
 Ҳамдиёрони азиз!
Фарорасии ҷашни Наврӯзро, ки имсол 

даҳумин солгарди ҷаҳонишавии ин ойини 
бостонӣ мебошад, ба тамоми мардуми шари-
фи Тоҷикистон, аз ҷумла хурду бузурги марду-
ми сарбаланди вилояти Суғд ва ҳамаи шумо – 
ширкаткунандагони чорабинии ҷашнии имрӯза 
самимона табрик мегӯям.

Орзумандам, ки ин ҷашни байналмилалӣ 
ба сарзамини хуршедии Тоҷикистони 
соҳибистиқлол нишоту сарсабзӣ, осоишу 
ободӣ, нерӯи созандаву офаранда ва баракату 
фаровонӣ ҳадя оварад.

Боиси ифтихори мардуми куҳанбунёди 
тоҷик аст, ки ба шарофати истиқлолу озодӣ 
Наврӯз – ин ҷашни ниёгони соҳибфарҳанги мо 
эҳё гардида, мазмуну моҳияти нав пайдо кар-
да, ҳоло ба яке аз беҳтарин ойинҳои мардуми 
мамлакат табдил ёфтааст.

Даҳ сол пеш, яъне соли 2010 Созмони 
Милали Муттаҳид бо қабули Қатънома доир 
ба Рӯзи ҷаҳонии Наврӯз аҳамияти умумиба-
шарии ин ойини бостониро ҳамчун падидаи 
хиради созанда, таҷассумгари фалсафаи 
таҳаммулгароӣ, сулҳу ваҳдат, ҳамзистии осо-
ишта, нишони арҷгузорӣ ба таъриху тамаддун 
ва анъанаҳои ниёгон ба аҳли башар муаррифӣ 
ва эълон намуд.

Ниёгони мо ҳанӯз аз замонҳои бисёр қадим 
рӯзи аввали солшумории шамсиро рӯзи нахус-
тини баҳор - бедоршавии табиат, олами набо-
тот, оғози киштукор ва такмилу танзими олам 
медонистанд.

Ин ҷашн аз давраҳои бостон то имрӯз 
ҳамчун рамзи пайванди ногусастанӣ миёни та-
биат ва инсон, айёми покиву сафо, муҳаббату 
дӯстӣ ва бахшоишу самимият таҷлил мегар-
дад.

Маҳз бо ҳамин сабаб дар тӯли таърих 
эътиқоди одамон ба Наврӯз, ки яке аз ифти-
хороти фарҳанги миллии мо мебошад, беш аз 
пеш афзудааст.

Наврӯз дар масири таърихи беш аз 
шашҳазорсолаи худ марҳалаҳои бисёр мушки-
лу пурпечутобро аз сар гузаронидааст.

Аммо аҷдоди шарафманди мо бо вуҷуди 
монеаву мушкилоти зиёд Наврӯзро на танҳо 
ҳамчун мероси муқаддаси гузаштагони худ 
ҳифз кардаанд, балки онро ба сифати ойини 
башардӯстонаву офаранда ба дигар халқҳои 
дунё ба таври шоиста муаррифӣ намудаанд.

Аз ин рӯ, Наврӯз на танҳо ҷашни оғози сол 
ва эҳёи табиат, балки таконбахши андешаи 
таҳаммулгароӣ, ваҳдату сарҷамъии инсоният 
ва дар айни замон омили тақвиятдиҳандаи иф-
тихори миллии мо мебошад.

Эҳёи суннат ва ойинҳои наврӯзӣ дар за-
мони имрӯза, яъне даврони соҳибистиқлолии 
Тоҷикистон ҳамчун паёми мардуми куҳанбунёди 
тоҷик ва мардумони ҳавзаи тамаддуни Наврӯз 

ба оламиён мақоми байналмилалӣ гирифтааст.
Имрӯз мо бо ифтихору шодмонӣ эълон ме-

дорем, ки Наврӯзи даврони истиқлол паёмова-
ру оғозгари рӯзгори шоду хуррам, навиди бахту 
саодат ва фардои дурахшони кишвари мост.

Муҳимтар аз ҳама, расму ойин ва суннатҳои 
наврӯзӣ дар вуҷуди хеш падидаҳои барҷастаи 
инсонгароӣ ва маънавиёти баландро ҷой до-
даанд, ки шинохти ҳақиқати онҳо ба худогоҳии 
маънавӣ ва худшиносии миллӣ, инчунин, та-
шаккули фарҳанги ахлоқии ҷомеа мусоидат 
мекунад.

Дар кишвари соҳибистиқлоли мо солҳои 
охир ба истиқболи ин ҷашни фархунда бароба-
ри иҷрои суннатҳои он, инчунин, вусъат додани 
корҳои созандаву ободгарона, сохтмони иншо-
оти гуногун, аз ҷумла муассисаҳои иҷтимоӣ – 
мактабу кӯдакистонҳо, марказҳои саломативу 

бунгоҳҳои тиббӣ, бунёди боғҳо, корхонаҳои 
истеҳсоливу роҳҳо ва мавриди баҳрабардорӣ 
қарор додани онҳо ба ҳукми анъана дарома-
дааст.

Махсусан, дар доираи чорабиниҳои 
омодагӣ ба ҷашни таърихии халқи тоҷик - си-
солагии истиқлоли давлатӣ босуръат ҷараён 
гирифтани корҳои созандагӣ дар тамоми киш-
вар, аз ҷумла вилояти Суғди бостонӣ гувоҳи ин 
гуфтаҳо мебошад.

Ҳукумати мамлакат то имрӯз ҷиҳати 
арҷгузорӣ ба хотираи ниёгони бузургамон 
тадбирҳои судмандро анҷом дода истодааст.

Ҳоло бо ифтихор ва қаноатмандӣ изҳор ме-
намоям, ки ҷашнҳои 5500 -солагии Саразми 
бостонӣ ва 700 -солагии Шайх Камоли Хуҷандӣ 
ба рӯйхати ҷашнҳои ЮНЕСКО ворид гардида, 
соли равон таҷлил карда мешаванд.

Ободу зебо кардани маҳалли зист, тозаву 
озода нигоҳ доштани хонаву кошона ва риояи 
қоидаҳои беҳдоштӣ яке аз хислатҳои беҳтарину 
азалии мардуми мо мебошад.

Хусусан, дар шароити паҳншавии босуръа-
ти ҳар гуна бемориҳои сироятӣ эътибори ҷиддӣ 
додан ба ин масъалаҳо вазифаи ҳар як фарди 
ҷомеа мебошад.

Зеро саломатии ҳар шахс, пеш аз ҳама, дар 
дасти худи уст.

Дар ин раванд, зарур аст, ки мардуми мо ба 
воҳимаю таҳлука наафтанд ва танҳо мувофиқи 
тавсияи мутахассисон амал намоянд.

Бори дигар кулли мардуми сарбаланди 
Тоҷикистон, сокинони шарафманди вилоя-
ти Суғд ва ҳамаи шумо – ширкаткунандагони 
чорабинии бошукӯҳи имрӯзаро ба ифтихо-
ри ҷашни Наврӯзи Аҷам самимона табрик 
мегӯям ва ба ҳар яки шумо хонаи обод, иқболи 
нек, зиндагии орому осуда ва ба Тоҷикистони 
маҳбубамон Наврӯзи ҷовидонӣ орзумандам.

Ҷашни Наврӯзи ҷаҳонӣ муборак бошад, 
ҳамдиёрони азиз!

(Љузъан ихтисор карда шудааст)

Баъди ба даст овардани 
истиқлолияти давлатӣ, мо дар ба-
робари эҳёи арзишҳои писандидаи 
Наврӯзи Аҷам, мулоқоти Роҳбари дав-
латро бо аҳли зиё – олимону дониш-
мандон, адибону эҷодкорон, намоян-
дагони маориф ва санъату ҳунар ба 
ҳукми анъана даровардем, то бо кору 
фаъолияти онҳо ошно гардида, масъ-
алаву мушкилоти ҳалталабро маври-
ди таҳлилу баррасӣ қарор диҳем.

Имрӯз бе илму инноват-
сия, технологияҳои иттилоотиву 
коммуникатсионӣ ва ташаккули 
ҷаҳонбинии техникӣ қадаме ба пеш 
гузошта намешавад.

Мо дар доираи рушди илмҳои му-
осир саноатикунонии босуръати киш-
варро ҳадафи чоруми стратегии мам-
лакат эълон намудем.

Дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ, 
бо вуҷуди душвориҳои зиёде, ки ба 

сари давлат ва халқи Тоҷикистон ома-
данд, мо на танҳо Академияи илмҳоро 
нигоҳ доштем, балки академияҳои 
соҳавиро таъсис дода, соҳаҳои 
илму маорифро дастгирӣ кардем ва 
муассисаҳои илмиву таълимиро дар 
доираи имкониятҳои мавҷудаи буҷет 
маблағгузорӣ намудем.

Вале бо вуҷуди ин, дар баъ-
зе самтҳои илм шумораи кадрҳои 
дараҷа ва унвонҳои илмидошта ноки-
фоя буда, аксари муассисаҳо ба ходи-
мони илмии болаёқат ниёз доранд.

Дар даврони соҳибистиқлолӣ до-
нишмандони Академияи илмҳо як 
силсила кашфиётро дар соҳаҳои 
риёзӣ, физика, химия, биология, 
геология, физиология ва генетикаи 
растаниҳо мавриди амал қарор до-
даанд.

Аммо дар замони пешрафти бо-
суръати ҷомеа ҷустуҷӯҳои илмӣ тала-
боти давлатро қонеъ карда наметаво-
нанд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки 
фаъолияти институтҳои Академия 
ба беҳбудии ҷиддӣ ниёз дорад ва бо 
вуҷуди дастгириҳои давлатӣ корҳои 
илмии кормандони онҳо ба талаботи 
давлат кам ҷавобгӯ мебошанд.

Мусаллам аст, ки бе мавҷудияти 
озмоишгоҳҳои муҷаҳҳазу замонавӣ, 

пояи устувори моддиву техникӣ ва 
кадрӣ пешрафти илмҳои техникиву 
табиӣ ва хусусан, илмҳои таҷрибавӣ 
(эксперименталӣ) ғайриимкон аст.

Бояд ёдовар шуд, ки ҳоло маҳз 
бо ҳамин сабаб тақрибан тамо-
ми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 
умумиву олӣ, илмиву таҳқиқотӣ ва 
озмоишгоҳҳои соҳаи тандурустии киш-
вар наметавонанд таҳқиқоти самара-
нок ва ташхиси дақиқу саривақтиро ба 
анҷом расонанд.

Мушкилоти зикршуда тарбияи му-
тахассисони ҷавобгӯйи талаботи му-
осирро дар самти фанҳои таҷрибавӣ 
ва таҳқиқоти бунёдӣ ғайриимкон ме-
созад.

Дар самти таҳқиқи таърих, забон 
ва адабиёт, фалсафа, сиёсатшиносӣ 
ва фарҳанги пурғановати миллати 
тоҷик донишмандони Академияи 
илмҳо корҳои арзишмандеро анҷом 
дода, осори бебаҳои нобиғаҳои илму 
адабро ба чоп расонидаанд.

Аммо бояд иқрор шуд, ки кор дар 
ин самт дар сатҳи қаноатбахш ба роҳ 
монда нашудааст.

Мо Институти таърих, 
бостоншиносӣ ва мардумшиносиро 
бо таҷҳизот, техника ва воситаҳои 
нақлиёт таъмин карда, донишҷӯёни 
ихтисосҳои бостоншиносии 

муассисаҳои таҳсилоти олии касби-
ро барои ҳамкорӣ бо онҳо сафарбар 
кардем, вале натиҷаҳои фаъолияти 
бостоншиносон қонеъкунанда нест.

Имрӯз рисолати олимони 
ҷамъиятшинос аз он иборат аст, ки 
парчамбардорони омӯзишу таҳқиқ 
ва ташвиқу таблиғи ғояҳои фарҳангу 
адабиёти ҷаҳоншумули тоҷикон бо-
шанд, аз арзишҳои миллӣ, ки аслу 
асоси давлатдории миллии дунявии 
мо маҳсуб мешаванд, бо нангу ному-
си ватандорӣ дифоъ кунанд ва дар 
амри густариши худшиносии милливу 
таърихии насли ҷавон бо кору пайко-
ри худ намунаи ибрат нишон диҳанд.

Илова бар ин, дар шароити 
ҷаҳонишавӣ, вусъати рақобатҳои 
геополитикӣ, авҷгирии зуҳуроти ха-
тарноки ифротгароиву терроризм ва 
дигар мушкилоти глобалӣ таҳқиқи 
ҳамаҷонибаи афкори фалсафию 
ҳуқуқӣ, иҷтимоиву сиёсӣ ва ахлоқиву 
маънавӣ талаби замон буда, омӯзиши 
фарҳанги моддиву ғайримоддии 
миллат бояд самти афзалиятноки 
таҳқиқоти илмӣ бошад.

Бояд гуфт, ки хурофот, ифротгароӣ 
ва радикализми динӣ яке аз хатарҳои 
ба ояндаи босуботи мардуми мо 
таҳдидкунанда мебошад.

(Давомаш дар сањ.2 )

Аз 21.02.2007 
интишор мешавад
m.khirad@mail.ru
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(Аввалаш дар сањ.1)
Аксари мардуми мо ба зиндагӣ ва воқеият аз 

нуқтаи назари мантиқ, илм ва ҷаҳонбинии илмӣ 
баҳо намедиҳанд.

Ба назари мо, як сабаби пеш нарафтани та-
факкури мардум ҳамин омил мебошад.

Ҷавонон, ки ояндаи мамлакат мебошанд, 
бояд аз ақидаҳои хурофотӣ дур бошанд, 
донишҳои муосирро ҷиддӣ омӯхта, ҳар як 
рӯйдоди ҷомеаро аз нуқтаи назари илму мантиқ 
таҳлил кунанд ва дар зиндагӣ роҳи дурустро ин-
тихоб намоянд.

Аз ин рӯ, олимони сиёсатшинос, файласуфҳо 
ва умуман, ҷомеашиносонро зарур аст, ки саба-
бу омилҳои зуҳури ақидаҳои хурофотӣ, шиддат 
гирифтани ифратгароии динӣ ва оқибатҳои 
онҳоро таҳқиқ карда, роҳҳои аз байн бурдани ху-
рофот ва сабабу омилҳои дохиливу хориҷии сар 
задани ҷанги таҳмилии шаҳрвандиро дар киш-
вар ҳамаҷониба мавриди арзёбӣ қарор диҳанд.

Дар давраи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, 
ки бо гуноҳи хоинони миллати тоҷик, аз ҷумла 
ҳизби террористиву экстремистии наҳзат сар 
зад, олимону мутахассисони беҳтарини мо ба 
тарки Ватан маҷбур шуданд ва илова ба хисоро-
ти зиёде, ки ба ҳамаи соҳаҳои ҳаёти давлат ва 
халқи мо расонида шуд, илму маориф низ зиёни 
бузург дид.

Имрӯз мардуми мо бояд сабабҳои он ҷанги 
хонумонсӯзро донанд. Дар ин бобат набояд 
хомӯш бошем.

Олимони мо бояд сабабу омилҳои онро 
таҳқиқ кунанд, то ки чунин хатоиҳо дар оянда 
такрор нашаванд.

Омӯзиш ва таҳлили равияҳои афзалият-
ноки илм дар Тоҷикистон ва муқоисаи онҳо бо 
кишварҳои дигар собит месозад, ки ин самт ба 
бознигарӣ ниёз дорад ва камбудиҳои ҷойдошта 
бояд ҳарчи зудтар бартараф карда шаванд.

Ҳоло дар кишвар ислоҳоти соҳаи маориф 
идома дорад.

Аммо консепсияи мукаммал доир ба шакли 
идораи сохторҳои соҳаи маориф ва азнавсозии 
таҳсилот дар ҳамаи зинаҳо то ҳанӯз таҳия на-
гардидааст.

Ҳамчунин, бо мақсади татбиқи Фармони Пре-
зиденти мамлакат доир ба “Бистсолаи омӯзиш 
ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ 
дар соҳаи илму маориф”, ки ба таъмин намуда-
ни пешрафти корҳои илмиву таҳқиқотӣ ва та-
шаккули салоҳиятнокии касбӣ равона шудааст, 
чораҳои зарурӣ андешад.

Фаъолияти кафедраҳои тахассусии 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаву олии касбӣ 
ва сифати омода кардани омӯзгорони фанҳои 
табиӣ ва риёзиву дақиқ низ беҳбудӣ мехоҳад.

Дар ин самт соатҳои таълимӣ намерасанд 
ва дар барномаву нақшаҳои таълимӣ таносуби 
нобаробари соатҳо вуҷуд дорад.

Дар назди кафедраҳои тахассусӣ дар доираи 
лоиҳаҳо озмоишгоҳҳои нав таъсис ёфта, ташки-
ли технопаркҳо ва устохонаҳои муосир имкони 
дар истеҳсолот амалӣ кардани баъзе ихтироот-
ро муҳайё намудаанд.

Вале дар ин самт низ корҳои илмии амалӣ ба 
назар намерасанд, натиҷаи корҳои озмоишӣ ва 
сатҳу сифати таҳияи рисолаҳои илмӣ талаботи 
давлатро қонеъ карда наметавонад.

Ташкили корхонаҳои хурди илмиву истеҳсолӣ 
бо мақсади дар истеҳсолот ҷорӣ намуда-
ни натиҷаи корҳои илмиву таҳқиқотӣ, таҳким 
бахшидан ба фаъолияти технопаркҳо, роби-
таи мустақими мактабҳо ва марказҳои илмии 
муассисаҳои илмӣ ва таҳсилоти олии касбӣ бо 
корхонаҳои истеҳсолии ватаниву хориҷӣ роҳи 
дигари пайвастани илм бо истеҳсолот мебошад.

Дар баробари ин, бояд масъалаи арзёбии 
рейтинги донишкадаву донишгоҳҳо низ такмил 
дода шавад.

Дар оянда мо бояд мақоми муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбиро на аз рӯйи шумо-
раи хатмкардагон, балки вобаста ба шу-
мораи хатмкардаҳои бо кор таъминшуда 
ва дастовардҳои илмии дар истеҳсолот 
татбиқгардида муайян намоем.

Вобаста ба ин, пешниҳод менамоям, ки аз 
1 январи соли 2021 шумораи гирандагони сти-
пендияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки 
дар омӯхтани фанҳои табиӣ ва риёзиву дақиқ 
натиҷаҳои баланд нишон медиҳанд, аз 400 на-
фар то 3000 нафар зиёд ва андозаи маблағи он 
500 сомонӣ муқаррар карда шавад.

Инчунин, шумораи гирандагони чунин 
стипендияҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбӣ аз 100 нафар то 500 нафар ва барои аспи-
рантони мактабҳои олӣ ва муассисаҳои илмӣ аз 
15 нафар то 50 нафар зиёд карда шавад.

Аз шумораи умумии стипендияҳои 
Президентӣ 70 фоиз барои фанҳои табиӣ, дақиқ 
ва риёзӣ равона карда шавад.

Ба вазоратҳои молия, маориф ва илм су-
пориш дода мешавад, ки барои аз 1 сентя-
бри соли 2021 зиёд намудани музди меҳнати 

омӯзгорони фанҳои табиӣ, дақиқ ва риё-
зии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва дигар 
имтиёзҳо барои омӯзгорони чунин муассисаҳо, 
бахусус, омӯзгорони ҷавон ба Ҳукумати мамла-
кат пешниҳод манзур намоянд.

Дар баробари ин, устодоне, ки шогирдони 
онҳо дар озмунҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ 
аз ин фанҳо ҷойҳои намоёнро ишғол менамо-
янд, аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ аз лиҳози моддӣ ва маънавӣ 
қадрдонӣ карда шаванд.

Инчунин, олимоне, ки ихтирооташон дар 
истеҳсолоти ватанӣ ҷорӣ мешаванд, ба 
мукофотҳои давлатӣ пешниҳод карда шаванд.

Татбиқи дастовардҳои илмӣ дар истеҳсолот 
ва ҷорӣ кардани таҷрибаҳои инноватсионӣ дар 
корхонаву ширкатҳои саноативу истеҳсолӣ 
муҳаррики асосии рушди илм мебошад.

Аз ин рӯ, ба мақсад мувофиқ аст, ки баъзе 
таҳқиқоти илмии олимони ихтироъкор, маги-
стру аспирантҳо ва докторантҳо дар ҳамкорӣ бо 
субъектҳои хоҷагидор иҷро ва дар истеҳсолот 
амалӣ карда шаванд.

Ба роҳ мондани чунин ҳамкорӣ ба таҳкими 
робитаи илму истеҳсолот мусоидат карда, 
натиҷаҳои хуб ба бор меоварад.

Бо мақсади ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта 
ва беҳтар кардани сифати таҳқиқоти илмӣ дар 
ҳамаи институту марказҳои илмии академӣ за-
рур аст, ки ба масъалаҳои зерин диққати махсус 
дода шавад:

Якум. Вазорати маориф ва илм, Академи-
яи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, академияҳои 
соҳавӣ ва қисми илмии муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбиро зарур аст, ки бо дарназардошти 
дурнамои рушди илми ватанӣ ва муносибатҳои 
нави ҷамъиятӣ мавзӯъҳои фармоиширо бори 
дигар таҷдиди назар карда, сохторҳои худро ба 
шароити муосир мутобиқ гардонанд.

Дуюм. Академияи илмҳо, академияҳои 
соҳавӣ ва бахшҳои илмии муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбӣ тартиби муосири 
“маблағгузории барномавӣ”, “маблағгузории 
дархости давлатӣ” ва “маблағгузорӣ бо роҳи 
ҷалби сармояи хориҷӣ” - ро ҷорӣ намоянд.

Сеюм. Муассисаҳои таҳқиқотии ҳамаи 
сохторҳои илмӣ ҷиҳати дар истеҳсолот ҷорӣ 
шудани ихтирооти худ бо ниҳодҳои давлатӣ, 
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, соҳибкорон ва са-
ноатчиён ҳамкориро ба роҳ монда, ба ин кор-
хонаву ширкатҳо барои маблағгузорӣ кардан 
ҷиҳати амалӣ гардидани дархостҳои илмиашон 
пешниҳод манзур намоянд.

Чорум. Ҳукумати мамлакат ҷиҳати таҷдиди 
сохтори Академияи илмҳои кишоварзӣ чораҷӯӣ 
карда, дар муддати як моҳ пешниҳодоти худро 
ба Роҳбари давлат манзур намояд.

Панҷум. Вазоратҳои саноат ва технологияҳои 
нав, кишоварзӣ, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ, энергетика ва захираҳои об, корхонаҳои 
саноатӣ, сарфи назар аз шакли ташкили-
ву ҳуқуқӣ ва моликияташон, соҳибкорони 
истеҳсолӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти дав-
латии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифадор 
карда мешаванд, ки ҷиҳати дар амал татбиқ 
намудани дастовардҳои олимони тоҷик чораҷӯӣ 
карда, аз натиҷаааш ҳар шаш моҳ ба Шӯрои 
илм, маориф ва инноватисияи назди Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод на-
моянд.

Вазорати рушди иқтисод ва сав-
до ҳангоми арзёбии вазъи бахши воқеии 
иқтисоди миллӣ нишондиҳандаи аз тарафи 
истеҳсолкунандагони ватанӣ истифода гарди-
дани дастовардҳои илмии олимони тоҷикро 
ҳамчун индекси дастовардҳои инноватсионии 
дар амалия истифодашуда таҳия ва ҷорӣ карда, 
аз натиҷаи он ҳамасола ба Ҳукумати мамлакат 
маълумот пешниҳод намояд.

Шашум. Вазоратҳои молия, рушди иқтисод 
ва савдо маблағгузории Фонди президентии 
таҳқиқоти бунёдиро аз ҳисоби буҷети давлатӣ ба 
андозаи 3 фоиз аз ҳаҷми умумии маблағгузорӣ 
ба соҳаи илм таъмин намоянд.

Академияи илмҳоро зарур аст, ки низоми 
маблағгузории мавзӯъҳои илмиро таҷдиди на-
зар карда, маблағҳоро ба ҳалли масъалаҳое ра-
вона намояд, ки барои иқтисодиёту иҷтимоиёти 
мамлакат воқеан аҳаммияти аввалиндараҷа 
доранд.

Ҳафтум. Ба Академияи илмҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мақоми миллӣ дода шуда, мин-
баъд он Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 
номгузорӣ карда шавад.

Дар робита ба ин, Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон вазифадор карда мешавад, ки дар 
муҳлати се моҳ сохтори худро пурра таҷдид кар-
да, санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдорро во-
баста ба мақоми миллӣ гирифтани Академияи 
илмҳо таҳия ва бо тартиби муқарраргардида ба 
Ҳукумати мамлакат пешниҳод намояд.

Ҳаштум. Ба Ҳукумати мамлакат ва Вазорати 
молия супориш дода мешавад, ки бо мақсади 
дастгирии олимон ва рушди илм баъди таҷдиди 

пурраи сохтори Академияи илмҳо дар хусуси то 
охири соли ҷорӣ бознигарӣ кардани андозаи ма-
оши вазифавии кормандони Академияи миллии 
илмҳо чораҷӯӣ кунанд.

Нуҳум. Бо мақсади баррасии доимии 
вазъи воқеии илму маориф, ҷараёни иҷро ва 
мониторинги барномаҳои соҳавӣ ва татбиқи 
навовариҳои илми ватанӣ дар амалия пешниҳод 
мегардад, ки дар назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Шӯрои илм, маориф ва инноватсия 
таъсис дода шавад.

Шӯро бояд дар як сол на кам аз ду маротиба 
даъват гардида, дар он масъалаҳои мубрами 
соҳаи илму маориф мавриди баррасӣ қарор 
дода шаванд.

Даҳум. Дастгоҳи иҷроияи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби мутахассисо-
ну коршиносон комиссияи босалоҳият таъсис 
дода, фаъолияти панҷ соли охири тамоми 
пажӯҳишгоҳҳо ва марказҳои илмиро санҷида, аз 
натиҷааш ба Роҳбари давлат гузориш пешниҳод 
намояд.

Дастгоҳи иҷроияи Президент, инчунин, ко-
миссияи махсус таъсис дода, вазъи кафедраҳои 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва шуъбаҳои 
институтҳои илмии соҳаҳои табиатшиносӣ, 
дақиқ ва риёзиро омӯхта, устодону кормандони 
онҳоро аз аттестатсия гузаронад ва аз натиҷааш 
ба Президенти кишвар гузориш диҳад.

Ба Дастгоҳи иҷроияи Президент супо-
риш дода мешавад, ки аз ҳисоби кормандо-
ни Дастгоҳи иҷроия, вазоратҳои маориф ва 
илм, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, саноат 
ва технологияҳои нав, меҳнат, муҳоҷират ва 
шуғли аҳолӣ, Академияи миллии илмҳо ва 
академияҳои соҳавӣ гурӯҳи муштарак таъсис 
дода, вазъи кабинетҳои фаннии муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миё-
наи касбӣ, озмоишгоҳҳо ва марказҳои ил-
мии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва 
пажӯҳишгоҳҳои академияҳоро дар муддати чор 
моҳ омӯхта, ба Президенти мамлакат маълумо-
ти муфассал пешниҳод намояд.

Ёздаҳум. Ҳукумати мамлакат барои олимо-
ну омӯзгорони фанҳои табиӣ ва дақиқу риёзӣ 
мукофоти махсуси давлатӣ таъсис диҳад ва ҳар 
сол 15 нафар бо ин мукофот сарфароз гардо-
нида шавад.

Дувоздаҳум. Роҳбарияти мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо 
вазифадор карда мешаванд, ки дар доираи 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 
майи соли 2006 «Дар бораи муқаррар наму-
дани имтиёзҳо ба омӯзгорони ҷавон» муалли-
мон ва омӯзгорони ҷавонеро, ки шогирдона-
шон дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ ва 
ҷаҳонӣ ҷойҳои сазоворро ишғол менамоянд, 
инчунин, дастовардҳои илмиву педагогӣ до-
ранд, аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ дастгирии 
ҳаматарафа ва ҳавасманд гардонанд.

Сездаҳум. Хонандагоне, ки муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумиро бо стипендияи 
Президентӣ хатм мекунанд, ба ихтисосҳои 
табиӣ, дақиқ ва риёзии муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбӣ бе супоридани имтиҳон дар Маркази 
миллии тестӣ қабул карда шаванд.

Чордаҳум. Кумитаи телевизион ва радио 
вазифадор карда мешавад, ки дар мудда-
ти шаш моҳ шабакаи нави телевизиониро бо 
номи «Илм ва табиат» таъсис диҳад ва дар 
ин шабака ва шабакаи «Баҳористон» таълими 
фанҳои табиӣ, дақиқ, риёзӣ, техникӣ ва техно-
логиро ба роҳ монда, бо ин мақсад омӯзгорони 
ботаҷриба ва донишмандони соҳаро ҷалб на-
мояд ва дар барномаҳои ҳаррӯзаи ин шабакаҳо 

дастовардҳои илми ватанию ҷаҳонӣ ва ихтироо-
ти инноватсиониро муаррифӣ созад.

Мо бо мақсади сари вақт ҳимоя кардани 
рисолаҳои номзадиву докторӣ ва гирифтани 
дараҷаву унвонҳои илмӣ соли 2014 дар назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Комиссияи 
олии атестатсиониро таъсис додем.

Дар баробари ин, сатҳу сифати баъзе 
рисолаҳои ҳимояшуда ниҳоят паст буда, ба та-
лаботи низомномаҳои тасдиқкардаи Ҳукумат 
ҷавобгӯ нест.

Ҳамин боис шудааст, ки дар муддати се соли 
охир чандин рисолаҳои докториву номзадӣ 
қабул нашуда, қисми дигар барои ислоҳи 
камбудиҳо баргардонида шудаанд.

Агар шахсони мансабдор хоҳиши иштирок 
дар озмунҳои дарёфти унвонҳои узви вобаста 
ва узви пайвастаи академияҳоро дошта бо-
шанд, аввал ариза навишта, аз вазифа озод 
мегарданд, ба муассисаҳои академӣ ё таълимӣ 
ба кор медароянд, баъдан барои иштирок дар 
чунин озмунҳо ҳуқуқ пайдо мекунанд.

Илова бар ин, таъкид бояд кард, ки дар 
рисолаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда 
ҳолатҳои асардуздӣ (сирқат) ба мушоҳида ме-
расанд.

Зиёда аз 40 нафар олимоне, ки дар пойгоҳи 
“Диссернет” ба асардуздӣ муттаҳам шудаанд, 
онҳое мебошанд, ки рисолаҳои илмии ху-
дро дар шӯроҳои диссертатсионии марбут ба 
ихтисосҳои иқтисодӣ ва ҷомеашиносӣ, аз ҷумла 
сиёсатшиносӣ, ҳуқуқшиносӣ ва педагогика ди-
фоъ кардаанд.

Маълум мешавад, ки баъзе унвонҷӯёни 
тоҷик роҳи осон ва камзаҳмати илмро пеш ги-
рифта, аз рисолаҳои илмии олимони кишварҳои 
хориҷӣ васеъ истифода кардаанд.

Бо мақсади пешгирӣ кардан аз ҳолатҳои 
асардуздӣ (сирқат) дар раёсатҳои Академи-
яи илмҳо, академияҳои соҳавӣ, муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбӣ ва Маркази миллии па-
тент ва иттилоот харидорӣ ва насб кардани 
серверҳои пуриқтидор бо сабт ва нигоҳдошти 
рисолаҳои қаблан дифоъшуда ва мавзӯъҳои 
илмии таҳқиқшудаистода, инчунин, ташкил на-
мудани шабакаи махсус дар назди Вазорати 
рушди иқтисод ва савдо ба мақсад мувофиқ 
мебошад.

Тавре ки таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, 
рушди илм дар ҳамбастагӣ бо се омил таъмин 
мегардад: аввалан, бо қадр кардани истеъдоди 
фитрӣ, сониян, бо муҳайё намудани рақобати 
солим ва озоди илмӣ ва сеюм, бо мавҷуд буда-
ни принсипҳои масъулиятшиносиву поквиҷдонӣ 
дар фаъолияти илмӣ.

Ғайр аз ин, зарар ва офати илм низ се ман-
баи субъективӣ дорад: якум, эътироф нашуда-
ни истеъдоди асил, дуюм, худбоварии мутлақ 
ва нашинохтани иштибоҳи худ ва сеюм, ворид 
шудани ғараз дар илм ва муносибатҳои илмӣ.

Ба ибораи дигар, рақобати озод, танқиди 
беғаразона ва бо муҳаббат ба кори эҷодӣ 
машғул шудан ҷавҳари илми асил мебошад. 
Ҳамчунин, андеша ва афкори мо бояд аз танқид 
натарсад.

Мо бовар дорем, ки олимону зиёиёни эҷодкор 
ва аҳли маорифу фарҳанг ба Ватану давла-
ти хеш садоқати бепоён доранд, дар ҳифзи 
дастовардҳои истиқлолият, рамзҳои давлатӣ 
ва муқаддасоти миллӣ талош менамоянд, ба 
арзишҳои бузурги миллӣ ва умумиинсонӣ арҷ 
мегузоранд, хотираи таърихии халқро пос ме-
доранд, ки ин ҳама бузургтарин сифатҳои зиёии 
асил мебошад.

Муждагонии наврўзї

ДОНИШЉЎЁНИ МО ДАР ЉАБЊАИ ДАРЁФТИ  
ЉОМИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ КИШВАР 

Санањои 12-13 марти соли 2020 дар пойтахти мамлакатамон- шањри Душанбе Олимпи-
адаи донишљўёни муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї љињати ба њаёт татбиќ 
намудани “Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар 
соњаи илму маориф” барои дарёфти «Љоми Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон» 
баргузор гардид, ки дар он донишљўёни ДДЊБСТ фаъолона иштирок намуда, соњиби 
љойњои намоён гардиданд:

 

Раёсат ва ташкилотњои љамъиятии донишгоњ ѓолибон ва роњбарони илмии онњоро 
бо дастовардњои фарањбахш муборакбод менамоянд.
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Пайки наву  оғози  кор,  иди бузургони  манӣ.

Нафаси накҳатбори 
НАВРЎЗ

Иди Наврўз яке аз идњои 
ќадимаи миллии тољикон буда, 
пайдоиши онро ба замони шоњони 
каёнї нисбат медињанд, яъне, 
арзи њастї намудани ин иди наљиб 
бо пирояи тамаддун ба бар сохта-
ни ќавми эронї, аз љумла гузашта-
гони мо- тољикон пайвандї дорад. 
Тибќи гувоњдоди сарчашмањои 
таърихї, Наврўз бори аввал дар 
ањди шоњ Љамшед, ки саромади 
мардумони ориёї буд, љашн ги-
рифта шудааст. Дар рўзи якуми 
моњи Фарвардин (тибќи таќвими 
имрўзини мо 21 март), ки баро-
баршавии шабу рўз буд, ориён 
Наврўзро чун оѓози соли нав, рас-
тохези оламу одам, яъне, ба ни-
шонаи бедоршавии табиат таљлил 
мекарданд. Мардуми ориёї 
Наврўзро бо оинњои вижа пешвоз 
мегирифтанд: дар арафаи фаро 
расидани фарвардинмоњ манзилу 
кўчањо, оташкадаю регистонњо, гу-
зару чорсуњо дар кўю мањаллањо, 
њуљраю њавлињои нафарони бе-
мору бепарастор ва гўристонњо 
тариќи њашарњои сернуфус поку 
озода карда мешуданд, кењу мењ 
либосњои наву тоза ва дилкашу зе-
боро ба бар карда, роњи идљойњоро 
пеш мегирифтанд ва њини дучор 
омадан њатман њамдигарро мубо-
ракбод мекарданд. 

Дастархони наврўзї ѓанитарин 

хони идњо буда, 
аз рўи њафт 
син ва дертар 
муносиби њафт 
шин оро дода 
мешуд. Чунки, 
њафт шумори 
муќаддас дар 
оини ниёгона-
мон мањсуб ме-
ёфт. 

Дар замони 
бостон Наврўз 
дарозои як моњ 
ид мегардид: 
т а н т а н а њ о и 

дарборї барпо мешуданд, ба 
шоњаншоњони ориёї тўњфањои 
гаронбањои идона аз љониби саро-
ни мулкњо фиристода мешуданд 
ва шоњон низ ба хурду бузурги 
сарзамини хештан њадяњо доњї 
мекарданд, ба хотири шод на-
мудани оммањои васеъ њафтањо 
зиёфатњо меоростанд. Сипас, нав-
бат ба хосон мерасид ва шоњон 
њафтаи тамом дар њузури амал-
дорон Наврўзро ид менамуданд. 
Мардум дар рўзњои наврўзї бо 
нияти шод сохтани  равони гузаш-
тагон ќурбонињо мекарданд, ки ни-
шонаи эњтиром нисбати эшон буд, 
инчунин, бо ибтикори подшоњону 
сарватмандон дар њар шањру 
дењ тўю тамошоњо, сайругаштњо, 
мусобиќањои варзишї ва ѓайра 
ороста мешуданд. Яъне, аз азал 
Наврўз иди умумихалќї пазируф-
та шуда буд.

Бо гузашти айём анъанањои нав 
ба љашни иди Наврўз зам шуданд. 
Масалан, дар арафаи Наврўз су-
манак омода мекарданд, ки маъ-
нои он ба ривояте “сї малак” бу-
дааст. Тибќи шањодати асотирњои 
пасазисломї, гўё њангоми пухтани 
ин хўриши бињиштї бо фармони 
Офаридгор сї нафар фаришта аз 
осмон ба замин фуруд омада, дар 
тањияи суманак ба одамон мадад 

мекардаанд.
Оид ба маънии этимоло-

гии вожаи “суманак” фарзия ва 
ривоятњои дигаре низ њастанд, 
ки баррасии онњо фурсати беш-
таре таќозо менамояд. Инљониб 
вариантеро манзури хонанда-
гони гиромї намудам, ки байни 
мардум, бахусус дар замони мо, 
мањбубият дорад. 

Пас аз  ташаккули халќи 
тољик Наврўз мухтассоте касб 
намуд, ки хоси ин ќавми та-
маддунофар аст. Дар замо-
ни  соњибистиќлолии Љумњурии 
Тољикистон љашни Наврўз ба шаро-
фати дастовардњои гўшношуниди 
мардуми саодатманди тољик тањти 
рањнамої ва њидоятњои Асосгузо-
ри сулњу вањдати миллї- Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон симояшонро хеле дигар-
гун карда, муњтавои сењрангезе 
пайдо намуд. 

Бо ибтикори Сарвари давлати 
мо Наврўз иди љањонї эътироф 
шуд ва боиси сарфарозии мо- эро-
нинажодон аст, ки имрўз аз љониби 
сокинони  беш аз 50 кишвари олам 
чун иди байналхалќї таљлил кар-
да мешавад.

Бо омад-омади бањори но-
занин  дар шањру дењоти диёри 
бињиштманзари мо бўи хуши су-
манак, гулњои бойчечаку сияњгўш 
ба машом расида, дарахту 
бутташинонї ва дар боѓоту сањро 
тадбирњои дењќонї ављ мегиранд. 
Њамагон нафаси гарму хушгувори 
Наврўзро эњсос мекунанд.

Наврўз шуду љумла љањон 
                       гашт муаттар,
Аз бўи хуши лолаву 
                     райњону санавбар.
                                          

ФАЙЗУЛЛОЕВА М.Ш.,
н.и.т,  сармутахассиси 

нашриёти “Дабир”

Бо   шарофати  соњибистиќлолии  Тољикистон  эњёи  сун-
нат  ва  падидањои  фарњанги  ќадимаи ниёгон  ба   яке  
аз  масоили  мењвари  сиёсати  давлат   табдил  ёфта,   
дар  тўли  29  соли  мављудияти  давлати  навини  мил-
лии  тољикон  бо  ибтикори  Пешвои  миллат  муњтарам  
Эмомалї  Рањмон  дар  амри  тањќиќ,   нашр ва  таблиѓи  
мероси  адабиву  таърихї,  фарњангиву   маънавии  гузаш-
тагон  тадбирњои мушаххас  андешида  мешаванд.

Наврўз, љашни  ќадимаи мардуми мо буда,  аз  ду  реша:   
нав  ва  рўз  таркиб   ёфтааст,  ки маънояш  рўзи  нав,  яъне  
оѓози  соли  нав  мебошад.

Њаким   Умари  Хайём   дар  «Наврўзнома» чунин  ме-
фармояд:  «Сабаби  ном нињодани   Наврўз  аз  он  буда-
аст,   ки   офтоб  дар  сесаду  шасту  панљ  шабонарўз ва  
рубъи  аввали  даќиќаи  Њамал  бозояд  ва  чун  Љамшед  он  
рўзро  дарёфт,  Наврўз  ном нињод  ва  љашн  ойин  овард  
ва  пас  аз  он  подшоњон  ва  дигар  мардумон  ба  ў  иќтидо  
карданд;   чун  он  ваќтро  подшоњони  Аљам  дарёфтанд,  
аз  бањри  бузургдошти  офтоб,  онро  нишона  карданд  ва  
он  рўзро  љашн  сохтанд  ва оламиёнро  хабар  доданд,  то  
њамагон  онро  бидонанд ва  он  таърихро  нигоњ  доранд.   
Бар  подшоњон  вољиб  аст,   ки  ойину  расми  мулукро  ба  
љой  оранд  аз  бањри  муборакї   ва  бањри  таърих  ва  
хуррамї   кардан  дар  аввали  сол.  Њар   кї   рўзи  Наврўз  
љашн  кунад   ва  ба  хуррамї  пайвандад,   то   Наврўзи  ди-
гар  умр   дар  шодї  гузаронад  ва  ин  таљрибатро  њукамо  

аз  барои  подшоњон  карданд».
Наврўз  аз  замони  њукмронии  шоњ  Љамшед  маншаъ  

гирифтааст:
Љашни  ќадиму  файзбор,  љашни  ниёгони  манї,
Мерос  аз   Љамшедшоњ  шамъи  фурўзони  манї.
Пайѓом  аз фасли  бањор  айёми  суру  кишту  кор,
Пайки наву  оѓози  кор,  иди бузургони  манї.
Омад -  омади  Наврўзи  хуљастапай  барои  хурду   ка-

лон,  пиру  љавон  хурсандии  бузург  ато  менамояд.  Дар  
ин  айём  мардум  аз тамоми  хушињои  олам  ва  табиат  
бањравар  мешаванд:

Мо  ташнаи  базму  тараби  Наврўзем,
То  омаданаш  дида  ба рањ  медўзем.
Чун  љомаи  сабз  бар  танаш   кард  замин,
Мо   оташи   Наврўз  њамеафрўзем.
Дар  иди  Наврўз  дар  дегњои  калон  барои   мардум  

хўрокњои  миллї,  аз  ќабили    суманак,   оши  бурида,  
кочї,  ширбиринљ,   далда,  палав  ва  ѓайра  омода  мена-
моянд.  Дар  баробари ин боз  дигар  расму  оинњо,   ташкил   
ва    гузаронидани  њар гуна  бозињои  миллї, аз ќабили   
чилликбозї,   гўштингирї,  хурўсљанг,  кабкљанг,  кундаалов,  
аловпарак  ва  бузкашї  аз  рукнњои  ин  љашни  ниёгон 
мебошад.

Асосгузори  сулњу  вањдати  миллї-    Пешвои  миллат,  
Президенти  Љумњурии  Тољикистон муњтарам  Эмомалї  
Рањмон   27 - уми марти  соли   2010  зимни    нахустин    
таљлили    байналмилалии   Наврўзи  оламафрўз  дар  
шањри  Тењрон  чунин   изњор  дошта буданд: «Аз  љониби  
Маљмааи  Созмони  Милали  Муттањид  ба  њайси  љашни  
љањонї  пазируфта шудани Наврўз  гувоњи  он  аст, ки  њанўз  
дар  замони  ќадимтарин  ниёгони  мо ба  холисии  ният  ва  
ормони  олї  љашнеро  падид  оварда  буданд,  ки  паёми 
вањдату  муњаббат,   покию  садоќат,  зебоию   нафосат  ва  
бедорию  зањмат  будааст».

Наврўз  љашнест,  ки  инсонро љисман нерў бахшида, 
рўњан    болида  мегардонад.  Баробари  расидани  ќудуми 
Наврўзи  фархундапай  таманнои  онро  дорам,  ки   дар  
кишварамон    њамеша  фаровонї,  баракат,    рўзгори   осу-
да  ва  сулњу  сафо  њукмфармо  бошад.

Манижа ЊИДОЯТОВА,
донишљўи курси дуюми 

факултети њуќуќшиносї

 ÍÀÇÀÐÅ ÁÀ ÒÀÚÐÈÕÈ ×ÀØÍ

×ÀØÍÈ ÍÈ¨ÃÎÍÈ ÌÀÍÈ...
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Наврўз  яке  аз  ќадимтарин  идњои   
тољикон   ба  шумор  меравад.  Маънои  
калима  «Рўзи  нав»   мебошад.  Наврўзро  
одамон  дар  давраи  њукмронии  шоњ 
Љамшеди пешдодї  љашн  мегирифта-
анд.   Хушбахтона, иди  Наврўз   то  дав-
раи  мо  омада  расидааст.  

Дар  омад- омади  Наврўз  аввал бой-
чечак  мебарояду дашту даман   љомаи  
сабз  ба  бар  мекунанд.  Гули  бойчеча-
кро  солхўрдагон  бўса  карда,  ба  чаш-
монашон  мемоланд,  ки ин нишонаи 
шукронаи аз  рўзњои  сарди   зимистон  
баромадани  мардум мебошад.  Гули  
бойчечакро  хурду калон  дўст  медо-
ранд.

  Дар  рўзњои иди Наврўзї  марди  
дењќон  ба    замини  худ  рафта, онро  
шудгор  менамояд ва ба  пошидани 
тухми  зироат  шурўъ  мекунад. Марди 
дењќон ба  замини  худ  пахта,  гандум,  
љуворимакка,  лўбиё  ва  ѓайраро  ме-
пошад ,  нињолњои  гуногунро  ба  за-
мин  мешинонад, то ки аз онњо  дигарон  
бањра  баранд. 

 Одамон дар омад- омади Наврўз  
хонањои  худро  ба таври хоса рўбучин  
мекунанд,  деворро  сафед  мекунанд, 
њама  љоро  аз  чизњои   нолозим  тоза  
карда  об  мепошанд. 

21 март  шабу  рўз  баробар  меша-
вад.   Дар  ин  рўз  мардум- хурду калон  
либоси тоза  ба  бар  мекунанд. Дар  
рўйи  дастархони  Наврўзї  таомњои  
миллї,  монанди   суманак,  чакка,  кул-
ча,  нонњои  гуногун,  ширбиринљ,  шавла,  
самбўса  ва ширинињои  бисёро  дидан  
мумкин  аст.  

  Бобоён,  падарон  ва  писарон  
ба  бозињои  наврўзї  шавќ  доранд.  
Бозињо  хеле  ќадимаанд,  ба  монанди   
арѓамчинкашї,  бузкашї,  лан-кабозї,  
аспдавонї, хурўсљанг,  ошуќбозї,  
бодбаракпаронї,  дастхобонї  ва  
ѓайрањо.  Духтарон  мўйњои  якдигарро  
майда бофї карда,  ба  сарашон тоќї  
мепўшанд.  Ба  абрўвонашон  ўсма  ме-
кашанд  ба  тан  чакан,  атлас,  адрас  
мепўшанд. Либосњои зикршуда  ба  дух-
тари  тољик боз як њусни  дигар  зам  меку-
нанд.  Бибиён  ва  модарон  дар ин  рўзњо  
ба   дастархони  худ  нозу неъматњоеро 
мегузоранд,  ки бо њарфњои «с» ва   «ш»  
сар  мешаванд: масалан,  сабза,  сирко,  
себ,  суманак, сипанд,  санљид, сабзї, 
инчунин, шакар,  шона,  шамъ, шавла, 
шўъла,  шир, шароб. Таомули наврўзї 
чунин аст ва имрўзиён барои риояи он 
кўшиш ба харљ медињанд.

 Албатта, дар   рўзњои  Наврўзї  би-

биён,  модарон ва  духтарони  тољик  ба  
пухтани   суманак   камар мебанданд. 
Тайёр кардани суманак кори осон нест 
ва он аз гурўњи калони одамон ваќту 
зањмати калон металабад. Маъмулан, 
суманак   дар муддати  як  шабонарўз  
тайёр  мешавад.  Бибиёни њамадон та-
моми шартњои таомули аљдодиро ба 
љо меоваранд. Аз љумла ба  деги  сума-
нак   њафт дона   сангча  мепартоянд ва  
њангоми кофтани суманак орзуњои  ху-
дро  мегўянд.  

Маросими суманакпазї тамоми шаб 
идома меёбад ва њамагон атрофи дег 
бозию хурсандї мекунанд. Сањари  
барваќт  дами  деги суманакро  мекушо-
янд  ва хушњол  мешаванд, ки дар  рўйи  
он  њар  гуна  тасвирњои  аљоиб ва нотак-
рор пайдо шудаанд. 

Нафаси тозаи табиатро замину замон 
ва њайвоноту одамон эњсос мекунанд. 
Њама аз он шод мешаванд, ки табиат ду-
бора зинда мешавад.

Мадина  
АМИНЉОНОВА,  

донишљўи  курси  
1- уми  факултети  

молия

Воқеан, мо дар зиндагӣ ҳеч гоҳ наме-
тавонем, муҳаббате беҳтар ва ҳақиқиву 
самимитар аз муҳаббати модари худ да-
рёбем. Аз ин лиҳоз, модар на танҳо азиз-
тарин шахс барои ҳар як фарзанд, балки 
гаронбаҳотарин сарвати ҳар як халқу мил-
лат мебошад.

Бинобар ин, башарият имрӯз ба ҷомеае 
арҷ мегузорад, ки мақому манзалати занро 
гиромӣ ва пос медорад.

In fact, we can never find a better, true 
and sincere love than our mother’s love. 
Therefore, mother is not only the most 
valuable person for each child but also 
the most valuable asset of any people or 
nation. For this reason, humanity today 
honors a society that honors and respects 
the status of women.

* * *
Зан-модар ба мисли баҳор пурнакҳату 

муаттар, сабзу хуррам ва шодобу шукуфо 
буда, бо оғози фасли баҳор ва арафаи соли 
нави аҷдодӣ, яъне ҷашни Наврӯз тавъам 
омадани Рӯзи модар дар кишвари зебову 
офтобии мо рамзи нек аст. Яъне, соли нави 
мо бо арҷ гузоштан ба мақому манзалат, 
қадру қимат ва ҳурмату эҳтироми модаро-
ну занони иззатманду меҳрубони мо шурӯъ 
мешавад.

Mothers are as generous and sweet as 
spring, flowering and blooming, so   the 
beginning of spring and New Year’s Eve, 
namely, the celebration of Navruz is a good 
symbol of Mother’s Day in our beautiful 
and sunny country. As our New Year 
begins with an appreciation of the status, 
dignity and respect of our dear and loving 
mothers and women

* * *
Маҳз модар дар қалби фарзандон тух-

ми меҳру муҳаббат, дӯстиву рафоқат ва 
некиву накӯкориро мекорад, то оянда нас-
ли наврас чун ашхоси масъулиятшиносу 
меҳнатқарин, ободкору инсондӯст ва ва-
танпарвар ба камол расад.

It is the mother who puts in the hearts of 
children the seeds of love, friendly relation, 
kindness and charity, so that the future 
generation will grow up as responsible, 
hardworking, prosperous, patriotic and 
mature person. 

* * *
Бузургони гузаштаи адабу фарҳанги мо 

гуфтаанд: «Як модари хуб ба сад устод ва 
омӯзгор меарзад». Ин нақши созандаи мо-
дар дар камолоти шахсияти фарзанд ба 
ҳисоб меравад. Ва солеҳтарин фарзандон 
онҳое ҳастанд, ки бо аъмоли неку писан-
дида боиси ифтихори падару модари худ 
шаванд.

The great figures of our literature and 
culture had said: «A good mother deserves 
a hundred teachers and masters.» This is 
the constructive role of the mother in the 
personal development of the child. And 
the best children are those who make their 
parents proud by doing good deeds.

* * *
Зан ҳамчун шахси фарҳангсозу тарби-

яткунанда, агар худ аз воқеияти ҳаёт ва 
ҷомеа огоҳу бохабар бошад, фарзандон, 
аҳли оила ва пайвандони худро тарзе тар-
бият мекунад, ки онҳо ба самти ҷомеаи 
пешрафта қадам ниҳанд.

As a civilized educator, a woman can 
educate her children, family and  family 
members on how to move towards a 
progressive society if she is aware of the 
realities of life and society herself.

* * *
Мо аз саҳифаҳои таърихи хеш хуб ме-

донем, ки дар давраҳои гуногун занону 
модарон дар қатори мардон ба муқобили 
аҷнабиён муборизаи беамон бурда, дар 
таъмини озодиву истиқлолият ва оромиву 
суботи сарзамини аҷдодӣ саҳми арзиш-
манд гузоштаанд. Маҳз ба ҳамин хотир 
барои мо мафҳумҳои Модар ва Ватан 
ҳаммаъно ва бисёр азизу муқаддас мебо-
шанд.

We know from the pages of our history 
that women and mothers at different times, 
fought against foreigners as men and made 

a valuable contribution to the freedom, 
independence, peace and stability of the 
ancestral land. This is why the concepts of 
Mother and Motherland are the same and 
so sacred for us.

* * * 
Дар сатҳи давлатӣ таҷлил гардидани 

ҷашни модарону бонувони соҳибэҳтиром 
нишонаи сари таъзим фуруд овардан наз-
ди олиҳаест, ки тамоми ҳастии худро барои 
офариниши ҳаёти башар ва рушду камоли 
инсоният сарф менамояд.

Celebration of honorable mothers 
and women at the state level is a sign of 
reverence for the goddess who spends 
all her life on the creation of human life 
and the development and prosperity of 
mankind.

 
* * *

Мехоҳам, хотирнишон созам, ки бояд 
модарону бонувонро натанҳо дар рӯзҳои 
ҷашн гиромӣ дорем, балки дар зиндагии 
ҳаррӯза ба қадри худфарсоиву ҷоннисорӣ, 
муҳаббату меҳрубонӣ ва порсоии онҳо ра-
сем ва мақоми баландашонро пос дорем. 
Чунки зан ҳам дар мақоми баланди модар 
ё ҳамсар, ҳам дар сифати хоҳар ё фарзанд 
тимсоли малоҳати ҳусн, гармии қалб, лато-
фати эҳсос ва наҷобати рафтор мебошад. 
Вале барои ҳар инсон зан, пеш аз ҳама, 
модар аст ва бузургии ӯ бар пояи рисолати 
муқаддаси ҳаётбахшаш бунёд шудааст.

I would like to remind that we should 
honor not only our mothers and women 
during holidays, but also to achieve their 
self-respect, sympathy, love and kindness 
in their daily lives and to maintain their 
high status. Because a woman, as a 
mother or a spouse, as a sister or a child, 
is an expression of good manners, warmth 
of heart, a feeling of sympathy and good 
behavior. But for every human being, above 
all, she is a mother, and her greatness was 
built upon the sacred mission of her life

 

Мавзуна ЊАКИМОВА, 
Дилором МАЉИДОВА , 

номзадњои илми филологї, 
дотсентони кафедраи 

забони англисї 

В нашем университете, ТГУПБП уже на про-
тяжении ряда лет работает центр по изучению 
языков «Маърифат», который был открыт на 
основе Указа Президента Республики Тад-
жикистан, Основателя мира и национального 
единства, Лидер нации Эмомали Рахмона «О 
совершенствовании преподавания русского 
и английского языков», где обращено особое 
внимание на повышение качества препода-
вания английского языка. В центре, в соот-
ветствии с Указом Президента созданы все 
условия, чтобы студент в кратчайшие сроки 
смог овладеть иностранным языком. К услугам 
студентов современные компьютерные тех-
нологии, которые  позволяют через проектор 
усвоить упражнения и тексты в иллюстрациях, 
что значительно позволяет студентам лучше 
освоить английский язык.

 К услугам студентов помимо компьютерной 
технологии профессиональные преподавате-
ли. Так, работая в этом центре уже  второй год 
я вижу как студенты с большим желанием по-
сещают наш центр и что самое главное с каж-
дым уроком у студентов повышается интерес 
к английскому языку. Отрадно отметить, что в 
центре обучаются не только граждане  нашей 
страны, но и зарубежные студенты. Так хоте-
лось бы отметить прилежание в изучении ан-
глийского языка следующих студентов: Оди-
наев Иноятулло, Толибзода Хушруз,Иномов 
Шохрух, Урунова Мижгона, Шодиева Рухшона, 
Джумабаева Фарида,Рабиев Исомиддин, Аб-
дувохидов Бахтовар, Каримов Фирдавс и мно-
гие другие, которые могут свободно излагать 
свои мысли на английском языке. Немаловаж-
но, что оплата за обучение в центре на много 
доступнее. Посещая наш центр, у слушателей 
повышается уровень знания английского язы-
ка, что поможет в дальнейшем легко адаптиро-
ваться к  реалиям современной жизни. Исходя 
из этого, специалисты – преподаватели нашего 
центра все усилия, знания и навыки направля-
ют на то, чтобы студент в течение учебы смог в 
кратчайшие сроки овладеть иностранным язы-
ком. Посещая центр регулярно, студенты осва-
ивают два уровня: начальный и элементарный. 
По окончании курсов, после сдачи тестов на 
знание английского языка выдается сертифи-
кат государственного образца. В перспективе 
планируется установить лингафонные аппа-
раты для аудирования и развития разговорной 
речи. Обучаясь в нашем центре вы изучите 
иностранный язык, который вам поможет найти 
достойное место в жизни. 

As more we see, as more we read.
As more we read, as more we learn,
As more we learn, as more we know.

Дорогие студенты, пользуясь случаем, приг-
лашаю вас в наш центр!

ДОДОБАЕВА Джамиля,
старший преподаватель

кафедры английского языка 

Наврўз муборак! 

Чу Наврӯз оғози соли нав аст,

ÝÕ¨È ÄÓÁÎÐÀÈ ÒÀÁÈÀÒ

ÄÀÐ ÑÈÒÎÈØÈ ÇÀÍ ÁÎ ÕÀÐ ÃÓÍÀ ÇÀÁÎÍ 

ИЗУЧАЙТЕ 
АНГЛИЙСКИЙ!

 АСОСГУЗОРИ СУЛҲУ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ-ПЕШВОИ МИЛЛАТ, ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР СИТОИШИ ЗАНОНУ МОДАРОН
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Шурӯи ҳама кору ҳоли нав аст.

РИЗОЌУЛОВ ТЎРАЌУЛ 
РАБИМЌУЛОВИЧ,

д.и.и., профессор, муовини 
ректор оид ба илм ва инноватсия

Паёми Асосгузори сулњу 
вањдати миллї- Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
халќи мамлакат - муњимтарин 
рукни оѓози соли таќвимї, 
рањнамои њаёти давлату љомеа 
дар марњилаи имрўзу оянда ме-
бошад. Паёми Сарвари давлат 
дар муайян намудани пањлўњои 
мухталифи сиёсати њукумати 
Љумњурии Тољикистон дар густа-
риши дастовардњои сиёсї, ин-
кишоф ва баланд бардоштани 
сатњи иљтимоию иќтисодї, таъмин 
ва тањкими амнияти иќтисодии 
миллї наќши калидиро мебозад.

Мањз ба туфайли сиёсати со-
занда ва бунёдкоронаи Асосгузо-
ри сулњу вањдати миллї- Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон имрўз мардуми тољик 
ба  рушду нумўи устувор дар 
њамаи соњањои хољагии халќи 
мамлакат шарафёб гардида ис-
тодаанд. Аз ин рў, Паёми Пре-
зиденти кишвар ќадаме ба сам-
ти пешравї, гулгулшукуфї ва 
оромиву суботи давлати љавони 
соњибистиќлоламон мебошад. 

Лозим ба таъкид аст, ки марду-
ми тољик тањти сарварии Пешвои 
миллат имрўзњо њадафи бузург 
- бунёди давлати соњибистиќлол, 
аз лињози сиёсї мустањкам, 
дунявї ва демократиро, ки дар он 
некўањволї ва њуќуќњои иљтимоии 

мардум таъмин аст, сарбаландо-
на амалї менамоянд. Њамасола 
дар Паём тамоми пањлуњои 
њаёти кишвар бо мисолњои даќиќ 
мавриди тањлилу баррасї ва 
хулосабарорї ќарор мегиранд. 

Боиси ифтихор ва таъкид аст, 
ки такмили сатњи зиндагии мар-
дум, таъмини њифзи иљтимоии 
табаќањои ниёзманди ањолї ва 
баланд бардоштани нерўи инсонї 
яке аз њадафњои муњимтарини си-
ёсати иќтисодии давлат аз оѓози 
даврони Истиќлолият ба њисоб 
меравад.

Дар ин радиф соли љорї 
муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар Паёми худ зарурати ба-
ланд бардоштани сатњу сифати 
некўањволии ањолиро бори дигар 
таъкид карда, зикр намуданд, 
ки барои њалли он дар сохтори 
иќтисодии мамлакат шароити му-
соид фароњам оварда шудааст. 
Ќайд гардид, ки “... Дар њафт соли 
охир рушди иќтисодиёти кишвар 
њамасола ба њисоби миёна дар 
сатњи 7 фоиз таъмин гардида, 
маљмўи мањсулоти дохилї аз 45,6 
миллиард сомонї ба 78 милли-
ард афзоиш ёфт. Дар ин давра 
њаљми умумии даромади буљет 
ќариб ду баробар афзуда, аз 12 
миллиард сомонии соли 2013 ба 
23 миллиард сомонї баробар 
шуд. Тайи солњои зикршуда даро-
мади пулии ањолї беш аз ду ба-
робар ва музди мењнати миёнаи 
як корманд 2,4 баробар афзоиш 
пайдо кард. Баќияи пасандозњо 
дар низоми бонкии кишвар соли 
2019 беш аз 9,5 миллиард со-
мониро ташкил карда, дар њафт 
соли охир 45 фоиз зиёд гардид. 
Сатњи камбизоатї ба 27,5 фоиз 
паст шуда, дарозумрии миёнаи 
шањрвандон то 75 сол боло рафт. 
Њамзамон бо ин, тибќи тањлилњо, 
дар замони соњибистиќлолї 
нишондињандаи умумии фавт 
ќариб ду баробар, аз љумла фав-

ти кўдакони синни топанљсола 3,2 
баробар кам шудааст.”

Бањри ноил гардидан ба 
маќсади мазкур ва њадафњои 
стратегии кишвар дар Паёми худ 
Пешвои миллат тањлили пурраи 
самтњои мушаххасро анљом дода, 
вазифањои аниќ гузоштанд. 

Дар як маќола баррасї кардани 
њамаи самтњои муќарраркардаи 
Сарвари давлат ѓайриимкон 
аст, бинобар ин, оид ба якчанд 
вазифањо ибрози аќида менамо-
ем. 

Дар муќаддимаи Паёми 
худ муњтарам Пешвои миллат 
алоњида таъкид намуданд, ки 
“Њукумати мамлакат, инчунин, 
вазифадор карда мешавад, ки 
бо маќсади њарчи зудтар љорї 
кардани технологияњои раќамї 
дар соњањои иќтисодиву иљтимої, 
ки дар Паёми соли гузашта таъ-
кид гардида буд, консепсияи 
иќтисодиёти раќамї ва дар асоси 
он барномаи миёнамуњлати руш-
ди иќтисодиёти раќамиро ќабул ва 
амалї созад. Маќомоти давлатї 
дар шароити иќтисоди бозаргонї 
ва раќамигардонии  фаъолияти 
идоракуниву истењсолот бояд си-
ёсати ягонаи иќтисодиро танњо 
бо истифодаи механизм ва шаклу 
усулњои муосир ба танзим даро-
ранд.”

Дар њаќиќат марњилаи куну-
нии рушди тамаддуни башарї, 
иќтисодиёти Тољикистонро низ ба 
маљрои равандњои љањонишавї 
љазб менамояд, ки шароити гу-
зариш ба модели нави рушди 
иќтисодиро дар асоси исти-
фодаи пурраи технологияњои 
раќамї фароњам меорад. Дар 
навбати худ, ба иќтидори зењнии 
захирањои мењнатї ва тавсеаи 
нерўи эљодии онњо дар фаъолия-
ти иќтисодї диќќати бештар дода 
шудааст. Њамаи ин ањамияти руш-
ди технологияњои раќамиро асос-
нок менамояд.

Имрўз иттилоотонии љомеа 
гузариши аксари кишварњои 
љањонро аз иќтисодиёти 
индустриалї ё пасоиндустриалї 
ба иќтисодиёти раќамї ногу-
зир сохтааст. Сабабњои умда ва 
бунёдии ногузирии гузариш ба 
иќтисодиёти раќамиро номбар 
мекунем:

-пешрафти илму техника дар 
тамоми соњањои фаъолияти 
инсонї; 

-пањншавии васеи 
технологияњои иттилоотї ва 
коммуникатсионї;

-оммавї гардидани истифо-
даи технологияњои иттилоотї 
ва коммуникатсионї дар кулли 
самтњои њаёти иќтисодї-иљтимоии 
љомеа;

-имкониятњои нав дар та-
шаккули фазои иттилоотї ва 
коммуникатсионї барои тамоми 
табаќањои ањолї;

-табдил додани технологияњои 
раќамї ба омили баланд бардош-
тани раќобатпазирї ва рушди 
сохторњои соњибкорї.

Љорисозии иќтисоди раќамї 
дар кишварњои љањон хусусиятњои 
вижа дорад. Дар иќтисодиёти 
кишварњои пешрафта заминањои 
гузариш ба иќтисоди раќамї 
хеле баланд аст. Дар аксари 
мамлакатњои рўбатараќќї, ки 
ба онњо сатњи ѓайрикофии руш-
ди технологияњои иттилоотї ва 
коммуникатсионї хос мебошад, 
љорї намудани иќтисодиёти 
раќамї амри муњол аст. Лозим 
ба ќайд аст, ки ривољу равнаќи 
иќтисодиёти раќамї аз сатњи руш-
ди иќтисодии кишварњои љањон 
вобастагї дорад.

Рушди иќтисоди раќамї 
дар кишварњои љањон дар асо-
си нишондињандањои мухта-
лиф, ки аз љониби ташкилотњои 
байналмилалї, муассисањо ё 
пажўњишгоњњои махсуси илмї 
њисоб карда шудаанд, арзёбї кар-

да мешавад. Аз љумла:
-Индекси рушди технологияњои 

иттилоотї - коммуникатсионї (ICT 
Development Index - IDI);

-Индекси иќтисодиёт ва љомеаи 
раќамї (Digital Economy and 
Society Index - DESI);

-Индекси раќобатнокии 
љањонии раќамї (IMD Word Digital 
Competiveness Index - WDCI);

-Индекси тањаввулоти раќамї 
(Digital Evolution Index - DEI);

-Индекси иќтисодиёти раќа-
мї Boston Consulting Group 
(e-Intensity);

-Индекси омодакунии шаба-
кавї (Networked Readiness Index 
- NGI);

-Индекси рушди њукумати 
электронї (The UN Global 
E-Government Development Index 
- EGDI);

-Индекси иштироки электронї 
(E-Participation Index - EPART);

-Индекси пайвастшавии гло-
балї (Global Connectivity Index - 
GCI, Huawei);

-Индекси глобалии инноват-
сионї (The Global Innovation Index 
- GII)».

Аз 9 номгўи мазкури сатњи 
рушди иќтисоди раќамї 
ташкилотњои байналхалќї алњол 
Тољикистонро њамагї аз рўи чањор 
нишондињанда арзёбї мекунанд. 
Масалан, аз рўи индекси руш-
ди њукумати электронї (EGDI) 
Тољикистон дар байни 185 дав-
лати дунё љойи 131-умро ишѓол 
намудааст. Тибќи индекси омо-
дакунии шабакавї (NRI) бошад, 
мамлакати мо дар љойи 114 ва  
индекси глобалии инноватсионї 
(GII) дар љойи 101 ќарор дорад. Аз 
нуќтаи назари рушди технологї 
ва мављудияти муњити дастгирї 
Тољикистон дар давраи аввали 
гузаштан ба иќтисодиёти раќамї 
ќарор гирифтааст.

(Давомаш дар шумораи оянда)

Марњилаи нави рушди иљтимої дар асри 
XXI талаб мекунад, ки системаи тањсилоти 
олї одамонро омода созад, ки дар шароити 
тамаддуни муосири иттилоотї кору фаъо-
лият карда тавонанд.  Тавсифи иќтисодиёти 
инноватсионї, љорї кардани технологияњои 
аз љињати илмї сарфакор ва сарфа намуда-
ни захирањо, пешгирии офатњои экологї ва 
њалли мушкилињои њамгирошуда аз љумлаи 
масъалањое мебошанд, ки  марњилаи нав омо-
дасозиро ба он таќозо мекунанд.

Шахсе, ки метавонад, чунин мушкилотро 
њал кунад, бояд фаъол мустаќил бошад, бо 
љараёни иттилоот кор кунад, ќобилияти фаъо-
лияти эљодї, дониши муайянро доро бошанд, 
то бо намояндагони соњањои дигари фарњанг 
гуфтугў кунад, тафаккури эљодї, инноватсионї 
дошта бошад.

Илмњои табиї на танњо њамчун пойгоњи 
технологии тамаддуни муосир хиз-
мат мекунанд, балки ба ташаккули 
назари њамаљонибаи инсон мусо-
идат мекунанд. Аз ин лињоз, маъ-
рифати табиатшиносї ањамияти 
хоса дорад. Он инсонро ба њаёт 
дар љомеаи баландтехнологї 
њамчун як шахсе омода мекунад, ки 
оќибатњои тамаддуни антропогенї, тамомият 
ва ягонагии љањон, алоќамандии падидањо ва 
равандњоро медонад; шахсе, ки ќодир аст дар 
љомеаи иттилоотї бо афзоиши манбаъњо ва 
љараёнњои иттилоот зиндагї кунад.

Дар ин асос стандартњои давлатии 
тањсилоти олии касбї салоњиятњоеро му-
айян мекунанд, ки ташаккули онњо тавассу-
ти шиносоии њамаи донишљўён бо илмњои 
табиатшиносї осон карда шавад.

Олимони гуногун  В.Г. Буданов, О.Н. Голу-
бева, Ю.Г. Рудои, Б.Х. Князев, Е.Х. Князева, 
С.П. Курдюмов, С.А. Лебедев, И.И.Соколова  
тањќиќоти зиёд гузарониданд, ки донишљўёнро 
бо воќеияти имрўзаи тањсилот дар мактабњои 
олї шинос намоянд.

Имрўз донишљўён  бо фанњои муо-
сири табиатшиносї дар доираи курси 
«Консепсияњои илмњои табиии муосир», ки 
ба њамаи барномањои таълимии стандартњои 
давлатии тањсилоти олии касбї дохил шуда-

анд, шинос мешаванд.
Тањлили назария ва амалияи таълими 

асосњои илмњои табиї ба донишљўёни мо 
имкон медињад, ки барои мактабњои олї 
консепсияњо, барномањои муаллифї, китобњои 
дарсї, курсњои омўзишї тањия карда шавад.

Азбаски илми табиии муосир барои ташак-
кули шахсият ањамияти бузург дорад, ташакку-
ли љањонбинї, тафаккури интиќодї  бояд яке 
аз вазифањои афзалиятноки рушди системаи 
тањсилоти олї бошад. Навсозї раванди му-
раккабест, ки таѓйиротро дар њамаи љузъњои 
сохторї  бо назардошти тамоюлњои асосии 
тараќќиёт талаб мекунад.

Ба аќидаи мо, њангоми интихоби иттило-
оти таълимї сатњи зерини рушди донишњои 
табиатшиносї ба назар гирифта шавад:

 - бо назардошти хусусиятњои ояндаи касбии 
донишљўён омўзиши илмњои табиатшиносї 

роњандозї карда шавад.
-омўзиши таљриба ва азхудкунии усулњои 

илми табиатшиносї њамчун шарти асосии до-
нистани ин фан њисобида шавад.

- љараёни таълим тибќи манфиатњо, 
хусусиятњои психологї, ќобилияти маърифа-
тии донишљўён ташкил карда шавад.

- бо маќсади суръат бахшидан ба љараёни 
таълим маълумоти табиатшиносї  пешнињод 
карда шавад. 

Дар ќисми асосии стандарти давла-
тии тањсилоти олии касбї фанњои дорои 
мундариљаи табиатшиносї аз ќабили кон-
сепсияи табиатшиносии муосир «Экология», 
«География», «Иќтисоди истифодаи таби-
ат» мављуд бошанд, курси њамгирошудаи 
мундариљаи илм бояд љузъњои таѓйирнопазир 
ва таѓйирёбандаро дар доираи курси асосї 
фаро гирад.

Дар сурати мављуд набудани фанњои до-
рои  мундариљаи табиатшиносї дар ќисми 

асосии стандарти давлатии тањсилоти олии 
касбї, курси интегралии табиатшиносие, ки ба 
барномањои асосии таълимї аз њисоби фанњои 
интихоб намудаи донишљўён дохил карда ме-
шаванд, бояд як љузъи ѓайривариантиро дош-
та бошад.

Ба аќидаи мо, курси маљмўии илмњои табиї 
бояд ба як ќатор талабот љавобгў бошад:

- меъёрњои интихоби мундариљаи курси 
интегралии илмњои табиї ворид намудани 
маводи дорои хусусияти умумии фарњангї ва 
илмии умумї, ки вањдат ва тамомияти илм 
ва фарњангро инъикос мекунад; фароњам 
овардани шароит барои донишљўён љињати  
фањмидани дараљаи љањонбинї ва азхудкунии 
усулњои њалли онњоро таќозо мекунад.  

- инъикоси самти амалие, ки баррасиро 
дар заминаи њаёт ва мушкилоти касбї дарбар 
мегирад; ворид кардани мавод, ки баррасии 

он ба ташаккули тафаккури 
интиќодї, ѓайримуќаррарї му-
соидат мекунад ва дигар тала-
бот.

- курс бояд як системаи 
модулњои дидактикї бошад ва 
дар њар кадоми онњо маводи 
таълимї вобаста ба љамъбаст 

ва систематизатсияи он, рафъи масъалањои 
хусусї гирд оварда  шаванд.

- мўњтаво ва пешнињоди иттилооти 
таълимї бояд ба хусусиятњои психологии 
донишљўён мувофиќат кунад, ба ташкили кори 
мустаќилона мусоидат кунад, ташаккули та-
факкури њамаљониба ва ѓайримутамарказро 
таъмин намуда, имконияти њамкории фаврии 
муаллим ва донишљўёнро таъмин намояд.

- њангоми тарњрезии љараёни таълим бояд 
диќќати асосї ба курси табиатшиносї бо фаро 
гирифтани таљриба ва азхудкунии усулњои 
илми табиатшиносї њамчун шарти асосии до-
нистани ин соњаи фаннї, њамчун стратегияњои 
асосии таълим барои таълим, модул, 
худидоракунї, омўзиши танќидї, контекстї ва 
шарикї интихоб карда шавад.

Ѓайратљон ЉЎРАЕВ,  
Нигинахон ЌОДИРОВА, 

сармуаллимони кафедраи 
маркетинг-агробизнес

 

 

Недавно в аудитории № 302  на факультете финансов состоялась 
встреча с творческими деятелями Ганиева Муаттара - поэтесса, ди-
ректор Дом-музея Мирзо Турсунзаде и Мухиддина Аминзаде и писа-
тельница, поэтесса Юсуфбекова Тутиниссо.

Доцент кафедры русского языка Атоева Мамлакат Мухторовна 
сначала поздравила присутствующих с медународным праздником 
Навруз и отметила, что сегодняшнее  мероприятие  проводится в 
рамках Недели русского языка, посвящённое Годам  развития села, 
туризма и народных ремесел. Она подчеркнула, что Основатель 
мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республи-
ки Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон придает первостепен-
ное значение сферам науки и образования, в особенности изучению 
языков. 

Потом слово было предоставлено Ганиевой  Муаттаре. Она рас-
сказала о своей творческой деятельности, об истории создания Дома-
музеев Мирзо Турсунзаде и Мухиддина Аминзаде, прочитала стихот-
ворения о Родине, матери, любви, рассказала интересные моменты 
из жизни Мирзо Турсунзаде, Мухиддина Аминзаде, Рахима Джалиля, 
Озод Аминзаде, Нориниссо, Мухсин Аминзаде и Зебо Аминзаде.

Писательница и  поэтесса Юусуфбекова Тутиниссо прочитала 
свои стихотворения на таджикском и узбекском языках и выяснилось, 
что она писала свои стихотворения на двух языках.

В художественной части студенты поздравили гостей и присут-
ствующих на таджикском, русском, английском, арабском, китайском 
языках и прочитали стихотворения о Родине, Наврузе, матери, весне 
на этих языках.

Декан факультета финансов доцент Ходжаева Д.А. подвела итог 
мероприятию и пожелала гостям творческих, а студентам успехов в 
учёбе.

ДАДОБОЕВА Р.С, 
ст. преподаватель кафедры 

русского  языка
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Зи дониш шавад кори гетї басоз

МАЪВОИ ХИРАД

«Маъвои хирад» дар Вазорати фарњанги Љумњурии 
Тољикистон тањти №0326/РЗ ба ќайд гирифта шудааст. 

ЊАЙАТИ ТАЊРИРИЯ:
Шарифзода М.М.,  Ѓаюров Њ.Ш., Ризоќулов Т.Р., 

Хољаева М.Љ., Бобољонов Д.Д., Кенљаев Ш.Ю., 
Њакимова Б.Н., Тољибоев Ш.А., Акмалова М.А.  

ЊАЙАТИ ЭЉОДЇ:
 Саидзода Ш., С.Ѓафурї, Њ.Ќурбонов, 

Мирзоева Д.Д., Кенљаев Ю. 

НАШРИЯИ ДОНИШГОЊИ 
ДАВЛАТИИ ЊУЌУЌ, БИЗНЕС 
ВА СИЁСАТИ ТОЉИКИСТОН  

«МАЪВОИ ХИРАД» ба хотири чандандешї 
маводеро низ чоп мекунад, ки хилофи назараш бошад. 

Нишонї: шањри Хуљанд, микроноњияи 17, 
хонаи №1, бинои асосии донишгоњ. 

Телефон: 2-17-15
Адади нашр 3850 нусха Супориши № __

Нашрия моње як маротиба 
чоп мешавад.

САРМУЊАРРИР 
Солењи ЗАРИФЗОД

Нашрия дар матбааи 
«Ношир» - и ш.Хуљанд 

чоп шудааст. 

ЗЕББАХШ: 
Љавњариддин ЭШМАТОВ 

АКСБАРДОР: 
Манучењр ЮСУФЇ

Дунёи пурљўши љавонї

Зи бас хубу зебост Наврӯзи мо!

Гуфтори виртуалии Шоҳ Ҷамшед

Чанде муќаддам бо дастгирии мудири кафедраи фанњои 
љамъиятї дотсент Муродбекова М.Њ.,  дотсентон Шеронов 
Б., Нурмањмадов Ю.Ш. ва сармуаллимаи кафедра Рањимова 
Н. мањфили навбатии “Сиёсатшиноси љавон” дар «Маљмааи 
фарњангии боѓи Камоли Хуљандї»  баргузор гардид. 

Дар мањфил донишљўи курси якуми  ихтисоси 
муносибатњои байналхалќї Холова Дилангез, донишљўёни 
курси 1-уми ихтисоси сиёсатшиносї Саиднабиева Мањинахон 
ва Нарзиев Шањбоз, донишљўёни курси 2-юми ихтисоси таъ-
рих (сиёсатшиносї) Олимова Ганљина, Азиззода Соваршоњ, 
Абдуллоев Дониёр, Мањмудов Искандар, Умарова Нигора, 
Ўлмасова Мењрангез, Љамолов Акбарљон, Рањимова Дилно-
за, Иброњимов Анвар, Самизода Њайдар иштирок ва баро-
мад намуданд.

Мањфил аз тарафи раиси мањфили илмии донишљўён Хо-
лова Дилангез кушода шуда, донишљў оиди њаёт ва фаъо-
лияти Камоли Хуљандї ва маќсади баргузории мањфил дар 
боѓи Камоли Хуљандї маърўзаи илмї намуд.

Дар ќисмати дуюми мањфил аз тарафи донишљўён 
ќироати ѓазалњо ба забонњои тољикї, русї ва байтбарак аз 
эљодиёти Камоли Хуљандї ба роњ монда шуд. Дар озмуни 
мазкур инњо ѓолиб дониста шуданд:

Љойи якум -  донишљўи курси 1-уми ихтисоси сиёсатшиносї 
Саиднабиева Мањинахон; љойи дуюм - донишљўи курси 2-юми 
ихтисоси таърих (сиёсатшиносї)  Азиззода Соваршоњ;  љойи 
сеюм - донишљўи курси 1-уми ихтисоси сиёсатшиносї  Нар-
зиев Шањбоз.

Моњинисо ЌОДИРОВА,
ассистенти кафедраи фанњои 

љамъиятї

Яке аз таомњои миллии 
ќадима ва идонаи Наврўзї ин 
“суманак”мебошад, ки аз  замо-
ни пайдоиши Наврўз ба мо аз гу-
заштагонамон мерос омадааст. 
Ин таом таърихи куњан дошта,  
пайдоиши он ба халќи  эрони-
табор марбут дониста меша-
вад. Гузаштагонамон тавони-
стаанд, ки ин таоми ќадимаро 
бо њама рамзу нозукињояш то 
замони мо оварда расонанд 
ва дар Фалѓарзамин, аз љумла 
дар дењаи Зеробод, суманак ба 
таври хосса омода карда ме-
шавад.

  Ягон њафта пеш аз Наврўзи 
оламафрўз занони рўзгордида 
бо  орзуву ниятњои хайр дар як 
љо љамъ шуда, аввал дуохонї 
- “Бањору Наврўзи пурфайзу 
пурбаракат шавад!”, “Арзониву 
сулњу амонї пойдор монад!”, 
“Њама ба орзуву нияти некаш 
бирасад!” гуфта, баъд гандум-
ро  тар мекунанд, то  ки  реша 
ронад. Пас аз реша гирифтан 
ва сабзидан гандумро бо во-
ситаи њован ва сангњои суфта 
кўбида, шираи њосилшударо ба 
зарфњои махсус меандозанд, 
баъд ба он об омехта намуда, 
ба дегњои калон меандозанд. 
Дар таги дег оташ меафрўзанд  
занону духтарон бо  кафлес ба 
кофтан шурўъ мекунанд.

 Дар замонњои ќадим занону 
духтарон барои омодасозии 
ин таоми миллї ва идонаи 
Наврўзї омодагї медиданд, 
писарон барои овардани об ва 

кашонидани њезум кўмак ме-
расониданд. Наварўсону гул-
духтарон дар гирди дег љамъ 
шуда, бо навбат суманакро ме-
кофтанд ва ба сурудхонї, шеъ-
ру ѓазалсарої, байтбарак ва 
раќсу бозињои Наврўзї машѓул 
мешуданд. 

Њангоми кофтани дег таронаи 
“Суманак дар дег, мо кафча 
занем”-ро месароянд. Суру-
ди маъруфи суманакпазї, ки 
њангоми пухтани ин ѓизои рам-
зии Наврўз бо доиранавозї ба 
тариќи умумї хонда мешавад, 
чунин аст:

Суманак дар дег, мо 
                         кафча занем,
Дигарон дар хоб, мо 
                        дафча занем.
Суманак бўйи бањор аст,
Суманак ављу барор аст.
Иди Наврўзї муборак,
Иди фирўзї муборак!                                                                                           

Ба гуфтаи баъзе аз пирон-
солони дења, пухтани суманак 
хеле душвору нозук буда, он 
зањмати зиёдро талаб меку-
над ва нозукии ин таом дар он 
аст, ки агар каме беањамиятї 
шавад, он лаззати  худро гум 
мекунад. Пухтани суманак  агар 
бегоњї оѓоз гардад, то сањар 
идома мекунад.

Дар ваќти омода намудани 
ин таом занону гулдухтарон ва 
наварўсон либосњои идона ба 
бар намуда, бо нияту орзуњои 
нек дастархони идона мео-

роянд, дар рўйи он хўрокњои 
идонаи Наврўзї менињанд ва 
њар шахс чї њунару мањорате, 
ки дорад,  дар ин рўзи мубо-
рак иљро карда, ба намоиш 
мегузорад. Аз љумла њунари 
пазандагии таомњои миллии 
ќадимаамон  “ўмоч” (як навъ 
таоми обдори  хамирї, ки аз  
тухми мурѓ ва равѓан тайёр ме-
кунанд), “оши угро”, “фарбељ” 
( яке аз хўрокњои  миллии 
ќадима буда, аз гандуми кўфта 
ва зардолуи ќоќ омода мегар-
дад) ва њунарњои дигар, ба 
мисли  бофандагї, ресандагї, 
гулдўзї, зардўзї, љињакбофї, 
сўзанидўзї, ки ба мо маълум 
аст, миёни наварўсону гулдух-
тарон озмунњо ташкил карда 
мешуд.

   Њамин тавр, мо - мардуми 
хирадманду фарњангдўст ва 
мењмоннавоз ин таомњои мил-
лии халќи тољик, аз љумла су-
манакро, ки аз ќадимулайём 
бо њама нозукиву рамзу 
суннатњояш то ба замони мо 
омадааст, њифз менамоем ва 
ба насли ояндаамон мерос ме-
гузорем.

                                                                                          

Рухшона 
ХУЉОВА,

донишљўи 
курси сеюми 
факултети 

сиёсатшиносї 
ва МБ.

РАЊБАРУ МЕЊРОФАРИН
Падарам, мењри ту дар сина дорам,
Бузургии  туро натвон шуморам.
Бароят фарзанди бонангу орам,
Агар хоњї, бароят љон супорам.
    Зи дунболат равам њар сў, падарљон,
         Ки то анљом дињам як хайру эњсон.
               Дуогўйи азизу мењрубонї,
    Суханњоят бароям дурру марљон.
Адаб додиву гуфтї: эй писарљон,
Маранљон ту њаргиз фарзанди инсон. 
Њамеша рањбару мењрофаринї,
Нигањбони ту бошад Холиќи Яздон!

Нўъмон МАСАИДОВ,
 донишљўи курси дуюми 

факултети сиёсатшиносї 
ва  МБ. 

НАВРЎЗ МУБОРАК !
Нафаси тозаи Наврӯз муборак бошад,
Чеҳраи поку дилафрӯз муборак бошад.
Ҳама ҷо хуррамию тозаҷавонӣ бинам,
Чашми фархундаю фирӯз муборак бошад!

Куртаи сабз ба бар карда зи нав кӯҳу камар,
Чун арӯсон шуда ҳар шохаи гул тозаву тар.
Марди деҳқон ба замин донаи армон пошад,
Сар кашад донаи афтода ба уммеди самар.

Боз аз хоб табиат шуда бедор имрӯз,
Соғари лолаи хандон шуда саршор имрӯз.
Дар кафи барг чу дурдона дурахшад борон,
Таҳ ба таҳ дар дили мо мисраи ашъор имрӯз.

ÊÀÌÎËÕÎÍÈ  

Дуруд ба шумо, ай мардуми пањнои 
муќаддаси Ориёно! Паёми оташин бар шумо, 
ай ќавми сарбаланду тољдор!

Манам Љамшед бо фарраи эзадї,
Њамам шањриёриву њам мубадї.
Бадонро зи бад даст кўтањ кунам,
Равонро сўи равшанї рањ кунам.
Љањон анљуман шуд бари тахти ман,
Фурў монда аз фарраи бахти ман!
Ин манам бонии ќавидасти љањон 

Љамшедшоњ, ки ба хотири сипосу офарин 
хондан ба мардуми бедор-
бахти тољик ба дидори шу-
моён расидаам! Тафохур аз 
он дорам, ки шумо- мардуми 
хушбахту сарфарози тољик 
бо рањнамої ва њидоятњои 
хирадмандонаи вориси ар-
зандаи шоњони бузурги ориёї, 
љигарбанди мањбуби тољикони 
љањон Эмомалї Рањмон дар 
як пораи сарзамини аждодии 
хештан кишваре обод кар-
даед, ки бидуни ягон шакку 
шубња, ба бињишти имрўзї 
мемонад! Офарин бар шумо-
ёну њазору як  сипос ба Пешвои олигуњари 
шумо!

Ай ворисони тољдори ман! Бо хости Яздо-
ни бузург ман 700 сол љањондорї кардам. Ин 
ман будам, ки ба тухмаи одамї замин шудгор 
кардану дона пошидан, чорпоён парварида-
ну ришта ресидан, либоси љангї оростану 
коху кулбањо афрохтан, бо бањои хуну љони 
хештан посбонї кардани марзу буми Ватан, 
Модар, Падар ва Фарзанд, ба як сухан, ободу 
осуда доштани љањонро омўхтам. 

Дар замони љањондории ман Замин но-
занини нозанин, ободи ободон гардид, кењу 
мењ, марду зан аз бахти бедори хештан шод-

мон шуданду менозиданд. Бубинед, Фирдав-
сии покмаѓз ин лањзаи љањондории маро чї 
гуна ёдоварї кардааст:

Ба Љамшед-бар гавњар афшонданд,
Мар он рўзро рўзи нав хонданд.
Бузургон ба шодї биёростанд,
Маю љому ромишгарон хостанд.
Чунин рўзи фаррух аз он рўзгор
Бимонда аз  он хусравон ёдгор!
Оре, љашни Наврўз, ки ман-Љамшедшоњ  

ба нишонаи ободу хуррамии рўзгори ањли 

Замин  оин нињодам, ёдгори бегазанди ни-
ёгони олигуњари шумост!  Орзу дорам, ин 
сарзамини бењамтои шумоён- тољикон тањти 
рањнамоии номбардори шоистаи кайхусра-
вон- Эмомалии Рањмон ба Наврўзи њамешагї 
табдил ёбад! Оре, месазад, ки Тољикистон 
Наврўзгоњи њамешагии рўи Замин бошад!

Њамасола бахти ту пирўз бод, 
Њама рўзгори ту Наврўз бод!  

ПАРИВАШ,
донишљўи курси 4-уми 

факултети молия

Суманак - дар Фалғарзамин

Чорабинињои идо-
на дар факултети бизнес 
ва идоракунї тањти унво-
ни “Иди байналмилалии 
Наврўз” ва викторинаи 
наврўзї “Наврўз шуду ло-
лаи хушранг баромад…”, 
дар факултети бањисобгирї 
ва андоз “Тољикистон – Ва-

тани азизи ман”, дар фа-
култети сиёсатшиносї ва 
муносибатњои байналхалќї 
конференсияњои илмї-
тарбиявї ва илмї-адабї 
тањти “Наврўз эњёи табиат” ва 
“Наврўз-пайвандгари дилњо”, 
дар факултети молия бошад, 
мањфили илмиву адабї доир 

гардиданд, ки дар онњо усто-
дону омўзгорон ва донишљўён 
ба сухан баромада, оиди 
шинохти љашни байналми-
лалии Наврўз ва анъанаву 
суннатњои неки наврўзї ёдо-
вар шуданд.

Ширкатдорони чораби-
нињои наврўзї зикр намуданд, 
ки љомеаи мењнатии донишгоњ  
ифтихор аз он доранд, ки 
мањз бо ташаббуси Прези-
денти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон 
ойину љашнњои миллї, аз 
љумла Наврўз ва арзишњои 
фарњангие, ки вањдату яго-
нагии маънавии мардум-
ро тањким мебахшанд, ба 
Фењристи мероси Созмони 
Милали Муттањид ворид гар-
дида, бо шукўњу шањомати 
хоса таљлил мегарданд.

×ÎÐÀÁÈÍÈõÎÈ ÍÀÂÐóÇè ÄÀÐ ÔÀÊÓËÒÅÒõÎ
Варзиш

ЃОЛИБОНИ 
МУСОБИЌАЊОИ 

ВИЛОЯТЇ 
Дар арафаи иди Наврўз 

дар толори варзишии 
“Устопириён”-и шањри Хуљанд 
мусобиќаи вилоятї оид ба 
самбо баргузор гардид, ки дар 
он намояндагони донишгоњи 
мо хеле хуб њунарнамої на-
муданд. Аз љумла донишљўи 
курси чоруми факултети молия  
Саддам Каримов  дар вазни 74 
кг, донишљўи курси сеюми фа-
култети њуќуќшиносї Седиброз 
Икромов дар вазни 100 кг ба ги-
рифтани медали тилло мушар-
раф гардиданд.

Донишљўи курси сеюми 
факултети молия Љумъахон 
Љумъахонов дар вазни 62 кг ме-
дали нуќра ва донишљўи курси 
якуми факултети њуќуќшиносї 
Сомон Сафараминзода дар 
вазни 81 кг медали биринљї ба 
даст оварданд.

Инчунин, дар мусобиќаи 
оид ба гўштини камарбандї, ки 
байни муассисањои тањсилоти 
олии вилояти Суѓд дар макта-
би тањсилоти умумии № 24-и 
ноњияи Бобољон Ѓафуров бар-
гузор гардид, донишљўи курси 
чоруми факултети молия Боќї 
Валимуњаммад дар вазнњои 60-
70 кг ба гирифтани љои дуюм 
мушарраф шуд.

Зоидљон БОЙМАТОВ,
мудири кафедраи 
тарбияи љисмонї 
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