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ИНЪИКОСИ АСАРҲОИ УСТОД АЙНЇ
ДАР ТАРБИЯИ ҲАРБЇ-ВАТАНДўСТЇ

Кулли асарҳои бадеӣ, илмӣ ва публитсистии устод Айниро рўҳияи ватандўстӣ фаро
гирифтааст. Алалхусус муҳаббати бепоёни ин
адиб ва олими забардаст нисбати халқу давлати тоҷикону тамоми давлати муқтадири собиқ
шўравӣ дар асарҳои давраи ҷанги мудофиавии
бузурги шўравӣ (1941-1945) таҷассум ёфтааст.
Беҳуда нест, ки маҳз дар ҳамин давра чунин
асарҳои бадеӣ–таърихии устод, ба мисли «Исёни Муқаннаъ» ва «Қаҳрамони халқи тоҷик – Темурмалик» интишор гардидаанд. Ин худ даъвати
рўзмарра буда, бар муқобили фашизми Олмон.
Дар ҷодаи тарбияи ҳарбӣ-ватандўстӣ,
алалхусус публитсистикаи давраи ҷангии
устод, аҳамияти бағоят муҳимро дорост.
Адиб дар рўзҳои ҷанг барои тарғибу тарбияи ҳарбӣ-ватандўстии насли ҷавон бо
ҷидду ҷаҳди махсус сар карда то фарорасии
ғалаба аз ин ҷабҳа андаке ҳам дур нашудааст.
Ҳанўз дар рўзҳои аввали ҷанг, вақте ки фонди мудофиа таъсис ёфт, устодонро табрик
карда, дар бонуфузтарин рўзномаи он-вақта
«Тоҷикистони Сурх» аз 7 июли соли 1941 бо
унвони «Фонди мудофиаро табрик мекунам»
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хабаре дарҷ намуд. Дар қатори табрикоту
таҳният устод хабар дод, ки ба Фонди мудофиа 2000 сўм пули нақд супоридааст.
Аз ҳама муҳим барои ғалаба мақолаю
очеркҳои публитсистии адиб ва олими бузург буданд, ки дар саҳифаҳои рўзномаи
номбурда паи ҳам интишор мегаштанд.
Чунин мақолаю очеркҳои устод ба монанди
«Чингизи асри 20» (10 августи 1941), «Деви
ҳафтсар» (24 августи соли 1941), «Шерзод»
(23 феврали соли 1942), «Талвосаи ҷонкании
даррандаи захмдор» (10 августи соли 1942),
«Ҳар зарар расонандаи одамро нест кардан
зарур» (22 августи 1942), «Модар-Ватан»
(26 сентябри 1942), «Бисту панҷсол» (7 ноябри соли соли 1942), «Бадбўй будааст» (26
декабри соли 1942), «Хари бедум» (28 майи
соли 1943) ва ғайраро то ҳол ҳаводорони
илму адаб ва умуман мардум мехонанд.
Дар онҳо таҳлили воқеӣ ва маҷозии ҷанг,
мақсаду мароми фашизми манфур инъикос
ёфтааст. Ҳисси ғазаби адиб нисбати душмани ғаддор дар образҳои деви ҳафтсар, хари
бедум ва ғайра барҷаста нишон дода шудааст.
Муаллиф дар рўзҳои мудҳиштарин дақиқае
ҳам рўҳафтода нашуда, ба ғалаба боварии комил дошт. Нисбати ин аз қаъри
сарчашмаҳои афсонавӣ ва эҷодиёти шифоҳии
халқ илҳом гирифта, қуввату қудрати Ватани шўравиро бо Шерзод барин қаҳрамонон
ташбеҳу тасвир додааст. Қаҳрамони воқеии
ў – Ватан бо чунин фарзандони қаҳрамонаш
ба қудрати мағлубнопазир ноил гаштааст.
Дар публитсистикаи адиб ҳисси ифтихор нисбати Ватан, бузургии мақом ва қарзи
фарзанд будани ҳифзи он баръало эҳсос мегардад. Беҳуда нест, ки навиштаҳои адиб
садҳо ҳазор ҷавононро ба набардҳои шадиди зиддигитлерӣ бархезонданд. Даҳҳо
тоҷикистониён аз он набардҳо бо сари баланду унвони олии қаҳрамони кули шўравӣ,
ҳазорҳо бо мукофотҳои баланд баргашта,
дар ғалабаи таърихӣ ҳиссагузорӣ намудаанд.
Ҳиссагузории устод Айнӣ дар Ғалаба аз
қаҳрамонони ҷанг кам нест. Асарҳои безаволу публитсистикаи муборизи он бо гузашти аём ба қудрати қавитар ноил гашта ба ҳаёти халқаш ба ҳама мушкилию
бурдбории он дар ҳамбастагии адабист.
Давлатов Р. – омўзгори кафедраи
Фанњои гуманитарї
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

Љањон бо нур мебояд гирифтан
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САРВАРИИ ЎРО зиёда аз 2300
СОЛ ИНТИЗОР БУДЕМ

Бо ифтихор мегўям, ки бори аввал дар
тули таърихи зиёда аз панљњазорсолаи
мављудияти миллат, сарвару пешвои он
–Эмомалї Рањмон дар суханронињои худ
аз минбарњои баландпояи байналмилаливу ватанї, инчунин дар китобу асарњои
худашон ба њамватанону олами башарї
эълон доштанд, ки: “Тољикон дар ќатори
миллатњои
тамаддунофару
пешрафтаи
дунё љойгиранду фарзандони хирадманди
он ба оламиён тамаддун додаанд”. Бешак,
њар як тољику тољикзабони боору номус
ва донишмандони олам аз ин огоњї доштанду доранд, вале аз љониби Асосгузори
сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам
Эмомалї Рањмон ба тариќи ќатъиву боварибахшу пурифтихору боэътимод ироа
шудани он, ба ин сањифаи таърихи миллат муњри давлатии воќеиятро гузошт.
Баъди њазорсолањо Президенти муњтарами
Тољикистон сарвари миллат њастанд, ки
дарсњои нахустини худшиносии миллї ва

ватандўстиву ватанпарастиро дар суханрониву китобњои арзишманди худ, аз љумла
“Аз Ориён то Сомониён” , “Тољикон дар оинаи таърих”, “Дин ва љомеа”, “Мавлоно ва
тамаддуни инсонї” ба њамватанону оламиён
пешнињод кардаанд. Ба хотири сарљамъиву
вањдати миллат аввалин шиорњои пур аз мењр
ба ватан –Тољикистони азиз аз забони Сарвари миллат садо доданд, ки: “Мо як Ватан
дорем, ки номаш Тољикистон мебошад!” ва ё
“Тољикистони озоду соњибистиќлол-Ватани
мањбуби њамаи мо!” аз љумлаи онњост.
Тањти сарварии муњтарам Эмомалї Рањмон,
Њизби Халќии Демократии Тољикистон
масъулияти олии ватансозї ва таъмини
амнияту осудагии Тољикистон ва халќи
онро ба душ дорад. Хушбахтона имрўз дар
Тољикистон амнияту осудагї таъмин ва яке
аз сарчашмањои асосияш, аз диди мо, дар он
аст, ки Пешвои њизбамон, њамчун аввалин
роњбари сиёсии давлати соњибистиќлоли
Тољикон дар дохили хонаи Худо-Каъбаи мукаррама, дар намозгоњи Паёмбари Худо ва
маќоми Иброњими Халилуллоњ ибодати парвардигорро ба љо оварда, амнияту осудагии
халќу давлати Тољикистонро илтиљо кардааст.
Тибќи ояти 97, сурраи Оли Имрони Ќуръони
Карим бошад: “Њар касе, ки дар дохили Хонаи Худо, маќоми Иброњим ва намозгоњи
Паёмбари Худо ворид шуда бошад, дар амни
Худо аст”. Пас баъди ин сухани Худованд хулосаи дигаре буда метаваонад? Албатта не!
Боиси ифтихору дарси њикмат аст, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон,
Раиси Муаззами ЊХДТ муњтарам Эмомалї
рањмон бо ташаббускорињои наљиб, ибрати шахсї ва иродаи нерўмандии худ, љињати
таъмини амнияту осоиштагиву рушду нумўи
ватани азизамон, њамчун Пешвои миллат,
халќро ба созандагиву бунёдкорї ва худшиносии милливу ватанпарастї њидоят намуда, дар олами башарї њамчун пешвои
асри ххІ эътироф ва дар ќатори 500 мусулмони бењтарини дунё пазируфта шуддааст.
Ализода Ањмадљон, мушовири ректор

2

НУРАФШОН

22-январи соли 2018

СОЊАИ «ИЌТИСОДИЁТИ
САБЗ» РУШД МЕЁБАД
Суханњои Пешвои миллат оиди соњаи энергэтика дар Паёми худ ба Маљлиси Олї 22.12.2017

Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ яке аз
кишварҳои татбиқкунандаи “иқтисодиёти
сабз” маҳсуб ёфта, аз лиҳози истифодаи
манбаъҳои таҷдидшавандаи энергия дар
қатори шаш мамлакати пешсафи сайёра
қарор дорад, зеро 98 фоизи барқ тавассути
нерӯгоҳҳои барқи обӣ истеҳсол мешавад.
Дар баробари бунёди иншооти нави тавлиди нерӯи барқи обӣ имрӯз зарурати таҷдиди
нерӯгоҳҳои амалкунанда пеш омадааст, ки
сармоягузории зиёдро тақозо менамояд.
Лоиҳаи таҷдиди нерӯгоҳи барқи
обии “Норак” дар ду марҳала бо
ҷалби 6 миллиард сомонӣ пешбинӣ
шуда, марҳалаи якуми он оғоз ёфт.
Дар
самти татбиқи лоиҳаи
таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии “Сарбанд” ба маблағи 1,1 миллиард сомонӣ
корҳо оғоз ёфта, агрегати якуми он
соли 2018 ба кор андохта мешавад.
Нерӯгоҳи барқи обии “Қайроққум”
яке аз куҳнатарин нерӯгоҳҳо буда, аз
соли 1957 мавриди истифода қарор дорад. Барои таҷдиди ин нерӯгоҳ 600
миллион сомонӣ ҷалб гардида, корҳо
тибқи лоиҳа соли оянда оғоз мешаванд.
Дар
маҷмӯъ,
барои
таҷдиди
нерӯгоҳҳои амалкунанда беш аз 8
миллиард сомонӣ равона мегардад.
Барои бунёди нерӯгоҳи барқи обии
“Роғун” соли 2017-ум аз ҳамаи манбаъҳо

4 миллиарду 700 миллион сомонӣ харҷ гардид
ва дар соли 2018 ба ин
мақсад қариб 5 миллиард
сомонӣ пешбинӣ шудааст.
Илова бар ин, ҳоло барои
навсозии системаи энергетикии кишвар ва бунёди
инфрасохтори зарурии содироти он татбиқи 7 лоиҳаи
давлатии
сармоягузорӣ
ба маблағи 8,1 миллиард
сомонӣ идома дошта, дар
маҷмӯъ, барои рушди соҳа
беш аз 21 миллиард сомонӣ
(яъне 2 миллиарду 400
миллион доллари амрикоӣ)
равона
гардидааст.
Бо роҳандозӣ гардидани тадбирҳои Ҳукумати
мамлакат дар ин самт мо
тавонистем, ки аввалин бор дар замони
соҳибистиқлолӣ дар давраи тирамоҳу зимистон аҳолии кишвар ва соҳаҳои иҷтимоиву
иқтисодиро бо нерӯи барқ бе маҳдудият
таъмин намоем. Дар баробари ин, истеъмолкунандагон ва тамоми сокинонро зарур аст, ки барои кам кардани талафоти
нерӯи барқ ва истифодаи сарфакоронаи
он, аз ҷумла тавассути истифодаи васеи
технологияҳои каммасраф кӯшиш намоянд.
Дар ин сурат мо метавонем дар се соли оянда ба истиқлолияти энергетикӣ ноил гардем.
Бинобар ин, Ҳукумати кишвар вазифадор
карда мешавад, ки доир ба такмили низоми
ташкиливу идоракунии таъминот бо барқ,
аз ҷумла оид ба таҷдиди сохтори Ширкати
«Барқи Тоҷик», баҳисобгирӣ, кам намудани
талафоти техникии нерӯи барқ ва баланд бардоштани маърифати аҳолӣ ҷиҳати истифодаи оқилонаи он тадбирҳои зарурӣ андешад.
Тарифи миёнаи як киловатт-соат нерӯи
барқ ба аҳолӣ дар кишварҳои аъзои
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, ба мисли
Қазоқистон 30 дирам, Россия 38-40 дирам,
Беларус 44-45 дирам, Ӯзбекистон 53-55
дирам, Арманистон - 80 дирам буда, дар
Аврупо, аз ҷумла Дания, Олмон, Белгия
ва дигарҳо ҳатто 2,8-3 сомониро ташкил
медиҳад. Дар Тоҷикистон нархи як киловатт
соат барқ ҳамагӣ 17 дирамро ташкил медиҳад.
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Тероризм ва экстремизм
падидаи номатлуб дар љомеа
Экстремизми имрўза низ дар
фаъолияти худ њамаи методњои
экстремизми гузаштаро истифода мебаранд, ки инњо: тозакунии
этноконфессионалї,
истифодаи генотсид (истифодаи ќатли оммавї бо сабабњои
нажодї, миллї,мазњабї), зудзуд бардоштани шуришу исёнњо
ва
муборизањои
яроќнокро
бо маќсади ба даст овардани
њокимият, ба љанг бархестани экстремистони динї, ба инсоният зулми маънавию равонї расонидан.
Экстремистони
мазњабї
њуќуќу озодињоро мањдуд мекунад ва ба конфессияи якдигарї
тањќирњо мекунанд. Ќуллаи баланди экстремизми динии муосир гузаронидани сиёсати тарс ва
террор мебошад, хосияти дигари
экстремизми динї дар он аст, ки
вай таасубро эљод мекунад ва дар
асоси он терроризм ављ мегирад.
Дар
замони
њозира
ташкилотњои
динии
экстремистию террористї
дар њар
як дин мављуд аст. Бо ёрии ин
ташкилотњо теократия кўшиш
мекунад, ки ба олам назари ба худ
хоси вазиятро љорї кунад. Вай
кўшиш мекунад, ки олами динї
ва дунявиро ба худ тобеъ кунад.
Экстремистон ва мутаасибони
муосири динї њаракат мекунанд,
ки идеяњои мазњабии худро ба
гардани дигарон бор кунанд.
Онњо њаракат мекарданд,
ки раќибони худро маѓлуб кунанд ва дар њолати зарурї
онњоро нест кунанд, махсусан
сањми ташкилотњои исломї дар
ин бобат хеле калон аст. Агар
чанде мегуянд, ки ислом дини
сулњпарвару тањамулпазир аст,
вале фаромуш набояд кард, ки
олам имрўзњо мањз аз тањдиди
исломгароён ранљ мебаранд.
То имрўз дар дунё зиёда аз
200 ташкилотњои экстремистї
ва террористї амал мекунанд
ва яке аз онњо ташкилшавии
«давлати исломї» дар њудуди
давлатњои Ироќ, Лубнон ва Сирия мебошад. Агар чанде онро
ягон давлат эътироф накарда
бошад њам алакай сохтори худро ташкил карда истоданд.
Баъзан аз бањсу мунозирањо
ва тањлилњои динї ѓояњои
иљтимоии озодї, адолат, шарафи инсонї ба вуљуд меояд,
ки боиси пешрафти гуманистии љомеаи инсонї мегардад.
Намояндагони динњои гуногун ба
обурў ва манзалати анъанавии худ дар љомеа
такя карда бо ахлоќи њамидаи
инсонї ва маънавиёти баланд

ба муќобили озмоишњои хатарноки иљтимої мебароянд. Онњо
дар такмили сохтори љамъиятї
ва ба сулњу вањдат овардани
муноќишањои гуногун дар љомеа
мусоидат намуда, њамин тариќ,
дар равандњои ба вуљуд овардани арзишњои нави љамъиятї,
дар ташаккули оилањои муосир
фаъолона иштирок менамояд.
Дар китоби муќаддаси Ќуръон
навишта шудааст, ки Оллоњ одамонро аз рўи фарќиятњои мазњабї,
синфї, миллї, забонї наофаридаст. Дар ислом чунин аќидаро
дар хусуси он, ки шахсияти инсон
мањз дар муњити љомеа ташаккул меёбад эътироф мекунанд.
Тибќи тањлилњои оморї
љавонони тољик дар гушаю
канорњои Руссия бо машаќќат
мењнат карда њаќќи мењнати гирифтаашонро ба љои он, ки ба
оилањояшон равон кунанд, ба
гурўњњои террористии «Давлати исломї» равона мекунанд.
Ваќте, ки љањонбинии илмї
љомеаро
фаро
нагирифтааст, бесаводї, гумроњї, ифрот
ва
зуроварию
терроризм љои онро пур мекунад.
Акнун имрўз гурўњи террористии «Давлати исломї»
дар якљоягї бо «Толибон»,
«њаракати
исломии
Узбекистон» ва ташкилотњои дигари
террористї, ки байат(њамрайї,
дастгирї)-и худро эълон карданд
ќобил аст муносибатњои геополитикиро дар Осиёи Марказї
таѓйир дињад ва вазъияти дохилии сиёсати мамлакатњои ин
минтаќаро ноустувор гардонад.
Аз рўи манбањои гуногун шумораи размандагони давлати исломиро зиёда аз 30 њазор ва тарафдорони онњоро зиёда аз 80њазор
њисоб мекунанд. Сину соли онњо
аз панљсола боло сар мешаванд.
Ин гуруњ на танњо дар тамоми
мамлакатњои мусулмонии олам
обурў дорад. Сафи онњоро аз
мамлакатњои аврупої аз њисоби
нажодњо, синфњо, табаќањо ва
гурўњњои
гуногуни
синнусолию иљтимої пур мекунанд.
Баъди њамроњшавии толибон ба «Давлати исломї»
роњбари
Њаракати
исломии
Узбекистон У. Ѓозї гурўхи худро њамчун як ќисмати давлати
исломї
эълон
кард.
Акнун дар мамлакатњои Осиёи
Марказї тамоми омилњои сарзадани
табадулоти
иљтимої
фароњам оварда шудааст. Махсусан барои ба вуљуд омадани халифат дар ин кишварњо
заминањо ба вуљуд омадааст.
Барои муќобилият нишон
додан ба ин гуруњњои террористї
ИМА ба мамлакатњои Оси-

ёи Миёна имконияти ёрии
техникї ва њарбї додан надорад. Ѓайр аз он ин мамлакат намехоњад муносибаташро
бо иттифоќчиёнаш бад кунад.
Дар ин роњ Федератсияи Россия ягона давлати мусоид барои
мамлакатњои Осиёи Марказї
мебошад, ки тайёр аст, дар
доираи Созмони Њамкорињои
Шанхай (ШОС) ва ОДКБ ёрии
техникї ва њарбї расонад.
Имрўзњо «Давлати исломї»
нафаќат љавонмардон, балки инчунин онњо бачањои хурдсоли
панљсола ва аз панљсола боло,
занњо ва калонсолонро низ дар
љанг истифода мебаранд Махсусан Бачањои хурдсолро њангоми
љазо додани раќибон дар сафи
пеш мегузоранд. Онњоро аз хурдї
дар рўњияи берањмї, нотарсї
ва одамкушї тарбия мекунанд.
Размандагони давлати исломї
дар симои бачањои хурдсол барои
чандин наслњои дигар проблема
эљод мекунанд. Дар ќаламрави ин
гурўњњо чандин мактабњо мављуд
аст, ки барои тайёр намудани
кори њарбї дарсњо ва машќњои
таёрии
њарбиро
мегузаранд.
Ваќти он расидааст, ки имрўзњо
нисбати амалњои дањшатангези
ин гурўњњои террористї тамоми љомеаи љањонї дар канор
наистад. Ин гуруњњо на фаќат
нисбат ба љони журналистон
тањдид мекунанд, онњо инчунин
ба озодандешї, пешравии илм,
техника, технология, фарњанг ва
тамоми анъанањои пешќадами
мо
низ
тањдид
мекунанд.
Ба муќобили ин душманони
тамоми башарият, ки бо шиору даъватњои исломї одамонро
гумроњ карда ба доми худ кашида
истодаанд дар якљоягї муборизаи
оштинопазир бурдан зарур аст.
Љањон то рафт ба сўи ягонагї ва
дар робитаи байнињамдигарї
майл карда истода, масъалањои
муњими њастии инсон
акнун глобалї шуда истодааст.
Хулоса, њалли масъалањои
глобалї дар њолате имкон дорад,
ки агар оќибатњои мудњиши ин
њодисањо аз тарафи тамоми инсоният дарк карда шавад. Замони
муосир тафаккури нави сиёсиро
таќозо дорад, яъне фањмиши он,
ки мамлакатњо ва тамоми халќњои
дунё дар доираи манфиатњои
умумї, гўё онњо дар саёраи
мо аъзоёни киштии ягонаанд.
Умаров Њ.,омўзгори кафедраи
Фанњои гуманитарї
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Соли 2018 соли
рушди сайёњї ва
њунарњои мардумї

Сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими бо шуғл фаро гирифтани
аҳолии қобили меҳнат, баланд бардоштани сатҳи зиндагии
мардум, рушди дигар соҳаҳои хизматрасониву истеҳсолӣ,
инчунин, муаррификунандаи таъриху фарҳанг, табиат ва
анъанаҳои миллӣ
ба
ҳисоб
меравад.
Пешвои миллат дар Паёми имсолаи худ ба Маљлисї
Олї бо мақсади тараққӣ додани соҳаи сайёҳӣ, муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳанги
миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, инчунин, ҷалби сармоя
ба инфрасохтори сайёҳӣ соли 2018-ро дар кишвар Соли
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намуданд. Барои рушди ин соҳа дар кишвар ҳамаи заминаҳои зарурии
меъёрии ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуда, илова бар ин, як
силсила чораҳои ҳавасмандкунӣ низ татбиқ гардидаанд.
Аз ҷумла, воридоти таҷҳизот ва масолеҳи сохтмон барои иншооти сайёҳӣ аз пардохтҳои андозу гумрук ва
ширкатҳои сайёҳӣ дар панҷ соли аввали фаъолияташон аз пардохти андоз аз фоида озод карда шудаанд.
Қобили зикр аст, ки тайи солҳои охир дар
Тоҷикистон низоми соддакардашудаи раводид барои шаҳрвандони 80 кишвари ҷаҳон ҷорӣ гардида,
шабакаи ягонаи электронӣ ба кор андохта шудааст.
Тибқи арзёбии созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ
ҳоло Тоҷикистон аз лиҳози низоми соддаи гирифтани раводиди навъи сайёҳӣ дар руйхати панҷ кишвари пешсафи ҷаҳон мавқеи чорумро ишғол менамояд.
Шароити мусоиди табиӣ ва иқлими Тоҷикистон барои ба
роҳ мондани хизматрасонии муосири сайёҳӣ ва инкишофи
намудҳои гуногуни он имконияти беҳтарин муҳайё кардааст.
Яке аз масъалаҳои ҳалталаб барои рушди сайёҳӣ баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонию мусофиркашонӣ аз
ҷониби Ширкати ҳавопаймоии давлатии “Тоҷик Эйр” ва Корхонаи воҳиди давлатии “Роҳи оҳани Тоҷикистон” мебошад.
Сайёњї ва њунарњои мардумї на танњо асоси болоравии сатњи иќтисодию иљтимоии кишвар, балки муаррифгари тамаддуну фарњангимиллї дар арсаи љањонї
мебошад. Аз ин рў вазифаи њар яки мо аз он иборат аст,
ки бањри татбиќи он сањми арзандаи хешро бигузорем.

Аз Паёми Пешвои миллат ба Маљлиси Олї
22.12.2017

22-январи соли 2018

Солимии
ањли
љомеа дар мадди
аввал аст

Таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти
хушсифат, ки шарти асосии солимии мардум мебошад, яке аз масъалаҳои муҳим ба
ҳисоб меравад.
Вале ҳолатҳои аз ҷониби соҳибкорону
тоҷирон бо ҳар роҳу васила ба бозори истеъмолии кишвар ворид намудани
маҳсулоти пастсифат ба назар мерасанд, ки
ба саломатии шаҳрвандон зараровар аст.
Ҳукумати мамлакат барои мукаммал гардонидани низоми идораи давлатии санитариву фитосанитарӣ, стандартизатсия, сертификатсия ва назорати байторӣ тағйироти
сохтории заруриро амалӣ намуда истодааст.
Ҷиҳати пешгирии воридоти молу маҳсулоти
пастсифат ва ғайристандартӣ мақомотњои
ваколатдорро зарур аст, ки доир ба риояи ҳатмии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон» чораҳои таъхирнопазир андешанд.
Тибқи маълумотњо вобаста ба санҷиши
сифати маҳсулоти воридотӣ дар 196 ширкати тиҷоратӣ нишон дод, ки ба кишвар
ҳамасола 500-600 тонна бозичаҳои гуногун аз 20 давлати дунё ворид мешаванд,
ки 90 фоизи онҳо аз рӯи сифат ба талаботи бехатарӣ мувофиқ нестанд ва ба
саломатии кӯдакон зараровар мебошанд.
Баъзан
њолатњое
мешавад,
ки
баъзе соњибкорон манфиятњои худро дар љои аввал гузошта, солимии
ањли љомеаро паси пушт мекунанд.
Аз Паёми Пешвои миллат ба Маљлиси Олї
22.12.2017

22-январи соли 2018
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Одоби муоширати
омўзгор
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Кибриё Мирзоева- номзади илмњои педагогї

Одоби муошират дар кори таълиму
тарбияи маънавии насли љавон нињоят
зарур аст. Азбаски одоби муошират
дар кори таълиму тарбия њамчун
воситаи гузаронидани таъсироти
тарбиявї истифода бурда мешавад,
онро такти педагогї низ меноманд.
Одоби муоширати педагогї он аст,
ки омўзгор аз воситањои тарбиявї
бо меъёри муайян , бомавќеъ чи
гуна натиља додани онњоро пешбини карда, мувофиќи хусусиятњои
синусолї
ва фардї- психологии
толибилмон оќилона истифода барад, ба иззати нафси толибилм нарасад, њангоми истифода бурдани
воситањои тарбия шитоб накунад.
Суоле ба миён меояд, ки оё дар
љараёни таълиму тарбия
донистани одоби муошират зарур аст?
Њар як толибилм барои таълиму
тарбия гирифтан ба мактаб ( мактаби олї ё коллељу литсейњои касби
ва ѓ…) меояд, дар оила ва мактаби тањсилоти умумї ў ба ягон тарзи муайяни зиндагї
одат кардааст ва он тартибот ба ин мувофиќ
нест ва њатто баъзан мухолиф аст.
Бинобар ин, ба тартиби макотиби олї дарњол риоя намекунад.
Аз ин рў љавон ба њар як талаботи
мактаби олї , ки барояш чизи нав
аст, муќобилият нишон медињад.
Ин кобилиятро педагоги барљаста
А.С.Макаренко муайян намуда, чуќур
омўхтани онро тавсия намудааст.
Асосњои физологии ба тарбия
муќобилият нишон додани шахс дар
таълимоти И.П. Павлов оид ба зиддияти пайдоиш дар стериотипњои
динамикї инъикоси пурра ёфтааст.
Тарбия аз нуќтаи назари илми физиология ба вуљуд овардани системаи устувори стериотипи динамикї
мебошад. Пайдоиши стериотипи
динамикї пртсеси душвор буда ба-

рои аз як шароити зиндагї ба дигар
гузаштани шахс муаммоњоро эљод менамояд. Чунончи; аз як тараф, пустлохи майнаи сар бинобар хусусияти
пластикї , яъне таѓъирёбанда доштанаш рефлексњои шартиро ба система
дароварда, стериотипи динамикиро
таѓъир медињад, аз тарафи дигар, стериотипи пештара њосилкардашударо
нигоњ медорад. Душвори дар он аст,
ки њамон устувории
стериотипи
пештара барои ба вуљуд овардани
стериотипи нав монеа мешавад. Аз
ин љост, ки аз як шароити зиндагї
ба шароити дигар гузаштан барои
шахс душвор мешавад. Бинобар ин
ба омўзгор лозим аст, ки вай на танњо
алоќањои муваќќатии навро ба вуљуд
оварда куњнаро мустањкам намояд,
балки аксар ваќт алоќаи муваќќатии
нолозим ва зарарнокро вайрон кунад. Ана њамон устувории стериотипи динамикї мењнати вазнини асаб,
ки барои вайрон кардани он лозим
аст, сабаби ба тарбия муќобилият
нишон додани љавон мегардад. Ин
гуна муќобилиятро аксар ваќт дар
курсњои аввал мушоњида менамоем.
Тараќкиёти пурављи бабалоѓатрасї,
тараќќиёти
ќобилияти
кори
мустаъќилонаи аќлї, кўшиши худмуайянкунии шахс- њаммаи инњо чунин
хусусияти ба нављавон хосро ба вуљуд
меоварад, ки ў худро њамчун шахси
калонсол њис мекунад. Аз ин рў бе њељ
гуна асос ба таъсироти одамони калонсол муќобилият нишон медињад.
Муќобилияти наврасону љавонон ба
таъсироти тарбиявї ба дараљањои гуногун зоњир мегардад. Баъзан онњо бе
њељ ягон сабаб супориши омўзгорро
иљро намекунанд. Ин муќобилияти
онњо нофаъол аст. Баъзан чунин мешавад, ки баръакси супориши омузгор
рафтор менамоянд. Ин муќобилияти
онњо фаъол аст. Ин хислатњои

онњоро ба инобат гирифта, волидон
ва омўзгоронро мебояд, ки бо эшон
эњтиёткорона муносибат намоянд.
Одоби муошират ба он равона
карда мешавад, ки љавон ва ё наврас ба рафтору кирдори худ худаш
бањо дода метавонистаги шавад ва
бо њамин восита вай њамчун шахсе, ки хусусиятњои маънавї ба ў хос
аст, ба камол расад, иззати нафси
худ, шаъну шарафашро нигоњ дорад,
дар назди коллектив масъулият ва
уњдадории худро њис кунад, бањри аз
худ намудани дониш , њангоми фаъолияти мењнати бо рафиќони худ, аз
худаш калонсолону хурдсолон аз
рўи одоб муносибат карда тавонад.
Дар кори таълиму тарбия тарзи гуфтори омўзгор , яъне бо кадом
оњанг ба хонанда мурољиат кардани
ў ањамияти калон дорад. Омўзгоре,
ки ба хонанда бо оњанги самими
ва муќаррари мурољиат мекунад,
ба ќувваи онњо бовари дошта, ба
иљрои вазифа шубњае надорад, хонандагон низ ўро дуст медоранд,
њурмат мекунанд, супоришњояшро
сари
ваќт
иљро
менамоянд.
Дар раванди одоби муоширати
педагогї бо љавонону наврасон самимона муносибат кардани омўзгор
муњхим аст. Чунончи бо ќањру ѓазаб
, вале бо дилсўзи ва самимона ба
наврас ё љавон мурољиат кардани
як омўзгор нисбат ба омўзгори дигар, ки ба наврас ё љавон, мулоим
гап мезанаду, вале «њисси дилсўзї»
надорад ба наврас ё љавон бисёртар ва хубтар таъсир мебахшад.
Маълум аст, ки дар кори таълиму
тарбия таърифу тавсиф ва танќиду
танбењ њамчун воситањои бењтар намудани сифати дониш ва интизоми
толибилмон истифода бурда мешавад. Барои он,ки њамаи воситањои
тарбиявї дуруст ва бомавќеъ истифода бурда шавад, инчунин натиљаи
хуб дињад, ба одоби муошират риоя
кардан лозим аст. Одоби муомила ё
муошират дар ваќти бо падару модарон муносибат кардани омўзгор низ
ањамияти калон дорад. Њамкори бо
волидайн воситаи муњхими тарбияи
наврасону љавонон мањсуб меёбад.
Вале ќайд бояд намуд, ки омўзгороне
ёфт мешаванд, ки боиси озурдахотирии волидайн мегарданд. Омўзгори
ботаљриба бо волидайн на танњо дар
њолати бад хондани фарзанди ў вохўри
мегузаронад, балки сараввал оиди
фанњое, ки фарзандаш шавќу раѓбат
дораду бањои хуб мегирад, суханро оѓоз намуда пасон аз ќафомонии
хонанда дар фанњои алоњида ва
рафтори хонанда бо муомилаи хуб
маълумот дода роњхои бењтар намудани таълиму тарбияи онро ба
волидайн
пешнињод
менамояд.
Хулоса омўзгор њамчун тарбиятгар аз њар љињат; њам аз љињати маълумот , њам аз љињати маданият

ва њам аз љињати рафтору муомила бояд барои љавонону наврасон намунаи ибрат бошад.
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НАЗАРИ ПЕДАГОГЇ БА МАФЊУМИ
ТЕХНОЛОГИЯИ ЗАМОНАВИИ
МАЪЛУМОТ-ҲАМЧУН УНСУРИ
МУҲИМИ РУШДИ ҶОМЕА

Асри XXI марњалаи нави инкишофи тамаддун аст. Он асри
љомеаи иттиолотї, коммуникатсия, техника ва технология,
асри муносибати эњтиёткорона
ба муњити зист ва саломатии инсон аст. Давраи нави инкишоф,
пеш аз њама, њусни тафоњумеро
таќозо менамояд, ки навсозињои
маълумот ба манфиати шахс,
љамъият, табиат ва давлат бошанд. Мазмуну мундариљаи нави
маълумот дар наќша, барнома
ва дастурњои таълими мувофиќи
синну сол, љањонбинї, ќобилият,
завќу хоњиш ва маданияти худи
шахс инъикос мегардад. Маълумот падидаи иљтимоиест, ки ба
иќтисодиёт, фарњанг, тараќќиёти
илму техника, њифзи муњити
зист (экология), истењсолот ва
сиёсат робитаи ногусастанї дорад ва як ќисми људонопазири
шуури
љомеа
мебошад.
Зеро, ки тибќи низоми нави маълумот бояд донишњои илмӣ ба талабот ва шароитњои иљтимоӣ ва
маишии инсон мувофиќ бошанд,
ќонунњои инсоният, љамъият
ва њамгиро шаванд, мазмуни
маълумот муќтадирии инсонро
барои созандагӣ таъмин гардонад. Омўзиши забони хориљї,
махсусан русї ва англисї дар
њамбастагї бо забони модарї аз
синфњои ибтидої оѓоз меёбад
ва тамоми марњилањои маълумотро фаро мегирад. Зарурати омўзиши забони хориљиро
њамчун сарчашмаи дониш барои омўхтани илму фарњанги
дунё, прогресси илмию техникї
ва воситаи муоширати байни
миллатњо бояд ба эътибор гирифт.
Маълумот равандест, ки
моњиятан ба манфиати шахс,
љамъият, давлат ва табиат нигаронида шудааст. Соњибмаълумот
инсонест, ки дар рўњи суннату
анъанањои халќи худ, фарњанги
миллї, арзишњои умумибашарї
тарбия гирифта, муттаасил дар
бораи љамъият, тафаккури инсон, табиат ва њифзи он, техника,
технология ва тарзи њаёти солим
дониш, малака ва мањорати муназзаму зарурї њосил карда, кори
шахсї ва давлатї, љамъиятии хешро дар дараљаи баланд саришта
мекунад, эњтироми худ ва халкњои
дигарро ба љо меорад, зиндагии
хешро бошуурона ва мустакилона
эљод карда, фарзандону пайван-

дони хешро
дар њамин
рўњия тарбия мекунад.
Дар
њамин замина маќсад
аз
тањия
ва
кабули
Консепсияи миллии
маълумоти
Тољикистон
аз
инњо
иборат меб о ш а д :
1.Бунёди
заминаи
(базисї) муосири маълумот дар
асоси арзишњои миллию башар
ва дар њамин замина соњибият ва
худшиносии таърихию фалсафї,
шуури
маънавї,
ташаккули
менталитети шахсию љамъиятї
ва
ворисият
ба
арзишњои
фарњангию њуввияти миллї;
2.Ворид гардидан ба фазои ягонаи байналмиллалии маълумот
ва алоќамандї бо фарњангу маърифат ва тамаддуни башарї.
Амалї гаштани маќсадњои мазкур ва пайдо кардани мазмуну
мундариљаи нави маълумот ба риояи принсипњои зерин вобаста аст:
-рўи кор овардани тадќиќотњои
бунёдие, ки дорои арзишњои баланди илмию амалї бошанд,
моњияти фалсафаи маълумоти
муосирро кушоянд, равандњои
судманди тарбия ва таълимро дар асоси барномањои нав
(инноватсионї) фаро гиранд;
-стандартњои
нави
давлатии
маълумот
дар
асоси меъёрњои мављудаи маълумоти
байналмиллалї
такмил ва тархрезї шаванд;
-њамгироии воќеии илм, таълим ва истењсолот ба вуљуд ояд;
-технологияи љадиде љорї гардад,
ки муќаррароти илмию фарњангї,
техникї ва ахлоќию тарбиявии
башариро ба инсон дастрас гардонад, њаракати фикри ўро ба
самти фарогирии дониш, ростию покии ахлоќ, фаросати оли,
арзишњои асили миллию башарї
равона созад, даствардњои илмию
техники ба манфиати инсон, бехатарии њаёти њамарўзаи ў бошад;
-модернизатсияи муттасим системаи маълумот дар асоси
моделњои эътирофшуда ва ар-

зишманди системањои маълумоти
љањони мутамаддин танзим ёбад.
Маълумот бояд: ба инсон шуури инсонї эњдо кунад, донишњои
зарурї ва арзишњои миллию умумибашариро омўзонад, барои
њифзи Ватан, забон ва фарњанги
миллат омода созад, ба забон,
фарњанг ва анъанањои миллии халќњои дигар эњтиром ба
љо оварданро тарбия намояд;
инкишофи илму фарњанг, техника, иќтисодиёту истењсолотро
барои
инсон.
Љамъият
ва
давлат
таъмин
созад;
технологияи нави аз худ намудани дониш, малака ва
мањоратро
пайдо
намояд;
эњтиёљоти инсонро ба маълумоти муттасил дар тўли
њаёташ
таъмин
гардонад;
барои ба системаи маълумоти
љањони њамгиро намудани маълумоти љумњурї ва ба ин васила аз
худ намудани арзишњои тамаддуни
башарї шароит фароњам оварад;
шаклу методњои нави мактабдорї
ва идоракунии системаи маорифро
ташаккул
дињад;
мутахассисони соњибмаърифат,
олифаросат ва баландпоя, ки
фишанги рушди љомеъаро идора
карда метавонад, ба камол расанд.
Ба назардошти маќсад ва
принсипњои мазкур вазифаи асосии маълумот дар маљмўъ иборат
аз мунтазам ќонеъ гардонидани
талаботи инсон ба инкишоф равона кардани ќобилиятњои ў ба
љустуљу ва дарёфти тарзи њаёти солим, таъмини рушди иљтимоият,
давлат ва њифзи табиат мебошад.
Норов А., Норова Ф, ассистентони
кафедраи «Фанњои гуманитарї»
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НЕШИ КАЖДУМ НА АЗ
ПАИ КИН АСТ
Мувофиқи расонаҳои хабарии олам Тоҷикистони
азиз яке аз кишварҳои
амнтарини саёра маҳсуб
меёбад. Тоҷикистон аз
ҷиҳати обҳои софу мусаффо ва ошомиданї дар
олам яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол менамояд.
Тоҷикистон
яке
аз
кишварҳои беҳтарин аст, ки
роҳҳои ҳамвори транзитӣ
дорад. Тоҷикистон яке аз
кишварҳои
зеботарини
дунёст, ки табиати дилкашу нотакрор дорад.
Ҳамаи ин пешравиҳои
Тоҷикистони
азиз
ба
чашми
ҳасудону
бадбинон чун хор мехалад.
Дар чунини ҳолатҳо Пешвои муаззами мо борҳо таъкид месозад, ки ҳушёрии
сиёсиро аз дастнадода,
њамеша аз паи ободу
зебо гардонидани мамлакати азизи хеш бошем.
Инчунин дар баромади навбатиаш, ки бахшида ба 25 – умин солгарди
Иљлосияи
таќдирсози
мамлакат дар шањри
Хуљанд 16 – уми ноябр
шуда гузашт,аз рузњои
сангини ба сари мардуми тољик омада ёдовар шуда,
ќайд намуданд, ки гурӯњои тундрав
дар ниќоби исломї бо
ёрии хољагони хориљии
худ њазорњо љавононро
гумроњ намуда, ба доми
фиреби худ кашиданд ва
Тоҷикистонро ба вартаи
ҷанг кашида, ба гирдоби
хоку хун оғуштакарданд.
Дар натиља зиёда аз 150

–ҳазор
нафар
кушта,
милионҳо нафар хонањои
худро тарк намуда ба
мамлакатњои хориља гуреза шуданд, ба иќтисодиёти
кишвар зиёда аз 10 млр долар хисорот ворид намуд.
Хисороти моливу
љониро метавон њисоб
намуд, вале
хисороте,
ки ба маънавиёти мардуми кишвар расонида
шуд бо ягон ченак наметавон
чен
намуд.
Дар Тољикистон баъди ба даст овардани
Вањдати миллї ба гуруњи
мухолифин иљозат дода
шуд, ки “Њизби Нањзати
ислом”- и худро кушода
расман фаолият намоянд.
Вақте, ки аввалин бор
журналистони
телевизионии Тоҷикистон барои дидани гурезагон ба
қароргоҳи
муваққатии
онҳо ба Кампи Сахи омаданд, нахустин сухане,ки
аз даҳони намояндагони
ҲНИ бурун шуд, чунин
буд:“Мо ношукри кардем
ва ин ношукри моро зад.”
Вале таърих гувоҳ аст, ки
ин ношукрии аввалину охирини онҳо набудааст. Зеро
Тоҷикистон ягона кишвари системаи пасошурави
буд, ки фаъолияти ҲНИ
– ро расман иҷозат дод.
Намояндагони ҲНИ дар
Тоҷикистон соҳиби рутбаву вазифа ва тиљоратњои
калон буданд, вале бо
ҳамаи ин қонеъ нагардида, дубора хостанд авзои Тоҷикистони азизро
боз ҳам ноором созанд,

аммо тирашон хок хурд.
Дар чунин ҳолат мисраҳои
шоири бузург ба хотир меояд, ки гуфтааст:
Неши каждум на аз паи кин аст,
Муќтазои табиаташ ин аст.

Имрӯзҳо аз ҳар кунҷу
канори даҳр ба сари кишвари мо санг меафкананд,
басуи диёри хеш, басуи
бародарону хоҳаронашон,
ҳамдиёронашон ва билохира Ватанашон. Дар
ҳар кунҷаке
барои худ
ќароргоҳи
муваққатӣ
ташкил намуда ба бадгуиву бадкунии Тоҷикистон
оғоз
мекунанд.
Вале
ҷавонони имрӯза ҷавонони
солҳои 90 –давраи рукуду карахтӣ нестанд.
Ҷавонони саодатманди
даврони соҳибистиқлоли
кишвар
бо
сарварии
Пешвои муаззами худ
президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
муҳтарам
Эмомалии Раҳмон ба суи
фардои дурахшон, ба суи
музаффариятҳо равонанд
ва онҳоро аз ин роҳ баргардонидан номумкин аст.
Дар ҳаққи ношукрҳои
ҲНИ
мегӯем:
Шумо
бе
номусу
нангед,
Шумо бе руву бе рангед.
Тиҳимағзеду
дилтангед,
Агар
бо
фаҳму
фарҳангед.
Шумо бо хоҳарони хеш меҷангед?
Шумо бо додарони хеш меҷангед?
Шумо бо Тоҷикистон-модари худ,
Меҳани беҳтар зи ҷони хеш
меҷангед?

Зинда бод Тоҷикистони
ободу
соҳибистқлол!
Зиндаву
поянда
бод
дӯстии ҷавонони саодатманди кишвари маҳбуб!
Х. Имомов., омӯзгори кафедраи
“Фанҳои гуманитарӣ

