҳои мураттабе табдил ёфта, ки дар қолаби асарҳои гуногун табъу 

нашр гардида, мардум ба мутолиаи онҳо эҳтиёҷ доранд. 

Панҷгонаи фанни китобхонӣ ва мутолиа 

Ҳоло аз панҷ восоитаи муҳиме мегӯем, ки бо шинохту таҳияи онҳо китобхонӣ ба як амали 

лаззатбахше табдил меёбад. Панҷгонаи фанни мутолиа, яъне панҷ пурсиши муҳиме, ки бо 

донистан ва татбиқи он мутолиаи муассиру муфид хоҳем дошт. 

Чӣ бояд бихонам? 

Ин савол каме ғайриодӣ ба назар мерасад, зеро бархе ин мавзуъро осонтару беаҳамияттар аз 

он мепиндоранд, ки пурсида шавад. Аммо бо ин вуҷуд, онро саволе аз нахустин саволҳои абзори 

панҷгонаи мутолиа қарор додем, зеро бо гузашти замон ва мушоҳидаи амиқи муомилаи 

атрофиён бо мутолиа ба ин натиҷа расидем, ки аксарият китоб намехонанд, зеро ба ҳамин содагӣ 

намедонанд, ки чӣ бояд бихонанд ва ё ба мутолиаи матолибе кӯшиш мекунанд, ки хондани он 

барояшон дуруст нест ва аз пурра хондани он хаста мешаванд, пасон ба хулосае меоянд, ки 

мутолиа кори онҳо нест. Сипас, тамоман аз китобхонӣ хаставу дилгир мешаванд ва дар 

вуҷудашон монеаи бузурге ба вуҷуд меояд, ки онҳоро аз наздикӣ ба ҳар китобе бозмедорад. Аз 

ин хотир, бори дигар такроран мепурсем: чӣ бояд бихонем? 

Посух ба ин савол хеле сода аст, аммо бисёриҳо онро дарк намекунанд. Посух бо камоли 

содагиву суҳулат чунин аст: Ҳар асареро, ки дӯст доред, бихонед. 

Оё муҳаббат калиди сеҳрноке нест, ки сахттарину мушкилтарин дарҳоро боз мекунад? Бале, 

муҳаббат калидест, ки душвортарин қулфҳо ва маҳкамтарин гиреҳҳоро боз мекунад. Бинобар ин, 

метавон гуфт, ки муҳаббат калиди сеҳрангезест, ки дари пӯшида байни инсон ва мутолиаро низ 

боз мекунад. Шахсе ки аз дари олами бадеъ – олами китобу мутолиа даромадан мехоҳад, бояд 

нахуст асареро бихонад, ки дӯст медорад, зеро муҳаббат аст, ки лаззатро ҷазб менамояд ва лаззат 

василаи пайвастани шахс бо мутолиа хоҳад шуд. 

Аксар донишандӯзон, донишҷӯён ва 

алоқамандони китобхониву мутолиа аз 

устодон ва омӯзгорони худ ба мазмунҳои 

зайл суол мекунанд: Чӣ тавр мутолиа 

кунем, то мавзуъҳоро бештар дар зеҳни 

худ бигирем? Шаб хонем ё субҳи барвақт? 

Бо садои баланд мутолиа кунем ё бо 

оҳистагӣ мавзуъҳоро аз назар гузаронем? 

Аслан чӣ бояд бихонем? 
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Барои чӣ бояд бихонем? 
Ин пурсиш низ шояд хеле саҳлу сода ба назар мерасад. Аммо ин фикр дуруст нест, зеро 

посухгӯӣ ба ин пурсиш ҳадафҳову ангезаҳои мутолиаро дар вуҷуди шахс равшан месозад. 

Ҳамеша дар ёд дошта бошед, ки байни ҳадаф аз мутолиа ва дигар ҳадафҳо фарқият вуҷуд дорад. 

Донистани посухи “барои чӣ бояд бихонам?”, калиди шинохтани миқдори вақту кӯшишест, 

ки хонандаро зарур аст, онро сарфи мутолиаи китобе созад, ки дар даст дорад. 

Аксар хонандагон ба ин боваранд, ки вақте китоберо мутолиа кардан мехоҳӣ, бояд аз аввал 

то ба охир, пурра мутолиа намоӣ. Аммо баъзан бо дарназардошти эҳтиёҷоти хонанда мутолиаи 

ҷузъҳо ва фаслҳои як китоб дуруст хоҳад буд. Бинобар ин, донистани ҳадаф аз мутолиа ҳатмӣ 

аст. Посухи саволи “барои чӣ бояд бихонам”-ро донистани ҳадафҳои мутолиа равшан хоҳад 

кард. Аз ин лиҳоз, хонандаи закиро зарур аст, ки ҳадафҳои китобхониву мутолиаро дар ёд 

бигирад. 

Ҳадафҳои асосии мутолиа 

Ҳадафи аввал майлу рағбати лаззат бурдан аз мутолиа ва ба даст овардани донишҳои умумӣ, 

ҳамчунин, ноил гардидан ба роҳати рӯҳиву равонӣ мебошад, мисли мутолиаи маҷаллаҳо, роману 

ҳикояҳо ва ғайра. Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки 70%-и одамон асосан бо ин ҳадаф ба мутолиа 

рӯй меоваранд. 

Ҳадафи дуюм ба даст овардани иттилооти умумӣ дар хусуси ягон китоб мебошад. Сабабҳои 

ба даст овардани маълумоти умумӣ дар бораи китоб сершуморанд, вале муҳимтарини он 

кӯшиши расидан ба қарори харидан ё нахаридани ягон китоб мебошад. Хонанда бо ин роҳу усул 

метавонад боварӣ ҳосил намояд, ки маълумоти зарурии худро аз китобе, ки харидан мехоҳад, ба 

даст оварда метавонад. 

Ҳадафи сеюм бо мақсади такрор сурат мегирад. Ин раванд бо мутолиаи китобе, ки қаблан 

хонда шудааст, амалӣ мегардад. Хонанда бо мутолиаи такрории китоби чанд вақт пештар хондаи 

худ, мехоҳад, ки маълумоти омӯхтаашро дар зеҳн мустаҳкам намояд, ё барои имтиҳон ва дарсе 

омода шавад. Ин раванд гоҳо ба хотири лаззат бурдани такрори муҳтавои китоби хубе, ки қаблан 

мутолиаи он лаззатбахш будааст, сурат мегирад. 

Ҳадафи чорум бо мақсади ҷустуҷӯи ягон хел маълумот сурат мегирад. Ин навъ мутолиаро 

мутолиаи ҷустуҷӯӣ (таҳқиқотӣ) меноманд. Шояд боризтарин мисоли он мутолиаи донишномаҳо 

(энсиклопедияҳо) ва фарҳангу луғатномаҳо бошад, ки хонанда дар пайи танҳо як маълумоти 

муайян мебошад ва мумкин нест, ки энсклопедия, фарҳанг ва луғатномаеро аз аввал то охир 

мутолиа кунад, балки аз роҳу равиши муайяне барои расидан ба мақсад истифода менамояд. 

Ҳадафи панҷум бо мақсади нақди муҳтавои китобе барои аён сохтани комёбӣ ва камбудиҳои 

он сурат мегирад. Ин навъ мутолиа аз ҷумлаи навъҳои тахассусӣ мебошад, ки гоҳо ҷузъе аз 

вазифа ё амали шахсе хоҳад буд, мисли вазифаи мунаққиди адабӣ дар ягон муассисаи адабӣ ва 

ғайра. 

Дар куҷо бояд бихонем? 

Оё дар ҳар маконе, хоҳ ором бошад, хоҳ пурсару садо, китобхонӣ муфид аст? 

Донистани ҷавоби “дар куҷо бояд бихонам?” қабл аз ворид шудан ба олами сеҳрангези 

китобхониву мутолиа хеле муҳим аст. Зеро агар инсон дар интихоби макони муносибу мувофиқи 

рӯҳияааш ба иштибоҳ роҳ диҳад, дар оянда муайян мекунад, ки дар натиҷаи мутолиа дар макони 

номуносиб фоидаи андаке ҳосил кардааст. Гоҳо ҳамин интихоби нодурусти макон боиси чунин 

андешае мешавад, ки гӯё хонанда дар мутолиа муваффақ нест. Бо дарназардошти ин кам-кам аз 

мутолиа фосила мегирад, ҳатто мумкин аст ба таври куллӣ аз китобхонӣ даст кашад. Ҳар як 

нафар бояд бидонад, ки кадом макон барои ӯ муносиб аст ва барои таҳияи чунин маконе қабл аз 

мутолиа бояд кӯшиш намояд. Макони муносиб ба шахс имкон медиҳад, ки самараи хубе аз 

мутолиа ба даст орад, бештар мутолиа намояд, муҳаббаташ ба китобхонӣ зиёда гардад ва аз 

хондан лаззат барад. 

Донишомӯзон дар хусуси маконҳои мутолиа одатҳои гуногун доранд. Китобхонӣ дар хона, 

гулгашту хиёбонҳо ва китобхонаҳои умумӣ аз муҳимтарин ва ҷоритарин маконҳо барои мутолиа 
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ба шумор мераванд. Он чи дар ин хусус бояд бидонед, ин аст, ки ҷои хониш бояд аз оромиши 

сартосарӣ ва сукут бархӯрдор бошад, бар иловаи ин макони мутолиа бояд то ҳадде собит, ором 

ва бетағйир бошад. Гулгашту хиёбонҳо барои мутолиаи ҷиддӣ макони хубе ба ҳисоб намераванд. 

Тағйироти пайдарҳам дар дохили утоқ ва ҳуҷраи мутолиа низ барои тамаркуз халаловар буда, 

тавсия намешаванд. Аммо дар вақтҳои фароғат ва холӣ ба ҷои беҳуда аз даст додани вақт дар 

дохили нақлиёти ҷамъиятӣ ва гулгашту хиёбонҳо машғули мутолиа шудан аз фоида холӣ 

нахоҳад буд. Ин амал аз ду ҷиҳат фоидаовар буда метавонад. Нахуст, аз беҳуда гузаронидани 

вақт пешгирӣ менамояд ва аз тарафе, ба дигарон низ шавқу шӯри китобхониро ташвиқу тарғиб 

менамояд. Пас, хуб аст, ки дар гулгашту хиёбонҳо ва дохили нақлиёт асарҳои бадеӣ мутолиа 

гарданд. Аз ин хотир, ҳамаи маконҳо барои мутолиа аз манфиат холӣ нестанд.  

Мутолиаи ҷиддӣ, ки ғараз аз он таҳқиқот, пажӯҳиш, дарс ва озмоиш бошад, ба таҳияи 

маҳалли муносибу шароити мувофиқ зарурат дорад. Ҳангоми мутолиа мағз ба мизони зиёди 

оксиген ниёз дорад, ки ин мизон аз маҳалли таҳияи муносиб фароҳам мешавад. Бинобар ин, 

беҳтар аст хонанда ҳангоми мутолиа истироҳатҳои кӯтоҳе ба худ диҳад ва дар фазои кушод чанд 

дақиқа нафаси амиқ кашад. 

Кай бояд бихонем? 

Инсон қодир аст, ҳама вақт машғули мутолиа шавад, аз ин хотир, китобхонӣ дар ҳар макону 

замоне мумкин ва муфид аст. Вале мақсад дар ин ҷо вақтест, ки дар давоми он хонанда 

метавонад самараи бештаре аз мутолиа ҳосил кунад. Оре, дар давоми шабонарӯз вақтҳое вуҷуд 

доранд, ки зеҳн барои мутолиа фаъолтару бонишоттар хоҳад буд. Ҳар як кас дар давоми рӯз 

соатҳои тиллоӣ барои мутолиа дорад. Дар ин соатҳои тиллоӣ меъёри омӯзиши маърифатӣ, фикрӣ 

ва лаззат бурдан аз мутолиа ба дараҷаи баландтарини худ мерасад. Ҳар инсоне дар давоми соати 

тиллоии худ тавоноии зеҳнии бештару беҳтар дорад ва аз ҷиҳати рӯҳиву равонӣ бонишоттар аст. 

 Бисёриҳо ба ин боваранд, ки хондан бояд ҳангоми субҳ анҷом шавад, аммо гурӯҳи дигар 

мутолиаи шабонаро беҳтар медонанд. Соати тиллоӣ мумкин аст дар субҳгоҳӣ, нисфирӯзӣ, 

шомгоҳон ва ҳатто нисфи шаб воқеъ гардад. Бинобар ин, бо таваҷҷуҳ ба шинохте, ки ҳар кас аз 

худ ва одатҳояш дорад, бояд муайян кунад, ки беҳтарин замони мутолиа барои ӯ кадом вақт аст. 

Ба ҳамагон маълум аст, ки мағзу ҳофизаи инсон дар соатҳои аввали субҳ омодагии бештареро 

барои омӯзиш дорад, аммо касе ки дар ин вақт тамаркуз дошта наметавонад, метавонад замони 

дигареро барои мутолиа интихоб кунад. 

Чӣ гуна бояд бихонем? 

Қабл аз ворид шудан ба олами сеҳрангези мутолиа ба ин пурсиш низ ҷавоб бояд дод. Ҳар як 

хонанда пеш аз мутолиа ҳадафи махсуси худро бояд дошта бошад. Ин ҳадафмандиро метавонем 

аз чандин гӯша мавриди баҳс қарор диҳем. Яке аз ҷиҳатҳои муҳими мутолиа ба ният, идеал ва 

ангезаҳои хонанда бармегардад. Қисми дигари он ба оромиши зеҳнӣ ва тартиби рафтори хонанда 

марбут аст. Пеш аз он ки хонанда мутолиаро шуруъ кунад, вақти мутолиа ва давомнокии онро 

муайян намуда, баъд вориди майдони амал шавад. Агар қисмате аз барнома иҷро нашуд ё 

барномаи дигаре монеи иҷрои он шуд, хонанда бояд нақшаҳои ҳадафмандеро пешбинӣ карда 

бошад. Ҳадафмандӣ дар мутолиа доштани зеҳнияти шаффофу равшан дар хусуси мақсади 

барномаҳо ва дурнамои зарурӣ мебошад, зеро бо хотирпарешонӣ ва зеҳнияти дарҳампечида 

наметавон хониши муваффақ дошт. Бояд бидонӣ, ки дар зеҳнат чӣ мегузарад ва чӣ мехоҳӣ анҷом 

диҳӣ. Муҳим ин аст, ки мутолиа бар асоси ҳадафҳо сурат гирад.  

Ба ёд дошта бош, ки ҳар як рассом дар омехтани рангҳо, доштани қалам ва 

ҳаракат додани он бар рӯи лавҳа услуби худро дорад. Ҳар як бозигар, муштзан, 

камонкаш, шиновар ва ғайра роҳу услуби хоси худро доранд. Мутолиа низ 

ҳунар аст ва бо дарназардошти ин ҳар ҳунарманде роҳҳову шеваҳои худро дар 

мавриди мутолиа дорад.  

 

Санҷар АБУНАСРПУР – 

«Маорифи Тоҷикистон» 
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САДОИ ҲАМДИЛӢ 

 

ЭЙ МУБОРАК БОД ИН 

ДАВРОНИ ТУ! 
 

Ин рӯзи хуҷаста - 30-солагии Истиқлоли 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ҳамаи 

миллати ғаюри тоҷик, хусусан, раёсати 

муҳтарами ҷумҳурӣ Эмомалӣ Раҳмон 

табрику таҳният мекунам. Бо таваҷҷуҳ ба ин 

ки Тоҷикистон маҳди шеъру шоирпарварист 

ва аз шоирони бузурге ҳамчун Ҳофиз, Бедил, Мавлоно, Саъдӣ, Хайём, Фирдавсӣ, Садриддин 

Айнӣ ва Лоҳутӣ баҳра гирифтааст, дар ин ҷо холӣ аз лутф нест, ки қитъаи шеъре аз яке аз 

шоирони ин марзу бум, ки дар васфи забони ширини форсӣ ва дарӣ аст, барои шумо бузургворон 

биоварам: бо номи “Лафзи ширини дарӣ” аз Карим Раҳим: 

Эй забони Балъамиву Рӯдакӣ, 

Меҳри ту парвардаам аз кӯдакӣ. 
“Шоҳнома” бо ту обу ранг ёфт, 

Дар ҷаҳон халқам зи ту фарҳанг ёфт. 

Ибни Сино дар Бухорои куҳан, 

Кошт дар марзи шифо тухми сухан. 

Бо ҳамин имло Низомӣ зода буд, 

Бар ту, эй лафзи дарӣ, дил дода буд. 

Килки пуршӯри Камол андар Хуҷанд, 

Бо ту иншо кард ашъори баланд. 

Мисли Саъдӣ, Ҷомии ширинкалом, 

Дурри маънӣ суфт бо азми тамом. 

Ҳарчи оҳанги гуворо медиҳӣ, 

Анҷуманро зебу оро медиҳӣ. 

Сабз бодо, то абад домони ту, 

Эй муборак бод ин даврони ту! 

То ба ҷон бошад рамақ ё ки нафас, 
Мо барои равнақат кӯшему бас. 

Дар васфи ин сарзамини зебову бошукӯҳ ҳамин бас, ки дар ғазали маъруфе аз Рӯдакӣ шоири 

маъруфи порсигӯ, аз пуробтарин рӯди Осиёи Миёна Амударё ва ё рӯди Ҷайҳуни босаховат ёд 

кунам, ки аз кӯҳҳои зебо ва сарбафалаккашидаи Помир, ки ҳамчун худи миллати тоҷик устувору 

маҳкам аст, сарчашма гирифтааст. 

Бӯи ҷӯи Мӯлиён ояд ҳаме, 

Ёди ёри меҳрубон ояд ҳаме. 

Реги Омуву дуруштиҳои ӯ, 

Зери поям парниён ояд ҳаме.  

Кишвари азизи Тоҷикистон дар байни мусофирон маҳбубияти зиёде дорад ва ба иллати 

манозири табиӣ ва чашмандозҳои боварнакарданиву кӯҳҳои зебо, дарёчаҳои равон, кӯҳҳои сар ба 

фалаккашида ва шаҳрҳои беназир, абнияҳои таърихӣ, мақбараи машоҳири бузурге ҳамчун 

Рӯдакӣ, ки боиси шукуфоии фарҳангу забони форсӣ дар ин хитта шудааст, дили ҳар раҳгузареро 

мебарад. Аз ҷумлаи осори муҳимме, ки ҳикоят аз тамаддуни волои ин марзу бум дорад, метавон 

ин маворидро ном бурд: 

Ин навишта муҳтавои маърӯзаи мавриди 

назари як донишманди фаромиллист, ки ба 

иштирок дар таҷлили 30-солагии 

Истиқлоли давлатӣ ҳавасмандии зиёде 

дошт, аммо ба баъзе сабабҳо ширкат карда 

натавонист. “Маорифи Тоҷикистон” аз 

садои дӯстиву ҳамдилии ҳар ҳамзабону 

ҳамватану ҳамдил, ки баробари мо аз 

дастовардҳои Тоҷикистони азиз ифтихор 

мекунад, истиқбол мегирад. 
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Байрақ ё милаи парчами Тоҷикистон, ки барои бузургдошти бистумин солгарди Истиқлоли 

Тоҷикистон барпо шуда, маҳутаи берунии Китобхонаи миллӣ, ки намоди истиқлол аст, бозори 

Меҳргон, қалъаи Ямчун, ҷодаи Абрешим, Қасри Арбоб, осорхонаи Рӯдакӣ, Мазори Шариф, 

садди Норак аз манотиқи ҷаззобу зебои ин кишваранд, водии Рашту Варзоб, Ромиту Ҳисор, 

қалъаи Ҳисор, Искандаркӯл, осорхонаи таърихии Беҳзод, Осорхонаи миллии осори бостонӣ, 

минтақаи Суғд (қалъаи Хуҷанд), ки яке аз бузургтарин музей дар устони Суғд аст ва боғи 

гиёҳшиносӣ, музейи мардумнигорӣ, боғи Рӯдакӣ ва қалъаи Ҳисор аст, ки барои шумо, мардуми 

фаҳими тоҷик, боиси ифтихор ва нишонаи тамаддуни воло мебошад. Ва низ шаҳри 

дӯстдоштании Душанбе, ки ҳамчун зумурруди сабз дар қалби Тоҷикистон қарор гирифта ва аз 

назари табиат ва гардишгарӣ воқеан қобили таҳсин аст ва эъҷоби ҳар боздидкунандаеро 

бармеангезад ва шаҳри фаввораҳову тандисҳои таърихӣ аст. Муҳимтар аз ҳама, Китобхонаи 

миллии Тоҷикистон дар хиёбони Рӯдакӣ ҷойгир аст, ки ҳикоят аз тамаддуни волои ин марзу бум 

дорад. Сарзамини Тоҷикистон ба хотири маззияти иртифоаш “Боми ҷаҳон” ном гирифтааст ва 

боис шуда, ки аз кишварҳои ҳамсоя мутамойиз шавад ва тамоми ин зебоиҳо дили мусофиронро 

ошиқу шефтаи худ мекунад. Албатта, дар ин миён набояд таъсири самимияту меҳмоннавозии 

азизони ин хиттаро дар рушду шукуфоии тамаддун ва ҷазби гардишгарӣ нодида гирифт. 

Худоро шокир ҳастем, ки аз назари сиёсӣ ва фарҳангӣ кишвари Тоҷикистон як кишвари 

истиқлолёфта аст. Таърих ба унвони оинаи тамомнамои ҳувияти инсонҳо, ҳамеша барои 

башарият омӯзанда ва бистаре барои рушду шукуфоии миллат ҳаст, ки кишвари Тоҷикистон низ 

аз ин қоида мустасно набудааст. Таҳаввулоти қарни нуздаҳум ва бистум мунҷар ба фосилагирии 

Осиёи Марказӣ аз ҳувияти суннатии худ шуд, ба тавре ки сиёсатҳои мутаъассибонаи исловҳо дар 

минтақа ва талошҳо дар ҷиҳати ишоаи фарҳанги суннатии русӣ ва уртудукс ва таҳмили 

мафоҳими интизоии каммунистҳо боис гашт, ки ин ҷавомеъ аз суннатҳои таърихӣ ва 

арзишманди худ ҷудо шавад, вале хушбахтона, пас аз фурӯпошии Иттиҳоди ҷамоҳири Шӯравӣ, 

таҳаввулоти навине дар кишвари Тоҷикистон шакл гирифт, ки ҳамагӣ марҳуни инсиҷом ва 

ҳамбастагии миллии мардуми тоҷик ва тақвияти рӯҳияи онон ва басиҷи неруҳо барои дифоъ аз 

сарзамини модарӣ дар муқобили бегонагон буд, ки саранҷом истиқлоли Тоҷикистонро соли 1991 

рақам зад. Пас аз суқути Иттиҳоди ҷамоҳири Шӯравӣ ва истиқлоли Тоҷикистон хушбахтона, 

миллатҳои Осиёи Марказӣ иҷоза ёфтанд, то бо хештани хеш бозгашта ва ҳувияти аслии худро 

талаб кунанд ва ба дунболи бозсозии ҳувияти миллии худ баромаданд, ки албатта, бо таъкид бар 

аносири забонӣ ва нажодии хештан буд. Талоши кишварҳои Осиёи Марказӣ, бавижа, Тоҷикистон 

барои эҷоди як бистари ҳувиятии мустақил билохира самара дод ва боиси пешрафти ҳама 

ҷанбаҳои ин кишвари фарҳангсолор ва рушду боландагии он дар заминаҳои мухталифи 

омӯзишиву фарҳангӣ ва иқтисодиву санъатӣ шуд. Ҷашни имрӯз баҳонаест барои арҷ ниҳодан бар 

ҳиммату талоши волои миллати босалобати Тоҷикистон, ки ҳамчун нигине дар арсаи адабӣ ва 

фарҳангии Осиёи Марказӣ медурахшад. Боз ҳам ман ба ҳамин муносибати хуҷаста чакидае аз 

ашъори шоири имрӯзи тоҷик, бону Мағфират Юсуфиро барои шумо асилзодагони арҷманд 

интихоб кардаам, ки тақдими вуҷуди арзишмандатон мекунам: 

Тоҷикистонам, муборак бошадат ҷашну сурур, 

Давлатат бедор бошад, кӯчаҳоят ғарқи нур! 

Аз Худо мехоҳамат, эй зодгоҳи ишқу меҳр, 

Саҳмат аз дунё фақат бошад шукӯҳи базму сур. 
 

Тоҷикистонам, набинӣ ҳеҷ гоҳе дарду доғ, 

Дасти сарди тирамаҳ ҳаргиз наояд сӯи боғ. 

Дӯстдорат хонааш ободу рӯшан мисли об,  

Душманат, аммо ҳақиру мустаманду бечароғ. 
 

Тоҷикистон, эй диёри чашмаҳову кӯҳсор, 

Ҳар ки бадхоҳи ту бошад, мешавад ранҷуру хор! 
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Дӯст дорам, хоку боду обу офтоби туро, 
Бо ту бошад миллати ман сарбаланду комгор. 
 

Шукр мегуям, ки моро ҳам Ватан, ҳам модарӣ,  

Ман чӣ гӯям дар саноят, баски худ ҷонпарварӣ.  

Эътибори миллати фарзонаамро доимо  

То Сурайё, то Сурайё, то Сурайё мебарӣ! 

Тоҷикистони ботамаддуну сулҳпарвар, дар бисёре аз вижагиҳо бо дигар кишварҳои Осиёи 

Марказӣ мутафовит аст ва ин кишвар танҳо кишвари забони форсӣ дар минтақа ва аввалин 

кишвари мусулмон дар ин хитта маҳсуб мешавад. Ба тавре ки ҳувияту намодҳои исломӣ аз дер 

боз дар ин сарзамин намуд доштааст ва иртиботу фарҳанг ва маънавӣ миёни аъробу 

форсизабонони тоҷик ва ҷаҳонбинии куҳан, адолатхоҳӣ ва иштирок дар расидан ба ормонҳояшон 

аз дер боз вуҷуд доштааст. Пас, зинда бод мардуми Тоҷикистон ва зинда бод мардуми Миср! 

Дар хотимаи ин суханронӣ шеъри зебое аз Аскар Ҳаким хидмати шумо, азизон тақдим 

мекунам, ки ҳокӣ аз аҳамияту арзиши забон ва забоншиносӣ дар кишвари Тоҷикистон аст: 

Дунё ба ҷуз он нест, ки дунёи забон, 

Маъно ба ҷуз он нест, ки маънои забон. 

Имрӯз ба дирӯзи забон мефахрам, 

Эй кош, нагирйем ба фардои забон. 
Ба умеди дурахшиши рӯзафзуни кишвари азизи Тоҷикистон! 
 

Доктор Рафъат Абдуллоҳ Сулаймон ҲУСАЙН – 

 профессор, устоди забон ва адабиёти форсӣ-тоҷикӣ  

ва хушнависии исломии Донишгоҳи  

канали Сувиси Ҷумҳурии Арабии Миср 
 

*  *  *   *   * 
Мавқеи Тоҷикистонро доир ба қазияи Афғонистон такроран эълон медорам, ки мо 

ҷонибдори ҳарчи зудтар барқарор гардидани сулҳу оромӣ дар ин кишвари ҳамсояи наздиктарин, 
дӯст, ҳамзабон ва ҳамфарҳанги худ бо роҳи ташкили ҳукумати фарогир ва бо дарназардошти 
манфиатҳои ҳамаи қавму миллатҳои сокини он, раъйи тамоми мардуми мамлакат, эҳтирому 
риояи ҳуқуқи шаҳрвандон дар доираи меъёрҳои аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон пазируфташуда ва 
нақши калидии Созмони Милали Муттаҳид дар пешбурди ин раванд ҳастем. Ҳамчунин, мехоҳам 
боз як нуктаи муҳимро таъкид намоям, ки ҷомеаи ҷаҳон, аз ҷумла кишварҳои манфиатдор ҳуқуқи 
маънавӣ надоранд, ки мардуми Афғонистонро бо мушкилоти бавуҷудомада танҳо гузоранд. Зеро 
бори дигар хотиррасон месозам, ки вазъияти сангину фалокатбори ин кишвар бо гуноҳи 
сокинони он ба вуҷуд наомадааст. Ман дар ҳайратам, ки тамоми ниҳодҳои байналмилалӣ оид ба 
ҳуқуқи башар хомӯширо ихтиёр кардаанд ва дар мавриди пуштибонӣ аз ҳуқуқи мардуми 
Афғонистон ҳеҷ гуна ташаббус нишон намедиҳанд. Дигар ин, ки бетафовутӣ нисбат ба 
сарнавишти Афғонистон боиси афзоиши хушунат, боз ҳам вазнинтар шудани зиндагии сокинони 
он, сар задани ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ бо миқёси солҳои 90-уми асри гузашта, фалокати 
башарӣ, ҳамчун маркази терроризми байналмилалӣ боқӣ мондани қаламрави ин мамлакат ва ба 
таври ҷиддӣ халалдор гардидани амнияту субот дар кишварҳои минтақа ва ҷаҳон мегардад. 
Вазъияти Афғонистон ба кишварҳои Осиёи Марказӣ таъсири бевоситаи манфӣ мерасонад, зеро 
ман борҳо гуфтаам, ки амнияти минтақаи мо, дар навбати аввал, ба вазъи ин кишвари ҳамсоя 
вобаста мебошад. Дар робита ба ин, хотиррасон месозам, ки тайи зиёда аз бист соли охир ман аз 
минбарҳои ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ ва дигар ҳамоишҳои байналхалқӣ ҳалли 
масъалаи Афғонистонро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ даҳҳо бор иброз дошта, таъкид намудам, ки қазияи 
Афғонистон роҳи ҳалли низомӣ надорад ва бояд танҳо бо роҳи музокирот ҳаллу фасл карда 
шавад.  

Иқтибос аз суханронии Пешвои миллат дар ҷаласаи ботантана  
ба муносибати 30-солагии Истиқлоли давлатӣ  
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ШИНОХТ 
 

Ӯ КИСТ ВА АЗ КУҶОСТ,  

КИ ДАР АДАБИЁТИ ОЛАМ 

ИН ГУНА ҚИЁМАТ БАРПО 

КАРДААСТ? 
 

Феълан кофтуков дар шабакаи ҷаҳонии 

Интернет беш аз 800 ҳазор маводро дар 

бораи шоир ва иқтибосот аз шеърҳои ӯ 

танҳо ба забони англисӣ натиҷа медиҳад. 

Дар саросари ИМА, дар фурӯшгоҳҳо 

китобҳои Ҷалолиддин Румии Балхӣ, 

тақвимҳо ва ҳатто футболкаҳо бо акси 

шоир ба намоиш гузошта шудаанд. Бино ба 

хабари Тhe Gardian, китоби ашъори шоир бо номи «Ҷавҳари Румӣ» ба забони англисӣ дар 

тарҷумаи шоир ва донишманди маъруфи Амрико Колман Баркс бо теъдоди беш аз миллион 

нусха дар ИМА дар кӯтоҳтарин муддат ба фурӯш рафт ва ҳоло, даст ба даст мегардад.  

«Ӯ кист, аз куҷост, ки дар адабиёти олам ин гуна қиёмат барпо кардааст?» – чунин пурсон 

мешаванд ҳар сари чанд вақт хонандагон, адибон ва ҳатто адабиётшиносону таърихнигорони 

кишварҳои гуногуни олам дар навиштаҳояшон дар ВАО.  

Мутафаккири шинохтаи тоҷик Мавлоно Ҷалолуддин 

Балхӣ (1207-1273), ки номи пуррааш Муҳаммад ибни 

Баҳоуддин ибни Ҳусайн ибни Аҳмад ал-Хатиб ибни Собит 

ибни Масиб ибни Мутаҳҳар ибни Ҳаммод ибни 

Абдурраҳмон ибни Абӯбакр аст ва одатан бо тахаллусҳои 

гуногун - Мавлоно, Мавлонои Румӣ, Мавлавӣ, Мавлои 

Рум, Румии Балхӣ, Мавлавии Маънавӣ, Шамси Табрезӣ, 

Хомӯш ва ғайра ёд мешавад, аз зумраи он дониш-

мандонест, ки дар инкишофи илму фарҳанги чи Шарқу чи 

Ғарб мавқеи назаррасе доранд. 

Ин мутафаккирро одатан чун Румӣ, Балхӣ ё худ 

Балхии Румӣ (дар пайравӣ аз Абдураҳмони Ҷомӣ, ки ӯро 

дар тазкирааш «Нафаҳот-ул-унс» бо ҳамин ном ёд 

мекунад) зикр менамоянд. Ин номҳо зоҳиран ба зодгоҳ ва мавзеи фаъолияти ӯ ишора доранд. Ба 

андешаи мо, бо номи Румӣ ёд кардани ин марди қавиандеша ягон ишколе надорад, зеро ҳаёти ӯ 

дар Анатолияи Осиёи Сағир (Туркияи муосир), ки он замон Рум хонда мешуд, гузаштааст ва 

худи мутафаккир низ дар шеъраш хешро ҳамчун Мавлонои Румӣ зикр намудааст. Балхӣ хондани 

Мавлоно низ ягон ишколе наметавонад дошта бошад, зеро ин шаҳр дар он даврон яке аз 

марказҳои бузурги фарҳангӣ буд ва дар ташаккули афкори Мавлоно ва падараш – суфӣ ва фақеҳи 

машҳур Баҳоуддини Валад (1149/50-1232) нақши муҳим бозидааст. Аз тарафи дигар, Мавлоно 

худ низ дар муқаддимаи яке аз дафтарҳои «Маснавӣ» хешро Балхӣ хондааст. Вале худи шаҳри 

Балх дар ҳақиқат ҳам, зодгоҳи Мавлоно буд ё на, ин қазияи дигар аст. 

Қабл аз он ки ба ин савол ҷавоб ҷӯем, мехостем таъкид созем, ки дар бораи зодгоҳи Мавлоно 

сухан карда, бархе аз муҳаққиқон чунин тазаккур медиҳанд: «…дар маъхазҳо зикр шудааст, ки 

Мавлоно дар Вахш таваллуд шудааст». Дар ҳақиқати ҳол бошад, ин тавр нест, зеро дар ягон 

маъхазе ин маънӣ зикр нашудааст, танҳо дар асоси хулосаҳои мантиқӣ аз ду маъхаз метавон ин 

амрро ба куллӣ собит кард. Маъхази аввал асари падари Мавлоно – Баҳоуддини Валад «Маориф» 

аст ва маъхази дуюм – «Маснавии маънавӣ»-и худи Мавлоно Ҷалолуддин Румии Балхӣ. Ба ҳамин 

Тибқи ахбори манбаъҳои гуногуни олам, 

тайи 10 соли охир ашъори Ҷалолиддин Румии 

Балхӣ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 

серхонандатарин ва серхаридортарин 

эътироф шудааст. Билхоса, баъди он ки 

ЮНЕСКО соли 2007-ро бо ибтикори 

бевоситаи Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

Соли Ҷалолиддини Балхии Румӣ эълон кард 

ва дар он сол 800-солагии Мавлоно дар 

саросари олам ҷашн гирифта шуд, таваҷҷуҳ 

дар Амрико ва дигар гӯшаҳои олам ба осори 

ин шоири тавоно боз ҳам бештар гардид. 
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ду маъхаз такя карда, мо дар поин баъзе андешаҳои худ ва муҳаққиқони муосирро дар бораи 

зодгоҳи Мавлоно зикр мекунем. 

Муаллифи ин сатрҳо ҳанӯз соли 1992 баъди таҳлили гуфтаҳои Баҳоуддини Валад аз асари 

ягонааш «Маориф» ба чунин хулосае омада буд, ки падари Мавлоно солҳои 1203-1210 бо оилааш 

дар Вахш иқомат доштааст. Дар ин даврон писараш Ҷалолуддин таваллуд ёфт. Ин қазия талаб 

мекард, ки масъалаи зодгоҳи Мавлоно хубтар таҳқиқ карда шавад (Зиёев Х.М. Мировоззрение 

Бахоуддина Валада.- Душанбе, 1992. – с. 9). 

Дар ҳақиқат ҳам, Баҳоуддини Валад дар «Маориф» сол ва макони навиштани баъзе суханони 

худро зикр кардааст (аз ҷумла, фаслҳои 122, 152, 170, 237, 255 ва 277 дар Вахш дар солҳои 1203-

1210 китобат гардидаанд) ва аз онҳо ба куллӣ возеҳ мешавад, ки ӯ дар соли таваллуди писараш 

Ҷалолуддин дар Вахшонзамин бо оилааш (ӯ дар Вахш будани ҳамсарашро низ зикр кардааст) 

иқомат дошта, воизи яке аз масҷидҳои он будааст. Худи номи Вахшро Баҳоуддини Валад чандин 

карат ёд мекунад. Аз ҷумла, дар ҷилди аввали ин асар ӯ дар бораи фаъолияти худ дар ин водӣ 

сухан мегӯяд (Баҳоуддини Валад. Маориф.-Теҳрон, 1338 ҳ.- Ҷ.1.- саҳ. 445-455). Дар ҷилди дуюми 

«Маориф» мутафаккир муноқишаҳои байниҳамдигарии донишмандони ин мавзеъ (саҳ. 61) ва аз 

тарафи Ғӯриён тасарруф шудани Вахшонзаминро дар қарни шашуми ҳиҷрӣ (саҳ. 291) зикр 

кардааст. Дар охирҳои иқоматаш дар ин мавзеъ ва сафар аз он ҷо ҷониби Самарқанд ӯ 

менависад: «Ба дилам омад ба Вахш, ки чӣ гуна дигарон ба Самарқанду Бағдоду Балх ва ба 

шаҳрҳои ҷалил мебошанд ва ман дар ин кунҷе монда?» (саҳ. 138). 

Ногуфта намонад, ки ҳанӯз солҳои сиюми қарни гузашта олими рус В.А. Гордлевский 

Ҷалолуддин Румии Балхиро ҳамчун зодаи Осиёи Миёнаи Шӯравӣ зикр карда буд (Гордлевский 

В.А. Государство сельджукидов Малой Азии. – М., 1960.- Ҷ. 1. – саҳ. 213). Дар солҳои минбаъда 

низ муҳаққиқон ба масъалаи муайян сохтани зодгоҳи Мавлоно машғул гардиданд. Аз ҷумла, 

муҳаққиқи афғон Маҳбуби Сироҷ низ зикр мекунад, ки дар даврони таваллуди Мавлоно падари ӯ 

бо оилааш дар Вахш иқомат мекард (Сироҷ М. Мавлонои Балхӣ ва падараш.- Кобул, 1340 ҳ.- саҳ. 

13). Олими эронӣ Бадеъуззамони Фурӯзонфар ҳам ҳанӯз дар солҳои панҷоҳуми қарни бистум дар 

бораи дар Вахшонзамин тарбият ёфтани ин мутафаккири барҷаста сухан карда буд. 

Олими амрикоӣ Колман Баркс дар таҳқиқоташ «Ҷавҳари Румӣ» (соли нашраш 2002) 

навиштааст: «Форсҳо ва афғонҳо Румии бузургро Ҷалолуддини Балхӣ меноманд. Ӯ 30 

сентябри соли 1207 дар шаҳрчаи Вахш (Тоҷикистони муосир) дар наздикии шаҳри бузурги 

Балх (Афғонистони муосир) таваллуд шудааст, ки он вақт яке аз марказҳои империяи 

бузурги Хоразмшоҳиён буд». 

Олими дигари амрикоӣ Брэд Гуч дар таҳқиқоташ «Асрори Румӣ: тарҷумаи ҳоли шоири 

сӯфии ошиқ» (соли нашраш 2017) менависад, ки харитаи зиндагии Румӣ 2500 милро фаро 

гирифта, аз сафари ӯ аз зодгоҳаш Вахш – деҳаи хурде дар ҳудуди Тоҷикистони муосир сар карда, 

то Қуния дар Туркия идома меёбад. 

Вале яке аз муҳимтарин таҳқиқот дар ин самт ба қалами муҳаққиқи амрикоӣ Франклин Люис 

тааллуқ дорад (Lewis D.F. Rumi. Past & Present, East & West. The Life, Teaching & Poetry of Jalal 

al-Din Rumi.- Oxford, 2000. Люис Ф. Руми Г узашта ва ҳозира, Шарқ ва Ғарб. Ҳаёт, таълимот ва 

ашъори Ҷалолуддини Румӣ. – Оксфорд, 2000 – ба забони англисӣ). Ин муҳаққиқ ақидаи худро 

дар бораи зодгоҳи Мавлоно беғаразона баён кардааст ва чанд навиштаи ӯро дар ин боб дар 

тарҷума аз забони англисӣ зикр мекунем. 

Барои исбот сохтани он, ки Вахш зодгоҳи Мавлоно аст, Ф. Люис чанд далел меоварад. 

Аввалан, ӯ маълумоти тарҷумаиҳолиро, ки дар «Маориф»-и Баҳоуддини Валад зикр шудаанд, 

таҳлил намуда, менависад: «Баҳоуддин шояд дар Балх таваллуд шуда бошад, вале ҳадди ақал 

байни моҳҳои июни соли 1204 ва соли 1210…, дар давроне, ки Румӣ таваллуд шудааст, 

Баҳоуддин бо хонадонаш дар Вахш иқомат дошт. Маҳз Вахш, на Балх қароргоҳи доимии 

Баҳоуддин ва оилааш то даврони тақрибан панҷсолагии Румӣ буд» (саҳ. 42). 

Сониян, ба ақидаи Ф. Люис, худи Ҷалолуддин Балхии Румӣ низ аз диёраш Вахш ёд мекунад 

(дар байти поин, ки муҳаққиқ иқтибос намудааст, Мавлоно қиёс аз таваллуд то марг, аз зодгоҳи 
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худ — Вахш то оромгоҳаш — Рум мекунад). Дар ин боб муҳаққиқи амрикоӣ меоварад (саҳ. 55-
56): «Баҳо то сентябри соли 1210 ҳанӯз дар Вахш буд, вале дар байни солҳои 1210 ва 1212 

баъзан ба Самарқанд, ки аз тарафи Хоразмшоҳ забт шуда буд, мерафт». Ин нишон медиҳад, 

ки Валад дар Хуросон чандин сол пас аз ин боқӣ монд, аммо баъдан онро бебозгашт тарк намуд. 

Дар охирҳои умраш, анҷоми соли 1260, Румӣ масъалаи маргро дар «Маснавӣ» баррасӣ сохта, як 

руҷуи лаҳзавие ба овони кӯдакии худ дар Вахш мекунад: 

Ақли ҷузвӣ ҳамчу барқ асту дурахш, 

Дар дурахше кай тавон шуд сӯи Вахш? (Маснавӣ, дафтари 4, байти 3320). 

Ногуфта намонад, ки оид ба калимаи «Вахш» дар ин байти «Маснавии маънавӣ» сухан 

ронда, баъзе муҳаққиқон таъкид месозанд, ки ин ҷо Мавлоно аз калимаи қадимаи санскритию 

ориёии «вахш» ба маънии нур, сарчашмаи нур истифода кардааст, ки ба ҳақиқати ҳол мувофиқат 

надорад, зеро забони шеъри Мавлоно забони муқаррарӣ ва мардумии тоҷикӣ аст ва дар осори ӯ 

бо калимоти қадимаю душворфаҳми авастоӣ хеле кам дучор шуда метавонем. 

Сеюм, ба масъалаи он ки чаро Мавлоноро зодаи Балх меҳисобанд, дахл намуда, муҳаққиқи 

амрикоӣ Ф. Люис менависад: «Балх дар дурии тахминан 250 километр аз Вахш ҷой 

гирифтааст. Вақте ки Баҳоуддин ва Ҷалолуддин бо муҳоҷирони дигар аз Хуросон гуфтугӯ 

мекарданд, эҳтимолан шаҳри аслии худро аниқтар муайян мекарданд, яъне изҳор 

медоштанд, ки аз Вахш омадаанд. Вале ба мардуми Анатолия онҳо шояд мегуфтанд, ки аз 

Балх омадаанд – аз яке аз марказҳои муҳимми фарҳангии замонаашон то суқут аз дасти 

муғулон. Ин амал як нуқтаи назари маъмули муносибатҳоро нишон медиҳад – сокинони 

шаҳрҳои музофотӣ дар тамоми ҷаҳон ҳангоми дур будан аз ватан худро ҳамчун сокини ба 

худ наздиктарин шаҳри калону маълум муаррифӣ месозанд» (саҳ. 48-49). 

Муҳаққиқ Ф. Люис васеъ будани маънии Вахшро низ дарк мекунад ва аз ин рӯ ба амиқтар 

муайян сохтани Вахш ҳамчун зодгоҳи Мавлоно машғул мегардад. Вахш дар фаҳмиши ӯ чунин 

маънӣ дорад: «Вахш, ки одатан ҳамчун шаҳри асримиёнагии Леваканд (ё Ловаканд) ё 

Сангтӯда муаррифӣ мегардад, дохили марзҳои Тоҷикистони муосир, тахминан 65 километр 

дар ҷанубу шарқи Душанбе, 35 километр дар шимолу шарқи Қӯрғонтеппа ва 500 километр 

дуртар аз сарҳади Чин қарор дорад» (саҳ. 47). Дар ҳамин хусус ӯ дар иловаҳо ба тадқиқоти 

фавқуззикри худ харитаи ин мавзеъро низ бо номи «Минтақаи Вахш, ки Румӣ дар он ҷо 

таваллуд шудааст», меоварад (саҳ. 647). 

Ба маълумоти «Маориф»-и Баҳоуддини Валад ва асарҳои худи Мавлоно, ки забони онҳо 

саршори калимот аз шеваҳои ҷанубии Тоҷикистони муосир аст, такя намуда, дар хусуси зодгоҳи 

мутафаккир будани Вахшонзамин метавон далелҳои дигаре низ пешниҳод намуд. Вале бо 

овардани андешаҳои беғаразонаи ин муҳаққиқони амрикоӣ иктифо карда, оид ба мансубияти 

этникии Мавлоно чанд нуктаеро таъкид месозем. 

Чи тавре ки маълум аст, мардуми кулли олам баромади этникию қавмии худро тавассути 

асли бобоён ва падару модарон муайян мекунанд. Ба андешаи Аҳмади Афлокӣ, бибии Мавлоно 

аз тарафи модараш духтари сӯфии тоҷикнажод Шамсуддини Сарахсӣ, худи модараш духтари 

ҳокими Балх будааст. Падари Мавлоно - Баҳоуддини Валад аз аҳли Балх буда, асари ягонае бо 

номи «Маориф» (иборат аз чор ҷилд) ба мерос гузоштааст, ки комилан ба забони тоҷикӣ аст. 

Мавлоно дар ҳамин оила дар минтақаи комилан тоҷикии Вахш ба дунё омадааст. Осори ӯ аз панҷ 

китоб иборат буда, пурра бо забони тоҷикист, ба ҷуз аз 10 ғазал, ки дар 

онҳо чанд мисрае бо туркӣ ва чанд байте бо забони юнонӣ омадаанд. Дар 

хусуси забони модарии худ Мавлоно дар яке аз ғазалҳояш гуфтааст: 

Ту моҳи туркиву ман агар турк нестам, 

Донам ман он қадар, ки ба туркист «об» - «сув» ... 

Хуршед ЗИЁӢ — 

директори Маркази тадқиқоти стратегии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

доктори илми фалсафа, профессор 
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МАОРИФ ВА ҶОМЕА 

 

МАОРИФ – МУҲАРРИКИ 

РАВАНДҲОИ 

ИҶТИМОӢ-ФАРҲАНГӢ 
 
Имрӯз беш аз пеш равшан мешавад, ки 

фаъолият дар соҳаи таҳсилот танҳо яке аз 

вазифаҳои низоми иҷтимоӣ набуда, балки он 

ҳамчун моҳияти асосии воқеияти иҷтимоӣ ва 

муҳаррики равандҳои иҷтимоӣ–фарҳангӣ 

арзёбӣ мешавад. Маориф метавонад ба 

таъсиси низоми усулан нави робита ва 

муносибатҳо дар фазои иҷтимоӣ– фарҳангӣ 

равона шавад. Дар ниҳояти кор, худи низоми 

ташкили муҳити иҷтимоӣ-фарҳангӣ натиҷаи 

муҳимми раванди таълим мегардад. Маҳз 

дар ҳамин пасманзар метавон дар бораи 

таъсири маориф ба низоми амнияти миллӣ 

изҳори андеша кард.  

Дар илми сиёсатшиносӣ равишҳои 

гуногуни шарҳу тафсири мафҳуми «сиёсат» вуҷуд дорад: иқтисодӣ, стратификатсионӣ, ҳуқуқӣ, 

ахлоқӣ, субстансионалӣ, ниҳодӣ, антропологӣ ва ғайра. Барои тадқиқоти мазкур чунин равише 

созгор аст, ки дар он сиёсат чун раванди омодагӣ, 

қабул ва амалисозии қарорҳои барои тамоми ҷомеа 

ҳатмӣ ва муфид тавсиф мешавад. Чунин шарҳу 

тафсири сиёсат имконият медиҳад, ки муҳимтарин 

марҳалаҳои тарҳрезӣ ва амалисозии он таҳлил шуда, 

объектҳо ва субъектҳо муайян гардида, навъҳои 

гуногуни он арзёбӣ шаванд. Ҳамчунин, дар ҷараёни 

тарҳрезӣ ва амалисозии қарорҳои сиёсӣ созгории 

манфиатҳои мухталифи гурӯҳҳои иҷтимоӣ, таҳияи 

қарорҳои барои тамоми ҷомеа ҳатмӣ ба амал меояд, ки 

тавассути ҳокимияти давлатӣ татбиқ мешавад.  

Сиёсати давлатии таҳсилот мисли дигар соҳаҳои 

ҳаёти ҷамъиятӣ чун фаъолияти ҳадафманд амал 

намуда, дорои имкониятҳои воқеӣ ва тавонмандии танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошад. 

Давлат, ки соҳиби фишангҳои зарурии ҳокимият мебошад, фаъолияти муштарак ва робитаҳои 

одамонро ба нақша мегирад, созмон медиҳад ва назорат менамояд. Давлат чун яке аз ниҳодҳои 

устувори низоми сиёсии ҷомеа ва субъекти пешбари сиёсат, як силсила вазифаҳои муҳимро иҷро 

мекунад, ки ҳам дар соҳаи маориф ва ҳам дар соҳаҳои дигари бунёдии ҳаёти иҷтимоӣ амалӣ 

мешаванд.  

Бояд тазаккур дод, ки таҳсилот дар кадом соҳаи дониш ва фаъолияти касбие, ки амалӣ 

нашавад, он бевосита муайянкунандаи сатҳи шуури ҷамъиятӣ, имконияти идораи рушди 

иҷтимоӣ ва тамоюлоти ин рушд маҳсуб мешавад. Маориф методологияи фарҳангии ҳам 

шахсияти алоҳида ва ҳам ҷомеаро ташаккул медиҳад. Он ҷараёни иҷтимоиро, ки зери таъсири 

арзишҳо ва тамоилҳои муайян зоҳир мешавад, муайян менамояд. 

Бояд тазаккур дод, ки сиёсати давлатии 

таҳсилот ҷузъи таркибии сиёсати 

иҷтимоӣ маҳсуб шуда, сиёсати иҷтимоӣ 

дар навбати худ, яке аз самтҳои 

муҳимтарин ва қисми таркибии сиёсати 

дохилии давлат ба шумор меравад. Ҳадафи 

ин сиёсат бозтавлиди васеи субъектҳои 

иҷтимоӣ, ҳамоҳангсозии равобити 

ҷамъиятӣ, суботи сиёсӣ, ризоияти 

шаҳрвандиро, ки тавассути қарорҳои 

давлат, тадбирҳо ва барномаҳои иҷтимоӣ 

амалӣ мешаванд, маҳсуб меёбад. Маҳз 

сиёсати иҷтимоӣ алоқамандии 

мутақобилаи тамоми соҳаҳои фаъолияти 

ҳаёти ҷомеаро баҳри ҳаллу фасли 

проблемаҳои иҷтимоӣ таъмин менамояд. 

Объекти мустақим ва бевоситаи сиёсати 

давлатии иҷтимоӣ шароити ҳаётии 

тамоми гурӯҳҳои иҷтимоӣ мебошад. 
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Самаранокии фаъолияти инсон дар ҳар соҳаи ҷомеа бо дараҷаи касбият ва малакае муайян 

мешавад, ки дар ҷараёни таълим ташаккул меёбад. Аз ин рӯ, касбият аз маҷмӯи тавсифҳои 

зерини таълим вобаста аст: низоми донишҳо, методологияи аз худ намудани онҳо, малакаи 

истифодаи амалӣ. Мушкилоти таъмини кишвар бо мутахассисони баландихтисоси зарурӣ ҷиҳати 

суръатбахшӣ ба рушди иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва бозтавлиди манбаъҳои миллии зеҳнӣ фақат яке аз 

вазифаҳои таркибии низоми маориф дар таҳкими амнияти кишвар мебошад. Феҳристи чунин 

вазифаҳо васеътар аст, чунки сухан на танҳо дар бораи таҳсилоти касбӣ, балки дар бораи тарбияи 

комплексии насли навраси ҷумҳурӣ меравад, ки бояд манфиатҳои кишварро дар ҷаҳони босуръат 

тағйирёфтаистодаи саддаи XXI ҳимоя намоянд. 

Дар ҷаҳони муосир маориф яке аз омилҳои муҳимтарини таъминкунандаи рушди иқтисодӣ, 

суботи иҷтимоӣ ва ташаккули ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ маҳсуб мешавад. Тавре ки амалияи 

кишварҳои пешрафта собит месозад, маҳз маориф ҷавобгӯи манфиатҳои миллии давлат, ҷомеа ва 

шахсият мебошад. 

Алҳол дар кишварҳои пешрафта раванди бо ҳам мувофиқасозии ҳадафҳои маориф ва дигар 

зерсохторҳои иҷтимоӣ, аслан, зимни тарҳрезӣ ва амалисозии сиёсати давлатии таҳсилот татбиқ 

мешаванд. Сиёсати мазкур, дар навбати худ, бояд самти муҳим ва ҳадафноки сиёсати ягонаи 

давлат дар соҳаи таъмини амнияти миллӣ қарор гирифта, ҳамчунин, бо дигар намудҳои сиёсат: 

иқтисодӣ, экологӣ, ҳарбӣ ва ғайра ҳамоҳанг шавад. Ҳамин тавр, ҳадафҳои маориф бо ҳадафҳои 

таъмини амнияти миллӣ дар сатҳи давлатӣ мувофиқ карда мешаванд.   

Аммо саволе ба миён меояд, ки оё худи низоми маорифро метавон чун таҷассуми суботи 

иҷтимоӣ дар ҷомеа баррасӣ кард, ки дар маҷмӯъ асоси амнияти миллиро муайян менамояд? Бояд 

зикр намуд, ки баъзе муаллифон (аслан, пайравони назарияи конфликт) худи маорифро чун 

таҷассуми ихтилофи гурӯҳҳои гуногун баррасӣ мекунанд. Низоми маориф бошад, чун саҳнаи 

нобаробарии иҷтимоӣ ҷилвагар мешавад, чунки арзишҳое, ки дар низоми таълими муқаррарӣ 

талқин мешаванд, аз он чи ки дар мактабҳои элитавӣ таблиғ мешавад, фарқ мекунанд. Ин ҷо 

бархӯрди ҳадафҳои маориф чун зернизоми мустақили ҷомеаи демократии маданӣ (гражданӣ) ва 

ҳадафҳои ҷомеаи тақсимшудаи стратификатсионӣ  ба амал меояд.  

 Сиёсати давлатии маориф чун ҷузъи сиёсати иҷтимоӣ ба сохтори иҷтимоии ҷомеа, 

равандҳои демографӣ, муҳоҷират ва дигар зуҳуроту равандҳо, дар маҷмӯъ, ба суботи иҷтимоӣ 

таъсир мерасонад. Сатҳи таҳсилот яке аз меъёрҳои муҳимми ба гурӯҳҳо ҷудо намудани ҷомеа 

буда, худи таҳсилот тарзи оқилонаи тақсимшавии одамон мутобиқи шаъну эътибори онҳо 

мебошад. Аз ин чунин хулосае бармеояд, ки таҳсилоти дастрас барои расидан ба мартабаҳои 

баландтар имконияти бештар медиҳад ва ҷомеа заҳмати ашхоси соҳибмаълумотро нисбат ба 

онҳое, ки маълумоти кофӣ надоранд, боарзиштар медонад.   

Бояд гуфт, ки омили субот будани низоми маориф ба андозаи зиёд натиҷаи сиёсати давлат 

дар ин соҳа ва соҳаҳои дигари ба маориф наздик мебошад. Масалан, обрӯ ва эътибори шахси 

дорои таҳсилот дар ҷомеа, на танҳо аз сиёсати таҳсилотӣ, балки аз сиёсати иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 

дигар намудҳои он вобаста аст. 

Бояд зикр намуд, ки ин таъсир паҳлуҳои мухталиф дорад. Тавре ки сотсиологи рус 

Н.Смелзер таъкид намудааст, низоми маориф аз як тараф, одамонро барои иштирок дар 

сохторҳои ҳукуматӣ омода месозад, яъне тавассути шахсият - субъекти сиёсат, маориф ба 

низоми ҳокимият таъсир мерасонад, аммо аз ҷониби дигар, худи маориф чун низоми ҳадафманд 

сохтори қавии ҳокимият маҳсуб шуда, фазои сершумору гуногуннавъи интизомиро ташаккул 

медиҳад. Ҳамзамон, дар қатори маҳбас, артиш, дин, варзиш ва ғайра, институти маориф ин ё он 

низоми муайяни таърихиро таъмин менамояд ва бинобар ин, ба суботи сиёсии ҷомеа ва 

ҳамзамон, ба амнияти миллӣ низ таъсири муайян мегузорад. 

Бояд зикр намуд, ки ҳанӯз аз замони маорифпарварӣ авлавияти салтанати маърифат ва 

дониш ҳадафи асосӣ қарор гирифта буд.  Салтанати маориф як силсила ҷанбаҳоро фаро мегирад: 
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дараҷаи баланди касбияти шахсе, ки қарорҳои сиёсиро қабул мекунад, сатҳи маънавию ахлоқии 

вай, ташаккули низоми арзишҳои башардӯстӣ; рушди қобилияти эҷодӣ, қабули қарорҳои 

ғайристандартӣ дар ҳолатҳои зарурӣ ва ғайра. Аз ин рӯ, айни замон сухан бояд дар бораи 

салтанати маориф дар тамоми зинаҳои ҳокимият ва сохторҳои он равад.  

Барои Тоҷикистон дар марҳалаи кунунии рушди он маҳз масъалаи салтанат ва тантанаи 

маориф, яъне омодагии оммавӣ ва мунтазами менеҷерҳо ва идоракунандагони насли нав калидӣ 

ва муҳим мебошад. Дар ин иртибот, омода намудани кадрҳои роҳбарикунандаи худи институти 

маориф тақозои замон буда, муносибати навро мехоҳад.  

Бояд тазаккур дод, ки шароити зудтағйирёбанда ҳар як ҷомеаро водор месозад, ки зимни 

фаъолият ва иҷрои ҳар гуна амал ба дараҷаи касбият ва таҳсилоти шахси иҷрокунанда таваҷҷуҳи 

махсус зоҳир намояд. Аз ҷумла, дар самти идоракунии соҳаи маориф низ, дар баробари дигар 

талаботи зарурӣ, ки барои ҳар як роҳбар муқаррар шудааст, бояд ҳатман, шахсиятҳои 

соҳибтаҷриба ва дорои дараҷаи хуби таҳсилот фаъолият намоянд. Мутаассифона, аз мушоҳида ва 

таҳлилҳо бармеояд, ки имрӯз баъзан дар сохторҳои мухталифи низоми маорифи кишвар-шуруъ 

аз муассисаҳои томактабӣ то мактабҳои олӣ (аз директорон то ректорон) баъзан ашхоси аз 

ҷиҳати касбӣ бесалоҳият ва дараҷаю самти таҳсилоташон номувофиқ фаъолият ва роҳбарӣ 

менамоянд. Таҷриба собит месозад, ки роҳбарии ашхоси ғайриҳирфаӣ, хусусан, дар соҳаи илму 

маориф, на танҳо ба масъалаи сифат зарбаи ҷуброннопазир мерасонад, балки боиси хароб 

гардидани муҳити маънавию равонии коллектив ва тамоми принсипҳои педагогӣ мегардад. 

Бо дарназардошти паёмади тамоюлоти муосир дар соҳаи маориф, бояд афзоиши 

ноқаноатмандӣ ва зиёдшавии «консюмеризми таълимӣ»-ро интизор дошт, ки ногузир ба тағйири 

тарзи маблағгузории маориф оварда мерасонад: яъне қисмати бештари маблағгузориро оила ва 

қисман муассисаҳо – супоришдиҳандаҳо ба уҳда мегиранд. Ҷорикунонии фаъоли инноватсия, аз 

ҷумла, дар барномаҳои таълимӣ низ эҳтимол дорад. Дар айни замон тафовути иҷтимоӣ байни 

марказҳои таълимӣ меафзояд. Афзоиши рақобат байни бахшҳои хусусӣ ва давлатӣ боиси 

густариши низоми шакли «чекҳои таълимӣ» мегардад (ки мустақиман моро ба сӯи унсурҳои 

Созишномаи Болон тела медиҳад). Танзими бозорӣ ба андозаи зиёд барои тамоми зинаҳои 

таълим хос хоҳад буд. Аммо қисман танзими давлатӣ, асосан ба шакли баҳодиҳӣ ба муассисаҳои 

таълимӣ аз рӯи натиҷаи фаъолияти онҳо низ боқӣ мемонад.   

Бо дарназардошти иштироки Тоҷикистон дар Созишномаи Болон, набояд ин далели 

номатлубро нодида гирифт: эҳтимоли зиёд вуҷуд дорад, ки ба низоми ватании таълим ба андозаи 

зиёд осеб ворид хоҳад шуд, чунки низоми таълими бегона ва носозгор барои менталитети моро 

таҳмил менамоянд ва дар айни замон, аз таҷрибаи солҳо ғуншудаи низоми таълими ватанӣ 

комилан даст хоҳанд кашид. Аз рӯи арзёбии пессимистӣ, инкишофи вазъият эҳтимолан чунин 

хоҳад буд: «гурези» оммавии муаллимон ба сабаби музди меҳнати паст ва пиршавии онҳо, ки дар 

маҷмӯъ проблемаи ҷиддии бо кадр таъмин кардани муассисаҳои таълимиро ба вуҷуд меоварад. 

Ҳамаи ин омилҳо ногузир боиси таназзули низоми маориф ва дар айни замон, афзоиши 

норизоиятӣ аз ин низом аз тарафи аҳли ҷомеа хоҳад гардид.   

Зимни натиҷагирӣ, бояд таъкид кард, ки дар назди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба қарни XXI 

ворид шудааст, бо тамоми ҳассосият проблемаи тарҳрезии технологияи илмии таъминкунандаи 

рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ ва кооператсияи мутақобилан судманд бо ҳамкорони хориҷӣ 

меистад. Бинобар ин, фароҳам овардани шароити зарурӣ барои ташаккул ва истифодаи 

самараноки тавонмандии илмӣ муҳимтарин омили рушди иқтисодии он ва дар сатҳи зарурӣнигоҳ 

доштани амнияти миллии давлат мебошад. 

 

Зафар РАҲМОНОВ – 

унвонҷӯи кафедраи политологияи 

ДДК ба номи А.Рӯдакӣ 
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БИСТСОЛАИ ОМӮЗИШ 

 

ОМИЛҲОИ  

РУШДИ ФАНҲОИ 

ТАБИАТШИНОСӢ, 

ДАҚИҚ ВА РИЁЗӢ 
 

Дар таърихи тамаддуни Арабу Аҷам 

доираи мафҳуми “илм” нисбатан васеъ буд: 

илм дар баробари “дониш” ба маънии 

“маълумот”, “огоҳӣ”, “малака”-ву “маҳорат” 

ва “пеша” низ истифода мешуд. Гузаштагони қадиму ҷадиди мо то оғози солҳои бистуми қарни 

бистум дар баробари илмҳои риёзӣ (илмҳои адад-арифметика, ҷабру муқобала-алгебра, ҳандаса-

геометрия, ҳайат-астрономия, ҷарри асқол-механика, манозиру мароё-оптика ва мусиқӣ), илмҳои 

табиӣ (табақотуларз–геология, маодин ё ҷамодот-минералогия, наботот-ботаника, ҳайвонот-

зоология ва бунйа-физиология), илмҳои адаб (луғат, сарфу наҳв-грамматика, маонӣ, баён, арӯз, 

бадеъ-поэтика ва ғайра), бахшҳои 

мутолиоти исломӣ (калом, ҳадис, тафсир, 

фиқҳ, усул ва ғайра)-ро низ илм 

мехонданд. Садаи гузаштаро “асри 

иттилоот” ё ҳатто “айёми таркиши 

информатсионӣ” ном дода буданд, ки 

бесабаб набуд. Дар оғози қарни бисту якум 

бошад, дарёфтанд, ки ҳаҷми умумии 

иттилоот дар ҷаҳон дар арзи ҳар ду сол ду 

баробар меафзояд! Дар воқеъ, акнун 

ҳамагон худашон мебинанду мешунаванд, 

ки селоби бузурги иттилоот рӯи заминро 

зер кардаву буғаш фазои сайёраамонро печонида гирифта, ҷо-ҷо, ҳатто офтоби ҳақиқатро аз 

сокинони кунҷковаш панаҳ мекунад. Иттилоот як унсури зарури инфраструктураи илму 

технологияи имрӯза буда, ба гунаи маълумот, дастур, хабару мақола ва китоб, инчунин 

мукотибаи расмию хусусӣ муассисаҳои таҳқиқотию таҳсилотиро бо ғизои маънавӣ таъмин 

менамояд. Хусусан, иттилооти илмӣ ба шарофати инкишофи технологияи ҳозиразамони 

кампиютерӣ ба шасту суръати гӯшношунид сартосари рубъи маскун паҳн мешавад. Аммо акнун 

гап фақат болои миқдори иттилоот ё суръати густариши он не, балки пеш аз ҳама, дар сифати 

иттилоот, яъне мазмуну мантиқи маълумот ба ҳамагон меравад! 

Аввалан, бояд гуфт, ки иттилооти илмӣ ҳиссаи ночизи ҳаҷми куллии информатсияи ҷаҳонии 

сол ба сол афзояндаро ташкил медиҳад; беш аз 90 дар сади он аз иттилооти ғайриилмӣ иборат 

мебошад, ки ба як ҳисоб маълумоти беҳуда аст, яъне ҷавобгӯи ягон эҳтиёҷи ҳаётан муҳимми 

ҷомеа нест! Баръакс, зеҳну ёди одамро кӯр мекунад! 

Дар охири асри ХХ ва ибтидои асри ХХI таъсири тамаддун ба экосфераи замин ба дараҷае 

расид, ки зиндагонии инсонро бе дарки ягонагии ӯ бо табиати атроф тасаввур кардан душвор аст. 

Буҳрони экологӣ, ки инсонро амалан дар маҳалли фалокат қарор додааст, пеш аз ҳама, ба сабаби 

дар ҷамъият ба таври кофӣ густариш наёфтани донишҳои илмӣ ва фарҳангӣ ба вуҷуд омад. 

Чунин халои илмию фарҳангӣ дар навбати худ барои қабули қарорҳои бемасъулиятона, 

истеҳсолоти беназорат барои таъмини эҳтиёҷоти инсоният ва зараррасонӣ ба табиати атроф 

замина гузошт. Маҳз ҳамин омилро ба назар гирифта, Пешвои миллат “Бистсолаи рушди 

омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ барои солҳои 2020-2040”-ро пешниҳод 

 

Дар Аврупою Амрико (дар ҳавзаи 

фарҳангии забонҳои англисӣ ва фаронсавӣ) 

ба сабаби ин ки илмро ба унвони science бо 

илмҳои дақиқ ва табиатшиносӣ мусовӣ 

медонанд, “ҷаҳонбинии илмӣ” (worldview), аз 

ҷумла, донишҳои мантиқан исботшудаю 

амалан тасдиқгардидаи физика, 

астрономия, химия, биология ва соири 

соҳаҳо пажӯҳиши бунёдиро дар бар мегирад. 
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намуданд, зеро танҳо ҷаҳонбинии илмӣ ва ҷомеаи бо донишҳо ва тафаккури техникӣ мусаллаҳ 

метавонад алайҳи ҳама гуна буҳронҳо рақобатпазир, тобовар ва муваффақ бошад. Таъсири илм 

ба тамоми самтҳои ҳаёти инсон: технология ва саноат, иқтисодиёт, кишоварзӣ, сиёсат, фарҳанг 

ва ҷаҳонбинӣ торафт меафзояд. Кашфиёту дастовардҳои илмию техникии олимони муосир ба 

ҳаёти мо ва умуман ба тақдири тамаддун нисбат ба корҳои анҷомдодаи донишмандону 

сиёсатмадорони гузашта таъсири хеле амиқ гузоштаанд. Яқин мегардад, ки танҳо инсони 

фарҳангӣ ва бомаърифат ба сатҳи муосири рушди тамаддун мувофиқ омада метавонад. Аз ин рӯ, 

аввал манзараи объективии оламро таҷдид кардан зарур аст, то ки дар пасманзари он рангу 

раванди таъсири мутақобили тамаддун ва табиат ва пайомадҳои экологии он муайян ва мушаххас 

гарданд. Ин амру амали созанда фақат дар низоми тафаккуре анҷоми нек пазируфта метавонад, 

ки ҳосили фалсафии инкишофи илми табиатшиносӣ бошад. Табиатшиноси бузурги шӯравӣ В. И. 

Вернадский дар зимни тасдиқи ин ҳақиқат мегуфт: тавассути илм ва техника инсон ба қувваи 

махсуси геологӣ табдил ёфт. Чаро ки инсон тамоми сатҳи Заминро дигаргун сохт ва ҳатто ба 

биосфера таъсири амиқ гузошт. Дар миёнаи асри гузашта фаъолияти инсон аз доираи сайёраи 

Замин берун баромада, миқёси кайҳонӣ пайдо намуд, ки пайомадҳои аз ин ҳам амиқтар ва 

ҳайратовар хоҳад дошт. Беш аз 3000 сол мешавад, ки инсон саргарми таҳқиқи табиат аст; акнун 

дар оғози қарни бисту якум уфуқи пажӯҳишҳояш коинотро ҳам фаро мегирад! Гузашта аз ин, 

қудрати ақлонии инсоният ба ҳадде афзудааст, ки олимони физикдон ба “шабистони азал” 

(таъбири Муҳаммади Иқбол) ворид шуда, аз тариқи ташкил кардани бархӯрдҳои зарраҳои 

фавқуссуръат (яъне дорои энергияи ниҳоят бузург) шароити физикии нахустин сонияҳои таквину 

таҳаввули коинотро “дар хона” таҷдид мекунанд. Ягона дар ҷаҳон пойгоҳи илмии омӯзиши 

нурҳои абарсуръат ва абарэнергияи кайҳонӣ маҳз дар кишвари мо, дар баландии 4370 метр аз 

сатҳи баҳр, дар Помир арзи ҳастӣ дорад ва ҳангоми гузаронидани эксперименти «Помир» 

зарраҳои нурҳои кайҳонӣ бо энергияи рекордии ибтидоии зиёда аз 1018 эВ-ро олимони мо 

мушоҳида карданд, ки ба шарофати Истиқлоли давлатии Тоҷикистон бо номи супероилаи 

«Тоҷикистон» дар ҷаҳон машҳур шуд. Гуфтан лозим аст, ки ин на танҳо баландтарин энергияе, 

ки инсон то ибтидои қарни асри 21 мушоҳида карда тавонист, балки то кунун зарраҳое бо ин 

гуна энергияи баланд мушоҳида нашуданд ва ҳатто коллайдери калони адроние, ки аз тарафи 

Маркази Аврупоии таҳқиқоти ҳастаӣ (CERN) сохта шудааст, ба ин гуна энергияҳои баланд 

расида наметавонад ва танҳо зарраҳоеро бо энергияи садҳо маротиба пасттар, яъне 1016 эВ ҳосил 

карда метавонад. Ва боз ин нукта сазовори таъкид аст, ки маҳз тавассути дастгирии бевосита ва 

сиёсати дурандешонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ин пойгоҳи илмӣ дубора ба фаъолият шуруъ кард ва мавриди баҳрабардории олимони 

тоҷик қарор гирифт. 

Тавре ки Пешвои миллат дар вохӯрии хеш бо зиёиёну кормандони соҳаи илму маориф 18 

марти соли равон таъкид намуданд: «Имрӯз бе илму инноватсия, технологияҳои иттилоотиву 

коммуникатсионӣ ва ташаккули ҷаҳонбинии техникӣ қадаме ба пеш гузошта намешавад. Мо дар 

доираи рушди илмҳои муосир саноатикунонии босуръати кишварро ҳадафи чоруми стратегии 

мамлакат эълон намудем. Дар ин раванд, мақсад дорем, ки истифодаи технологияҳои муосирро 

дар тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ густариш дода, тафаккури техникии аҳолӣ, дар навбати 

аввал, ҷавононро тақвият бахшем, барои пешрафти илмҳои бунёдӣ ва техникиву технологӣ 

фазои мусоид фароҳам оварем». 

Маҳз бо ҳамин мақсад солҳои 2020-2040 бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ” эълон карда шуд ва Ҳукумати 

мамлакат боварии комил дорад, ки ин иқдом ба рушди тафаккури техникӣ ва тавсеаи ҷаҳонбинии 

илмии ҷомеа такони ҷиддӣ мебахшад. Қабул ва амалӣ намудани барномаҳои махсус дар самти 

рушд ва пешрафти илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ барои дастгирӣ ва рушди таҳқиқот дар 

соҳаи илмҳои табиатшиносӣ ва риёзию техникӣ, таҳкими заминаи моддию техникӣ барои 

гузаронидани таҳқиқоти озмоишӣ, муҳайё кардани шароити мусоид барои тарбияи кадрҳои 

илмӣ, фароҳам овардани шароит барои зиёд намудани неруи ақлонии инсонӣ ва вусъат бахшидан 
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ба ҳамкориҳои байналмилалии илмӣ мусоидат менамояд. Миллати тоҷик аз гузашта то ба имрӯз 

ба илм ва таълиму тарбия эҳтироми махсус дошт ва дар тӯли таърихи хеш фарзандонеро ба дунё 

овард, ки дар рушди илми ҷаҳонӣ ҳиссаи бузург гузоштаанд. Дар давоми 30 соли 

соҳибистиқлолии кишвар дар Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ мактабҳои илмии эътирофи ҷаҳонӣ пайдокарда дар чунин 

самтҳои илм, аз қабили риёзиёт, астрофизика, физика, асосҳои химиявиву технологии истифодаи 

захираҳои ашёи хом, геология, сейсмология, омӯзиши олами ҳайвонот ва захираҳои биологӣ, 

физиология ва биохимияи растаниҳо, хирургия, гастроэнтерология, психиатрия ва наркология, 

генетика ва селексияи пахта ва зироатҳои дигари кишоварзӣ, усулҳои мубориза бар зидди 

зараррасонандаҳои кишоварзӣ, хокшиносӣ ва агрохимия таъсис дода шудаанд. Дар асоси 

самтҳои ояндадору афзалиятдошта ва нави таҳқиқот барномаҳои маҷмӯӣ ва мақсаднок ташаккул 

меёбанд, ки дар онхо мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, иҷрокунандагон, марҳила ва муҳлатҳои 

иҷрои кор, ҳаҷм ва манбаъҳои маблағгузорӣ, натиҷаҳои чашмдошт, тавсияҳои амалӣ, 

самаранокии иқтисоди ва иҷтимоӣ муайян карда мешаванд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

самтҳои асосии таҳқиқоти илмиро барои давраи то соли 2015 қабул кардааст ва дар ин асос бо 

назардошти ҳолати воқеии рушди илмҳои муосир равандҳои зерини таҳқиқоти илмӣ 

афзалиятнок шуморида мешаванд: 

а) Риёзӣ; 

б) Физика; физикаи ядроӣ, механика ва усулҳои ченкунии хосиятҳои гармофизикии моддаҳо, 

физикаи ҳолатҳои конденсӣ, оптика ва электроникаи квантӣ, масъалаҳои физикию техникии 

энергетикаи алтернативӣ, физикаи нанотехнология ва омӯзиши хосиятҳои физикию химиявии 

онҳо, амнияти ядроӣ ва радиатсионӣ. 

в) Химия. Коркарди такрории маҷмӯии ашёи хоми маъданӣ ва партовҳои саноатӣ. Химияи 

пайвастагиҳои координатсионӣ. Химияи пайвастагиҳои аз ҷиҳати биологӣ фаъол. Геохимияи 

қабати тахшинии замин. Металҳо ва хӯлаҳои хосиятҳои махсусдошта. Мавод барои 

микроэлектроника. Полимерҳо ва композитҳо. Синтези дорувориҳо ва иловаҳои ғизоӣ. 

г) Биология. Омӯзиш, ҳифз ва истифодаи оқилонаи навъҳои гуногуни биологӣ, генофонд, 

захираҳои биологӣ ва гуногуншаклии биологии марзҳои махсусан ҳифзшавандаи Тоҷикистон. 

Омӯзиши таъсири тағйироти иқлим, омилҳои антропогени ва техногенӣ ба намудҳои гуногуни 

биологӣ, системаҳои табиии экологӣ ва зироатҳои кишоварзӣ. Интродуксия ва мутобиқшавии 

растаниҳо. Такмил додани низоми дастаҷамъии муҳофизати зироатҳои кишоварзӣ аз 

зараррасонандаҳо. 

д) Фотосинтез ва ҳосилнокии растаниҳо. Генетика ва биохимияи фотосинтез. Истифодаи 

озмунҳои физиологӣ дар селексияи зироатҳои кишоварзӣ. 

е) Мутобиқшавии биохимиявӣ ва омилҳои танзимкунандаи устувории организмҳои зинда ба 

таъсири офатҳо. Таъсири радиатсияи ултрабунафш ба фаъолияти растаниҳои баландкӯҳ. 

Физиологияи ҳайвонот. 

ё) Асосҳои генетикӣ-физиологии коркарди агротехнологияҳои пурсамар. Истифодаи 

усулҳои биотехнологияи муосир дар селексияи навъҳои нави зироатҳои кишоварзӣ, парвариши 

растаниҳо ва истеҳсоли маводи тухмии солим. 

ж) Зилзилашиносӣ. Мониторинги (назорати) сейсмологӣ ва баҳодиҳӣ ба хатари сейсмикӣ. 

Коркарди усулҳои ягонаи ҷамъоварӣ, коркард, интиқол ва нигоҳ доштани иттилооти сейсмикӣ ва 

иттилооти дигари геофизикӣ. Назарияи ба зилзила тобоварии бино ва иншоот. Усулҳои 

таҷрибавии ба зилзила тобоварӣ. 

з) Экология. Технологияҳои сарфаи энергия. Манбаъҳои ғайрианъанавии барқароршавандаи 

аз нигоҳи экологӣ тозаи энергия, усулҳои табдили онҳо ва захираи энергия (аккумулятсия). 

и) Геология. Канданиҳои фоиданок. Маъданҳосилшавӣ ва металлогения. Петрология ва 

геохимия. Палеонтология ва стратиграфия. Тектоника. 
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к) Астрофизика. Ҷисмҳои хурди системаи Офтоб, объектҳои наздизаминӣ, ситораҳо ва 

системаҳои ситорагӣ. Астрономияи берунигалактикӣ. 

Гидроэнергетика, истифодаи маҷмӯӣ ва оқилонаи захираҳои об, манбаъҳои 

барқароршавандаи энергия ва технологияҳои сарфаи энергия: - рушди минбаъдаи 

гидроэнергетика; асоснок намудани сиёсати сарфаи энергия дар ҳама соҳаҳои иктисодиёти 

миллӣ; истифодаи комплексӣ ва оқилонаи захираҳои об; истифодаи манбаъҳои ғайрианъанавии 

аз ҷиҳати экологӣ тозаи барқароршавандаи энергия (Офтоб, энергияи шамол, манбаъҳои 

геотермалӣ ва биомасса). 

в) Комплекси саноатӣ ва ашёи хоми маъданӣ, офаридани маводи нав ва технологияҳои 

муосир: - истеҳсоли маводи нав, коркард ва дар саноат истифода бурдани технологияҳои муосир; 

таҳияи технологияҳои аз нав кор кардани алюминий ва истеҳсоли маҳсулоти тайёр; таҳияи 

технологияҳои аз нав кор кардани пахта ва навъҳои дигари ашёи хоми кишоварзӣ; ба вуҷуд 

овардан ва истифодаи технологияҳои сарфаи захираҳои кампартов ва аз ҷиҳати экологӣ тозаи 

коркарди маҷмӯии захираҳои ашёи хоми маъданӣ; таҳия ва аз худ кардани технологияҳои 

коркарди такрории захираҳои пасмонда; коркарди технологияҳои масолеҳи сохтмонӣ; тавсиаи 

заминаи ашёи хоми маъданӣ; коркарди технологияи ҳосил кардани нанамавод. 

г) Устуворӣ ва амнияти экологӣ: - мониторинги (назорати) муҳити зист, таҳияи чорабиниҳо 

оид ба ҳифзи табиат; коркарди технологияҳои тоза кардани обҳои равон, безараргардонии 

партовҳо ва бетаъсиргардонии партовҳои корхонаҳои саноатӣ; таҳлили таъсири антропогенӣ ва 

техногенӣ ба тағйироти иқлим, мониторинги (назорати) холати атмосфера ва гидросфера; 

таҳлили тағйироти иқлим, таъсироти антропогенӣ ва техногенӣ ба навъҳои гуногуни биологӣ, 

низоми табииву экологӣ ва кишти зироатҳои кишоварзӣ; назорати (мониторинги) навъҳои 

гуногуни биологӣ ва амнияти биологӣ; мониторинги радиатсионӣ ва амнияти радиатсионии 

аҳолӣ ва муҳити зист; мониторинги ҳолати сейсмологӣ дар марзи мамлакат, коркарди усулҳои 

пешгӯӣ кардани заминларзаҳо, таъмини амнияти сейсмологӣ, истифодаи технологияҳои нави 

иттилоотиву коммуникатсионӣ барои ба даст даровардани иттилооти бефосила ва зуди 

сейсмологӣ. 

д) Технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ: - рушд ва таъмини дастрасии 

инфрасохтори муосири иттилоотиву коммуникатсионӣ ба доираи васеи аҳолӣ, дастгирии рушди 

инфрасохтори иттилоотиву коммуникатсионӣ дар мамлакат; таъмини самаранокии истифодаи 

технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ дар идоракунии давлатӣ ва соҳаҳои ичтимоиву 

иқтисодӣ, соҳаҳои илм, тандурустӣ, маориф. 

Рушди воқеии иқтисодиёту иҷтимоиёти кишвар ва ҷаҳонбинии илмӣ вазифаи ҳар як фарди 

худогоҳу худшинос, тамоми зинаҳои таҳсилот ва муассисаҳои таълимӣ, мақомоти давлатӣ ва 

аҳли зиёи мамлакат мебошад. Мо бояд омӯзиши муқаддимаи табиатшиносиро аз кӯдакистонҳо 

шуруъ намуда, дар тамоми зинаҳои минбаъдаи таҳсилот омӯзиши асосҳои табиатшиносии 

муосирро барои тамоми соҳаҳо ва ихтисосҳо ба роҳ монем, стандарт ва нақшаву барномаҳои 

таълимиро бо дарназардошти дастури раҳнамо ва созандаи Пешвои миллат бо бартарӣ додан ба 

омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таҷдиди назар намоем, муассисаҳои таълимиро 

бо асбобҳои аёнӣ ва таҷҳизоти озмоишии муосир таъмин созем, муассисаҳои илмӣ низ бо асбобу 

абзори муосир таъмин карда шуда, мазмуну моҳияти омӯзиш, пажӯҳиш ва дарки ҳодисоти табиат 

дар асоси консепсияи ягонагии инсону табиат ва талаботи муосир сурат гирад.  

 

Азиз КАРИМОВ –  

ходими илмии шуъбаи  

фанҳои табиию риёзӣ ва  

технологияи иттилоотии  

Пажӯҳишгоҳи рушди маориф  

ба номи А. Ҷомии АТТ 
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МУСОҲИБА 
 

АСРОРИ ТАВАҶҶУҲИ 

ЗИЁДИ ДОВТАЛАБОН 
 
– Донишгоҳи давлатии Кӯлоб таърихи 

пурифтихор дорад, аз ин даргоҳ даҳҳову 
садҳо мутахассиси варзидае баромадаст, 
ки фаъолияташон намунаи ибрат аст. 
Чанд муддат “фирори мағзҳо” аз ин 
донишгоҳ вазъро нигаронкунанда гардонид. 

Имрӯз мебинем, ки вазъият 
хушҳолкунанда гаштааст. Аз нигоҳи 
шумо, ҷалби довталабон ба донишгоҳ аз 
кадом ҳисоб афзуд: сифати тайёр кардани 
мутахассисои, шароити мусоид нисбат ба 

баъзе муассисаҳои дигар ё дастрасии таълим аз ҳисоби пардохти 
маблағи таҳсил? 

– Барҳақ, қайд кардед, Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи 
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ яке аз аввалин муассисаҳои таҳсилоти олии 
кишвар буда, масири бисёр рангину пурпечутоб ва пурифтихори 
таърихиро тай кардааст. Ин махзани илму маърифат дар давраҳои 
гуногун бо номҳои Институти дусолаи муаллимии Кӯлоб (1945-1952), 
Институти давлатии педагогии Кӯлоб (1953-1959), филиали Институти 
давлатии педагогии Сталинобод ба номи Т.Г. Шевченко (ҳоло ДДОТ ба 
номи С.Айнӣ) (1960-1962), Институти давлатии педагогии Кӯлоб (1962- 
1992) фаъолият карда, бо талошу ҷонбозиҳои фарзанди фарзонаи 
миллат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар давраи бисёр 
ҳассоси таърихи миллат - ҳаводиси солҳои 90-ум, ки бо баргузории Иҷлосияи такдирсози XVI 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тақдири ояндаи миллат ҳаллу фасл мегардид, Девони 

Вазирони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи ба 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб 
табдил додани Институти 
давлатии педагогии Кӯлоб» 
(24.07.1992, №235) қарор ба 
тасвиб расонд. Дар чунин 
вазъияти ҳассосу сангин ва 
ҳалокатбор Донишгоҳи 
давлатии Кӯлоб раванди 
таълимро ягон соат қатъ 
накард. Донишгоҳ аз 24 
апрели соли 2009 тибқи 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ номгузорӣ шуд. 
Воқеан, дастпарварони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ то имрӯз дар тамоми 

сохторҳои давлатӣ ва муассисаҳои олии кишвар кору фаъолият доранд ва бо донишу касбияти 
хосаи худ дар пешбурди низоми давлатдорӣ ва тайёр намудани кадрҳои баландихтисоси ҷавобгӯ 
ба талаботи истеҳсолии кишвар саҳим мебошанд. 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб дар омода 

ва пешниҳод кардани мутахассисон аз 

ибтидо мақоми хоса дорад. Баъди чанд 

соли мушкилиҳо имрӯз донишгоҳ таҳти 

роҳбарии доктори илми педагогика 

Абдусалом МИРАЛИЗОДА аз бисёр ҷиҳат 

муваффақ гаштааст. Дар арафаи 

таҷлили 30-солагии Истиқлоли  давлатии 

Тоҷикистон суҳбат бо устод, ректори 

донишгоҳи мазкур ба хотири муаррифии 

дастовардҳои аҳли илм ва донишҷӯёни ин 

даргоҳ аст. Ёдовар мешавем, ки солҳои 

охир таваҷҷуҳи довталабон ба ин 

донишгоҳ меафзояд.  
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Дар рушду нумӯи донишгоҳ шахсиятҳои таърихӣ, ходимони намоёни давлативу сиёсӣ, 
олимону донишмандони маъруф, ҳунармандону адибон ва журналистони варзида саҳми бориз 
гузошта, симои ҳақиқии донишгоҳро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он дар беҳтарин 
шакл муаррифӣ намудаанд. Дар ин росто метавон исми академик С.К.Каримов, узви вобастаи 
АИ ҶТ Маъруф Раҷабӣ, докторони илм, профессорон А.Раҳимов, И.Арабов, Каримҷон Қодиров, 
Қ.Б. Қодиров, Рустам Назаров, Абдураҳмон Қурбонов, Муҳаммад Абдураҳмон, Абдулло 
Ҳабибулло, А. Нозимов, Махфират Хидирзода, Н.Н. Солеҳов, Р. Салимов, Н. Назаров, 
А.Қурбонов, А.Кӯчаров, Г.Ҳоҷиматова, шоирону нависандагони машҳури кишвар Ашӯр Сафар, 
Ҳақназар Ғоиб, Сафармуҳаммад Аюбӣ, Муҳаммад Ғоиб, Саидҷон Ҳакимзода, Саид Раҳмон, 
Сафар Амирхон, Карим Давлат, Хосият Вализода, ҳунармандони маъруф Одина Ҳошим, 
Бобоҷон Азизов, Адолат Комилова, Ҷумъахон Сафаров, Одилҷон Умурзоқов, ходимони намоёни 
давлативу сиёсӣ Нусратулло Абдулҳақов, Султон Мирзошоев, Исмоил Қурбонов, генералҳо 
Абдураҳмон Азимов, Саймумин Ятимов, Нуралӣ Назаров, Давлат Бобоев, Шариф Салимов, 
Аҳтамшоҳ Саидшарифов, хизматчиёни давлатӣ Қиматгул Рустамова, Саид Салимов, Исроил 
Маҳмудов, Ҳабибулло Раҳимов, Латофат Насриддинова, Султон Валиев, ҳамзамон, олимону 
омӯзгорони соҳибтаҷриба ва кордонеро, ки то имрӯз умри хешро сарфи таълиму тарбияи насли 
наврас дар ин боргоҳи илму маърифат намуданд, зикр кард. 

Солҳои 90-ум, ки вазъи зиндагии мардуми Кӯлоб вазнин гардида буд, дар ҳақиқат, аксари 
ҳайати кадрии баландпояи муассиса ба донишгоҳҳои дигари мамлакат ва дигар муассисаву 
корхонаҳо рафтанд, ки дар натиҷа пояи кадрии донишгоҳ то андозае заиф гардид. Хушбахтона, 
баъди беҳтар гардидани вазъи сиёсӣ, махсусан, чанд соли охир ҳайати кадрии муассиса, албатта, бо 
заҳмату талошҳои сангин ва дастгириҳои пайвастаи Хукумати мамлакат барқарор шудан гирифт. 
Дар ҳамин росто, қобили қайд аст, ки бо тадбирҳои Раёсати донишгоҳ, заҳматҳои омӯзгорон ва 
олимон нимсолаи аввали соли 2021 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ дар рейтинги 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби Агентии назорат дар соҳаи 
маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ мегардад, нисбат ба солҳои гузашта 
5 зина боло рафта, ҳамакнун аз мақоми 17-ум дар мақоми 12-ум қарор дорад. 

Бо шукргузорӣ аз неъмати бебаҳои таърих - Истиқлоли давлатӣ, ваҳдату ягонагии миллӣ ва 
суботу амнияти комил Донишгоҳ ҳамакнун дорои заминаи пуриқтидори моддӣ- техникӣ: 
китобхонаи муосир бо шароити зарурӣ, китобхонаи электронии пайваст ба шабакаи интернет, лагери 
истироҳатӣ-фароғатии “Истиқлол” воқеъ дар ноҳияи Муъминонбод, кӯдакистони “Ситора”, Маркази 
касбомӯзӣ дар ноҳияи Муъминонбод, Парки технологӣ, радиои “Суруши ҷавонӣ”, рӯзномаи 
“Анвори дониш”, озмоишгоҳҳои гуногун дастгоҳҳои радиошунавонӣ ва ТВ, маҷаллаҳои илмии 
“Паём”, “Муҳаққиқ”, марказҳои тестӣ, таҳсилоти фосилавӣ, иттилоотӣ, рушди касбият ва 
инноватсия, табъу нашр, маркази омӯзиши забонҳо, синфхонаҳои лингофонӣ, коргоҳи дӯзандагӣ, 
ошхона ва амсоли инҳо мебошад. 

Албатта, бо чунин заминаи моддӣ-техникӣ, ҳайати профессорону олимони соҳибтаҷриба ва 
инчунин, маблағи шартномаи нисбатан дастраси таҳсил метавон таваҷҷуҳи довталабонро на танҳо аз 
миёни сокинони минтақаи Кӯлобу вилояти Хатлон, балки аз тамоми шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ ба 
Донишгоҳ бештар ҷалб намуд.  

 – Мехостем, фаҳмем, ки барои рушди Бистсолаи омӯзиши фанҳои дақиқ, табиӣ ва риёзӣ 

дар донишгоҳ чӣ корҳо анҷом дода мешаванд?  
– Раёсати Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А.Рӯдакӣ оид ба татбиқи амалии Фармони 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.01.2020, №1445 дар бораи «Бистсолаи омӯзиш ва рушди 
фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф», бо мақсади ҷалби бештари ҷавонон 
ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ва тавсеаи тафаккури техникии донишҷӯён 
чораҳои заруриро роҳандозӣ намуда, аз рӯи нақшаи чорабиниҳои таҳиягардида фаъолият карда 
истодааст. Ҳамчунин, дар асоси амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 феврали соли 2021, № 
АП-44, ҷиҳати рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо 
намудан ба техникаву технология, тавсеаи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, 
ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, 
дақиқ ва риёзӣ, инчунин, дарёфти истеъдодҳои нав дар ин самт, рӯзҳои 13-14 июли соли 2021 даври 
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шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии «Илм-фурӯғи маърифат» бо фарогирии зиёда аз 200 нафар довталаб, 
дар Донишгоҳ баргузор гардид. Дар натиҷаи ҷамъбасти даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии «Илм - 
фурӯғи маърифат» омӯзгорону донишҷӯёни Донишгоҳ сазовори 6 ҷойи аввал, 6 ҷойи дуюм ва 3 ҷойи 
сеюм гардида, ба даври вилоятии озмун роҳхат гирифтанд. Боиси қайд аст, ки донишҷӯёни донишгоҳ 
дар даври ҷумҳуриявии Озмуни илмӣ-таҳқиқотии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ - 
«Донишҷӯ ва пешрафти илмию техникӣ дар солаи 2021» бахшида ба 30-солагии Истиқлоли давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар 
соҳаи илму маориф» эълон гардидани солҳои 2020-2040 сазовори 2 ҷойи аввал аз бахшҳои “физика” 
ва “математика”, 2 ҷойи дуюм аз бахшҳои “биология ва тиб” ва “география” ва сазовори 
ифтихорнома аз бахшҳои “математика” ва “биология ва тиб” гардиданд. 

Дар ҳафтаномаи «Омӯзгор» бахшида ба «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, 
дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» озмун эълон карда буд. Озмун аз моҳи марти соли 2020 то 
аввали моҳи июни соли 2021 идома ёфт. Хурсандиовар аст, ки Ислом Ғуломов, Корманди шоистаи 
ҶТ, доктори илмҳои педагогӣ, профессори донишгоҳ барои мақолаи «Риёзидон бояд ҳамадон 
бошад» дар озмуни мазкур ҷойи дуюмро соҳиб гардид. 

Бо мақсади амалишавии ҳадафҳои Барномаи мазкур 10 лабораторияи факултети физика - 
математика азнавсозӣ гардида, 1 адад сервери пуриқтидор харидорӣ ва насб карда шуд, ки минбаъд 
раванди автоматикунонии таълим ва имтиҳонҳои ҷорӣ пурра тавассути сервери ягона сурат мегирад. 
Вобаста ба масъалаи мазкур қайд кардан лозим аст, ки дар асоси нақшаи чорабиниҳои 
амалигардонии «Барномаи мақсадноки давлатии рушди илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ барои солҳои 
2021-2025» дар Донишгоҳ амалӣ гардонидани як қатор корҳо ба нақша гирифта шудааст. Аз ҷумла, 
беҳтар гардонидани заминаи моддию техникии факултетҳои физика ва математика, химия ва 
биология; омӯзиши таҷрибаи пешқадами муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва институтҳои илмӣ-
таҳқиқоти дохил ва хориҷи кишвар ва ба роҳ мондани ҳамкориҳо дар ин самт; андешидани 
тадбирҳои зарурӣ ҷиҳати беҳтар намудани низоми таҳсилоти фосилавӣ; ба таври васеъ ба роҳ 
мондани видео-дарсҳо (видеолексия, озмоишгоҳҳои виртуалӣ ва амсоли онҳо); тақвият бахшидани 
корҳои пажӯҳишӣ ва ҷалби донишҷӯён, магистрантон, докторантон аз рӯйи ихтисоси PhD ва 
муҳаққиқони ҷавон ба корҳои илмӣ-таҳқиқотии илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ; ба роҳ мондани 
ҳамкорӣ дар самти ҷалб намудани ходимони соҳаи илм, маориф ва сохторҳои дигари давлатию 
ҷамъиятӣ барои тайёр намудани кадрҳои баландихтисоси илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ; ҳамасола 
зиёд намудани микдори китобҳои илмӣ оид ба илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ дар китобхонаи 
электронӣ, маблағгузории корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, харидории асбобу таҷҳизоти зарурӣ ва монанди 
инҳо. 

– Назари Шумо ба таҳсилоти фосилавӣ чӣ гуна аст? Оё аз натиҷаҳои ба даст омада 

қаноатманд ҳастед ё не?  
– Ҳамқадам будан бо ҷомеаи ҷаҳон нишонаи пешрафт ва рушди босубот аст. Гузаштан ба 

низоми кредитии таҳсилот низ дар ибтидо вокуниши бузургеро дар ҷомеа ба бор овард, лекин бо 
гузашти андак замон, ки вориди он гардиданд, афзалияти бештаре нисбат ба низоми таҳсили 
қаблӣ дар он дарёфтанд. Низоми таҳсилоти фосилавӣ низ айнан моҷарои солҳои аввали қабули 
низоми тестиро дар миён гузошт, зеро он низ як раванди тозаву нав аст. Донишгоҳи давлатии 
Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ раванди таълимро аз рӯи таҳсилоти фосилавӣ тибқи 
нақшаҳои таълим ва Барномаи ягонаи идоракунии раванди таҳсилоти фосилавӣ барои 18 
ихтисоси курси якум аз оғози соли таҳсили 2017-2018 ташкил намуд, ки айни ҳол шумораи 
умумии ихтисосҳои амалкунанда дар таълими фосилавӣ ба 26 номгӯй мерасад. Яке аз 
бартариҳои низоми таҳсилоти фосилавӣ он аст, ки тамоми донишҷӯён ва омӯзгорон аз 
технологияи нави иттилоотию коммуникатсионӣ огоҳӣ пайдо намуда, аз онҳо пурра истифода 
мебаранд. Равобити донишҷӯён бо омӯзгорон, гарчанде маҷозан сурат мегирад, нисбат ба 
таълими ғоибона зиёдтар мебошад. Имсол донишгоҳро 510 нафар дар низоми таҳсилоти 
фосилавӣ хатм карда, ба бозори меҳнати кишвар фиристода шуданд. Донишгоҳ барои рушди 
низоми таҳсилоти фосилавӣ як синфхонаи муҷҷаҳаз бо технологияи замонавӣ ва интернети 
доимӣ сохта ба истифода дод.  
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– Таъмини робитаҳои байналмилалӣ яке аз дигар паҳлуҳои кори донишгоҳҳои имрӯза 

аст. Донишгоҳи шумо дар ин самт чӣ дастовардҳое дорад? 
– Ҳамкориҳои донишгоҳ дар баробари муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар, Академияи 

миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамзамон бо беш аз 120 муассисаи таълимии хориҷи 
кишвар ва марказҳои илмӣ- тадқиқотии кишварҳои хориҷи дуру наздик, аз ҷумла, Федератсияи 
Россия, Белорусия, Украина, Молдова, Озорбойҷон, Эстония, Қазоқистон, Қирғизистон, ИМА, 
Олмон, Англия, Чин, Ҳиндустон, Эрон, Туркия, Италия, Малайзия ва ғайра ба роҳ монда 
шудааст. Ҳоло дар доираи фаъолияти шуъбаи муносибатҳои байналмилалӣ дар донишгоҳ бо 
дастгирии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки ҷаҳонӣ 2 лоиҳаи “Рушди 
таҳсилоти олӣ” татбиқ гардид. 

Лоиҳаи якум: “Баланд бардоштани малакаҳои ба кор таъминшавии донишҷӯдухтарони 
курсҳои болоии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб” барои беҳдошти вазъи иҷтимоии духтарони 
курсҳои болоӣ, ки дар доираи он Маркази рушди касбият ва инноватсияи донишгоҳ бо таҷҳизоти 
муосир муҷаҳҳазонида шуд. Лоиҳаи дуюм: “Такмили барномаҳои таълимии ихтисоси биология 
(биотехналогия) вобаста ба талаботи бозори меҳнат”. Дар доираи татбиқи лоиҳаи мазкур ба 
маблағи зиёда 1 миллион сомонӣ таҷҳизот ворид карда шуда, моҳи сентябри соли ҷорӣ 
озмоишгоҳ ифтитоҳ ёфт. 

Давоми соли таҳсили 2020-2021 аз ҷониби шуъбаи робитаҳои байналмилалӣ дар ҳамкорӣ бо 
шарикони хориҷию сафоратхонаҳои кишварҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор 
чорабиниҳо гузаронида шуданд. Аз ҷумла: 

Вохӯрӣ бо намояндагони Федератсияи Россия бо мақсади таъсиси Маркази фарҳангии Россия 
“Русский центр” дар донишгоҳ ва таъмини марказ бо таҷҳизоти муосири техникӣ; Баргузории 
имтиҳони қабули довталабон дар МТОК-и Федератсияи Россия дар асоси квотаи ФР барои 
шаҳрвандони ҶТ; Вохӯрӣ бо намояндагони Донишгоҳи давлатии нафту техникии Уфа оид ба имзо 
расонидани Созишномаи ҳамкорӣ ва дар доираи он ба роҳ мондани ҳамкориҳои судманд; 
Баргузории вохӯрии маҷозӣ бо Донишгоҳи хусусии илмҳои компютерӣ ва муҳандисии Малайзия; 
Вохурӣ бо намояндагони тоҷикистонии лоиҳаи “Добрососедство”(Сооб neighborliness “Ҳамсоягии 
нек”)-и Кореяи Ҷанубӣ ва мавриди амал қарор гирифтани лоиҳаи “Ҷавонон ва технологияҳои нав”; 
Баргузор намудани имтиҳонҳои қабули довталабон ба Донишгоҳи давлатии Комсомолскийи лаби 
Амур.  

– Дар назди донишгоҳҳо фаъолият кардани муассисаҳои томактабӣ ва литсейю 

гимназияҳо аслан замина гузоштан барои ҷалби довталабон- донишҷӯёни оянда аст. Оё ин 
тадбир бо ташкили кӯдакистои “Ситора” ва литсейе, ки чанд сол фаъолият мекард, ба ҷалби 
донишҷӯён ва сифати тайёр кардани мутахассисон таъсир расонда тавонист ё не?  

– Дар сохтори донишгоҳ фаъолият намудани кӯдакистон дар таърихи маорифи кишвар ба 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ рост меояд. Ин посухест, ки то имрӯз 

гуфта нашудааст. Кӯдакистони “Ситора” соли 2018 дар назди донишгоҳ ташкил гардида, бо тамоми 

шароити муосир таъмин буда, дар шаҳри Кӯлоб ва шаҳру навоҳии он назир надорад. Дар кӯдакистон 

150 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. Дар ин даргоҳ гурӯҳҳои тоҷикиву 

русӣ фаъолият мекунанд. 

Дар кӯдакистон фарзандони омӯзгорон, ҳамзамон, фарзандони шахсони ғайриидорӣ ба таълим 

фаро гирифта шудаанд. Литсей, агарчи айни замон дар ихтиёри мо нест, донишҷӯёни мо имрӯз аз 

ҳисоби шогирдони он кам нестанд. Дар Кӯлоб муассисаҳои таҳсилоти умумии дигар ҳам ҳастанд, ки 

шогирдонашон бо мақсади дохил шудан дар Донишгоҳи мо омодагӣ мегиранд. Албатта, будани 

кӯдакистон ва литсей дар назди донишгоҳҳо бар суди кор аст. 

– Асри 21 -ро асри технология мегӯянд. Истифодаи мақсадноки технологияи иттилоотӣ 

суръати пешрафти ҳар муассисаро метезонад. Мебинем, ки донишгоҳ дар баробари рӯзнома, 

соҳиби сомонаи бой низ ҳаст. Сомонаи донишгоҳ барои муаррифии фаъолияти устодону 

донишҷӯён ва ҷалби бештари довталабон минбари хубест. Лутфан мегуфтед, ки ҳамзамон, 

сомона ба донишгоҳ ғайр аз эътибор, боз чӣ дода метавонад: даромад, грант ё ягон бозёфти 

илмӣ? 



  

 

«Маорифи Тоҷикистон» – №9, сентябри соли 2021 40 

– Дар сомонаи донишгоҳ дастовардҳо, тағйироту иловаҳо ва набзи донишгоҳ мунтазам дохил 

карда мешаванд. Инчунин, кормандони он дар ҳаёти сиёсӣ иштироки фаъолона дошта, дар 

муборизаҳои иттилоотӣ бар зидди гурӯҳҳои экстремистиву террористӣ ва таъмини амнияти 

иттилоотӣ ҳиссаи муносиб мегузоранд. Ғайр аз ин, сомона дар таъмини дастрасӣ ба иттилооти саҳеҳ 

ва таблиғу ташвиқи дастовардҳои соҳавӣ, инчунин маълумот доир ба дастоварду муваффақиятҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, шахсиятҳои фарҳангиву таърихӣ, мавзеъҳои сайёҳиву мероси фарҳангӣ дар 

бахшҳои алоҳидаи сомона маводҳо гузошта мешаванд. Яъне, сомона баробари муаррифии 

дастовардҳои Донишгоҳ ҳамкороне меёбад, ки барои рушди фаъолияти омӯзгорону донишҷӯён 

манфиатовар аст ва ҳам дар такмили фаъолияти илмии олимони донишгоҳ такон мебахшад, ки 

чунин такон метавонад барои бозёфтҳои илмӣ таъсир расонад. 

– Дар шабакаҳои иҷтимоӣ барои қисм-қисм супоридани маблағи таҳсили донишҷӯён 

пешниҳодҳо зиёданд. Аз назари Шумо, ин масъала имконпазир аст ё не? Агар ҳа, чӣ гуна ва агар 

не, чаро?  
– Масъалаи пардохти маблағи шартномаи таҳсил, махсусан ду соли охир, ки пандемияи 

ҳамагири Ковид-19 таъсири манфии худро ба иқтисодиёти ҷаҳон расонид, андаке мушкил 

гардидааст. Аз ин сабаб ба яке аз масъалаҳои доғ табдил ёфтааст. Албатта, мо сари ин масъала 

бетаваҷҷуҳ набудему нестем. Дар Донишоҳ масъалаи пардохти маблағи шартномаи таҳсилро ба 

қавле, мо бо усули “қисм-қисм” роҳандозӣ намудем. Нисфи маблағи шартномаи таҳсил дар 

нимсолаи аввал, қисми дигар дар нимсолаи дуюм, лекин ғайр аз курсҳои 1, яъне, танҳо барои 

курсҳои 2,3,4 ва 5-ум. Инҷониб аз пардохти қисм- қисми маблағи шартномаи таҳсил ҷонибдорӣ 

мекунам.  

– Дар шароити имрӯза рушди муассисаҳои таҳсилоти касбӣ то андозае, ба фаъолияти 

паркҳои технологӣ тааллуқ дорад. Мутаассифона, на ҳамеша паркҳои технологӣ хуб истифода 

бурда мешаванд. Дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб парки технологӣ то куҷо омили ғанӣ 

гардондани буҷаи донишгоҳ, ҳавасмандии омӯзгорону донишҷӯён ва рафъи мушкилоти молии 

камбизоатону маъюбон ва ятимону фаъолон шуда тавонистааст?  

– Раёсати Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А.Рӯдакӣ бо мақсади татбиқ намудани корҳои 

илмӣ-инноватсионӣ, барои ба даст овардани натиҷаҳои самарабахши илмии донишҷӯён ва 

омӯзгорон, инчунин, ташкил намудани коргоҳҳои таълимӣ-истеҳсолӣ, харидории таҷҳизот, коркарди 

маҳсулот, ба роҳ мондани фаъолияти инноватсионӣ, тиҷораткунонии дастовардҳои илмӣ, тайёр 

кардани кадрҳои илмӣ ва амсоли онҳо сол то сол ба Парки технологӣ диққати махсус медиҳад. 

Айни замон дар Парки технологии донишгоҳ коргоҳи дӯзандагӣ ва рушди ҳунарҳои мардумӣ, 

кафшергарӣ, коркарди чӯбу метал, истироҳатгоҳи таълимӣ-таҷрибавии «Истиқлол», Боғи фарҳангӣ- 

фароғатии ба номи С. Вализода ва гармхона фаъолият доранд. Дар соли таҳсили 2020-2021 аз 

факултетҳои донишгоҳ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ш. Кӯлоб зиёда аз 30 нафар 

духтарон ба таълими дӯзандагӣ фаро гирифта шуданд. Коргоҳи дӯзандагӣ дорои 12 адад мошинаи 

дарздӯзӣ буда, кормандону шогирдони он дар зарфи чанд моҳи охир, аз ҷумла барои тантанаҳои 

ҷашнӣ 243 адад парчами андозаи 30/60, 12 адад парчами андозаи 113/75, 8 адад парчами андозаи 6/3, 

9 адад мусаввараи гулдӯзии чакан бо таври кундал, 20 адад парда барои синфхонаҳои компютерӣ ва 

барои 300 ҷойи нишасти толори фарҳангӣ аз матои нафис рӯкаш омода намуданд. 

Ҳамчунин, кор дар коргоҳҳои кафшергарӣ, табъу нашр, коркарди чӯбу металл ҷараёни тоза касб 

кардааст. Коргоҳи коркарди чӯбу металл дар соли таҳсили 2020-2021 зиёда аз 310 адад курсӣ, 112 

адад мизи хатнависӣ, 51 адад курсии ниммулоим, 27 адад курсии сахт, 62 адад ҷои нишасти 

ниммулоим, 11 адад либосовезакро таъмир намуда, барои хобгоҳи донишҷӯён 92 адад рахти 

дуқабатаи хоб омода намуданд. Инчунин, 62 адад дару тиреза ва як қисми фарши хобгоҳро таъмир 

намуданд. Илова бар ин, барои Маркази навташкили тестии назди донишгоҳ 20 адад мизи 

компютерӣ ва 1 адад минбар (трибуна) сохтанд. Қобили зикр аст, ки толори фарҳангии донишгоҳ дар 

арафаи ташрифи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои муаззами миллат, Президенти кишвар 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба донишгоҳ (15.06.2021) маҳз аз тарафи мутахассисони парки технологӣ 

ва кормандони хоҷагии донишгоҳ аз таъмири капиталӣ бароварда шуд. 
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Дар гармхонаи назди парки технологӣ ҳамасола намудҳои гуногуни гулҳои мавсимӣ ва 
дарахтони ситрусӣ парвариш ёфта, тамоми ҳудуди донишгоҳ ва Боғи фарҳангӣ-фароғатиии ба номи 
С.Вализода аз ҳамин ҳисоб сабзкорӣ мешавад. Инчунин, имконоти техникии коргоҳи табъу нашр дар 
назди парки технологӣ таҷдид карда шуд, ки минбаъд омӯзгорону кормандон метавонанд китобҳои 
дарсӣ, дастури таълимӣ, васоити таълимӣ-методӣ ва амсоли онҳоро дар ин коргоҳ нашр намоянд. 
Тасмим дорем, ки минбаъд низ корро дар ин самт ҷоннок намуда, дар самти бой гардонидани буҷаи 
донишгоҳ ва ҳавасмандии омӯзгорону донишҷӯён ба воситаи Парки технологӣ тадбирҳои заруриро 
роҳандозӣ намоем. 

  – Мехостем, бифаҳмем, ки дар шароити имрӯза истироҳаггоҳи таҷрибавӣ - истеҳсолии 
“Истиқлол” дар кадом шароит қарор дорад?  

– Истироҳатгоҳи таҷрибавӣ-истеҳсолии “Истиқлол” воқеъ дар ноҳияи Муъминобод аз соли 
1973 бо номи «Бешаи сабз» мавриди истифода қарор гирифта, баъдан номи истироҳатгоҳи 
таҷрибавӣ-истеҳсолии “Истиқлол”-ро гирифт. Дар ибтидо он аз 9 хона иборат буд. Дар 
давоми фаъолият теъдоди хонаҳо ба 24 адад расидааст. Хонаҳои истироҳатгоҳи «Истиқлол» 
якошёна буда, бо назардошти 4-5 нафар сохта шудаанд. Истироҳатгоҳ имкон дорад, дар як 
вақт 150 нафар муштариро ба истироҳат фаро гирад. Истироҳатгоҳ дар ҳудуди 5 га ҷой 
гирифта, дорои ошхона, толори варзишии зимистона, варзишгоҳи тобистона ва бунгоҳи тиббӣ 
мебошад. Дар истироҳатгоҳ ҳамасола омӯзгорону фарзандони онҳо ба истироҳат фаро 
гирифта мешаванд. Имсол тамоми хонаҳо ва ҳудуди истироҳатгоҳ пурра таъмир гардида, ба 
рахти хоб ва дигар асбоби сукунат ҷиҳозонида шуданд. 

 – Агар хато накунем, осоишгоҳе, ки дар назди донишгоҳ фаъолият мекунад, аз навъҳои 
парки технологист. Ин осоишгоҳ ба устодону кормандон ва донишҷӯён чӣ хидмат дода 
метавонад?  

– Осоишгоҳи табобатии донишгоҳ дорои шароити замонавӣ буда, вазифаи асосии кормандони 

он расондани хизмати аввалия ба устодону кормандон ва донишҷӯёни донишгоҳ мебошад. Дар 

баробари ин, ба мизоҷони дигар низ хизмати тиббӣ мерасонад. Дар ин осоишгоҳ беморони 

остреахондроз, грижаи сутунмуҳра, касалиҳои пӯст, падагра, бемориҳои фишорбаландӣ табобат 

карда мешаванд. Осоишгоҳ дорои 16 ҳуҷра, 40 кати хоб буда, дар ду ҳуҷраи он дастгоҳи нафасдиҳии 

сунъӣ барои 4 нафар, ҳамзамон, шуъбаи физиотерапевта муҷаҳҳаз бо тамоми дастгоҳи техникӣ 

мебошад. 

– Мусаллам аст, ки таъмини манзил ё хобгоҳ ҳамеша барои омӯзгорону донишҷӯён мушкил 

дорад. Дар донишгоҳ ин масъала дар кадом сатҳ қарор дорад?  
– Асоси рушду пешрафт, албатта аз шароити хубу дастрас вобастагӣ дорад. Вақте имконияти 

хуб барои зиндагӣ кардан дастрас аст, бешак, майл ба пешравию рушд меафзояд. Хушбахтона, соли 

гузашта хобгоҳи Донишгоҳ аз таъмири пурраи капиталӣ бароварда шуд. Айни ҳол тамоми 

инфрасохтори хобгоҳ таъмир гардида, ҳар як ҳуҷраи он бо оби гарму хунук, рахтҳои болохонадори 

замонавӣ ва дигар асбобу сукунати зист ҷиҳозонида шудаанд. Имсол дар назар аст, ки бо шабакаи 

гармидиҳӣ таъмин гардад. Хобгоҳ яке аз шаклҳои худтанзимкунии фаъолият дар донишгоҳ аст, ки 

бо инкишофу раванди фаъолияти он ба симои донишгоҳ ҳусн ва низом медарорад. Мусаллам аст, ки 

фаъолияти омӯзгорон-аспирантон, унвонҷӯён, докторантони PhD ва донишҷӯён дар хобгоҳ давроии 

тӯлониро дар бар гирифта, ҳамеша дар мадди назорати Раёсати донишгоҳ қарор дорад. Бо дастгирии 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2015 ҷиҳати 

ҳавасмандгардонии олимони ҷавон ба Донишгоҳ 25 хонаи истиқоматӣ дар мактаби Президентӣ 

воқеъ дар шаҳри Кӯлоб туҳфа карда шуд, ки айни ҳол дар он олимони ҷавон истиқомат доранд. Зикр 

кардан бамаврид аст, ки дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб 1 хобгоҳи истиқоматӣ барои 

донишҷӯдухтарон фаъолият менамояд, ки аз 3 ошёна, 67 ҳуҷраи истиқоматӣ, 1 толори китобхонӣ (бо 

теъдоди зиёда аз 2000 китоб, 11 адад компютер), 3 ошхона, 2 ҳуҷраи фароғатӣ, 18 адад ҳаммом 

иборат буда, ҳолати санитарию гигиении онҳо ба талабот ҷавобгӯй мебошанд. 
Албатта, барои донишгоҳе, ки дар таълими рӯзона зиёда аз 7 000 нафар донишҷӯро ба таҳсил 

фаро гирифтааст, як хобгоҳ басанда нест. Умедвор ҳастем, ки бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, махсусан, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Вазорати маориф ва илми 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои оянда мушкили нарасидани хобгоҳ барои истиқомати донишҷӯён 
ва ҳам омӯзгорон ҳалли худро хоҳад ёфт. 

Хушбахтона, бо дастури Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон, ки дар ҷараёни сафари кории имсола дар давоми солҳои 2021-2023 дар шафати қисмати 
чапи бинои асосии донишгоҳ ба ҷойи бинои таълимии дуошёнаи факултети омӯзгорӣ ва фарҳанг, 
сохтмони иморати нави таълимӣ ба нақша гирифта шуда, барои татбиқи он Дирексияи сохтмони 
иншооти ҳукуматӣ, вазоратҳои молия, маориф ва илм, Кумитаи меъморӣ ва сохтмон, мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шаҳри Кӯлоб вазифадор гардидаанд. 

– Ба хонандагони маҷаллаи “Маорифи Тоҷикистон” ва корбарони гурӯҳи ҳамноми 
он чӣ таманниёт ва маслиҳате доред? 

– Ба хонандагони маҷаллаи “Маорифи Тоҷикистон” ва аҳли эҷоди он ки ҳамеша набзи 
маорифи кишварро назора мекунанд, аввалан, сиҳатии комилу саломатии бардавом, рӯзгори осуда ва 
хушии рӯзгор таманно дорам, сипас, орзуи онро дорам, ки Тоҷикистони азизи мо, ки дар арафаи 
ҷашни тақдирсози миллӣ – 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон қарор дорад, ҳазорсолаҳои дигар арзи ҳастӣ намояд. Солисан, 
орзуи онро дорам, ки одамӣ аз ин пандемияи ҳамагир ҳар чи зудтар наҷот 
ёфта, дар зеҳни олимону муҳаққиқон асрори наҷот аз ин вабо ошкор гардад. 

– Ташаккур барои суҳбати пурмуҳтаво.  

 

Мусоҳиб  
Саида НАБИЗОДА – сармуҳаррири 

маҷаллаи “Маорифи Тоҷикистон” 

V. Марҳилаҳои тарбия 
Марҳилаи аввали тарбия аз оила оғоз меёбад. Фарзандон аз падару модари худ 

тарбия гирифта, муҳити зиндагиашонро меомӯзанд ва онҳоро ҳурмату эҳтиром 
мекунанд. Аз мафҳумҳои нахустини деҳа, шаҳр, ноҳия, Ватан, миллат ва ғайра бохабар 
мешаванд. Бо ҳамдигар ва ё хешу табор ва одамони дигар муомила карданро аз бар 
менамоянд. Волидон фарзандонро ба навозишу меҳрубонӣ ба тарбия фаро мегиранд. 
Кӯдакон аввалин донишҳоро дар бораи муҳити зиндагӣ, Ватан ва мактаб аз онҳо ба даст 
меоранд.  

Марҳилаи дуввуми тарбия муассисаҳои томактабӣ ба ҳисоб рафта, дар таҳким 
бахшидани сифатҳои аввалини миллӣ бо истифода аз дастовардҳои педагогикаи миллӣ 
ҷидду ҷаҳд ба харҷ медиҳанд.  

Марҳилаи сеюми тарбия дар муассисаҳои таълимӣ мегузарад. Тарбияи хонандагон 
аз рӯи маводи дар китобҳои дарсӣ, дастурҳои методию манбаъҳо, аёнияти таълим сурат 
мегирад, ки он то як дараҷа низоми педагогӣ дорад. Дар ин муассисаҳо ба тарбияи миллӣ 
мутахассис –омӯзгору устодон машғуланд. Бо хатми мактаби миёнаи таҳсилоти умумӣ 
сифатҳои миллии насли наврас асосан ташаккул меёбанд ва онҳо қисман ба ақидаю 
ҷаҳонбинӣ мубаддал мегарданд.  

Марҳилаи чаҳоруми тарбия ба таёрии касбии ҷавонон дар мактабҳои таҳсилоти 
ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ ва олӣ вобаста мебошад. Дар ин марҳила донишу малакаи 
инсон боз ҳам васеъ мегардад, барои азхудкунии арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ 
замина муҳайё мешавад. 

Дар марҳилаҳои минбаъда тарбияи инсон дар муҳити корхонаву муассисҳо ва 
ташкилотҳо, ки инсон ба фаъолияти касбию меҳнатӣ сару кор мегирад, сурат мегирад. 

 

Аз «Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
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МАВЗУИ РӮЗ 
 

ТАҲИЯ ВА НАШРИ 

КИТОБҲОИ ДАРСӢ ДАР 

ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛ 
 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон давоми солҳои соҳибистиқлолӣ 

барои беҳбудии ҳолати таълимгоҳҳо, 

таълифи барномаву китобҳои дарсӣ, 

мураттабу омодасозии дастуру воситаҳои 

таълимӣ тадбирҳои зиёдеро ба роҳ мондааст. 

Натиҷаи ҳамин тадбирҳост, ки имрӯз дар 

сохтори вазорат Маркази таҳия, нашр ва 

муомилоти китобҳои дарсӣ, илмию методӣ фаъолият дошта, робитаи вазорат бо муаллифону 

мураттибони китобҳои дарсӣ пурқувват гардида, нақшаву барномаҳои таълимӣ пурра бознигарӣ 

шуда, барнома ва китобҳои дарсии насли нав рӯйи чоп омада истодаанд. Дар баробари ин, 

Шӯрои миллии таҳсилот ҳамчун ниҳоди 

ҷамъиятӣ, ки масъалаҳои вобаста ба 

такмилу таҷдиди адабиёти таълимиро ба 

танзим медарорад, таъсис дода шудааст. 

Дар сохтори Шӯрои миллии таҳсилот 

гурӯҳҳои ҳамоҳангсози барнома ва 

китобҳои дарсӣ барои ҳар як фан амал 

карда, китобҳои дарсӣ ва воситаҳои 

таълимиро қабл аз тавсия шудан ба чоп 

пурра аз лиҳози мутобиқ будан ба 

хусусиятҳои педагогиву синнусолӣ арзёбӣ 

мекунанд. Ин тадбирҳо, аз як тараф, 

сабаби ба вуҷуд омадани китобҳои дарсии 

ба талаботи стандарти ҷаҳонии таълим ҷавобгӯ ва аз ҷониби дигар, боиси такмил ёфтани 

таҷрибаву малакаи кормандони масъули Вазорати маориф ва илм, инчунин, муаллифону 

мураттибони китобҳои дарсӣ гардид. Муҳимтар аз ҳама, китобҳои дарсӣ бо дарназардошти 

хусусиятҳои миллӣ рӯйи чоп омада, барои мактаби муаллифӣ ва муқарризӣ асос гузошта 

шудааст. 

Дар воқеъ, имрӯз таҳия, нашр ва таъмини муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо китобҳои дарсӣ 

ва маводи зарурии таълим яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. Маҳз бо шарофати даст ёфтан ба истиқлоли миллӣ 

даврони рӯй овардан ба арзишҳо ва асолату худогоҳии миллӣ вусъати тоза касб кард. Ин раванд 

соҳаи маориф, бахусус, ҷараёни таълифи китобҳои дарсиро ба ислоҳот мувоҷеҳ сохт, ки метавон 

онро марҳалаи нави таҳаввулот дар таҳия ва таълифи китобҳои дарсӣ бо дарназардошти арзишҳо 

ва хусусиятҳои миллӣ арзёбӣ кард. Аммо солҳои аввал, бинобар мушкилоти иқтисодиву 

иҷтимоӣ, раванди нашри китобҳои дарсӣ ба душвориҳои зиёд мувоҷеҳ буд. Дар он давра 

иқтидори иқтисодии мамлакат имкон намедод, ки нашр ва тақсимоти китобҳои дарсӣ ба таври 

зарурӣ ба роҳ монда шавад. Аз ин рӯ, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бартараф намудани 

мушкилоти норасоии китобҳои дарсӣ маблағҳои дохилӣ ва инвеститсиониро дарёфт ва аз ин 

ҳисоб соли 1994 12 номгӯйи китоби дарсиро барои хонандагони синфҳои ибтидоӣ бо теъдоди 1 

Асоси ҳама гуна ислоҳоту навгонӣ дар 

соҳаи маориф ва беҳтар шудани сифати 

таҳсилот ба таҳияи китобҳои дарсӣ ва 

адабиёти таълимии ба талаботи 

стандарти таҳсилот мутобиқ вобаста аст. 

Дар шароите, ки давлату ҳукумат ба илму 

маориф ва таълиму тарбия ҳамчун пояи 

муҳимми давлатдорӣ ва манбаи ташаккули 

захираҳои инсонӣ таваҷҷуҳи асосӣ дорад, 

таъмини муҳассилини ҳамаи зинаҳои 

таҳсилот бо китобҳои дарсӣ ва омӯзгорон бо 

маводи методӣ муҳимтарин омили 

пешрафти ин соҳа маҳсуб мешавад. 
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миллиону 200 000 нусха ба нашр расонид. Ин амал як қадами муҳим дар самти чопи китобҳои 

дарсӣ дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ буд.  

Дар ҳамин замина, бо кӯшишу талошҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз Бонки ҷаҳонӣ зиёда аз 18 млн, 

Бонки Осиёии Рушд 2,4 млн, Фонди ОПЕК 2 млн ба тариқи қарз ва аз ҳисоби буҷети кишвар 300 

ҳазор доллари амрикоӣ барои таҳия ва нашри адабиёти таълимии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 

равона гардид. Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон барои самаранок истифода 

шудани ин маблағҳо ва идома ёфтани ҷараёни муназзами нашри китобҳои дарсӣ аз соли 2002 

низоми иҷораи китобҳои дарсиро дар муассисаҳои таҳсилоти умумии кишвар роҳандозӣ кард. Бо 

мақсади ба низом даровардани таълиф, тарҷума, чоп ва таъмин намудани хонандагон бо 

китобҳои дарсӣ, бо қарори ҷаласаи мушовараи Вазорат маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

08.07.2002, №12/1 шуъбаи таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ таъсис дода шуд. Бинобар 

васеъ шудани доираи фаъолияти шуъба он дар соли 2005 ба раёсат табдил ёфт. Вале баъдан, бо 

пешниҳоди Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 28-уми декабри соли 2006, таҳти №594 раёсат ба Маркази таҳия, нашр ва 

муомилоти китобҳои дарсӣ, илмию методӣ (минбаъд Марказ) табдил дода шуд. Дар ин муддат 

доираи фаъолияти Марказ васеъ гардида, чопи китобҳои дарсӣ ва ҳама гуна маводи таълимӣ ба 

уҳдаи он вогузор карда шуд. Айни замон Марказ ҳолати бо маводи таълим ва китобҳои дарсӣ, 

бадеӣ илмию методӣ, барнома ва маводи ёрирасони таълимӣ таъмин будани муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ, (дар ҳолати зарурӣ мувофиқи имконият муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва 

олии касбӣ)-ро ҳамаҷониба таҳлил намуда, масъалаҳои дахлдорро бо дарназардошти хусусиятҳои 

пешрафти ҷомеа ва ҳаёти иҷтимоию иқтисодии кишвар дар соҳаи маориф амалӣ месозад. 
Бо мақсади таъмини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

китобҳои дарсӣ, 3-юми августи соли 2007 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №391 

дар бораи «Барномаи давлатии таҳия ва нашри китобҳои дарсӣ барои солҳои 2007-2010» қабул 

гардид. Дар давраи амали ин барнома нашри китобҳои дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумии таълимоташон бо забони тоҷикӣ пурра ба анҷом расида, нашри такрории қисми 

зиёди китобҳои дарсии солҳои 2001–2005 низ ба роҳ монда шуд. 

Ислоҳоти соҳаи маориф ва пешрафти бемайлони илм боиси он гардид, ки дар муассисаҳои 

таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2015 таълими якчанд фанни нав ҷорӣ карда 

шавад. Аз ҷумла, фаннҳои табиатшиносӣ дар синфҳои 1-ум, 2-юм, 3-юм; таърихи дин дар синфи 

9-ум; география дар синфҳои 10-ум ва 11-ум, маърифати оиладорӣ дар синфи 10-ум; асосҳои 

иқтисодиёт дар синфи 11-ум. Ғайр аз ин, бо сабаби зиёд шудани ҳаҷми соатҳои таълими баъзе 

фанҳо ба қисме аз китобҳои дарсӣ маводи нав илова карда шуд. Аз ҷумла, ба китобҳои дарсии 

«Математика» барои синфҳои 2, 4, 5, 6, «Таърихи халқи тоҷик» барои синфҳои 5, 9, 10, 11, 

«Русский язык» (Забони русӣ) барои синфҳои 4, 5, «География» барои синфи 6-ум, «Адабиёти 

тоҷик» барои синфи 9-ум, «Химия» барои синфи 11-ум, китобҳои дарсии фанни забони давлатӣ 

барои синфҳои 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Фанни алифбои ниёгон ва матн, ки то ин вақт дар синфҳои 

4 – 7 омӯзонида мешуд, минбаъд дар синфҳои 7 ва 8 таълим дода мешавад. Омӯзиши фанни 

технологияи иттилоотӣ, ки аз синфи 7-ум оғоз мешуд, ба синфи 5 оварда шуд. Барои ҳамаи 

фанҳои номбурда, инчунин, фанҳои тарбияи ҷисмонӣ ва технология (асосҳои касбу ҳунар) ҳам 

барои духтарон ва ҳам барои писарон дар алоҳидагӣ бори аввал китобҳои дарсӣ таълиф ва чоп 

карда шуд.  

Барои соатҳои тарбиявӣ низ дастурҳои таълимии «Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ» барои 

синфҳои 1 – 2-юм, «Тарзи ҳаёти солим» барои синфҳои 3 – 4-ум, «Ифтихори ватандорӣ» барои 

синфи 5-ум, «Асосҳои бехатарии ҳаёт» барои синфҳои 6 – 7-ум, «Одоби муошират ва 

рӯзгордорӣ» барои синфҳои 8 – 9-ум, «Интихоби касб» барои синфҳои 10 – 11-ум таҳия ва нашр 

гардид.  

Дар умум, аз соли 2000-ум то давраи нуҳ моҳи соли 2021 702 номгӯйи китоби дарсӣ ба миқдори 

46 млн 618 ҳазору 432 нуса ба маблағи 377 млн 206 ҳазору 85 сомонӣ аз ҷониби Вазорати маориф ва 
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илми Ҷумҳурии Тоҷикистон барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ зина ба зина нашр ва 

дастрас гардонида шудааст. Ин раванд сол аз сол дар ҳоли афзоиш аст. 

Чопи китобҳои дарсӣ, китобҳои забони давлатӣ ва китобҳои дарсӣ барои 

ақаллиятҳои миллӣ аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон давоми солҳои 2000 то нуҳ моҳи соли 2021 

№ 

п/п 

Соли нашри 

китоб 
Номгӯй Миқдор Маблағи умумӣ 

1 2000-2001 17 1839852 3768070,08 

2 2002 20 1669967 4852012,22 

3 2003 8 212912 644890,4 

4 2004 42 2584521 9031591,91 

5 2005 26 1737502 6936372,19 

6 2006 43 1246327 4645957,98 

7 2007 49 3613760 12348123,7 

8 2008 35 2727544 12276963,02 

9 2009 45 1830015 11395613,32 

10 2010 25 1288510 6655943,8 

11 2011 32 1362236 9907255,8 

12 2012 40 2585806 24082498,42 

13 2013 40 2021006 16428688,95 

14 2014 27 1501963 12919441,06 

15 2015 23 1772000 16604621 

16 2016 26 3023000 24122536 

17 2017 36 4193000 40583823 

18 2018 44 3545016 41763775,28 

19 2019 53 3332874 45871851,28 

20 2020 51 3083720 44931965,82 

21 
дар нуҳ моҳи 

соли 2021 
20 1 446 901 20 650 893 

Ҳамагӣ: 702 46 618 432      377 206 085    
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Ҳоло нашрҳои сеюм ва чоруми китобҳои дарсӣ бо дарназардошти ислоҳоти соҳаи маориф аз нигоҳи 

мазмун ва мундариҷа такмилу таҳия ва нашр шуда истодаанд. Дар баробари таҳия ва бознигарии 

мазмуну мундариҷаи китобҳои дарсӣ, ба он таваҷҷуҳ зоҳир мешавад, ки хонандагони муассисаҳои 

таълимии кишвар дар рӯҳияи худогоҳиву шинохти асолати миллӣ ва гузаштаи пурҳикмату 

наҷиби таърихӣ ба камол расанд.  

Дар соли 2009 марҳалаи дигари чопи китобҳои дарсӣ, яъне таҳияи китобҳои дарсии насли 

нав шуруъ гардид. Нахустин китобҳои дарсии насли нав «Забони модарӣ» ва «Математика» 

барои хонандагони синфҳои 1 – 4 буда, мутобиқ ба меъёр ва талаботи байналмилалӣ рӯйи чоп 

омаданд. Маҳз бо ҳамин мақсад гурӯҳҳои доимоамалкунандаи муаллифону мураттибони 

стандартҳо, барномаву нақшаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ таъсис дода шуд.   

Бознигарии мазмуну мундариҷаи китобҳои дарсии муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ 
Масъалаи сатҳу сифати китобҳои дарсӣ ва бознигарии мазмуну муҳтавои онҳо, аз ҷумла, 

ворид кардани ғояҳои давлатдории миллӣ ва арзишҳои ҳувиятсози халқи тоҷик дар китобҳои 

дарсии фанҳои ҷамъиятиву гуманитарӣ борҳо дар суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид шудааст. 

Албатта, дар солҳои аввал Ҳукумати кишвар бештар ба он таваҷҷуҳ мекард, ки китобҳои дарсӣ ҳар чи 

зудтар ба хонандагони муассисаҳои таълимӣ дастрас шаванд. Аз ин рӯ, Пешвои миллат, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон зимни машварати умумиҷумҳуриявӣ бо кормандони соҳаи маориф, дар таърихи 22-

юми декабри соли 2005 чунин таъкид карда буданд: «Дар хотир бояд дошт, ки то вақте хонандагону 

донишҷӯён ба китобҳои дарсии босифати ба забони давлатӣ таҳия ва нашршуда пурра таъмин 

нагарданд, масъалаи баланд бардоштани сифат ва сатҳи таълим ҳалнопазир боқӣ мемонад». Минбаъд 

низ барои беҳтар шудани сатҳу сифат ва муҳтавои китобҳои дарсӣ Президенти кишвар ба 

масъулони соҳа чандин маротиба дастуру пешниҳодҳои судманд ироа доштанд. Бахусус, ҳангоми 

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

Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (1-уми сентябри соли 2015) зикр карда буданд: «Замони муосир ва ҳазораи 

нав тақозо мекунад, ки вобаста ба ворид гардидани принсипи салоҳиятнокии касбӣ дар раванди 

таҳсилот стандартҳои нави давлатии таълим такмил дода, вобаста ба ин, барои ҳамаи зинаҳои 

таълим насли нави китобҳои дарсӣ ва барномаҳои таълимӣ таҳия карда шаванд. Яъне корро тавре 

ба роҳ бояд монд, ки омӯзгор ва хонанда доир ба ин, ки чаро бояд хонад, донад ва иҷро карда 

тавонад, тасаввур ва маълумоти амиқ дошта бошад». Лозим ба зикр аст, ки дар партави ин 

ҳидоятҳои Сарвари давлат чанд соли охир дар доираи тадбирҳои ислоҳоти соҳаи маориф, аз 

ҷумла, татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим азнавсозии мазмуни таҳсилот, таҳияи 

стандарту барномаҳои фаннӣ, китобҳои дарсӣ идома дошта, дар ин замина китобҳои насли нав 

таълиф шуданд, ки имконият медиҳанд, то дар баробари донишҳои назариявӣ, маҳорату малакаи 

хонандагон низ рушд ёбад. Дар ин муддат давра ба давра стандарту барнома ва китобҳои дарсии 

синфҳои ибтидоӣ, сипас, китобҳои дарсии фанҳои табииву риёзӣ бо дарназардошти муносибати 

босалоҳият ба таълим бознигарӣ, нашр ва дастраси хонандагон шуд. Ҳамзамон, соли 2020 зимни 

мулоқоти Пешвои миллат бо аҳли илму маориф (дар арафаи ҷашни Наврӯз) ва инчунин, зимни 

суханронӣ дар Рӯзи дониш ҳангоми ифтитоҳи муассисаи таҳсилоти умумии №102-и ноҳияи 

Шоҳмансури шаҳри Душанбе (17-уми август) масъалаи ин ки мазмуну мундариҷаи китобҳои дарсӣ 

баёнгари ҳувияти миллӣ, анъанаҳои таърихӣ ва талқинкунандаи ғояҳои давлати соҳибистиқлоламон 

бошад, бори дигар хеле равшану возеҳ баён гардид. Чунин масъалагузориҳои Сарвари давлат воқеан 

аз муаллифон, сохторҳои Вазорати маориф ва илм – Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, 

Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомӣ, Маркази ҷумҳуриявии таълимию методӣ, 

Муассисаи нашриявии «Маориф», Маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмию 

методӣ дигаргун сохтани муносибат ва дарки масъулияти ҷиддиро тақозо мекунад. Ба ин хотир 

беҳтар шудани мазмуну мундариҷаи китобҳои дарсӣ аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон гурӯҳи корӣ оид ба экспертизаи китобҳои дарсӣ дар ҳайати 55 нафар олиму мутахассиси 

соҳа ва омӯзгорони соҳибтаҷрибаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои таҳсилоти 
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олии касбӣ дар панҷ бахш (забони модарӣ (синфҳои ибтидоӣ), забони тоҷикӣ, адабиёти тоҷик, таърихи 

халқи тоҷик, таърихи дин) таъсис дода шуда. Аз ҷониби гурӯҳи корӣ ҳамаи китобҳои фанҳои 

гуманитарӣ мавриди ташхис қарор гирифта, хулосаву натиҷагириҳо барои омӯзиш ва корбарӣ ба 

вазорат пешниҳод гардид. 

Бояд зикр сохт, ки барои баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия заминаи маънавии 

омӯзгоронро низ пурзӯр кардан лозим аст. Барои ин, Вазорати маориф ва илм аз соли 2012 118 

номгӯйи дастурҳои методии роҳнамои омӯзгорро ба теъдоди 790 200 нусха ба маблағи 9 

миллиону 801 ҳазору 177 сомонӣ аз ҳар як фан таҳия ва чоп намуд. Дастурҳои методии роҳнамои 

омӯзгор ҳамчун воситаи баёнкунандаи методикаи таълим дар асоси мундариҷаи китобҳои дарсӣ 

таҳия гардида, дар онҳо усулҳои гузариши дарс барои омӯзгорон пурра ифода ёфтааст.  

Таҳия ва нашри китобҳои дарсӣ барои ақаллиятҳои миллӣ 
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати пайгирии мушкилиҳои муассисаҳои 

таълимии ғайритоҷикӣ ва ба роҳ мондани омӯзиши таъриху фарҳанги тоҷикӣ дар ин муассисаҳо 

диққати махсус дода, барои ҳалли масоили дар атрофи фаъолияти онҳо вуҷуддошта кӯшишҳои 

зиёд ба харҷ медиҳад. Яке аз масоили муҳим дар фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти умумии 

таълимашон ба забонҳои ғайритоҷикӣ, таҳия ва нашри адабиёти таълимӣ ба ҳисоб меравад. 

Давоми ду соли охир барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии таълимашон бо забонҳои 

русӣ, ӯзбекӣ, қирғизӣ ва туркмании Ҷумҳурии Тоҷикистон китобҳои дарсии «Забони давлатӣ» аз 

синфи 2 то 11-ум таҳия ва ба миқдори умумии 308 450 нусха нашр ва дастрас карда шуд.  

Барои ба забонҳои ӯзбекӣ, русӣ ва қирғизӣ тарҷума кардани китобҳои дарсии амалкунандаи тоҷикӣ, бо 

роҳбарии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, Маркази ҷумҳуриявии таълимию методӣ ва Маркази 

таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмию методӣ гурӯҳҳои корӣ таъсис шуда, фаъолият дар 

ин самт идома дорад. Аз ҷумла;  

Барои муассисаҳои таҳсилоти умумии таълимашон ба забони русӣ давоми солҳои 2002 то 2020 

аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 15 номгӯйи китоби дарсӣ ва ду номгӯйи 

маводи таълимӣ бо теъдоди умумии 120 ҳазору 310 нусха нашр ва дастрас гардонида шудааст. То 

имрӯз аз 92 китоби ба забони русӣ тарҷумашаванда аз ҷониби гурӯҳи кории Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 53 китоби дарсӣ тарҷума шуда, корҳои таҳриру ороишу саҳифабандии онҳо идома 

дорад. Аз ин теъдод, айни ҳол 9 номгӯйи китоби дарсӣ («Математика» с. 1, Математика с. 3, 

«Биология» с. 9, «Обҳая биология» (Биологияи умумӣ) с. 10, «Черчения» (Нақшакашӣ) с. 8 – 9, 

«Культура семейной жизни» (Маърифати оиладорӣ) с. 10, «География» с. 11 ва «Химия» с. 11) барои 

муассисаҳои таҳсилоти умумии таълимашон бо забони русӣ мавриди чоп қарор дошта, номгӯйи 

китобҳои боқимонда дар ҳоли коркард, таҳриру тасҳеҳ ва саҳифабандӣ қарор доранд.  

Барои муассисаҳои таҳсилоти умумии таълимашон ба забони ӯзбекӣ давоми солҳои 2002 то 

2020 аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 39 номгӯйи китоби дарсӣ ба 

теъдоди 1 миллиону 113 ҳазору 370 нусха нашр ва дастрас гардонида шудааст. Аз ҷониби гурӯҳи 

корӣ бошад, то имрӯз 24 китоби дарсӣ ба забони ӯзбекӣ тарҷума шуда, корҳои таҳриру ороишу саҳифабандии 

онҳо идома дорад. Айни ҳол 5 номгӯйи ин китобҳо («Адабиёт» с. 8, «Таърихи умумӣ» с. 9, 

«Математика» с. 2, «Она тили» (Забони модарӣ) с. 3, «Табиатшунослик» с. 3) ба теъдоди 53 ҳазор 

нусха мавриди чоп қарор доранд.  

Барои муассисаҳои таҳсилоти умумии таълимашон ба забони қирғизӣ давоми солҳои 2002 то 

2020 аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 32 номгӯйи китоби дарсӣ ба 

теъдоди 39 ҳазору 100 нусха нашр ва дастрас гардонида шудааст. Айни замон тарҷумаи 10 номгӯйи 

дигари китобҳои дарсӣ ба забони қирғизӣ аз ҷониби гурӯҳи кории зикршуда идома дорад.  

Барои муассисаҳои таҳсилоти умумии таълимашон ба забони туркманӣ давоми солҳои 2002 

то 2020 аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 3 номгӯйи китоби дарсӣ 

(«Харплык» (Алифбо) барои синфи 1-ум, «Эне дили» (Забони модарӣ) барои синфи 1-ум, «Эне дили» 

(Забони модарӣ) барои синфи 2-юм ва «Математика» барои синфи 1-ум) ба теъдоди умумии 600 нусха 

нашр ва дастрас гардонида шуд. Айни замон вазорат иқдом гирифтааст, ки тарҷумаи китобҳои 
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дарсии “Таърихи халқи тоҷик барои синфҳои 5 – 11-ум” ва “Географияи Тоҷикистон барои синфи 8-ум”-

ро ба забони туркманӣ ба анҷом расонад. 

Таҳия ва нашри адабиёти таълимӣ барои хонандагони дорои имконияти маҳдуд 
Вазорати маориф ва илм барои бо адабиёти таълимӣ таъмин кардани хонандагони 

муассисаҳои таълимии махсус низ дар доираи имконият чораҳои муассир роҳандозӣ мекунад. То 

имрӯз барои хонандагони мактабҳои кӯдакони ношунаво ва гунг китобҳои дарсии зерин чоп 

шудаанд:    

№ 
Номгӯйи китоб Муаллиф (он) Синф 

Соли 

нашр 
Миқдор 

1.  «Алифбо барои мактабҳои кӯдакони 

шунавоияшон суст»  
Ш.С. Шодмонов 1 2010 300 нусха 

2.  «Алифбо барои синфҳои тайёрии 

мактабҳои кӯдакони ношунаво»  
М. Ибронов, С. Қувватов 2010 600 нусха 

3.  «Китоби хониш барои синфи 

1-уми мактабҳои кӯдакони ношунаво»  

М. Ибронов, 

Ш. Ёрмуҳамедов 
1 2010 600 нусха 

4.  
«Талаффуз»  

З.П. Раҳмонов, 

С.Д. Қувватов 
1–2 2010 600 нусха 

5.  «Инкишофи нутқ барои  

кӯдакони ношунаво»  

Ҷ. Аловатшоев, 

С. Қувватов 
2 2010 600 нусха 

Соли 2015 бори нахуст барои кӯдакони ношунаво ва гунги мактабҳои махсус китоби дарсии 

«Имову ишора» (муаллифон: С. Д. Қувватов, З. П. Раҳмонов) бо теъдоди 2 000 нусха ва соли 

2019 қисмати дуюми китоби мазкур бо теъдоди 2 000 нусха нашр ва ба муассисаҳои дахлдор 

дастрас гардид. Китоби номбурда барои истифодаи омӯзгорон, мураббиён ва волидони кӯдакони 

ношунаво ва донишҷӯёни гурӯҳҳои сурдопедагогика пешбинӣ гардидааст. 

Бо ҳуруфоти брайлӣ низ дар ин давра як қатор китобҳои дарсӣ, аз ҷумла, 180 адад “Забони 

модарӣ”, 90  адад “Математика”, 40 адад “Русская речь” ва 90 адад “Букварь” нашр шуд. 

Инчунин, 500 нусха “Барномаи таълими забони тоҷикӣ дар мактаб - интернатҳои махсус”, 100 

нусха “Барномаи таълими фанҳои табиашиносӣ ва география барои кӯдакони ақлан қафомонда 

дар мактаб-интернатҳои махсуси ёрирасон”, 200 нусха “Ташкил ва гузаронидани корҳои 

логопедӣ дар мактаб-интернатҳои махсус (ёрирасон) бо кӯдакони ақлан қафомонда”, 50 нусха 

“Барномаи таълими фанни география дар синфҳои 6-11-уми мактаб-интернатҳои кӯдакони 

ношунаво ва деркаршуда” ва 50 нусха “Барномаи таълими фанни табиатшиносӣ дар синфҳои 4–

7-уми мактабҳои махсуси кӯдакони ношунаво ва сустшунавою деркаршуда”  давоми солҳои 

2012-2020 нашр гардид. 

Нашри китобҳои дарсӣ дар дохили кишвар 
 Масъалаи дигаре, ки солҳои охир ҳалли худро пайдо кард, номукаммал будани низоми чопи 

адабиёти таълимӣ ба ҳисоб меравад. Солҳои пеш бо сабаби чандон ба талабот ҷавобгӯй набудани сифати 

кори муассисаҳои полиграфии кишвар, нашри китобҳои дарсӣ дар кишварҳои хориҷа ба роҳ монда мешуд. 

Чунин ҳолат, албатта, мувофиқи мақсад набуд, чунки аввалан, маблағҳои зиёд ба беруни кишвар бебозгашт 

бароварда мешуданд, сониян, китобҳо бо ғалату камбудиҳои зиёд чоп мешуданд.  

Бо дарназардошти ин шуруъ аз соли 2012 Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади 

рушди соҳаи полиграфияи кишвар ва рақобатпазир шудани маҳсулоти ватанӣ, чопи китобҳои дарсиро дар 

дохили кишвар ба роҳ монд. Ин иқдом дар ҳоле роҳандозӣ гардид, ки то ин замон қисми зиёди китобҳои 

дарсӣ ва маводи таълимӣ дар хориҷи кишвар нашр шуда, маблағҳои зиёд, ки барои мактабу маориф ва 

умуман ҷумҳурӣ хеле заруранд, ба берун бурда мешуд. Ташаббуси Вазорати маориф ва илм дар самти ба роҳ 

мондани чопи китобҳои дарсӣ ва маводи таълимӣ дар дохили кишвар, аз як тараф, боиси пешгирии ҳама гуна 

бенизомиҳо дар соҳа шуда бошад, аз ҷониби дигар, сабаби рушди корхонаву ширкатҳои ноширии ватанӣ ва 

ба вуҷуд омадани ҷойҳои зиёди корӣ гардид. Илова бар ин, аксари чопхонаҳои ватанӣ бо мақсади 
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рақобатпазир шудани маҳсулоташон соҳиби дастгоҳҳои нав гардиданд. Муҳимтар аз ҳама, як самти 

соҳаи истеҳсолот рушд ёфт.  

Вале масъалаҳои вобаста ба табъу нашри адабиёти таълимӣ дар дохили ҷумҳурӣ ҳанӯз ба 

таври пурра ҳалли худро пайдо накардааст. Таври мисол, аз 20 корхонаи калони полиграфии 

ҷумҳурӣ, ки вазорат бо онҳо қарордоди дуҷониба дорад, танҳо ҶСК «Нашриёти муосир» иқтидор 

дорад, ки ҳангоми дар як баст фаъолият кардан, то 6 номгӯйи китоби дарсиро дар як сол ба 

теъдоди умумии 600 000 нусха чоп кунад. Ширкатҳои дигар дар ҳамин шароит аз 1 то 3 номгӯй 

китобро ба теъдодии 100 000-нусхаӣ чоп карда метавонанд. Яъне, дар як сол иқтидори солонаи 

корхонаҳои бузурги полиграфии кишвар ҳангоми дар як баст фаъолият кардан чопи тақрибан 5 

миллион нусха китобро ташкил медиҳад. Илова бар ин, ҳамасола дар баробари китобҳои дарсӣ, 

чопи дастурҳои методӣ ва даҳҳо маводи дигари таълим аз ҷониби вазорат ба корхонаҳои 

полиграфӣ фармоиш мешавад. Дар назар бояд гирифт, ки онҳо ба ғайр аз фармоишҳои вазорат 

фармоиши корхонаву ташкилотҳои дигарро низ анҷом медиҳанд. Аз ин рӯ, табиист, ки ин 

корхона ва ширкатҳои полиграфӣ талаботи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

ба пуррагӣ ва саривақт қонеъ карда наметавонанд. Илова бар ин, на ҳамаи корхонаву ширкатҳо 

китобҳои дарсиро бо сифати баланди ҷавобгӯйи талабот нашр карда метавонанд. Хусусан, 

китобҳои дарсиеро, ки тибқи талабот бояд ранга чоп шаванд, танҳо ду ё се ширкати ноширӣ 

имкони чоп кардан дорад. Бинобар ин агар мо хоҳем, ки танҳо талаботи яксолаи муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумиро бо китобҳои дарсӣ қонеъ гардонем (тибқи эҳтиёҷоти пешниҳодкардаи шуъбаҳои маориф 

дар соли таҳсили 2020-2021 (5 млн. 581 ҳазору 87 нусха), зарур аст, ки механизми нави кор дар ин самтро 

роҳандозӣ кунем. Дар ин ҷо, ба андешаи мо, пеш аз ҳама, таъсиси як матбааи миллӣ амри зарурист, ки танҳо 

ба чопи адабиёти таълимӣ машғул бошад. Агар ин матбаа дар сохтораш нашриёт таъсис дода, ҷараёни 

таҳриру тасҳеҳи адабиёти таълимиро низ ба уҳда гирад, ба манфиати кор хоҳад шуд. Яъне, матбаа ҷараёни 

омодасозии китоб, мувофиқати хусусиёти педагогию психологии китоб ба синну соли хонанда, ба стандарту 

нақша ва барномаи таълим мутобиқ будани он, инчунин, корҳои ороиш ва таҳрири илмиву забонии 

китобҳоро бо ҳамкории муҳаррирону мусаҳҳеҳон анҷом дода, дастхати тайёри онро ба Вазорати маориф ва 

илм пешниҳод мекунад. Ин тарзи муносибат ба кор боиси хушсифат ва сари вақт чоп шудани адабиёти 

таълимӣ шуда метавонад.  
Нашри китобҳои бадеӣ 

Ҷиҳати ғанӣ гардонидани фонди китобхонаҳои мактабӣ ва ба хониши адабиёти бадеӣ ҷалб кардани 

хонандагон чанд сол мешавад, ки вазорат таҳия ва чопи китобҳои бадеиро роҳандозӣ кардааст. Аз ҷумла, 

аз соли 2012 то соли 2021 аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 757 номгӯй китоби 

бадеӣ ба миқдори 4 млн. 150 ҳазору 890 нусха нашр ва қисман харидорӣ ва ба муассисаҳои таълимӣ 

таъмин карда шудааст. Ин иқдоми вазорат солҳои минбаъда низ идома хоҳад ёфт.  

№ Нашриёт Номгӯй 
Миқдор 

(нусха) 

Маблағи умумӣ 

(сомонӣ) 

1.  Китобҳои бадеии аз МН «Адиб» харидоришуда 428 275 988 2 902 830 

2.  Китобҳои бадеии аз ҷониби МН «Маориф» 

чопшуда 
61 87 827 266 758 

3.  Китобҳои бадеие, ки ВМИ ҶТ чоп кардааст 51 746 755 5 254 010 

4.  Китобҳои бадеии бачагона, ки аз ҷониби Фонди 

шарикии глобалӣ дар соҳаи маориф (ГПО – 4) чоп 

шудаанд 

39 1 731 600 

5 092 236 

сомонӣ (ройгон 

дастрас шудааст) 

5.  Китобҳои бадеии бачагона, ки аз ҷониби Лоиҳаи 

USAID «Ҳамроҳ бихонем» чоп шудаанд 
178 

1 308 

720 

(ройгон дастрас 

шудааст) 

Ҳамагӣ 757 4 150 890 13 515 834 

Таҳия ва нашри китобҳои дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ 

Дар асоси «Талаботи минимуми ҳатмии Стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо фармоиши вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
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29.06.2016, №9/38 тасдиқ шудааст, бо мақсади тарбияи худшиносиву худогоҳӣ, ифтихори 

ватандорӣ, шаъну шарафи шаҳрвандии донишҷӯён, ташаккули шахсияти онҳо, амнияти 

иттилоотӣ ва рушди зеҳнии ҷавонон бо дарназардошти равандҳои ҷаҳонишавӣ ва шиддат 

гирифтани муборизаҳои иттилоотӣ ягона кардани таълими фанҳои бахшҳои гуманитарӣ-иҷтимоӣ, 

иқтисодӣ ва тибиию риёзӣ дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ таҳия ва чопи китобҳои 

дарсии ин фанҳо шуруъ гардид, ки ин раванд ҳоло идома дорад. Аз 19 номгӯйи фанҳои бахшҳои 

гуманитарӣ-иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва табиию риёзӣ барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ (забони 

тоҷикӣ, забони русӣ, забони хориҷӣ (англисӣ), таърихи халқи тоҷик, фалсафа, мантиқ, сотсиология, 

диншиносӣ, фарҳангшиносӣ, сиёсатшиносӣ, ахлоқ ва зебоишиносӣ, ҳуқуқ, экология, назарияи иқтисодӣ, 

информатика, консепсияҳои табиатшиносии муосир, география ва асосҳои демографии 

Тоҷикистон, мудофиаи шаҳрвандӣ, тарбияи ҷисмонӣ)16 номгӯйи барномаҳои таълими онҳо чоп шуда, 

чор номгӯйи дигар айни замон бо ҳамкории муаллифону мураттибон омода шуда истодааст. Аз китобҳои 

дарсии ин фанҳо танҳо китобҳои «Фалсафа», «Диншиносӣ» ва «Мантиқ» чоп шудааст.  

 Барномаҳои таълими ин фанҳо барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ пурра чоп шуда, аз 19 

номгӯйи китобҳои дарсии ин муассисаҳо 15 номгӯйи он чоп шудааст. Таҳия ва чопи теъдоди боқимондаи 

барнома ва китобҳои дарсии фанҳои бахшҳои гуманитарӣ-иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва тибиию риёзӣ барои 

муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ идома дорад.  

Санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ 
Дар даврони соҳибистиқлолӣ, дар баробари ин дастовардҳо, дар соҳаи таҳия ва нашри китобҳои 

дарсӣ таҳияи якчанд санади меъёрӣ-ҳуқуқӣ рӯйи кор омад, ки барои беҳтар шудани фаъолияти соҳа 

мусоидат мекунад. Аз ҷумла, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи адабиёти таълимӣ» аз 26-

уми июли соли 2014, №1122 қабул гардид, ки барои ба танзим даровардани муносибатҳои ҷамъиятӣ 

оид ба таҳия ва нашри адабиёти таълимӣ, инчунин, кафолат ва талаботи давлатӣ ба адабиёти 

таълимӣ замина мегузорад. Дар ҳамин замина, бо мақсади баланд бардоштани сатҳи мазмуну 

муҳтавои адабиёти таълимии дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

истифодашаванда «Низомномаи намунавӣ оид ба таҳия, экспертиза ва нашри адабиёти таълимӣ» 

таҳия ва бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми майи соли 2015, №358 қабул гардид, 

ки он муносибатҳои ҷамъиятиро дар самти таҳия, экспертиза ва нашри адабиёти таълимӣ ба танзим 

медарорад. 

К. ИСОЗОДА –  

директори Маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, 

 илмию методии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Ф. РАҲМОНЗОДА –  

сармутахассиси марказ 
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АДАБИЁТ 
 

НИГОҲЕ БА 

ТАЪЛИМИ ШЕЪР 
 
Шеър каломи мавзунест, ки аз тахайюли 

инсон бархоста, ба мазраи дилҳо нишинад, 
торҳои нозуки эҳсосоти инсонро биҷунбонад 
ва олами ботиниашро таҳаввул бахшад. 
Устод Лоиқ барҳақ гуфта: 

Шоирӣ ҳам ба масал деҳқонист,  
Шеър бунёди ҳама маснадҳост. 
Шеър тухмест, ки сабзад дар дил,  
Шеър Қуръони ҳама миллатҳост.  

Рисолати адабиёт, бавежа шеъри асил, аз вартаи нафсу ғафлат ба соҳили одамияту 
худшиносӣ кашидани инсон аст, инсонро инсонтар кардан аст. Чунин рисолати одамсозиро 
шеъре, ки сӯзу дард дораду муассиру зеҳнпазир аст: 

Шеъре, ки зи сӯзу шарори дил холист,  
Тифлест, ки мурда зода бошад модар.  
Шеъри олимазмун (ба таъбири 

ниёгони сухантирози мо - «сеҳри ҳалол») 
маҳсули истеъдоди баланди шоирест, ки 
барои мисрае мавзун қатраҳои хуни ҷигар 
кам мекунад, шабҳо бедорхобӣ мекашад. 
Мирзо Бедилрост: 

Ғозаи ҳусни адо осон намеояд ба даст,  
Фикрҳо хун мехӯрад, то ранг  

мегирад сухан. 
Адабиётро бе ашъори асил дарс додан 

«ба ҳован об кӯфтан» аст. Мо дар ниҳоди 
шогирдон бояд муҳаббатро ба шеъри 
олимазмуну саршор аз ҳикмат бедор кунем, ки ҷавҳари онро ҳидоят ба худогоҳӣ ташкил 
медиҳад; худшиносие, ки ҳаким Носири Хусрав онро василаи раҳоӣ аз ҳама бадиҳои рӯзгор 
медонист: 

Чу худ донӣ, ҳама дониста бошӣ,  
Чу донистӣ, зи ҳар бад раста бошӣ.  

Омӯзгор ҳангоми таълими шеър ҳамин дурдонаи худшиносиро бояд дар ганҷинаи зеҳни 
шогирдон ҷо кунад, то гавҳари мақсуд-тарбияи инсони некманишу покниҳод ва худогоҳ ба даст 
орад. Ва аз баҳри пурдурри ҳикмати ниёгон баргузидани ҷавоҳири рахшони маънӣ истеъдод, 
заҳмат ва завқу фаҳм мехоҳад. Танҳо омӯзгори воқеан донишманд метавонад бо таҳлили 
хирадмандонаи шоҳбайтҳои адабиёти классикӣ меҳри шогирдонро ба шеър бияфзояд.  

Имрӯз бисёр мушоҳида мешавад, ки омӯзгори адабиёт бештар аз шогирдон санаҳои 
таваллуду фавти шоир, номгӯи осору миқдори абёт ва вазни ашъори ӯро мепурсад - ин сабабгори 
соҳиби тафакккури қолабиву дониши сатҳӣ шудани онҳо мегардад. Ба пиндори мо, ин 
маълумоти дуюмдараҷа он қадар шарту зарур ҳам нест, зеро аввалан, чунин сарбории зиёди 
маълумотро майнаи шогирд на ҳамеша бардошта метавонад; сониян, на ҳама шогирдон мисли 
устод Рӯдакӣ ё худ Шекспир шоири касбӣ хоҳанд шуд; солисан, шоироне буданд, ки бо вуҷуди 
надонистани қоидаҳои назм ашъори баландмазмуну мондагоре офарида тавонистанд… 

Бинобар ин, тестҳои имтиҳонӣ дар мактабҳо низ бояд фарогири саволҳои заруриву 
муҳимтарине шаванд, ки ба ташаккули қобилияти маънишиносии шогирдон мусоидат карда 
тавонанд.  

Вазн, оҳанг, лаҳн ва дар маҷмӯъ, мусиқии 

шеър (яъне забон) муҳимтарин унсури зотии 

он аст, ки маънои зоҳирии калимаҳоро бо 

шарбати худ сероб месозад ва аз ин ҷост, ки 

гӯё тарҳи лаҳнӣ ва оҳангии шеър аз қабл 

таъйин шудааст. Аз ин рӯ, шоирон аз 

таҷрибаи худ ёд медиҳанд ва дар муқоисаи 

матншиносии мутуни гуногуни як шеър ҳам 

аён мегардад, ки дар бисёре аз мавридҳо агар 

шоир барои рафъи сактаи вазн як калимаро 

ба калимаи дигар иваз кардааст, ҳамзамон 

шеър аз назари маъно ҳам такмил шудааст. 
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Шарти заруриву талаботи дарси адабиёт он аст, ки шогирдон байтҳои андарзогини 
беҳтаринро интихоб ва дарк карда тавонанд, ба хотир бигиранд, дар гуфтору навиштор онҳоро 
бамавқеъ барои таъйиди андешаи худ истифода баранд, аз ин шоҳбайтҳо лаззати маънавӣ 
бардоранд ва мунтаҳо, бар ғановати ботини худу атрофиён бияфзоянд.  

Ва боз имрӯз мушоҳида мекунем, ки омӯзгор аз шогирд тӯтивор азёд кардани ғазалро аз 
матлаъ то мақтааш талаб менамояд. Бояд гуфт, ки дар назми тамоми халқу миллатҳо камтар 
шеъреро метавон ёфт, ки саропо маънии баланду ҳикмати воло дошта бошад ва ба ҳама яксон 
маъқул ояд. Ҳатто Бедили бузург бо он вусъати афкор, рафъати маънӣ ва азамати шуҳраташ, бо 
вуҷуди қариб шоҳбайт будани ҳар як байти ғазалхояш аз ғояти фурӯтанӣ ашъорашро дар қиёс бо 
ашъори дигар шуаро камарзиш медонист: 

Бедил, ҳарчанд шӯри назмам беш аст,  
Гар ворасам, андеша ҳиҷолаткеш аст.  
Дар силки суханварон гуҳарҳои маро 
Ҳамчун жола об шудан дар пеш аст.  

Яъне ин шоири бузург, ки шеъри баландпояааш ба ҳадди эъҷоз расиду аз ҷониби шуаро 
ҳамчун Абулмаонӣ-падари маъниҳо эътироф гардид, ба тазоди мантиқии афкораш, нуктаҳои 
нодаркори андаруни ашъораш иқрор кард: 

Бедил, дар нусхаи рамузи ашъор 
Айбам накунӣ ба нуқтаҳои бекор.  
Ҳуш дор, ки дар назми вуҷуди инсон 
Чун нохуну мӯст узви беҳис бисёр! 

Пас, тақозои таълими дурусту ҳадафрас моҳирона ҷудо кардани шоҳбайтҳо аз миёни он 
абёти камарзиш аст, ки Бедили маънитироз онҳоро ба узвҳои беҳиси бадани инсон монанд 
кардааст. Омҳзгор набояд зеҳни оинасон софи шогирдони худро бо назмгунаҳои нодаркор пур 
намояд, балки шеърҳои беҳтарин, шоҳбайтҳои пурмазмунро таҳлил карда, барои азёд кардан 
тавсия диҳад. Ва фармоиши ҳифзи маҷбурии шоҳбайтҳо низ маслиҳат нест: бигзор шогирдон 
шоҳбайтҳои писандидаашонро созгор ба фаҳму завқашон азёд кунанд. Озодӣ дар интихоби 
шеърҳои писандида шарти муҳим аст, вале беҳтар аст, агар мактабиён бо кумаки омӯзгори 
маънишиносашон он байтҳои дорои маъниҳои волои ахлоқиеро ба хотир бигиранд, ки фалсафаи 
зиндагии инсонро инъикос мекунанд ва олами ботиниашро сафо мебахшанд.  

Такомули фаҳму сиришти инсон бештар аз дигар фанҳои таълимӣ вазифаи адабиёт аст, ки 
дарунмояашро шеър ташкил медиҳад. Ҳадафи шеъри асилу муассир тарбияи инсон аст. Аллома 
Муҳаммад Иқбол ба муҷиби ҳамин рисолати тарбиятгарии шеър шоирро ба волотарин маснад 
шинонидааст: 

Шеърро мақсуд агар одамгарист,  
Шоирӣ ҳам вориси пайғамбарист! 

Имрӯз таваҷҷуҳи насли ҷавон ба азёд кардани шеър дар қиёс бо солҳои каблӣ афзудан дорад. 
Ба ин озмуни «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» такони тоза бахшид, ки бо ибтикори бевоситаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардид. 
Наврасон бо дилгармиву шавқи беандоза ғазалҳои зиёде азёд мекунанд, то дар озмун ғолиб оянд. 
Ҳифзи шеър хотираи онҳоро қавӣ мегардонад, ба ғановати захираи луғавиашон ва равонии 
маҳорати суханвариашон боис мегардад. Омӯзгоронро танҳо лозим меояд, ки ба онҳо ғазалҳои 
баландмазмунро барои азёд кардан тавсия диҳанд, таҳлили ашъорро биомӯзонанд, ғазалҳоро 
мувофиқ ба синнусолашон интихоб намоянд. Доварони озмунҳои ноҳиявию шаҳрӣ бошанд, дар 
баробари санҷиши миқдори ғазалҳои азёдкарда онро бештар ба инобат бигиранду баҳогузорӣ 
намоянд, ки наврасон оё маънии абёти ғазалҳои азёдгуфтаашонро медонанд ё не, аз уҳдаи 
таҳлили шеър мебароянд ё не. Фақат дар сурати ёд додани дарки маънии шеър ба дастпарварони 
худ мо ба тарбияи дурусти онҳо, ғановати дунёи маънавиашон даст ёфта метавонем. 

 

 Ниёзбегим РАВШАНОВА –  
омӯзгори мактаби №34, 

ноҳияи Исмоили Сомонӣ 
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РИЁЗӢ 

 

МАСЪАЛАГУЗОРӢ ДАР 

РАВАНДИ ТАЪЛИМИ 

ФАННИ ХИМИЯ 
 

Ҳангоми таҳия ва ҷобаҷогузории 

фаъолияти таълим омӯзгор қобилияти 

хонандагонро ба эътибор гирифта, ба ин 

мақсад онҳоро барои расидан ба натиҷаи 

таълим раҳнамоӣ мекунад.  

Дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон ба 

шахсоне, ки масоили гуногунро таҳлил 

карда, хулосаи зарурӣ мебароранд, таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда мешавад. Мафҳуми «чӣ тарз фикр 

рондан» аз мафҳуми «дар бораи чӣ фикр кардан» фарқ мекунад. Дарсҳои химия чунин 

имкониятро тавассути такмили малакаҳои таҷриба гузаронидани хонандагон фароҳам меоранд. 

Махсусан, агар мо ҳангоми дарс аз хонандагон хоҳиш намоем, ки муҳокима ронанд. Дар ин 

раванд ба онҳо саволҳои пурмазмун пешниҳод бояд кард. Масалан, «Ба фикри шумо, баъд чӣ 

мешавад?», «Дар чунин вазъият шумо чӣ кор мекардед?» ва ғайра. 

Мувафаққиятҳои таълим асосан аз сатҳи 

ҳавасмандии хонандагон вобаста аст. 

Ҳарчанд гирифтани баҳои 5 яке аз воситаҳои 

ҳавасмандгардонии хонандагон ба ҳисоб 

равад ҳам, вале мо дигар навъи 

ҳавасмандгардонии онҳоро низ бояд ба 

назар гирем. Мо бо роҳу воситаҳои гуногун 

хонандагонро дар дарсҳои химия ҳавасманд 

гардонида метавонем: тавассути фароҳам 

овардани имконияти мувофиқ барои ҳалли 

масъала таъмин намудани сатҳи баланди 

муваффақ шудани хонандагон ҳангоми аттестатсияи аз синф ба синфгузаронӣ ва хатми 

муассисаи таълимӣ; ба роҳ мондани ҳама гуна корҳои эҷодии хонандагон (ҳалли масъалаҳои 

озмоишӣ ва ҳисобӣ, видеороликҳо, барномаҳои муаррификунанда (слайдҳо) ва ғайра); то ҳадди 

имкон пешниҳод намудани масъалаҳои таълимие, ки ба ҳаёти воқеии онҳо мувофиқ мебошанд. 

Масалан, мо аз хонандагон хоҳиш менамоем, ки дар зиндагиашон аз чӣ гуна моддаҳои химиявӣ 

истифода мебаранд ва ҳиссиёти худро дар бораи ҳодисаҳое, ки дар табиат ба амал меоянд, баён 

намоянд; пешниҳоди масъалаҳои таълимии гуногун. Масалан, ҳангоми гирифтани кори 

санҷишии хаттӣ, мо роҳу воситаҳо ва навъҳои гуногуни масъалаҳоро пешниҳод карда, ба ин 

васила шавқи онҳоро бештар мегардонем. 

Ҳарчанд хонандагон китоби дарсӣ дошта бошанд ҳам, он танҳо як воситае мебошад, ки ба 

хонандагон барои расидан ба натиҷаҳои таълим ёрӣ мерасонад. Мо медонем, ки онҳоро бо 

маводи иловагӣ дар раванди дарс тақвият дода, аз таҷрибаи хонандагон ва ҳодисаҳои ҷомеа 

ҳангоми дарс фаровон истифода мебарем. 

Одатан дарсҳо бо шарҳи мавод ё малакаи нав оғоз гашта, сипас омӯзгор мисолҳоро барои 

мустаҳкамкунӣ пешниҳод менамояд. Ин амал асосан бо пешниҳоди масъалаҳои гуногун барои 

мустаҳкам намудани дониш ё машқи малака идома меёбад. Раванди дарс дар ҳолати аз тарафи 

хонандагон дуруст нафаҳмидани баёни омӯзгор ё супориши машқ вайрон мегардад. Хонандагон 

аз супоришҳое, ки хусусиятҳои зерин доранд, зиёд баҳра бурда метавонанд: агар мақсади вазифа 

Таълим ҳангоми зарурат бояд барои 

қонеъ намудани талаботи шахсии хонанда 

равона шавад. Қобилияти азхудкунии 

хонандагон аз ҳамдигар фарқ мекунад. Дар 

омӯзиши фанни химия диққати асосӣ ба 

малакаи дар амал истифода бурдани 

донишҳои гирифташуда дода мешавад, 

чунки фанни химия фанни таҷрибавӣ 

мебошад. Аз ин рӯ, вазифаи асосии омӯзгори 

фанни химия муайян намудани ҷанбаҳои 

қавӣ ва заифи хонандагон ва дар асоси он 

таҳия намудани нақшаи дарс мебошад. 
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равшан бошад; агар қадамҳои зинаҳо пешниҳод шаванд; агар нишондиҳандаҳои муваффақият 

муайян бошанд; агар маводе, ки бояд истифода шавад, аниқ бошад. 

Ин нукта моро ҳушдор медиҳад, ки бояд худамон муоширати самаранокро эҷод намоем.  

Сохтори масъалаи таълим ба он вобаста аст, ки то кадом андоза ба мақсади дарс расидан 

самарабахш аст. Истифодаи метод ҳеҷ гоҳ мақсади таълим буда наметавонад, лекин ҳамчун 

воситаи ба мақсад расидан хизмат мекунад. 

Истифодаи ҳама гуна муошират шакли ҳамкорӣ аст. Аз ин лиҳоз, усулҳои таълими 

интерактивӣ барои омӯзиши фанни химия самарабахш мебошанд. Нақши омӯзгор на танҳо 

пешниҳоди ахбори зарурӣ, балки фароҳам овардани имконияти масъалаҳои омӯзиши фанни 

химия ба мақсадҳои гуногуни инкишоф мебошад. 

Мусаллам аст, ки омӯзгорон бояд дарсро тарзе тарҳрезӣ намоянд, ки ҳамкориро байни 

хонандагон ташкил карда, дар навбати худ онро идора карда тавонанд. Мехоҳем татбиқи баъзе 

натиҷаҳои таълимро, ки дар он методҳои интерактивӣ барои мустаҳкам намудани қобилияти 

хонандагон дар самтҳои таҳлилу арзёбии матн истифода шудаанд, пешниҳод намоем. 

Омӯзгорон метавонанд ин воситаро пеш аз муаррифии маводи нави таълим барои муайян 

намудани дониши базавии хонандагон ва омода кардани онҳо барои дарки маводи нави таълим 

ва зиёд кардани шавқи онҳо истифода баранд, аз ҷумла: 

 Аз пойафзол, сумка, дастпӯшак ва дигар чизҳои чармин доғи сиёҳро бо ёрии намаки ошӣ 

(хлориди натрий) нест кардан мумкин аст. Барои ин ба ҷойи доғ қабати ғафси хокаи намакро 

пошида, каме тар кунед ва ба муддати ду рӯз нигоҳ доред. Баъд аз ин намакро афшонда, латтаро 

ба скипидар тар карда, ҷойи доғро молида, тоза намоед ва бо латтаи пашмин ё бахмал то ҷило 

додан тоза кунед;  

 Маснуоти нуқрагинро агар бо маҳлули гарми содаи нӯшокӣ (дар 1 литр об 17 грамм сода 

ҳал карда шудааст) шуста, пас аз он бо оби тоза обгардон карда, молида шавад, ба онҳо тароват 

мебахшад; 

 Агар маснуоти зарандуд, ҳамчунин чорчӯбаи суратҳо бо бехпиёзи буридашуда тоза карда 

шавад ва баъд аз он бо латтаи мулоим сайқал дода шавад, ҷилои онҳо барқарор мегардад; 

 51 грамм селитраи калий (нитрати калий) ва 13 грамм сулфати аммоний дар 500 мл оби 

муққатар (дистиллят) ҳал карда мешавад. Ба 3 литр об 10-15 қатра маҳлули ҳосилкардашуда 

андохта, бо ин об растаниро «обёрӣ» кунед, дар натиҷа растанӣ тез ривоҷ ёфта, гул мекунад; 

 Агар ранги чизҳои пашмин мустаҳкам набошад, онро пеш аз шустан дар маҳлули собун ё 

хокаи ҷомашӯйӣ (2 қошуқ хока дар 10 литр об), ки 1 қошуқ спирти навшодир илова карда 

шудааст, тар карда пас аз он ба зудӣ дар оби гарм шустан зарур аст; 

 Ашёи никелӣ ва нуқрагин бо латтаҳои пашмини бо спирти навшодир таркардашуда 

молида тоза карда шавад, ҷилои онҳо барқарор мегардад; 

 Агар дар ҷевони косаю табақи ошхона ҳашаротҳо пайдо шаванд, девораҳои даруни ҷевон 

ва тоқчаҳояшро маҳлули сирко (кислотаи атсетат) молида, тоза кардан мумкин аст, дар ин вақт 

ҳашаротҳо нест мешаванд. Пеш аз мондани косаю табақҳо даричаи ҷевонро кушода шамол додан 

мумкин аст;  

 Гиребони куртаи пашмин ё пиҷаки пашмини каме чиркиншударо бо латтаи сиркои 

гармкардашуда молида, бо осонӣ тоза кардан мумкин аст.  

Хулоса, ба монанди ин гуфтаҳо мисолҳои ҳаётии зиёдеро вобаста ба мавзуъ овардан мумкин 

аст, ки пеш аз фаҳмондани мавзуи нав масъалагузорӣ намуда, диққати хонандагонро ба дарс ҷалб 

намоем. 

Азизбек ЗУМРАТОВ –  

омӯзгори фанни химияи литсейи №3,  

Гулнигор ЭШОВА –  

омӯзгори фанни химияи МТМУ №24, 

шаҳри Душанбе 
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МАТЕМАТИКА 
 

ИМКОНИЯТҲОИ 

ТАРБИЯВИИ ДАРСҲОИ 

МАТЕМАТИКА 
 

Ба назари мо, ҳангоми баргузории 

машғулиятҳо аз фанни математика ба 

ҷиҳатҳои зерин диққати хонандагонро ҷалб 

бояд намуд: 

1. Эътимоднокӣ ба моҳияти материалистии олам ва қонунҳои табиат; 

2. Ҳурмату эҳтиром ба комёбиҳои заковати инсон, ки математикаро ҳамчун илм оид ба 

методи умумии тасвири ҳодисоти мухталифи табиат офаридааст; 

3. Эътирофи хушнудӣ аз меҳнати эҷодӣ ба сифати яке аз неъматҳои асосӣ; 

4. Эътимоднокӣ ба афзалиятҳои системаи маълумот дар ҷумҳурӣ ҳамчун системаи 

демократитарин дар ҷаҳон; 

5. Тарбияи ҳисси зебоӣ. 

Дар дарсҳои математика дар 

мактаббачагон тарбия намудани чунин 

сифатҳо, монанди фантазия (тасаввури эҷодӣ), 

меҳнатдӯстӣ, илмдӯстӣ, ифтихормандӣ аз 

комёбиҳои математикаи ҷаҳонӣ ва ватанӣ 

комилан имконпазир аст. Хеле муҳим аст, ки 

хонандагон нақши илмҳои бунёдиро дар 

масъалаи ба вуҷуд овардани заминаи моддию 

техникӣ барои таҳкими мудофиаи давлат 

фаҳмида гиранд. Мавзуи махсуси тарбия 

суҳбат дар бораи инқилоби илмию техникӣ ва 

нақши математика мебошад. Дар ин ҷо шарҳи инкишофи пуравҷи мошинаҳои электронии 

ҳисоббарорӣ ва миникомпютерҳо хеле муҳим ва шавқовар аст. Аз ҷумла, эътиқоднокӣ ба 

моҳияти моддии олам дар заминаи эътирофи воқеияти табиат (ҳақиқати ашё, олам) ба вуҷуд 

меояд. Қонунҳои Галилей оид ба афтиши ҷисмҳо, функсияи , қонуни Архимед, 

назарияи Коперник, алгебраи Хоразмӣ ва дигарон комёбии бузурги инсоният аст, ки ин 

назарияҳо ва далелҳои баҳснопазир моҳияти материалистии қонунҳои табиатро исбот 

менамоянд. Дарки материалистии табиат асоси ҷаҳонбинии илмӣ мебошад, ки инро муаллим 

ҳангоми баёни маводи барнома бо далелҳои равшан шарҳ медиҳад. Барои тарбияи ҳисси ҳурмату 

эҳтиром нисбат ба комёбиҳои интеллектуалии инсон таъкид кардани баъзе музаффариятҳои 

конкретӣ, аз ҷумла, парвозҳои кайҳонӣ, энергияи атомӣ, техникаи лазерӣ ва ғайра хеле муҳим 

аст. Дар вақти баёни мавзуъ роҷеъ ба комёбиҳои илми табиатшиносӣ истифодаи асарҳои 

фантастикаи илмӣ аз фоида холӣ нест. Зоҳиран, ин восита дар замони ҳозира дар кори амалӣ на 

ҳамеша истифода бурда мешавад, гарчанде имкониятҳои истифодаи он бениҳоят калон аст, зеро 

беҳтарин асарҳои фантастикаи илмӣ бо ҳунару маҳорати баланди бадеӣ навишта шуда, дар онҳо 

ғояҳои дурахшони илмӣ бо тасвири шахсияти қаҳрамон, ҳаёт ва муборизаи ӯ нишон дода 

мешавад. 

Ҳангоми омӯхтани фанни математика хонанда аз кашфиёти хурдтарин, бозёфт ва ногаҳон ё 

ба таври парадоксӣ ҳал кардани масъала ба ваҷд меояд. Ин ҳодиса шояд назар ба дигар фанҳои 

мактабӣ ба математика бештар хос бошад. Ғайр аз ин, ҳиссиёти шодӣ ва қаноатмандӣ аз меҳнати 

эҷодӣ зебо буда, ҳодисаи дар боло зикршуда аҳамияти бағоят калони тарбиявӣ дорад. Қисми 

Масъалаи тарбияи мактаббачагон 

ҳангоми омӯхтани ин ё он фанни таълимӣ 

таърихи қадима дорад. Мақсади тарбия дар 

ниҳоди мактаббачагон парваридани 

сифатҳои неки инсонӣ буда, ин сифатҳо ба 

ғояҳои ҷамъиятӣ ва давлатӣ мувофиқанд. 

Пас, дар дарсҳои математика ба кадоме аз 

ин сифатҳои шахс аҳамият додан беҳтар 

аст? 
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муҳими таркибии таълими математикаи мактабӣ баргузор намудани маҳфилҳо, озмуни ҳалли 

масъалаҳо, иштироки мактаббачагон дар олимпиадаҳо мебошад.  

Дар давраи Шӯравӣ олимпиадаҳои математикӣ ҳанӯз пеш аз Ҷанги Бузурги Ватанӣ дар 

назди Донишгоҳи давлатии Москва гузаронида мешуданд. Ба ин кор олимони барҷаста роҳбарӣ 

мекарданд. Олимпиадаҳои математикӣ дар инкишофи илми математика саҳми босазо 

гузоштаанд. Ба олимпиадаҳо ҷалб намудани мактаббачагон ва ба чунин сабқат тайёр кардани 

онҳо, аз як тараф, ба беҳтар шудани сифати таълими математика мусоидат кунад, аз тарафи 

дигар, самараи тарбиявии онро баланд мебардорад. Илми математика бо олимони барҷастаи худ, 

ки дар соҳаҳои гуногуни математика шуҳратманд гардидаанд, ифтихор дорад. Ҳаёт, кор, асарҳои 

илмӣ ва мавқеи ҷамъиятии ин одамон барои ба роҳ мондани корҳои тарбиявӣ маводи хубе 

мебошад. Муроҷиат ба ходимони барҷастаи илм, ба ҳаёту фаъолият, мавқеи ҷамъиятӣ ва тарзи 

зиндагии онҳо имконияти азими тарбиявиро фароҳам меорад.  

Тарбияи ҳисси зебоӣ ва ба ҳам мувофиқат кардани қонунҳои математикӣ дар машғулиятҳо 

масъалаи асосӣ мебошад. Аз ин рӯ, ҳақиқати маълуми курси математикаи мактабиро истифода 

бурда, дар он ғояи умумӣ ва пурзӯреро, ки ҳайратангез аст, дарёфт намудан зарур аст. Ин кори 

осон нест, зеро курси математикаи мактабӣ барои фаҳмидани қонунҳои математикӣ дар доираи 

барномаи мактабӣ мусоидат мекунад. Ба замми ин, курси математикаи мактабӣ материали 

пурмазмунро дар бар мегирад. Мисолҳо: а) системаи позитсионии ҳисоб, кашфи рақами 0; б) 

амалҳои арифметикӣ бо касрҳо; в) ибтидои алгебра, ҳалли муодилаҳои дараҷаи якум ва дуюм. 

Ин мисолҳо сарчашмаи таърихӣ доранд. Маълум аст, ки комёбиҳои илми математика, ки дар 

боло хотиррасон карда шуданд, давраҳои бардавоми инкишофи худро талаб кардаанд; бисёр 

тамаддунҳои қадима системаи позитсионии ҳисоб, қоидаи ҳозираи амалҳо бо касрҳо ва 

табдилдиҳиҳои айниятии ифодаҳои алгебравиро намедонистанд.  
Қоидаҳои ҳалли муодилаҳои дараҷаи якумро шарҳ додан лозим аст, чунки онро акнун дар 

синфҳои ибтидоии мактаби миёна меомӯзанд. Пештар, ҳангоми ҳалли масъалаҳои матнӣ 
навиштаҷоти «бо методи фарзият», «ҳалли масъалаҳо аз рӯйи қисмат» тавсия карда мешуданд. 
Албатта, усули ҳозираи ҳалли чунин масъалаҳо, яъне татбиқи ибтидои алгебра, қоидаҳои аз як 
тараф ба тарафи дигар гузаронидани аъзо назар ба усулҳое, ки пеш истифода бурда мешуданд, 
бартарии калон дорад. Пас, моҳияти усули ҳозира дар чист? Моҳияти он дар истифодаи тарзи 
умумии ҳалли муодилаҳои дараҷаи якум ва навишти алгоритми ҳалли онҳост. Дар замонҳои 
қадим баъзе одамон дар ягон ҷо таҳсили илм накарда бошанд ҳам, вале масъалаҳои матниро «аз 
рӯи ақли солим» ҳал карда метавонистанд. Албатта, ҳалли масъалаҳои гуногун усулҳои 
мухталифро талаб мекард ва худи раванди ҳалли масъала бо баъзе бозёфт алоқаманд мебошад. 
Чи қадаре масъала мураккабтар бошад, ёфтани ҳалли он ҳамон қадар душвортар мегардад. 
Инчунин, ҳатто ҳадди охирини имкониятҳои ҳалли масъала «аз рӯи ақли солим» маълум аст: 
агар ҳалли масъалаи матнӣ ба муодилаи квадратӣ оварда шавад, имкониятҳои ҳалли масъала «аз 
рӯи ақли солим» одатан кифоя нест. 

Зимни гузаронидани машғулият маъно ва аҳамияти усули ҳалли алгебравии масъаларо бояд 
шарҳу тавзеҳ диҳем. Чунин ақидае ҷой дорад: усули ҳалли алгебравӣ фақат донистани ягон 
қоидаи алгебравиро талаб мекунад ва бо матни масъала бевосита алоқае надорад, бинобар ин, 
ҳал «аз рӯи ақли солим» бештар табиист. Ин ақида тамоман хатост. Якум, усули осону одии 
алгебравӣ бартарии калон дорад. Дуюм, донистани техникаи (қоидаи) амалиёти алгебравӣ 
элементи саводнокӣ буда, дар ҳамаи дигар мавридҳо фоиданок аст. Сеюм, ҳалли муодилаҳои 
квадратиро бо ёрии «ақли солим» ҳосил кардан мумкин аст, ки ин дар асоси исботи формула 
барои решаҳои муодилаи квадратӣ қарор мегирад. Вале мувофиқи ақидаи умумӣ омӯзиши 
муодилаҳои квадратӣ бе истифодаи формулаҳои алгебравӣ кори ғайри методӣ мебошад. Чунонки 
дар мисолҳои боло дидем, содагии қоидаҳои табдилдиҳиҳои алгебравӣ бисёр чизҳоро дар бар 
мегирад, ки фаҳмидани онҳо бе истифодаи алгебра душвор аст. (Муодилаҳои квадратӣ ва ғайра). 
Масалан, масъалаҳои ҷиддии математикиро бо хулосабарориҳои чандинкаратаи одитарин ҳал 
кардан мумкин аст, ки онҳо мазмуни қоидаҳои содатарини табдилдиҳиҳои алгебравиро ташкил 
медиҳанд (гузариш аз миқдор ба сифат). Барои суҳбат дар бораи зебоии математика ададҳои 
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комплексӣ (мутаассифона, дар барномаи дар амал будаи математика дохил нашудааст) айни 
муддаост. Далели асосии суҳбат бояд чунин бошад: ададҳои комплексӣ абстраксияи печдарпечи 
математикӣ ҷамъбасти хеле дури мафҳумҳои ададҳои ҳақиқӣ мебошанд: барои ададҳои 
комплексӣ ҳатто мафҳуми «калон, хурд» муайян карда нашудаанд. 

Ададҳои комплексӣ (дар баробари дигар мафҳумҳо ва конструксияҳои математикӣ) барои 
инкишофи фикр ва тасаввури эҷодии (бозиҳои фантастикӣ) мактаббача материали хубанд. 
Чунонки маълум аст, инкишофи фикр ва тасаввури эҷодӣ (фантазия) сифати зарурии ҳар як 
шахсест, ки вай математикаро меомӯзад. Рӯзе аз Д.Гилберт дар бораи қисмати яке аз 
шогирдонаш пурсиданд. Вай чунин ҷавоб дод: «Ин одам фантазия кам дошт, бинобар ин, ӯ 
математик шуда наметавонист, ба ӯ лозим омад, ки шоириро пеша кунад». 

Диққати мактаббачагонро ба комёбиҳои физикаи ҳозиразамон-назарияи нисбӣ, механикаи 
квантӣ якҷоя бо аксиомаҳои парадоксиалӣ ва тасдиқкуниҳои он ҷалб кардан зарур аст. Агар 
мактаббача фақат бо қабати болоии ин назарияҳо ошно шавад, ҳеҷ гап нест, чунки вай, бешубҳа, 
нисбат ба ин комёбиҳои инсоният ҳисси ҳурмату эҳтиром пайдо мекунад. Вазифаи асосии 
физикаи ҳозиразамон ба вуҷуд овардани назарияи ягонаи ба ҳам таъсиркунӣ 
мебошад, ки аз рӯи ақидаи таркибёфта кадом як ғояи ғайритривалии 
математикӣ бояд асоси он гардад. 

Бигзор, мактаббачагони ҳозира адабиёти илмию фантастикиро, ки дар 
онҳо маҷмӯи ҳодисаҳои фазоӣ, қонунҳои фундаменталии табиат мавҷуданд, 
мутолиа намоянд. 

Бунафша ҚАЛАНДАРОВА –  

омӯзгори мактаби №1, 

 ноҳияи Ёвон 

Тоҷикистон тавассути пешбурди масъалаҳои марбут ба об ва иқлим дар Рӯзномаи 

ҷаҳонии рушд ва пешниҳоди қатъномаҳои дахлдори Созмони Милали Муттаҳид оид ба ин 

масъалаҳо ҳамчун кишвари ташаббускору пешсаф эътироф шуда, саҳми босазои худро дар 

ин раванд мегузорад. Имрӯзҳо Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, 

2018 – 2028”, ки бо ибтикори Тоҷикистон аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид эълон 

шудааст, татбиқ шуда истодааст. 

Ҷомеаи ҷаҳонӣ ба Конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба бознигарии фарогири 

миёнамуҳлати ин Даҳсола, ки соли 2023 дар шаҳри Ню-Йорк барпо мегардад, бо умед 

менигарад. Зеро баъди қариб 50 сол ин дуввумин Конфронси махсуси Созмони Милали 

Муттаҳид оид ба масъалаҳои марбут ба об хоҳад буд, ки бори дигар нақши калидии 

масъалаҳои вобаста ба обро дар рӯзномаи ҷаҳонии рушд ва ноил гаштан ба Ҳадафҳои рушди 

устувор собит хоҳад кард. 

Барои мо мояи ифтихор аст, ки Тоҷикистон ҳамроҳ бо Подшоҳии Нидерланд ҳамраиси 

ин ҳамоиши муҳимми байналмилалӣ интихоб шудааст. Дар ин робита, мо аллакай корҳои 

омодагиро бо шарикони худ аз ҷумла бо Подшоҳии Нидерланд ва Департаменти Созмони 

Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ оғоз намуда, ҷиҳати ташкили 

раванди фарогир ва дар сатҳи баланд баргузор намудани Конфронси мазкур чораҳо 

андешида истодаем. Мо ҳама ҷонибҳои манфиатдорро ба ҳамкории густурда дар ин раванд 

даъват менамоем. 

Ёдовар бояд шуд, ки кишвари мо соли 2022 мизбони Конфронси байналмилалии сатҳи 

баланд роҷеъ ба бознигарии Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор” низ 

хоҳад буд. Бовар дорем, ки ин ҳамоиш дар раванди омодагӣ ба Конфронси оби соли 2023 

нақши муассир хоҳад гузошт. 
 

Аз Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

дар мубоҳисаҳои умумии Иҷлоси 76-уми Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид 
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ЭҶОД 
 

ДАСТИ БОЛО 
(Ҳикоя) 

 

- Мардуми деҳаи Сарчашма, вақти 

бомдод акаи Маҳмадсалим бандагӣ кардааст. 

Ҷаноза баъди намози пешин. 

Ҷавонмард дар ҷояш шах шуда, гӯё 

хабари марги инсонеро бори нахуст дар 

бинои умраш мешунида бошад, «Эҳ наход, 

раиси замоне боғуруру салобатноки деҳа, ки 

нигоҳаш заҳраи одамро мекафонд, абадӣ аз 

олам чашм пӯшида бошад?- гуфта пичиррос 

зад: «Худо раҳматаш кунад». Аз чӣ бошад, 

дарсоат дар оинаи хаёли ҷавонмард ҳамон 

айёми вазнин, ки бар асари ҷанги бемаънии 

камондорон мардум дар талаби дарёфти 

пораи нон ҷон ба ҷаббор месупурданд, зинда 

гардид. 

«Ҳамааш мегузаштааст, - аз дил 

гузаронд вай. - Вале кирдори бад… 

намерафтааст аз ёду хотир». 

...Ин хабари неку сурурангезро вай, 

писараки тақрибан 10-12-сола дар кӯча 

шунид. Шуниду мазрааи дилаш ғарқи гулҳои 

шукуфтаи ҳавасҳо гардид. Дар як лаҳза аз ин 

дунёи пур аз ғаму ғусса, дунёи бенавоию 

нодорӣ ба дунёи хаёлан мамлӯ аз суру шодмонӣ ва орӣ аз дарду ранҷ кашиданҳо, ки бас зебову 

рангорангу музайяну латиф аст, афтид. Ҳо, ҳо, аз як канори олами тираву ваҳшатзо дуруст ба 

канори олами дигар, ки чашмҳо пурдурахшу лабҳо дар тасарруфи табассуманд, гом ниҳод. Ҳай 

аҷиб, ҳай роҳат! Чӣ олами назифу ҷонона! Пас 

аз шунидану бо ҳамсинони худ хуррамдилу 

шодон гардидан ва перомуни ин шунидаашон 

ҳарфҳое бо тасаввуркарду орзуҳои ширин ба 

лаб оварадан, чун ҷамъияти рафиқон пароканда 

шуданд, ӯ низ бо хаёлҳои рангин ҷониби 

хонаашон шитобид ва аз дарбача даромадан 

замон ба модару бародарону хоҳаронаш мужда 

расонд; 

- Рӯзи шанбе тӯй будааст. Тӯйи 

Муҳаммадамони бизнесмен! 

Модар бо кӯбае чӯбӣ хӯшаҳои гандумро 

мекӯбиду ос мекард ва донро каноре ҷамъ. Чанги маҳину нозуке, ки бо вазиши бод бармехест, ба 

рӯю мӯю абрувонаш менишаст. Зан ба назар 35-40-сола менамуд, чеҳрааш гирифтаю ғаме 

мармуз дар чашмонаш ошён карда, аслан ҳавсалаи ҳарф задану лаб кушодан надошт. Бо ин ҳама, 

як он даст аз шуғли худ бардошт, сӯйи писараш, ки бо чашмону лабони хандарез, бо ҳайати 

шодиафзо наздаш рост меистод, рӯ гардонд: 

Ҷавонмард баъд аз ноништа сару либоси 

нав ба бар кард, ба оинаи барқад нигарист: 

мӯйсари сиёҳаш шонахӯрда, куртаи сафед аз 

таҳи костюм шинаму зебо ба чашм 

мерасид. Галстуки сиёҳ дар гарданаш, дар 

заминаи куртаи сафед ҷаззоб менамуд. Вай, 

ҷавонмарди миёнақад ва нигоҳаш самимию 

пурмеҳр ва саҳл андешаманд буд. Ба мактаб, 

ба кор мешитобид. Омӯзгор аст вай чанд 

сол боз дар дабистони деҳ ва роҳро аз хона 

то мактаб, ки тақрибан 200-300 метрро дар 

бар мегирад, зуд мухтасар карда, лаҳзае дар 

саҳни ҳавлӣ ба гулу гулбутта ва ниҳолакону 

дарахтони сарсабзу тановар, ки бо шукӯҳу 

ҳусни худ ба чашм нур мебахшиданд, 

менигарист. Ба хаёл мерафт, ба олами 

афсона «ташриф» меовард. Эҷодкор ҳам буд 

вай. Саргузашт ва ҳодисаҳои дар деҳ ба 

вуқӯъ пайвастаро, ки дар меҳвари он ҳама 

одамон бо сарнавишти мураккабу печидаи 

худ қарор доштанд, аз ғирболи андеша 

мегузаронд… Аммо ин субҳ, ҳине ки аз 

дарвозаи ҳавлӣ по ба берун мениҳод, садои 

канда-кандаеро аз баландгӯяки радиои 

масҷид шунид, ки такрор мекард: 



  

 

59 «Маорифи Тоҷикистон» – №9, сентябри соли 2021 

- Бачам, садқат, аз тӯйи як одами пулдору бадавлату сарватманди деҳа ба мову ту чӣ фоида? 

Ва ба посухи писар мунтазир нашуда, афзуд: 

- Дар ин рӯзҳои вазнин, ки ҷанги лаънатӣ ба сарамон овардааст, Муҳаммадамон ягон гард 

орд ё халтае гандум «ин ёрдам аз мо» гуфта, ба мо дод? Дасти бенавою фитодаеро гирифт?  

Эҳ… аз боғи боло гап мезанӣ, бачам. Ҳушам кашоли маъракааш нест. Ҳамин қадарашро 

медонам, ки рӯзамон ба нони сабӯсӣ мегузарад. 

- Ту, оча, маънои гапа нафаҳмидӣ, - ханда дар лаб гуфт писарак. -Барои мо, бачаҳо, мегӯм, 

тӯй болои тӯй. Оша мезанем, оши палава. Чанд вақт шуд, ки маззаи ош аз даҳону комамон 

рафтааст. Ростӣ, охирин бор кай оши серӣ хӯрда, будем дар ёдамон нест. Шояд моҳу ҳафта не, 

сол гузаштааст. 

- Эҳ, гушна нон хоб дидааст, - сархам ба кӯбидани хӯшаҳои гандум идома дод зан ва дигар 

ба писарак эътиное накард. Писарак, ҳамчунон сояи рӯҳе барозанда ва саодатмандӣ дар чеҳрааш 

таҷассум ёфта, қадам зада аз модараш дур шуд. Аз чӣ бошад, ҳарфҳои навмедонаю оҳанги 

ҳузнзои суҳбати модар хаёлу хотирашро парешон карду рӯйи оинаи орзуҳояш ғубор кашид. 

Вай, дигар ҳарфҳояшро фурӯ бурду рафту рӯйи суфачаи таҳи чормағзи пир нишаст. Аз ҷойи 

нишасти худ чашм ба модар дӯхт. Ва хаёлаш, ки ба димоғаш бӯйи тунду тези нони сабӯсӣ 

расида, ба роҳи нафас ба поён, ба шикамаш нуфуз кард, заъфу сустие дар ниҳодаш ба зуҳур омад, 

дар пиндораш хун дар рагҳояш аз ҳаракат монда, дилаш шӯридаву коса зад. Пиндошт, ки ҳамин 

ҳоло ҷамеи ғизои хӯрдаашро мегардонда бошад. Хам шуду сарашро зер овард. Ҳолати 

афсурдагию яъс фаро гирифташ. Вай амиқу неку медонад, ки рӯйи дастархони онҳо на ғизои 

хушлаззат ҳасту на қанду қурс, на чойю нони гандумӣ. Ҳатто… на ҷурғоту чаккаю дӯғу шир. 

«Ҳо, оча, - хаёлан ба модар суҳбат оғозид писар, ҳамааш рафт. Гов рафту гӯсола, буз рафту 

бузғола. Бобом гуфт, зиндагитон бо сар задани ҷанг вазнини вазнин шуда, биёен, 8-10 халтаи 

гандумеро, ки пеш аз шуруи ҷанг дар амборамон нигоҳ медоштем, барену дар осиёби усто 

Нарзулло орд кунен. Замонҳое буд, ки касе парвои шикаму нон надошт. Магазинҳо пур-пури 

орди сап-сафед буд. Лекин бобом падараму амакҳоямро маҷбур кард, ки дар замини 

бекорхобидаи фермаи колхоз гандум бикоранд. Замини бузурге буд. 

- Гандум чӣ лозим?-тааҷҷубзада пурсид падарам. - Ҳама ҷо пури нон, серию пурӣ. 

- Ман ҳайрон, ота! 

- Як рӯз не, як рӯз даркор мешавад, -фаҳмонд бобом. - Дунё ҳеҷ вақт ба як қарор намемонад. 

Ҳа-а, бачем… Ҷанг сар заду гуруснагию қаҳтиро ба думбол овард. Ордҳои сап-сафед дар чашм 

задан тамом шуданду ҳамон халтаҳои гандуме, ки аз майдони ферма рӯёнда буданд, кор дод. 

Ҳамаи гандуми халтаҳоро ба тадриҷ орд карда хӯрдем. Гандум ҳам тамом шуд. Ана, баъд 

падарам маҷбур шуду аввал говро фурӯхт, сипас гӯсоларо. Хайр, бузу бузғола ҳам ба савдо 

рафт… Инак, рӯзамон ба сабӯс мондааст. Аммо хӯрдани нони сабӯсӣ ба ҷон кандан баробар 

будааст.» 

Дарду алами писарак охир надорад. Аз хӯрдани нони сабӯсии бӯин, ки ба решҳои дандон 

мехаладу комашро захмин кардааст, кайҳост, ки ба сутӯҳ омадааст. Гумонаш, ки дар зарфи 

меъдааш заҳру зардоби фаровон ҷамъ шудаву хунаш фосиду пайкараш андак-андак фусурдаву 

наздик аст то аз ҳам бирезад. Шириниро-ку батамом аз ёд баровардааст. Шакару қандро гоҳу 

ногоҳ дар оинаи булаҷаби телевизор мебинад. Чояшон аз гули садбаргу шохаи тари олуболуст. 

Модараш помидорро бо пиёз таф медиҳаду оби ҷӯшомадаро аз болояш мерезад. Тановули ингуна 

ғизои обакӣ ҷонашро ба ҳалқаш овардааст. Эҳ Худо, кай ин рӯзҳои маъшуму фалокатзо пушти 

сар мешуда бошанд? Кай?! Падараш қабл аз озими сафари Русия гардидан аз як рафиқи 

човандозаш дар сатили човаи калоне ҷав овард. 

- Ана, ин ҷавро орд мекунему нони ҷавӣ мехӯрем, - фаҳмонд вай. - Ку бубинем, маззаи нони 

ҷавӣ чӣ хел бошад? Дар ҳар сурат, аз нони сабӯсӣ беҳтар будагист. Модараш аз орди ҷав хамир 

шӯриду нон рост кард ва гӯё ба дӯшаш кӯҳи Мағм бор шуда бошад, абругирифта наҷво кард: 

- Хамираш часпаку бӯйи наму замини рутубат мекунад. Надонам, ки нонаш чӣ хел бошад? 

Нонаш баъди пухтан рӯйи дастархон аз даст ба даст мегашт ва сафеди пуркидаранг буд. Писарак 
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порае бишкасту ба даҳон бурд ва то дер гоҳ хойиду хойид, ту гӯйӣ, сақич бошад. Мағзи он 

дурушт буд ва ба милки дандонҳо мехалид. Охир дар гулӯ дармонд хоидаи нони ҷавӣ ва нафаси 

писарак гиреҳ зад, ҳис кард, ки чашмонаш аз ҳадақааш берун ҷаста мебаромада бошанд. Вазъи 

сангини ӯро падар пай бурду ба тахтапушташ «тап-тап» зад ва пораи хойидаи нони ҷавӣ, ки бо 

оби даҳон махлут шуда буд, парида рӯйи дастурхон афтид. 

Писарак ошуфтаву ғамзадаву беқарор рӯ ба осмон оварда, дар танҳоӣ аз Офаридгор, оҳи 

ҳасрат аз ниҳод берун ниҳода, мепурсид: 

- Моро на нони балаззати гандумӣ насиб мекунаду на ғизои равғании хушмазза. Тамъи 

ширинию гӯштро кайҳо аз ёд бурдаем. Умрамон бо лаби нони ҷавию пиёз ба охир мерасад. 

Барои кадом гуноҳ?! 

Аммо аз он боло, аз соҳати чархи нилфом садое дар ҷавоби писарак баланд намешуд ва 

писарак пеши худ, об дар чашмон такрор мекард: 

- Барои кадом гуноҳ?! 

Рӯзу моҳҳо бад-ин наҳву шева сипарӣ мегардиданд ва рӯзе падар аз Файзи боғбон ду халтаи 

пур-пури бастадаҳони ҷуворӣ овард. 

- Сабӯсу ҷав тамом шуд, аз орди ҷуворӣ нон пухта мехӯрем, - кафҳояшро совида хандида 

гуфта падар. - Нони зағора аз замонҳои қадим бомаззаву хушхӯр будааст, мегӯянд. 

Аммо… сахту дурушт буд нони зағора ва чун ду-се рӯз мегузашт, ончунон вазнин мешуд, ки 

ту гӯйӣ, пораи ҷӯян аст ва хӯрданаш ба душвор даст медод. Кадоме аз ҳамсоязанҳо ба модари 

писарак роҳ нишон дод, ки ба хамири нони зағора пиёз ҳамроҳ кунад, нонаш андак мулоимтар 

мешавад. На ин нонро хӯрда тавонист писарак, на он зағораи якҷо бо пиёз шӯридаро. Рӯзҳои 

тираву сиёҳро, мегуфтӣ, ҳеҷ поёне набуд. Писарак наҳифу лоғар буду лоғартар мешуд ва дар 

олами рӯъёҳову афсонаҳо будану зистан мехост. 

Ба ёди писарак боз тӯйи Муҳаммадамон расид. Ду рӯз пас вай дар сургоҳ ҳозир мешавад ва 

оши палави серравғани сергӯшт хоҳад хӯрд. Оши палави бо биринҷи дона-дона. Нону кулчаи 

серӣ, қанду шириниҳои ҳархела. Оҳ, оҳ… Аз ин хаёл, ки бас нишотангезу фараҳфизо буд, хонаи 

дили писарак рӯшан ва олами тасаввуру пиндораш гул кард, аз дунёи воқеӣ, ки бардошти тираю 

навмедонае дошт, ба марзи рӯъёҳову афсонаҳои ширину рангину шигифтангез гом ниҳод. Ёди 

ош ба ҷонаш неру бахшид, ингуна тавонманду бақувват гардид. Ӯ чӣ тавр лаб лесидану фурӯ 

бурдани оби даҳонашро пай набурд. 

Ду рӯзи дигар, ду рӯзи интизорию пазмониҳо, ду рӯзи ширину ҷаззоб. Хоҳаракону 

додарчаҳояш низ дар орзуи нони чапотию оши сергӯштанд. Эҳ Худоҷон, тезтар рӯз шаваду шаб, 

шаб шаваду рӯз. Ниҳоят, рӯзи шанбе фаро расиду писарак ҳамроҳи ҳамсолони худ ҷониби 

тӯйхона, ки поёнтар аз хонаи онҳо, дар назди хирманҷойи пешини пахтахушккунӣ ҷой гирифта 

буд, раҳсипор гардид Рӯзи гарме буд, ибтидои фасли хазон. Хуршед анвори тиллогунаш рӯйи 

талу теппаву адирҳо, боғу чаманзору даштҳо бедареғ нисор мекард. Шаъшаи нурҳои офтоб дар 

дили рӯди сероби деҳ аксандозӣ карда, чашм мебурд.  

Ғози хасрав рӯ-рӯи фазои нилгун ором-ором, чу мурғи сабукбол ҳаракат мекард. Ингуна 

ришта-ришта хат кашида, дар шоху навдаҳои дарахтон дармемонд. Дармемонду ранги зарҳалӣ ба 

худ мегирифт ва бас зебову дилангез ба чашм мерасид. Оби рӯдхонаи Сероб нарму орому бесадо 

аз рухи сангҳо бӯса меситониду чу инсон гӯйи нафасзанон ба сӯйи макону манзили ноошно, дар 

сар ҳазор фикру хаёл ва пойбанди орзуву мақсадҳои ноаён ҷорӣ мешуду ҷорӣ. Магар он макону 

манзили ноошно буд ё роҳ ба сӯйи абадияту ҷовидонӣ? Равон буду равон рӯд ва рӯҳе дар 

амвоҷаш нафас мезаду нафас мезад. 

Ё бехигӯшӣ сухан мегуфт? Ё оҳ мекашид?! 

Хонаҳои баландошёнаи рангкардашуда, дару тирезаҳои гаронбаҳо, саҳни ҳавлии ниҳоят 

васею доманфарох, мошинҳои гуногунтамғаи паси ҳам қароргирифта, гулҳои мулаввани назди 

даромадгоҳ ва… ва чунонки тӯйю сурро мебояд, бӯйи зирбаки ошу пиёзи тафдодаи кабоб бо 

роҳи димоғ ба хун меомехт ва зарфи меъдаро хориш медоду об мекушод даҳон ва барфавр ин об 

аз гулӯ мегузашт. Эҳсоси аз ин ғизоҳои равғанӣ ба даҳон бурдану оташи нафсро андак-андак 
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хомӯш кардан дар мағз ангезише ба зуҳур меовард. Хонаҳои дар се ошёна ҷойгиршуда, айвону 

катҳо аз меҳмонони хоса пур буданд, вале мошинҳои сабукрави навбаромад меомаданду 

меомаданд ва сафи меҳмонони костюму шиму куртаҳои сафеди галстукдор, ки аксаран мӯйсари 

равғанмолидаи муҷалло доштанд, меафзуду меафзуд. Аз ин рӯ, бо амри соҳиби сур – 

Муҳаммадамони тоҷир аз куҷое катҳои зиёде оварда, дар хирманҷой гузоштанд. Аз ин канор то 

канори дигари хирманҷой ходаҳои чӯбӣ зада, аз нӯги онҳо ба болои катҳо сони сафеди дароз 

кашиданд, ки ба сари меҳмонон соя афканад. Рӯҳониёну пирмардони солманд ва камонбадастони 

либосҳои ало-булои ҷангалӣ ба танро низ дар рӯйи катҳо ҷо карданд. Раисону мудирони  аз 

қавле, «юф»-ҳо низ дар катҳо такя ба лӯлаболиштҳо роҳат нишаста, чашм аз ин манзараи 

бошукӯҳ намеканданд. 

Чашмони писарак аз дидани одамони сару либосашон тозаю назиф ва анвои нозу неъмати 

назди онҳо, меваҳои мухталифи сероб, ҳар гуна хӯришҳои болаззат, лаълиҳои тарбузу харбузи 

шакарин, қанду шириниҳо, обҳои рангоранги ташнашикан нур гирифта, банди ҳайрат лол монда, 

намедонист, ки ба кадом тараф қадам занаду чӣ кор кунад. 

- Рафтем, даҳонат воз меистӣ рост дар як ҷо, - гуфтани як рафиқаш ӯро ба худ овард ва 

писарак аз думболи ӯ қадам бардошт. 

- Як бало карда, ба дегҳои ош наздик шудан даркор, - фаҳмонд рафиқаш ва раҳравон афзуд: 

- Ин одама бин, ҳоли ҳозир чор деги ошу боз чанд дег кабоб ҷӯшида истодааст. Монанди 

ману ту бачаҳои бисёре омадаанд. Ҳама зӯр мезананд, ки шикамсерӣ ош хӯранд. 

- Ҳофизӣ ҳам мешавад?-нохоста пурсид писарак. - Агар ҳофизӣ шавад, чӣ хел нағз! 

- Ҳофизӣ, ҳофизӣ, - даст афшонд рафиқаш, ки амиқан беқарору бесаранҷом буд. - Ҳофиза чӣ 

кор мекунӣ? Шикам сер шавад, шикам. 

Воқеан, вақте ки онҳо ба қисмати чапи хирманҷой, ки дегҳои ошу кабоб он ҷо гузашта шуда 

буд, наздиктар расиданд, ҳуш аз сарашон парида, дар шигифт монданд. Дар ин ҳудуд мардону 

бачагони зиёде ҷамъ омада, интизори ба табақҳо кашидани ош буданд. Хидматкорону 

дастархончиён аллакай табақҳои кабоби гармро, ки ҳавр аз болояшон мебаромад, ба пеши 

меҳмонон мебурданд. Ҷавонмардон саф ороста, табақҳоро даст ба даст ба рӯйи кату хонаҳои 

дарун мерасонданд. Аз ин манзараи аҷиб, бахусус, бачаҳо ба изтироб омада, пойкӯбон дар 

атрофи дегҳои ош лигоми оромию қарорро раҳо карда буданд. Писарак як он дар пиндору 

тасаввури худ ба олами дигар афтод. Оламе, ки дар он нишоне аз гушнагию бенавоӣ, нодорию 

бечорагӣ, ҷангу паррон-паррон ва бӯйи нони сабӯсию зағораю ҷавин набуд. Ҳама ҷо серию пурӣ, 

дастархонҳо мамлӯ аз нонҳои чапотию кулчаҳои серширу серравған, ошу кабоб, меваю мағзу 

қанду мавиз. Меҳмонон кабоб мехӯранду ош, хилоли дандон карда, гӯштриштаҳоро бо нӯги 

забон бароварда, каноре туф мекунанд. Даст ба шикамҳои дамидаашон бурда, оруғ мезананд. Аз 

кадом нақли ҳамсуҳбати худ мастонаву бепарво қаҳ-қаҳа зада, баланд-баланд механданд. 

Дандонҳои тилло ба намоиш мегузоранд. Аз чашмонашон об ҷорӣ мешавад. Аҷаб лаззату 

кайфияту мастие! Ёди писарак ба модару хоҳарону додаронаш рафт. «Агар рафту ба ман ягон 

табақ ош диҳанд, мехӯраму баъд илтиҷову хоҳиш мекунам, ки табақи дигаре диҳанд, онро ба 

хона, барои модару хоҳару додарчаҳоям мебарам. Нағз мешавад. Аз ин хаёли фиребо дар шохаи 

лабони писарак гули табассум нарму ширин шукуфт. Аммо ҳолу ҳавои воқеият дигаргуна буд. 

Деҳдору ду-се тан думраваш пайдо шуда, бачаҳоро бо химчае аз назди дегҳои ош пеш карда, 

ниҳеб ҳам бардоштанд, ки «нодидаҳои шарманда, монед, аввал меҳмонон ошу кабобро хӯрда 

тамом кунанд, баъд навбати шумо. То меҳмононро аз даст набарорем, ба ҳеҷ кас ош-пош 

намедиҳем». Оҳанги хашини суханони деҳдор, ки пайкари фаҳӯлу қомати баланд ва риши кӯтоҳ 

дошта, аз болои ҷома рӯймоли ғафси шоҳӣ баста, арақ аз сару рӯяш ҷӯя кашида, ба гарданаш 

мешорид, олами ширину марғуби хаёлии писаракро аз ҳам рехт, вай шикастадилу маъюс худро 

аз издиҳом канор гирифт. Ва аммо нохудогоҳ чашмаш ба деги ош, ки буғи гарми омехта бо бӯйи 

равғану гӯшт ба димоғаш мезад, ба гӯштҳои барҷастаи мулоим ва сағалҳои калон-калон афтид, 

ки ошпаз зуд-зуд бо кафгир он гӯштҳоро боло кашида, бо дастонаш гирифта даруни корсони 

сафеде мегузошт. Гӯшт! Чӣ хел бомаззаву хӯрданбоб аст! Писарак ба ёд овард, ки шояд вай дар 
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тӯли 12 соли умраш боре ҳам ба даҳон як пора гӯшт набурда бошад. Ҷанг ҳамаро барбод дод. 

Фикру зикри одамон танҳо ба дарёфти пораи ноне банд буду халос. Дар ин аҳвол гӯшт аз куҷо? 

Аммо пас аз чанде писарак аҷаб манзара ва амалҳои гӯё махуфу пинҳониро ба мушоҳида гирифт. 

Деҳдор, чанд муллову оқсақоли масҷиду деҳа аз паси пардаи сафеде, ки кашида шуда буд, 

шитобзада ба назди ошпаз ҳозир шуда, чизе ба гӯшаш гуфтанд, ки вай дарсоат дар табақҳои 

сафолини калон пур-пур ош кашида, ба болои он гӯштҳои ҳамчунон калон-калон гузошта, ба 

онҳо дароз мекард. Онҳо табақҳоро (ба болояшон нони чапотӣ гузоштаву бо рӯймоле маҳкам 

баста) ба дасти писарони худ медоданд ва писаронашон дар пилк ба ҳам задани чашмон табақҳои 

ош дар даст сӯйи хонаҳояшон тохта, ғайб мезаданд. Ингуна, ба тадриҷ, бачагони дигар 

бетартибонаву номуназзам ба дег наздик шуда, табақҳои холии дасташонро пеш бурда, аз 

ошпазу ёронаш хоҳиш, балки зорию тавалло мекарданд, то ба онҳо ош диҳанд. Ба бонгу фарёди 

баланду омиронаи деҳдор, ки қоматашро баланд бардошта, дақиқкоронаю айёрона ба меҳмонону 

мардуми деҳ менигарист, нигоҳ накарда, ошпаз марди миёнаумри зоҳиран дилсофу хайрхоҳ 

оҳиста-оҳиста ба табақҳо ош кашида, ба бачаҳо дароз мекард ва онҳо гӯё ганҷи бебаҳоеро 

баногоҳ дарёфта бошанд, табақҳо дар даст рӯйи замини пурхок нишаста, ҳадаҳаву осемасар ба 

хӯрдани ош шуруъ мекарданд. Шуруъ кардан ба хӯрдан ҳамон буду холӣ шуданаи табақҳо 

ҳамон. Писарак ноҷунбону ҳайрону даҳонво ба ин манзара менигарист ва шабеҳи он ки 

пойҳояшро мехкӯб карда бошанд, аз ҷояш намеҷунбид. Ва аммо бачаҳои дигар, ҳамсинону аз ӯ 

бузургтарҳо пойида-пойида дубора табақҳо дар даст ба дег наздик мешуданд ва аз ошпаз ош 

мехостанд. Писарак аз ин ҳол хиҷолатзада, ҳис кард, ки оби шарм бар рӯяш давид, нафсаш 

коҳида, саъй кард аз анбуҳи одамон худро қафо бигирад. 

- Э Сипеҳр, ҳамин хел изо кашида меистӣ?- гуфтани рафиқаш, ки аз ибтидои маърака ӯро 

ҳамроҳӣ мекард, ба худ овард писаракро.-Ма, табақа гиру пештар рав, ошпаза гӯй, ки ош 

нахӯрдаам, ош бидеҳ. Вай мардаки нағз, отата мешиносад, - роҳ нишон дод рафиқаш ва табақро 

иҷборан рӯйи дасташ гузошт: 

- Рав, рав, набошад, мондагӣ оша раисо ба хонаҳошон мекашонанду ту ду даст болои сар 

мемонӣ. Охир, баъди тӯйи Муҳаммадамон боз Худо медонад, кай рӯйи оши серира мебинем. 

Писарак аз суханони рафиқаш рӯҳ гирифтаю ҷасорат пайдо карда, табақ дар даст нарму 

оҳиста сӯйи дегҳои ош гом ниҳод. Деҳдор ҳанӯз садои ғулгуламонандаш дар фазо печида, 

арбадаю ғавғо бардошта, «лаънатиҳои худозада, дуборию себорӣ ош хӯрда истодаед, дафъ шавед 

аз пеши дег»-гӯён бачаҳоро бо химчаи тут мезаду пеш мекард. Тавре ба назар мерасид, ки ӯро бо 

ҳамин ҳайати босалобату бадвоҳимааш танҳо ба хотири чанд тан бача раиси деҳ таъйин карда 

бошанд. Писарак банди ҳазор хаёл, ҳамчунон шармгинона табақро ба ошпаз дароз кард: 

- Амак, дар ҳамин табақ ба ман ош диҳед. 

- Ту ҳолӣ ош нахӯрдаӣ?-миёнашро рост кардаю арақи пешонияшро бо дастмоле пок карда 

пурсид ошпаз. Вай хастаю лакот менамуд. 

- Не, амак, - ҷавоб дод писарак. - Ман нав табақи холӣ ёфта… 

- Рӯят сиёҳ, бачаи маълим, бо ҳамин дурӯғат. 

Ин овоз монои ханҷари тез пардаи хаёлоти писаракро дарида гузашт, дар хонаи гӯшаш чу 

тири заҳргин даромад. Писарак дар ҷояш такон хӯрда, гоҳ ба ошпаз менигаристу гоҳе ба деҳдор. 

Деҳдор, оҳанги ғазабаш паст нагардида буд, ки ба писарак наздик шуда: 

- Чанд бор шуд, ки табақата оварда ош мебарӣ?-гӯён хам шуда, бо чашмони нигоҳаш пур аз 

нафрат ба ӯ нигарист. 

- Росташа гӯ, набошад… 

- Ман ош нахӯрдаам, - нигоҳашро гурезонд писарак. 

- Рӯт сиёҳ, на фақат дубору себор ош хӯрдӣ, балки ба хонаатон ҳам бурдӣ. Ё не?! 

- Ба Худо ош нахӯрдаам. 

- Ба хонаатон ҳам набурдаӣ? 

- Не, набурдаам. 

- Ту мисли отаи «қаҳрамонат» якраву гарданшахӣ. Рӯят сиёҳ. 
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- Рости гап, ман бори аввал бачаи маълима мебинам, ки барои ош омадааст, - фаҳмонд 

ошпаз. - Ош хӯрдагию бурдагиҳо бачаҳои дигар буданд. 
Писарак аз шарму хиҷолат, чеҳрааш арғувонӣ гардида, азм кард, ки ин дафъа қатъӣ аз байни 

издиҳом баромада, рост ба хонаашон меравад. Вай аз ҳамааш дилгир шудааст. Аз тӯй баромада 
меравад, ҷонаш халос. Эҳ, агар ҳоло падарашу амакҳояш ин ҷо мебуданд…. 

Баногоҳ деҳдор бо дасти вазнинаш аз банди дасти писарак доштаву онро анбӯрвор фишурда, 
ба саҳни ҳавлӣ кашолакунон баровард. 

Деҳдор дасти рости писаракро боло бардошта, ба одамон, ки кунун фориғ аз хӯрдани кабобу 
ош, нуқлу наво ва меваҳои шодоб аз ҳар хусус суҳбат карда, фароғат доштанд, нигариста хитоб 
кард: 

-Эй мардуми деҳаи Сарчашма, мана, ман ба шумо мегӯям, ки ҳамин бача, писари муаллими 
Фарҳод айбу шарма надониста, намедонам бори чандум аст, ки меояду дар табақ ош гирифта 
мехӯраду боз дар назди дег пайдо мешавад. Ана, бинен, дастҳояш равғанин. Э садқаи одам шаве, 
бетарбия! 

Ҳама ба писарак ва дасти болои ӯ, ки деҳдор ҳеҷ онро раҳо намекард, менигаристанд, бефарқ 
буд нигоҳашон. 

Аммо писарак ранг бохтаю аъзои баданаш ба ларза даромада, сарашро саҳл боло карда;  
- Дурӯғ, ман ош нахӯрдаам, -гуфт шармида. 
- Худо занад, ки ош нахӯрдаам. Ба Қуръон қасам мехӯрам, ки ош нахӯрдаам. 
Вай мехост баландтару баландтар фарёд кашад, дод занад, ҳақиқати ҳолро ба гӯши мардум 

расонад, вале… 
- Бачаҳотона тарбия кунед, қавми Сарчашма, - ба суханони писарак эътино накарда, ба 

носеҳӣ даромад деҳдор ва афзуд: 
- Шароит вазнин гуфта, ҳамин хел баднафсию лӯсакӣ мекунанд? Айб аст, айб. Боз писари 

маълим. Замин кафад, ки дарояд ҳамин хел бача. 
Вай аз чӣ бошад, ҳеҷ дасти рости писаракро раҳо кардан намехост. Ниҳоят, писарак аз 

шиддати ғазаб, ки бар шарму хиҷолаташ тасаллут ёфта буд, якбора дасташро аз дасти деҳдор 
кашида, филфавр аз назди ӯ дур шуда, зуд-зуд қадам зада, ба сӯйи чорроҳа раҳсипор гардид. 
Эҳсоси занандае думболагираш шуда буд, ки гӯё ки ҳама аз пас ӯро наззора карда, байни худ 
рафтори ношоистаашро муҳокима мекунанд, ҷонашро ба лаб оварда, ҳар чӣ тезтар гом 
мебардошт, то ки ин манзараву нигоҳи масхараомезонаи одамонро вопас набинаду насӯзад. Вай 
қадам мезаду қадам мезад ва рухдоди ба сараш омадаро дар оинаи тасаввур зинда кардаи мехост. 
Чаро ин тавр ҳама чаппаю роста шуд? Айб, айб! Хунаш ба ҷӯш омада, фавҷи ғаму андуҳ 
қаламрави дилашро фаро гирифт ва аз алам, аз оҷизию нотавонӣ дар чашмонаш ашк ҳалқа зад. 

Мегирист вай, дард мекашид, ки тамоми орзуҳояш бар боди фано рафта. Гуруснагиро аслан 
фаромӯш карда буд. Дилаш беҳузур шуда, даҳонаш об мекушод. Чаро ин 
тавр шуд? Чаро? Эҳ, агар падару амакаш дар ин ҷо ҳозир мебуданд, 
намегузоштанд, ки деҳдор ӯро таҳқир кунаду сарафканда. Очаи зорашро 
нишон медоданд! Вале онҳо дури дуранд, дар он канори дунёянд. Вай бошад, 
дар ин канори дунёи касифу палишту сардмеҳр қарор дорад. Бо панҷаҳояш 
ашки бари рӯяшро поккунон писарак меандешид: 

Ба хона расида, ба модараш чӣ ҷавоб медиҳад?  

Шодӣ РАҶАБЗОД – 

адиб 
 

 «Беҳтарин ато ва бахшиш баъд аз нубувват илм аст. Ҳар ки иродаи дунё кунад бояд 

ки илм биҷӯяд ва ҳар ки иродаи охират намояд, бояд ки илм ва амал дошта бошад. Ҳар 

ки дар талаби илм тавозуъ намуда хоҳишоти нафсашро саркӯб созад ва дар ҳоли тангии 

айш хизмати уламоро ба ҷо орад, албатта, дар талаби хеш комёбу растагор мегардад». 

Фахруддини Розӣ 
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