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БЕ МУРАББЇ ЗЕРИ ГАРДУН
МЎъТАБАР НАТВОН ШУДАН…
Њамасола дар соросари кишвари азизамон њафтаи аввали моњи октябрро,
њамчун рўзи омўзгорон бо тантанаи хоса,
њамчун рўзи азиз љашн мегиранд. Бузургони мо гуфтаанд, ки «Як умр ба торикиву дар љањл бимонад, њар к-ў накунад
гўш ба гуфтори муаллим». Мебинем, ки
дар васфи устод- муаллим чунин сатрњо
ва суханони волотарин, њамчу ояндасозу
таќдирсози њар як фард гуфта шудаааст.
Имрўз низ дар пешрафти њаёти њар як
шахс ва љомеаи мутаммадин пеш аз њама
наќши омузгор басо муњиму таъсирбахш аст.
Мо дар симои устод-муаллим шахси
донишманду фозил ва равшанзамиру барнодилро мебинм. Мањз ў дар тарбияи маънавии инсон наќши муассир гузоштааст.
Бояд њар як шахс донад, ки эњтироми
устод вазифаи муќаддаси уст. Дар ин росто донишманди бузурги илму маърифат
Ањмади Дониш дар сифати шинохти устод навиштааст: «Њаќќи падар бузург аст ва њаќќи устод- бузургтар».
Дар мењвари таълиму тарбия ва дар
маљмўъ, дар соњаи маориф омўзгор
ќарор дорад. Донишу таљриба, малакаву
мањорати касбї, усули таълим, муносибату маданият ва дигар пањлуњои фаъолияти шахсии омўзгор омили таъсиррасон ва
муайянкунандаи сатњу сифати дониши шогирдон ва тарбияи шоистаи онњо мебошад.
Албата омўзгорї касби пурифтихору пуршараф буда, басо мушкил ва
мањсулияти зиёдро талаб менамояд.
Хушбахтона олимону устодони Донишкадаи мо ин нуќтаи муњимро хуб дарк
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ВАЊДАТ ОМИЛИ РУШДИ УСТУВОРИ ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ

менамоянд ва дар асоси дастуру њидоятњои
Пешвоми миллат фаъолияти хешро
сол то сол бештар таќвият мебахшанд.
Имрўз бо шукургузорї ва миннатдорї
аз ташаббус ва дастригињои пайвастаи
Сарвари давлат,ки Донишкадаи мо соњиби
љойи муносиб ва биноњои замонавии нави
таълимї љавобгў ба талаботи замон гаштааст. Ва ин дастгирињо мо устодонро водор
месозад, ки барои халќу Ватан мутахассисони соњибкасб омода намуда дар пешрафти љомеа сањми арзандаи хешро гузорем.
Элмуродова Хайринисо,
мудири китобхонаи Донишкада

Ба диќќати устодону донишљўёни Донишкада расонида мешавад, ки аз
01.11.2017. то 15.11.2017. даври аввали озмуни «Расми бењтарин» дар мавзўњои
«Об манбаи њаёт», «Нишони Донишкадаи энергетикии Тољикистон»,
«Тољикистон-хонаи ободи ман» гузаронида мешавад.
Расмњо ба шуъбаи ташкили тарбиявї то 15.11.2017. ќабул карда мешаванд.
Ѓолибони озмўни даври нињої дар «Рўзи барќчиён» бо туњфањо сарфароз
гардонида мешаванд.
Нашрияи Донишкадаи
Муњаррири масъул: энергетикии Тољикистон
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Нашрияи Донишкадаи энергетикии Тољикистон
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Љањон бо нур мебояд гирифтан

Ба хотири гуногунандешї матолибе низ нашр
мешаванд, ки рўзнома зимнан метавонад бо муаллифон њамаќида набошад ва
масъулияти онро ба дўш
нагирад.

Рўзнома моње як маротиба дар Маркази
инноватсионнї ва парки технологии Донишкадаи энергетикии Тољикистон нашр мешавад.
Нишонии мо: валояти Хатлон ноњияи Бохтар

Вањдат неъмати пурганљу
бебањост, ки Худованд ин неъмати бебањоро ба халќи тољик
лоиќ дидааст. Бояд гуфт, ки
истиќлолияту вањдат дар таърихи навини халќамон њамчун
омилњои созанда дар самти
бунёди давлати демократї ва
њуќуќбунёду дунявї, ташаккули љомеаи шањрвандї ва
чун љузъи људонашавандаи
фарњанги тањаммулгарої, барои пешрафти соњањои мухталифи њаёти давлатамон
заминаи асосї гузоштанд.
Хотиррасон мешавам, ки
дар оѓози солњои 90-ум давлати
тозаистиќлоли мо ба гирдоби
љанги тањмиллии шањрвандї
кашида шуд, ки бар асари он
тамоми соњањои њаёти кишвар
ба буњрони амиќ рў ба рў гардид. Дар гузашта халќи тољик
оќибатњои фољиабори љанги
шањрвандиро паси сар намуда, њамеша љонибдори сулњу
оромї на танњо дар кишвари
азизамон, балки дар тамоми
сайёра буда, аз љомеаи љањонї
низ даъват менамояд, ки барои
бартарафсозии низоъњои харобиовар ва таъмини сулњу амният дастаљамъона талош варзанд. Имрўз ватани азизамон аз
файзу баракати истиќлолияти
давлатї ва вањдати миллї дар
шоњроњи рушду устувор ќарор
дошта, сатњу сифати зиндагї,
маърифату љањонбинї ва
эњсоси худшиносиву ифтихори миллии њамватанони мо
торафт тањкиму густариш меёбад. Бояд ќайд намуд, ки њама
пешравињо ва пирўзињои то
имрўз ба даст омада бо шарофати соњибистиќлолї ва
вањдати
миллиамон
буда
њифзи ин дастовардњо вазифаи

њар як тољик ва тољикистонї
аст. Хушбахтона 21-сол мешавад, ки халќи тољик дар фазои
тинљу осуда дар роњи вањдат
ќадамњои устувор гузошта,
пеш рафта, тавассути сиёсати
хирадмандона ва некбинонаи Асосгузори сулњу вањдати
миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон,
муњтарам Эмомалї Рањмон ба
мувафаќиятњои беназир ноил
гашта истодааст. Дар њаќиќат
дастовардњое, ки кишвари
мо дар ин муддат ба он ноил
гаштааст беназир буда, дар
њама соњањои хољагии халќи
љумњурї, њам дар сиёсат,
иќтисодиёту иљтимоиёт, њам
фарњангу маънавиётро дар бар
гирифта дар љодаи тањкими
вањдати миллї заминањои
устувор гузоштаанд. Њанўз

аз ибтидои солњои 2000-ум
кишвари мо ба марњилаи
рушд дохил шуда, тавассути сурат бахшидан ба корњои
бунёдкориву созандагї ва
тибќи ислоњоти фарогир дар
њама соњањои хољагии халќи
љумњурї, иќтисодиёт босубот пеш рафта сатњи зиндагии мардум бењтар гаштааст.
Дар соњаи иќтисодиёт
корњое амалї шуданд ва шуда
истодаанд, ки дар њаёти миллати мо дигаргунињои куллї
ба вуљуд меоваранд. Тавассути лоињаи наќлиётї имрўз
њамаи минтаќањои љумњурї
ба василаи роњњои оњан ва
мошингард бо њам васл мешаванд ва ин амали неку пурарзиш босурат идома ёфта
истодааст, ки ин худ пешрафти босуботи иќтисодиёти
мамлакат мањсуб меёбад.
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Дар мамлакат бозори ягонаи иќтисодию хољагї ба
вуљуд омадааст, ки робитаи
одамон, вобастагии онњоро
аз њамдигар зиёд мекунад.
Гузашта аз ин
сохтмони
корхонањои нави саноатї
дар гушаву канори љумњурї
ба тадриљ зиёд шуда истодааст, ки ин низ ба пешравии
иќтисодиёти кишвар мусоидат мекунад. Мушоњидањо ва
пешравињо нишон медињад,
ки Тољикистон ба рушди баробари минтаќањо таваљљуњи
зиёд
дода
истодааст.
Минтаќањои озоди иќтисодї
воситаи
муњими
љалби
инвеститсияњо ба њудудњои
алоњидаи кишвар ва рушди
иќтисодии онњо буда, пай дар
пай ташкил шудаистодааст.
Хотиррасон бояд намуд,

ки Њукумати Љумњурї тамоми саъю талош ва захираву
имкониятњои худро ба иљрои
вазифањои тибќи се њадафи
стратегии миллї пешбинишуда, таъмини истиќлолияти
энергетикї, рањои аз бунбаси
коммуникатсионї ва њифзи
амнияти озуќаворї сафарбар
сохтааст. Тибќи тањлилњое,
ки
ба воситаи рўзномаю
расонањо мо воќиф мешавем, амалисозии барномањои
ќабулгардида имкон додааст,
ки маљмўи мањсулоти дохилї
њар сол ба њисоби миёна 7
фоиз афзуда, то чор баробар
меафзояд. Ќобили ќайд аст,
ки «Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон,
барои давраи то соли 2030»,
ки чор њадаф: таъмини
истиќлолияти
энергетикї
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ва истифодаи самарабахши
нерўи барќ, таъмин намудани
амнияти озуќаворї ва дастрасии ањоли ба ѓизои хушсифат
ва нињоят вусъатдињии шуѓли
пурмањсулро фаро мегирад.
Дар
хотима
њаминро
ќайд кардиниам , ки аз ин
пешравињо,
ба
абадияти
истиќлолияти давлатиамон
заминаи мустањкам фарњам
оварда,
вањдати миллии
мо мустањкамтару ќавитар
гардида, Тољикистони азиз
ободтару зебо шуда, дар
ин раванд
зиндагии ободу
осудаи
шањрвандон
торафт
мустањкамтару
таъмин
хоњад
шуд.
Элмуродова Хайринисо,
мудири китобхонаи Донишкада

ИЌДОМИ НЕКИ ТОЉИКОН ДАР
САТЊИ ЉАЊОНЇ
Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз
ба даст овардани Истиқлолияти
давлатӣ зери роҳбарии Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои
миллат Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалї
Раҳмон дар ҷомеаи ҷаҳон чун
давлати
ташаббускор
мавқею
мақоми баргузидае пайдо кард.
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин давра чун давлати ташаббускор дар
ҳалли масъалаҳои глобалӣ диққати
ҷомеаи ҷаҳониро ба худ кашид.
21-ми декабри соли 2016
Маҷмаи умумии СММ Қатъномаи
A|RES|71|222-розери
унвони
Даҳсолаи байналмилалии амал “Об
барои рушди устувор” солҳои 20182028 бо ҳаммуалифии 177 кишвари
узви СММ аз ҷониби Тоҷикистон
қабул намуд. Ин як иқдоми хуби
умумибашарии мо тоҷикон баҳри
некуаҳволии мардуми олам мебошад, ки аз ин мо мардуми сарбаланди
тоҷик, ифтихорманду сарфарозем.
Эҳтиёҷоти зиёди инсонро
нисбат ба об дида гумон меравад, ки дар гузаштаи дур инсон низ мавҷудоти обӣ будааст.
Кайҳоншиносоне, ки ба кашфу
тадқиқоти сайёраҳои нав машғуланд
аввалин чизе, ки онҳо дар сайёраҳои
нав дидан мехоҳанд ин мавҷуд
будан ё набудани об дар онҳо мебошад. Маълум мегардад, ки об
ҳамрадифу ҳаммаънои ҳаёт будааст.
Яке аз олимони рус, ки чанде пеш
рисолаи илмияшро
дар
мавзўи
“Харитаи
об”
дорад
ҳимоя
намуд.
Ӯ дар рисолаи худ исбот менамояд,

ки об ҷон дорад, мешунавад,
мебинад ва ҳис
мекунад. Барои
исботи ақидааш
ӯдар ду зарфи
шишагин
об
гирифта якеро
дар зери ҳавои
садои мусиқии
класикӣ гузошту, дигареро дар
ҳавои мусиқии
“Ҷаз”.
Баъди чанд лаҳза
онҳоро гирифта
бо асбоби заррабин мушоњида
намуда, дар зарфе, ки мусиқии
класикӣ шунавонида буданд,
заррачаҳои гулкардаи
барфмонанд
пайдо
шудаанд.
Олимони Ҷопонї исбот кардаанд,
ки об хосияти табобаткунандагӣ
низ дошта, чандид беморињоро
табобат мекунад. Вай метавонад
касалиҳои дарди сар, фишорбаландӣ,
падагра, бемориҳои дил, фарбеҳӣ,
ангена, диққи нафас, сил, минингит, дизинтерия, касалиҳои чашм,
гуш ва гулӯро табобат кунад.
Њамчунин олимон исбот кардаанд, ки тавассути об касалиҳоро
дар чунин муддатҳо табобат кардан мумкин аст: мушкилоти меъда -10 рӯз, табобати саратон-9
моҳ, сил-6 моҳ, гуш, гулу ва

бинӣ -20 рӯз, ҳамаи намудҳои
касалиҳои дил-30 рӯз,фарбеҳӣ-4
моҳ,дарди сар-3 рӯз,мушкилоти
нафаскашӣ-4
моҳ
ва
ғайра.
Дар дунё зиёда аз 1.5 млиярд
нафар аз оби нушокӣ азият мекашанд. Ҳар сол қариб 5 млн нафар
аз истеъмоли оби ифлос мефавтанд, ки ин аз шумораи нафароне, ки дар ҷангҳои ҷаҳон дар мудати як сол мемиранд зиёд аст.
Имомов Холбой. омӯзгор, Акрамов Шохрух донишҷӯи курси якуми факултети
Электромеханика, иќтисод ва сохтмон
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ИСТИЌРОРИ СУЛЊ ВА ИНКИШОФИ ИЌТИСОДИЁТи кишвар
Таърихи ба имзо расидани Созишномаи умумии истиќрори сулх чун иди
умумихалќии сокинони љумњурї дар саросари Тољикистон истиќбол гирифта мешавад.
Яке аз масоили муњими маданияти миллии тољик – ин пойдор намудани сулњ ва
инкишофи иќтисодиёт мебошад, ки дар ин
љода низ ба дастовардњои муайяне соњиб
гардидем. Пеш аз њама бояд ќайд кард,
ки хатари порашавии сарзамини ягона
ва њатто њамчун давлати соњибистиќлол
аз харитаи сиёсии олам нопадид шудани
Тољикистон бо шарофати шуњратмандию
матонати Президенти кишвар Эмомалї
Рањмон аз байн рафт. Хушбахтона, роњи
дароз, пурмашаќќат ва басо мушкили ихтилофоти миёни тољикон анљом ёфта, барои
сулху созиш, вањдати миллї, бозгардонидани фирориёни иљборї аз хоки Афѓонистон
фазои мусоиди сиёси фароњам омад.
Рўзи 16 ноябри соли 1997 охирин гуреза аз Афѓонистон тавассути ќатора аз
роњи Термиз ба Ватан баргашт. Комиссияи
Оштии Миллї бо сарварии Сайид Абдуллои Нурї ба кор шурўъ кард. Намояндагони иттињоди мухолифин дар њайати
њукумати љумњурї ва маќомоти масъули
давлатї ба фаъолият пардохтанд. Сулху созиш ва вањдати милї аз сухан ба амал пайваста, ба минтаќањои дуру наздик, ба кулбаву
кошонањо, ба дилу дидаи мардум роњ ёфт.
Давраи навини давлатдории мо оѓоз ёфта,
бунёдкориву созандагї ва ободонии кишвар ба њукми анъана даромад. Барномањои
истиќлолияти
озуќаворї,
ислоњоти
иќтисодї, истиќлолияти энергетикї, эњёи
роњи абрешим ва бунёди хати нави роњи
охан, ба истифода додани кони гази Хоља
Сартез ва дањњо корхонањои хурду бузурги саноатї башорате буд аз дастовардњои
давлати соњибистиќлоли Тољикистон,
ки аз файзу баракати сулњу созиш ва
вањдати миллї бароямон муяссар гардид.
Воќеан, Тољикистон дар тўли ин солњо ба
кишвари зироатї ва саноатї мубаддал гашта, соњахои гуногуни саноату зироат, сохтмону наќлиёт рў ба инкишоф ниходанд,
пояњои иќтисодии љумњурї устувор гардид.
Саноати Тољикистон зиёда аз сад
соњаи саноат ва ќариб 400 корхонахои
азимро
дар
бар
мегирад.
Иљлосияи ХV1 Шўрои Олї, ки моњи ноябри

соли 1992 дар шањри бостонии Хуљанд баргузор шуд, ба ташкили давлату њукумати нави
Тољикистон замина гузошт. Иљлосияи номбурда инчунин Раёсати нави Шўрои Олиро
интихоб намуд, ки дар тўли солхои охирини фаъолияташ бисёр масоили мухимтарини њаёти сиёсї ва фарњангиро њаллу фасл
кард. Якчанд ќонунњои муњим тахия ва дар
иљлосияњои Шўрои Олї ќабул гардиданд.
Дар ин раванд Артиши милли ва Рамзхои давлатии Тољикистон низ ќабул карда
шуданд. Давлати сохибистиќлоли мо сохиби Ќонуни асоси(Конститутсия) гардид ва
ба тариќи овоздихии озод ва алтернативї
Президенти Тољикистон интихоб гардид.
Халќи Тољикистон роњи барпо намудани давлати демократї, хуќуќбунёд
ва дунявиро пеш гирифт, ки ин
дар Конститутсия сабт гардидааст.
Имрўзњо сокинони љумхурї аз он ифтихор
дораднд, ки Тољикистони сохибистиќлол аз
љониби чандин давлатњои сайёра ба расмият шинохта шуда, узви комилхуќуќи Созмони Милали Муттањид ва чандин созмонњои
бонуфузи
байналмилалї
гардидааст.
Њамин тавр, тољикон дар фазои тинљу осуда, вањдати миллї ба сар бурда, анъанањои
неки
башардўстонаи
аљдодонамонро
идома медињанд. Ва њамагон бояд фикр
кунем, ки мардуми тољикро оинаи таърих њамеша бо хислатхои нек, фазилату дурандешї, хайрхохї ва тарѓибгари
дўстиву
рафоќат
нишон
додааст.
Њакимов Умед, донишљўи
курси авали гурўњи 270101
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Имрўз дар идоракунии
давлатї ќариб 8000 нафар ё зиёда аз 40 фоизи
хизматчиёни
давлатиро
љавонон ташкил медињанд.
Ин боиси ифтихор аст барои мо љавонони кишвар.
Раиси ЊХДТ муњтарам
Эмомалї Рањмон иброз
медорад, ки «маќсади сиёсати давлатии мо дар соњаи
кор бо љавонон аз тарбияи кадрњои маданию
маълумотдор ва мутахасисони наслњои дараљаи
дониши васеъдошта ва
ватандўст
иборат аст»
Қайд кардан ба маврид
аст, ки сиёсати
давлатии
ҷавонон бо ташаббус ва самимияти бепоёни Президенти ҷумҳурӣ Эмомалӣ Раҳмон
нисбат ба насли ҷавон ташаккул ёфтааст, ки он яке аз
самтҳои муҳим, афзалётнок,
мураккаб ва таҳаммулпазири
сиёсати
давлатии
Тоҷикистон ҳисоб меёбад.
Фаро гирифтани ин неруи
бузурги љомеъа, расидаги
ба мушкилоти он ва истифодаи оќилонаи ин захираи
стратегии милли бањри ободиву шукуфої ва таъмини
амнияту суботи љомеъа хеле
муњим аст. Агар давлати мо
аз назари иљтимої ва сину
соли ањолї аз давлатњои
љавон мањсуб гардад, пас
мо тањти мафњуми «љомеа»,
бояд ногузир љавононро
дар назар дошта бошем ва
ќабл аз њама «мушкилоти
љавонон»-ро њамчун мушкилоти тамоми љомеъаи
Тољикистон арзёбї намоем.
Аз ин лињоз маќсаду
мароми ЊХДТ бо дархосту манфиатњои
мардум,
хосатан
љавонон
шуда,
он
дар татбиќу
барномањои созандаи худ
њамеша ба неруи зењнии
љавонони соњибкасбу ташаббускор такя менамояд.
Фаро гирифтани љавонон
ба касбомўзї, донишандўзї
ва бунёдкорї ин пеш аз њама

заминаи мусоид фароњам
овардан барои ояндаи миллати
созандаю эљодкор мебошад.
Дар баробари ин, яке
аз њадафњои афзалиятноки ЊХДТ ба љавонон ин
омўзондани
арзишњои
волои
ниёгонамон
ва
дастовардњои олами мутамаддин
мебошад.
Мањз ба хотири ин Пешвои миллат соли 2017-ро
“Соли љавонон” эълон
нмуданд. Аз ин хотир мо
љавононро мебояд, ки аз
њарсола дида масъулияти ватандорию ватандўстиямон
бештару зиёдтар шавад.
Мо ҷавонон бояд хуб дарк
намоем, ки ояндаи тақдири
халқу давлати Тољикистони
соҳибистиқлол ба души
мо
гузошта
мешавад.
Ин рисолати хайр,
яъне ҳифзу обод кардан ва
ба наслҳои оянда бегазанд
ба мерос гузоштани сарзамини аҷдодї ва Ватани
азизи хеш масъулияти бузургро бар душ дорем. Ҳар
як љавон вазивадор аст, ки
ба хотири таҳкими ваҳдати
милли, пойдориву устувории давлати соҳибихтиёри
худ, густариши худшиносиву худогоҳи ва ватандустиву ватанпарасти кушишу
талош намояд. Зеро тарбияи ватандӯстии мо ҷавонон
рукни асосии сиёсати давлатии ҷавонон мебошад.
Хизматҳое, ки Пешвои
миллат назди ин милату кишвар алалхусус ҷавонон анҷом
додаанд, барои мардум чун
шӯълаҳои офтоб рӯшан мебошад. Пешвои миллат дар
ҳар суханрониҳояштакя ба
ҷавонон доштанашро иброоз медорад ва шукри ин
сарзамину ин халқро ба ҷо
меорад. Мо ҷавонон
низ
аз чунин Пешво шукургузор бояд мебошад будан .
Фикр мекунем, ки маҳз хамин андешаи масъулияти давлату миллат буд, ки вакилони
мардумӣ Қонун “ Дар бораи

23-ноябри соли 2017

Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ –Пешвои миллат”-ро
қабул карданд ва Эмомалӣ
Раҳмон ба ҳайси Пешвои миллат расман эътироф гардид.
Дар таҷрибаи шаҳриёрии
Эмомалӣ Раҳмон ба даст
овардани сулҳ ва муттаҳид
намудани миллат мақеъи
марказӣ ва хеле ибратомӯз
барои саварони мамлакатҳои
дигар дорад. Таҷрибаи сулҳи
тоҷикон то ҳадде нодир буд,
ки тамоми даавлатҳои дунё
онро мавриди омӯзиш ва
корбарӣ қарор додаанд, зеро
дар таърих кам ҳолате заст,
ки миллате бо ҳам ба низоъ
омада, дар кӯтоҳтарин муддат бо ҳам сулҳ бандад. Таърих гувоҳ аст, дар чунин ҳолат
ҷанги бародаркуш солиёни
дароз идома ёфта, мардуми
зиёд кушта ва давлатҳо хароб гаштаанд. Бешубҳа сулҳи
тоҷикон дастоварди бузургтарини Президенти кишвар
мебошад, ки ӯро дар назди
Худову дар дидаи мардум
маҳбуб сохт. Сарвари давлат
бо зиракии хеш дар як муддати кӯтоҳ Тоҷикистонро
аз
қумандонсолориву
ҷангсолорї берун кашида, ваҳдати миллӣ ва ризояти миллиро таъмин намуд.
Масъалаи сиёсати давлатии
љавонон, наќш ва иштироки
бевоситаи онњо дар њаёти
љомеа яке аз масъалањои
асосї дар паёми њарсолаи
Президенти кишвар ба Мачлиси Олї буда, ба ин мавзўъ
њамчун яке аз масъалањои
асосии
давлатдорї
ва
манбаи мухимтарини ташаккули захирањои асосии
кишвар
таваљљуњи
доимї зоњир мегардад.
Хулоса ташабусҳое, ки
Сарвари давлати тоҷикон дар
ҳалли мушкилоти ҷахони
муосир пешеиход менамояд, баёнгари он аст, ки Президенти кишвар
ҳамеша
дар фикри
мардум аст.
Умаров Њилолї, омўзгори кафедраи
«Фанњои гуманитарї»
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АНДЕШАҲОИ БУЗУРГОН ОИД БА
МАҚОМИ ЗАБОН ВА СУХАН

Бузургони хирад ва шеъру
адаби тоҷик, чи клоссикон ва
чи муосир дар мавзӯи забон,
эҳтироми забон, арҷгузорӣ
бар он ва поянда нигоҳ доштани он суханҳои шоиста
ва арзанда бисёр гуфтаанд.
Ба вижа, дар осори шоирони
клоссик ин мавзӯъ бештар ба
назар мерасад. Масалан, Саъдии Шерозӣ беҳтарин шеърро дар ин мавзӯъ гуфтааст:
Забон дар даҳон, эй хирадманд,
чист?
Калиди дари ганҷи соҳибҳунар!
Чу дар баста бошад, чӣ донад касе,
Ки ҷавҳарфурӯш аст ё пиллавар?!

Ба ақидаи ин шоири баландфикрат, забон дар даҳони
ин- сон ҳамчун калиди ганҷи
ӯст ва ганҷ ҳунару истеъдоди
инсон ва, умуман, худи инсон
аст. Бо кушодани хазонаи ин
ганҷ, яъне бо сухан кардани
инсон, дар ботини инсон чи
қадар ганҷ будан аён мешавад. Вале, агар инсон ин хазонаи худро накушояд, яъне
сухан нагӯяд, ганҷи дохили
он ниҳон мемонад ва касе натавонад донист, ки дар дохили он ганҷ нуҳуфтааст ё пилла, соҳиби он ҷавҳарфурӯш
аст (яъне: хирадманду оқил
аст) ё як деҳқони пиллакор (яъне: бехираду нодон).

Шоири номдори асри
XVI, Калими Кошонӣ нерӯ
ва қудрати эъҷозофарини забону суханро бисёр олӣ дар
риштаи назм гирифтааст. Ба
андешаи ӯ, мақоми сухан болотар аз ҷойгоҳи офтоб аст
ва гармиву нурафкании он
бисёртар аз гармиву танаввури офтоб аст. Агар офтоб
шабро бубинад, сухан шабро нахоҳад дид, зеро «бозор»- и сухан доимо «гарм»-у
«чароѓон» аст. Девори сухан
ҳамеша баланд аст, инсоният
ҳама дар зери ин деворанд.
Ҷойгоҳи сухан, офтоб куҷо, аз
арш ҳам баландтар аст. Ҳатто,
ба андешаи шоир, арш барои
он ки аз «гулзор»- и сухан
«гул»-е бичинад, дар зери
«пой»- и худ курсӣ мегузорад,
ки дасташ бар сухан бирасад.
Агар ҳар дину мазҳаб мункирон (инкоркунандагон)- и худро дошта бошад, сухан ҳеч
вақте мункире надорад, чун
он тарбиятгар ва зебоибахши рӯҳу ботини инсон аст.
Аз ин ҷиҳат, барои ҳунар ва
бозуи ҳунарманд ҳеч туморе
таъсирбахштар аз сухан нест:
Бартар аз хуршед шуд кори сухан,
Шаб надорад рӯзи бозори сухан.
Норасоиҳои
андози
ҳама
Аз
баландиҳои
девори
сухан.
Арш курсӣ мениҳад дар зери пой,
То гуле чинад зи гулзори сухан.

Салими Теҳронӣ, як аз шоирони машҳури форсизабон,
сухан- ро, ҳатто, ҷони инсон
шуморидааст, ба он ҷиҳат ки
инсони беҷон сухан карда наметавонад, агар ӯ сухан гуфта
тавонад, пас, ӯ зинда аст. Агар
сухан ҷони инсон набувад,
пас, чаро мурда хомуш аст:
Беҳтарин гавҳари ганҷинаи ҳастӣ
сухан аст,
Чун сухан ҷон набувад, мурда чаро
хомӯш аст.

Шоирони муосир ҳам дар

мавзӯи сухан ва забони модарӣ
ашъори ҷаззоб ва дилнишин
гуфтаанд. Беҳтарин шеърҳои
дар ин мавзӯъ эҷодкарда
«Забонгумкарда»- и устод
Лоиқ Шералӣ, «Забони Ватан»- и Бозор Собир ва «То
ҳаст оламе, то ҳаст ода- ме»и Убайд Раҷаб мебошанд.
Устод Лоиқ дар «Забонгумкарда» забони модариро чунин арҷ гузоштааст:
Аз тамоми ину он гумкардагон
Зиштрӯтар нест дар рӯйи ҷаҳон
З- он ки гум карда забони модарӣ,
Ҳарф гӯяд бо ту бо чандин забон.
Бок не, гар доварӣ гум кардааст,
Ё умеди сарварӣ гум кардааст.
Заҳр бодо шири модар бар касе,
К- ӯ забони модарӣ гум кардааст.

Яъне, бадтарин амал барои
ҳар инсон ин гум кардани забони модарии ӯст, зеро ягон
неъмат баробар бо забони
модарӣ нест. Гум кардани ҳеч
неъмате дар қиёс бо гум кардани забони модарӣ гуноҳи
вазнин нест. Касе ки забони
модарии худро гум кардааст,
шири модар ҳалолаш мабод!
Бозор Собир дар «Забони Ватан» дар тавсифи забони тоҷикӣ мегӯяд:
Аз сари сад минбар афтоданд нозирҳои ӯ,

То наафтанд аз забони хештан.
Дар сари сад дор ҷон доданд шоирҳои ӯ,
То наафтад бар замин қадри сухан.
Дар ҳаду сарҳадшиносии ҷаҳон
Сарҳади тоҷик забони тоҷик аст.
То забо дорад, ватандор аст ӯ,
То забондор аст, бисёр аст ӯ.

Яъне, барои пойдорӣ ва
мондагории забон садҳо бузурго- ни миллат ҷони хешро фидо намудаанд. Забонро
ба мисли сарҳади кишвар
ҳифз намуданд, зеро марзу
буми асосии тоҷикон ин забони модарии онҳо буд. Ва
то вақте ки тоҷикон забон
доранд, марзу бум доранд!
Давлатов С. донишљўи курси
аввали гурўњи 430107
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РАВАНДИ КОРИ ТАРБИЯВЇ
ДАР МИЁНИ ЉАВОНОН
Љавонон бояд сабаќњои
Истиќлолиятро
њаматарафа
омўзанд, аз сиёсати имрўз огоњ
бошанд,
таърихи
гузаштаву њозираи халќи худро гаштаву баргашта вараќ зананд
ва аз Ватан, миллат, забон ва
фарњанги худ ифтихор намоянд
Эмомалї Рањмон
Бо дастгирии Асосгузори
сулњу вањдати миллї-Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї
Рањмон сањифаи тозае дар таърихи навин боз шудааст, ки он
23-юми май Рўзи љавонон мебошад. Таљлили рўзи љавонони
Тољикистон на танњо шодию
хурсандї ва тарабу фарањмандист,
балки натиљагирии кору пайкори љавонони кишвар дар
љодаи
бунёдкорињо,
ободонии Ватан кўмаку њамдастии
гуруњњо ва табаќањои мухталифи
насли
љавон
аст.
Рушди босуръати илму техника љавононро водор месозад,
ки пеш аз њама, бо фаъолияти
пурсамари худ ба таълиму тарбия ворид шуда, аз имкониятњои
воќеии худ пурсамар истифода баранд. Муваффаќияти Тољикистон
дар соњаи сиёсати дохилї ва
байналхалќї дар асри XXI аз
бисёр бобат бо њаллу фасли проблемаи насли наврас вобаста мебошад. Масъалаи љавонон имрўз
зери назорати махсуси давлати
соњибистиќлол мебошад. Ба ин
масъала Пешвои миллат, Президенти Љумњури муњтарам Эмомалї
Рањмон диќќати доими дода, дар
суханронињояш наќши созандагии
љавононро борњо ќайд намудааст.
“Имрўз, ки раванди бебозгашти
сулњу созиш ва вањдати миллиро
пеш гирифтаем ва зери парчами
Ватан ва давлати соњибистиќлол
гирд меоем, бояд пеш аз њама
љавонони мо мазмуну моњияти
истиќлолият, худшиносї, ифтихори миллї вањдату ягонагии миллатро дарк намоянд. Зеро инњо
мафњумњое мебошанд, ки њар як
љавон дер ё зуд барои фањмидани
мазмуни
онњо
мекўшад”.
Љавонон
идомадињандаи
суннатњои таърихиву фарњангии
ќадимии миллати худ, сарчашмаи
ташаббусњои
бузург,
манбаи
ѓояњои
нав
эљодкори таќдири имрўзу ояндаи Тољикистони Соњибистиќлол
мебошанд. Агар ба сањифаи 26солаи Тољикистон назар кунем,
хоњем дид, ки ин њама пешравињо дар
натиљаи мењнати пурсамари Пешвои

миллат бо такя ба љавонон ва дигар
табаќањои љомеа ба даст оварда шудааст. Аз ин рў, барои баланд бардоштани њисси ватандўстии љавонон
Њукумати Љумњурии Тољикистон
мутобиќи моддаи 16 Ќонуни конситутсионии Љумњурии Тољикистон
“Дар бораи Њукумати Љумњурии
Тољикистон” дар самти тарбияи
ватандўстии љавонон, “Барномаи давлатии тарбияи ватандўстии љавонони
Тољикистон барои солњои 2011-2013”
ќабул намуд, ки барои тарбияи
ватандўстии љавонон ањамияти зиёд
дошт. Зеро, мањз њисси ватандўстї
намегузорад, њаракат ё падидаи нохуш амнияти миллатро халалдор
кунад. Муњимтарин василаи баланд
бардоштани эњсоси ватандўстии
љавонон ташаккули фарњанги маънавию сиёсї, маърифати њуќуќї ва
омўзиши таърихи пурѓановати миллати худ ба њисоб меравад. Асарњои
Президенти кишвар Эмомалї Рањмон
“Бунёдкорони ояндаи Тољикистони
соњибистиќлол” (Душанбе, 1997),
“Љавонон-ояндаи миллат” (Душанбе, 1998) барномаи стратегии сиёсати
давлатии насли наврас мебошанд.
Аксарияти ањолии Тољикистонро
љавонон ташкил медињанд, ки онњо
давомдињандаи кору фаъолияти насли
калонсол, нерўи созанда ва иќтидори
воќеии пешрафти љомеа, хулоса,
ояндаи миллат ва давлат мебошанд.
Дар ҷараёни донишандӯзии ҷавонон
роҳбарони гурӯҳҳо (кураторҳо) метавононад нақши асосиро бозанд. Хуб
мешуд барои кори пурсамари ин на-

муди тарбия дар донишкадаҳо, хусусан, дар соли аввали таҳсил ҷавонон
донишҷӯёнро бо муҳити атроф, мавқеи
истиқомат ва омӯзиш, тартиби рафтор
дар донишгоҳ ва хобгоҳ, пӯшидани
сару либос вобаста ба фаслҳо, муносибат ва рафтор дар китобхона ва
қироатхонаҳо ба курсҳои омӯзишӣ
фаро гирифта, аз санҷиш гузаронанд.

Дар рафти омӯзиш ҷавонон метавонанд дар ҳаёти ҷамъиятии донишкада фаъолона ширкат варзанд
ва ҳамаҷониба машғул шаванд. Аз
камбудиҳое, ки бадбахтона, имрӯз
дар байни ҷавонон вуҷуд доранд, бархе аз равияҳо ва ҷараёнҳои ифротгаро
мехоҳанд истифода баранд. Онҳо бо
ҳар роҳу восита ҷавонони камтаҷриба
ва сатҳи дониши сиёсиашон пастро
зери таъсири худ қарор медиҳанд.
Дар ин ҳолатҳо аҳли ҷомеаро зарур аст зиракии сиёсиро аз даст
надиҳанд. Нагузоранд, ки ҷавонони
ноогаҳу камтаҷриба ба ин гуна
ҷараёнҳои ифротгаро моил гарданд.
Аҳли ҷомеа, пеш аз ҳама,
омӯзгорон бояд сиёсати пешгирифтаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ,
Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро
дастгирӣ намуда, барои ободию
пешрафти кишвар, таҳкими пояҳои
давлати соҳибистиқлол, ваҳдати

миллӣ бо эҳсоси баланди ватандориву ватандӯстӣ кӯшиш намоянд.
Гулмирзоев С. омўзгори кафедраи
Фанњои гуманитарї
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ҶАВОНОН ПАЙРАВИ ПЕШВОИ
МИЛЛАТ
Шахсиятеро, ки дар борааш ҳарф мезанем, ба тарғибу
муаррифӣ эҳтиёҷ надорад. Андешаву суханонаш кайҳост, ки
ба дили мардум роҳ ёфта, кору
пайкори созандааш дар таърихи навини тоҷикон ба ҳайси
бунёдгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ,
таҳиягари
пояҳои
ҳуқуқии миллат, эҳёкунандаи
номи қаҳрамонони таърихӣ,
ҳомӣ ва муҳофизи манфиатҳои
миллат ва ҳуқуқу озодиҳои инсон байни мардум маълуму
машҳур гаштааст. Эмомалӣ
Раҳмон дар ҳақиқат қаҳрамон
аст, қаҳрамоне, ки ният ва маромаш оромии дар ҳар хонадон ва
мардуми Тоҷикистон мебошад.
Миллате, ки таърих ва бузургони гузаштаи худро қадр мекунад, саодатманд аст, вале бузургтару саодатмандтар, ба қавли
хирадмандон, миллатест, ки ба
қадри бузургон ва қаҳрамонони
зиндаи
худ
мерасанд.
Илми таърихи сиёсї –иҷтимоӣ
ва таҷрибаи давлатҳои мутамаддин собит менамояд, ки
давлатҳои гузаштаю имрӯза
хизматҳои содиқона, созанда
ва тақдирсози чунин фарзандони қаҳрамони худро мадди
назар гирифта, дар қайди ҳаёт
буданашон бо мақсади нигоҳ
доштани меросияти таърихӣ
ва рушди
бонизоми ҷомеа
ва давлат, симо ва шахсияти онҳоро ҳамчун қаҳрамон,
пешво ва падари миллат ва
давлатхо
эътироф кардаанд.
Давлат, Њукумати љумхурии
Тољикистон ва бевосита Асосгузори сулҳу вахдат Пешвои
миллат Президенти Љумхурии
Точикистон Эмомалї Рањмон
ба
масъалањои
љавонон
ва тарбияи
насли љавон
таваљљуњи хосса зоҳир менамоянд. Барои дастгириву
ҳавасмандгардонии
љавонон
тўли солҳои истиқлолият як
ќатор имтиёзҳо, аз қабили
стипендияҳои президентї ва
квотаи президентї, Стипендияи байналмилалии президентї

-“Дурахшандагон”, грантҳои
Ҳукумати Тоҷикистон барои
ташкилотҳои ҷамъиятї дар
соҳаи тарбияи ватанпарастии
ҷавонон, ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ барои олимони
љавон, дастгирињои давлатї
оид ба људо кардани манзил ва
ќитъаи замин муќаррар шуда,
љалби љавонони лаёқатманд
ба идоракунии давлатї ва
пешбарии онњо ба мансабҳои
роҳбарикунанда чун зуҳуроти
ѓамхории доимии ҳукумати
мамлакат алалхусус Асосгузори
сулҳу вањдат Пешвои миллат
Эмомалї Рањмон мунтазам
идома дорад. Сарвари давлат бо нишони роҳ кушодан
ба ҷавонони соҳибмаърифат
њангоми
љобаљогузории
кадрњо ба мавќеъи љавонон
ањмияти
махсус
медињад.
Пас аз соњибистиќлол шудани давлати Тољикистон мањз
бо талошњои пайгирона ва
икдомњои созандаву бунёдкоронаи
Асосгузори сулњу
вањдат Пешвои миллат Президенти Љумњурии Тољикистон
Эмомалї
Рањмон
моњи
марти соли 1994 нахустин
мулоќоти сарвари давлат бо
љавонони лаёќатманди кишвар баргузор гардида буд.

Устувору пойдор нигоњ доштани якпорчагии Тољикистон,
вањдати миллї ва осоиши
некуањолии халќ њадафњое
њастанд, ки њамватанонро
алалхусус
љавононро
муттањид сохта метавонад.
Пас аз соњибистиклол гардидани Ватанамон дар кишвар
созмонњои гуногуни љавонон
ба вуљуд омаданд , Иттифоќи
љавонон, шурои олимон ва мутахассисони љавон, љамъияти
љавонони эљодкор, љамъияти
њуќуќдонњои
љавон
дар
маљмўъ 16 созмони љавонон
фаъолият мекунанд, ки ин њама
дастгирињои Асосгузори сулњу
вањдат Пешвои миллат Президенти Љумњурии Тољикистон
Эмомалї Рањмон буданд.

Њукумати мамлакат сањм ва
наќши љавононро дар рушди
бахшњои гуногуни њаёти кишвар
њамеша ќадрдонї менамояд. Давлат ва Њукумати Тољикистон ба
раванди омода намудани олимони
љавон вобаста ба талаботи соњањои
гуногуни кишвар таваљљуњи махсус зоњир намуда, дар давоми
солњои истиќлолият барои дастгирии љавонони соњибистеъдоду
лаёќатманд тадбирњои назар
расро
анљом
дода
истодааст.
(давомаш дар сањ 6.)

