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Табрикоти Назаров Хайрулло, ректори Донишкадаи
энергетикии Тољикистон ба муносибати нашри
шумораи аввали рўзномаи донишкадавии
«Нурафшон»

Пайѓоми Паём
Дастуру супоришњо оид ба
рушди
соњаи энергетика дар Паёми Президенти
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба
Маљлиси Олї.
Паёми
Президенти
Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси
Олї
тамоми
пањлуњои
фаъолияти
шањрвандони сарзамини моро
фаро
гирифта, тањлили солонаи зинањои рушди
Тољикистони соњибистиќлол ва маљмўи
дастуру тавсияњои муњим бањри таъмини
зиндагии шоиста барои мардуми кишвар
мебошад,
барои
кормандони
соњаи
энергетика низ як барномаи муњими
танзими фаъолият њастанд.
Ин Паёмро метавон яке аз падидањои
таърихї ва зиндагисози асри 21 дар њаёти
кунунии халќу миллати тољик арзёбї кард.
Зеро
тамоми
пањлуњои
фаъолияти
шањрвандони сарзамини моро
фаро
гирифтааст. Тавре ки дар Паём зикр
гардид, соњаи энергетика яке аз соњањои
муњим ва ояндасози њаёти кишвар ба
шумор меравад.
Бо дарназардошти он, ки энергетика
яке аз соҳаҳои афзалиятноку муҳими
иқтисоди кишвар ба шумор меравад,
солҳои охир барои инкишофи он як қатор
тадбирҳои муассир, аз љумла азнавсозиву
барқароркунии иқтидорҳои истеҳсолӣ ва
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Раёсати Донишкадаи энергетикии Тољикистон дар шањри
Ќўрѓонтеппа ба тарбияи маънавии донишљўён таваљљуњи хоса зоњир
карда, аз роњу воситањои гуногуни тарѓибу ташвиќ истифода мебарад.
Вохўрињо, суњбатњо, њашарњои умумишањрї, бањсњои илмї ва ѓайра
донишу малакаи барќкорони ояндаро сайќал медињанд. Яъне
донишљўёни Донишкада аз равандњои иќтисодию
иљтимоии
љумњуриамон бетараф нестанд, балки пешоњанги созандаву бунёдкорї
дар Ватани соњибистиќлоламон мебошанд.
Мањз серпањлу будани кори маънавї ва дар руњияи дўстдории
арзишњои миллї ва башарї ба камол расидани мутахассисони оянда
таќозо мекунад, ки дар ин љода њамќадами замон бошем. Аз ин рў, бо
ќарори Шўрои олимони Донишкада рўзномаи донишкадавии
«Нурафшон»-ро таъсис додем. Њадаф он аст, ки устодону донишљўён
онро њамчун минбар истифода карда, маќолањои илмии худро дар он
дарљ кунанд ва набзи хаёли Донишкада дар сањифањои «Нурафшон»
эњсос шавад. Аз дастовардњои илмї, усули пешќадами таълим ва
дарсазхудкунии донишљўёни он сари ваќт огоњї ёбанд. Боварї дорем,
ки «Нурафшон» чун нури хирад, дониш ва заковат ба ќалбњо роњ
ёфта, љодањои ояндаро мунавар месозад. Дар баланд шудани сатњи
дониш ва тарѓиби ѓояи мафкураи миллї чун рањнамо хизмат мекунад.
Ба ин рўйдоди муњими фарњангї кулли устодон ва донишљўёни
Донишкадаро
табрику
тањният
мегўям.
Дурахшон бош, «Нурафшон»!

шабакаҳои интиқоли нерўи барќ амалӣ
карда шуданд.
Танҳо соли 2014 агрегати дуюми
нерўгоҳи барқї-обии «Сангтўда-2» ва
агрегати якуми навбати аввали Маркази
барқу гармидиҳии “Душанбе – 2” бо
иқтидори 220 мегават ба кор дароварда
шуда, сохтмони навбатии дуюми он оғоз
гардид, ки соли 2017 бо дарназардошти
навбати аввал бо иқтидори 400 мегаватт ба
истифода дода мешавад.
Инчунин
ташхиси
мустақили
байналмилалии лоиҳаи сохтмони нерӯгоҳи
барқї-обии Роғун ва арзёбии таъсири
экологиву иҷтимоии он дар муддати ҳафт
соли охир аз ҷониби Бонки Умумиҷаҳонӣ,
коршиносони мустақили байналмилалӣ ва
ширкату мутахассисони хориљии соҳа
гузаронида шуд.

Имрӯзњо
ба ҳама маълум аст, ки
норасоии нерўи барқ яке аз монеаҳои
асосии рушди иқтисодиву иҷтимоии
кишвари мо мебошад ва айни замон дар
ҳаёти иҷтимоии мардум мушкилоти зиёд
эҷод мекунад.

Љињати њалли норасоии шадиди нерўи
барќ ва бо ҳамин роҳ таъмин намудани
рушди босуботи иқтисодӣ ва баланд
бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум мо
корҳои барқарорсозиву сохтмонро дар ин
иншооти тақдирсоз тибқи талаботи
меъёрҳои байналмилалӣ идома медиҳем.
Вақтҳои наздик татбиқи як қатор
лоиҳаҳои муҳими давлатӣ, ки аҳамияти
минтақавї доранд, аз љумла сохтмони
лоиҳаҳои бузурги байнидавлатии хати
интиқоли барқи баландшиддати КАСА1000 ва лӯлаи гази Осиёи Марказӣ –
Ҷумҳурии Халқии Хитой оғоз мегардад.
Ҳоло аз ҷониби Ҳукумати кишвар
корҳои лоиҳакашии нерӯгоҳҳои барқї
обии “Шӯроб”, “Нуробод - 1”, “Нуробод 2”, “Айнӣ”, “Фондарё”, “Санобод” ва
“Себзор” идома дошта, сохтмони хатҳои
интиқоли барқ ва бунёду барқарорсозии
зеристгоҳҳои
барқии
ба
нақша
гирифташуда ба итмом расонида мешавад.
Танҳо барои амалисозии ин се лоиҳа, яъне
таҷдиду барқарорсозии нерӯгоҳҳое, ки
зиёда аз 40-50 сол боз хизмат мекунанд,
якуним миллиард сомонӣ равона карда
мешавад.
Умуман, дар даврони истиқлолият даҳҳо
нерӯгоҳҳои хурду бузург ва Маркази барқу
гармидиҳӣ бо иқтидори 1020 мегаватт
сохта, ба истифода дода шудаанд, ки ин ба
24 фоизи иқтидорҳои аз замони шӯравӣ то
имрӯз истифодашаванда баробар аст.
Бахтиёр Абдуалиев, саромўзгори
кафедраи «Фанњои гуманитарї»
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Бахшида ба дањсолаи
байналмиллалии
«Об барои њаёт»
Мувофиќи аќидаи биологи Франсавї
Р.Дюба
«Њаёт њамчун оби љондор аст».
Об яке аз сарчашмањои асосї барои
њаёт ба шумор меравад. Ягон реаксияи
биохимиявї дар организм бе иштироки об
намегузарад. Об инчунин манбаи оксигени
атмосфера буда, звенои асосиро дар байни
табиати зинда ва ѓайри- зинда ташкил
медињад. Фаъолияти њамаи организмњо аз
он вобастагї дорад.
Уќёнусњои љањонї њамчун манбаи об
барои њаёт замина гузоштаанд. Мувофиќи
расмњои аз кайњон гирифташуда 70,8 %
сатњи замин ба об пушида шудааст.
Миќдори об дар замин ба 1,4. 1018 т
баробар буда, аз он оби тоза, оби дарё ба
бањрњо 2.1015т ташкил медињад. Дар як сол
аз сатњи замин 40 њазор км3 оби тоза xориљ
мегардад, ки аз он инсоният 3,5 њазор км3 –
ро дар як сол истифода мебарад. Зиёда аз
28 њазор км3 он ба бањрњо мерезанд. Як
ќисми дигари он дар биёбонњо нест
мегардад. Ќисми зиёди об бо сабаби ифлос
гардиданаш истифода бурда намешавад.
Дар асри ХХ афзоиши ањолї 3
маротиба ва талабот ба об 7 маротиба
боло баромадааст. Айни њол талабот ба
оби тоза нисбат ба афзоиши ањолї 2
маротиба зиёд гардидааст.
Дар 50- соли охир истифодабарии об 4
маротиба, яъне аз 1000км3 то 4100 км3 дар
як
сол
афзудааст.
70%
оби
истифодашаванда барои корњои обёрї ва
30% - и он дар саноат ва хољагии
коммуналї истифода бурда мешавад.
Яке аз проблемањои муњими инсоният
дар асри 21 масъалаи њифз ва оќилона
истифода бурдани об мебошад. Инро бояд
тамоми мардуми сайёра имрўз ба хубї
дарк намоянд.
Об њамчун сарвати бебањои табиат
беохир набуда, муносибати бемулоњиза ва
истифодаи исрофкоронаи он боиси сар
задани проблемањои мушкили инсоният
мегардад. Мутаассифона чунин муносибат
имрўз назаррас аст. Аз ин љост, ки
таъминоти оби нўшокї дар бисёр
кишварњои љањон мушкил гардидааст. 1,3
млрд. нафар ањолии кураи замин аз
нарасидани
оби
нўшокї
танќисї
мекашанд. Њар сол дар љањон бо сабаби
истеъмоли оби ғализу ифлос 5 млн. нафар
одамон њалок гардида, бештар аз 3 млн.ба
беморињои гуногун дучор мегарданд.
Бо назардошти муњимияти масъалаи
мазкур Президенти кишварамон муњтарам
Эмомалї Рањмон
дар маќолаи худ
«Тољикистон дар остонаи асри 21» ба
масъалаи глобалии экологии мамлакат

дахл намуда, ќимати оби дарёро ба ќимати
нафти љањон баробар њисобидааст.
Тољикистон, ки
дорои захирањои
бузурги оби тоза мебошад, дар њалли
мушкилоти
зерин
таъсири
мусбат
мерасонад.
Дар
њавзу
обанборњои
Тољикистон 45,3 км 3 захираи об мављуд
аст. Захираи оби ошомидании кишвари мо
19,3 км3 – ро ташкил медињад, манбаъњои
обњои зеризаминї бошад 51,2 км3 аст.
Бояд ќайд намуд, ки 65 фоизи оби њавзаи
бањри Арал аз дарёњои Љумњурии
Тољикистон љорї мешавад.
Дар Тољикистон шумораи умумии
дарёњо ба 928 мерасад, ки дарозии њар
кадом беш аз 10 км ва дарозии умумии
онњо беш аз 28500 километрро ташкил
медињад. Њамаи ин ба дарањои танги
баландкўњ аз баландињои азими зинадор
босуръат љорї мешаванд. Љумњурии
Тољикистон дорои захирањои бепоёни
манбаъњои гидроэнергетикї буда, аз рўи
бузургии њаљми умумии онњо дар љањон
љои 8 – ум ва аз рўи њаљми ќиёсии захирањо
(ба њар сари ањолї ва ба њар 1 км. њудуд)
љои аввалу дуввумро ишѓол мекунад.
Захираи умумии солонаи потенсиалии
энергияи барќи обї дар љумњурї зиёда аз
527 млрд. кВт. соат – ро ташкил медињад,
ки аз ин танњо зиёда аз 5% -аш мавриди
истифода ќарор гирифтааст.

28-феврали соли 2015 №1(1)
карда шавад. Иќтидори энергетикии дарёи
Вахш 75%-и захираи нерўи барќї
љумњуриро
ташкил
медињад.Дар
минтаќањои
Осиёи
Марказї
сатњи
муносибатњои њуќуќї ва иќтисодї дар
масъалаи таќсимот ва истифодабарии об
то њол дар дараљаи зарурї ќарор надорад.
Вазъияти об дар ин минтаќа ѓайриоддї
аст: об гўё бисёр аст, аммо дар айни замон
камї мекунад. Мушкилот дар он аст, ки об
аксар ваќт исрофкорона сарф карда
мешавад.Майдони замини обёришудаи ин
минтаќа аз соли 1960 то соли 1990 ба
миќдори 65% афзуда, ањолї аз 14 млн
нафар ба 50 млн расидааст ва талаботи
солона нисбати об аз 60 то 120 км3 зиёд
шудааст. Пас маълум мешавд, ки вазъияти
таъминоти ањолї бо об, аз он љумла оби
нўшокї боз њам мушкилтар гардидааст.
Дар оянда бо мўътадил шудани вазъи
сиёсї дар Афѓонистон дар он љо талабот
нисбати об афзудан мегирад.Чун дар ин
минтаќањо об нињоят зиёд сарф мешавад,
норасоии об дар ин љо як омили
мањдудкунандаи пешравии иќтисодї шуда
мемонад. Сарчашмаи асосии таъминоти
обии ќисми шимолии Афѓонистон ба
Амударё рост меояд. Дар ин вазъият
бехатарии
экологї
ва
об
барои
мамлакатњои Осиёи Миёна моњияти махсус
пайдо мекунад.
Амалї
гардидани
дањсолаи
байналмилалии «Об барои њаёт» солњои
2005-2015 таваљљуњи љомеаи љањониро ба
њалли проблемањои оби тоза ва истифодаи
оќилонаи зиёд гардонид.

Д.Исоев, ноиби ректор оид ба таълим

Эљодкорони мо
Бояд гуфт, ки дарёњои Тољикистон
манбаи асосии пуршавии бањри Арал ба
шумор мераванд. Дарёи Аму серобтарин
дарёи Осиёи Миёна мебошад. Дарозии он
2325 километрро ташкил дода, шохоби он
Панљ њудуди ќисми љанубии љумњуриро аз
давлати
њамсояи
Афѓонистон
људо
менамояд. Колонтарин ва пуробтарин
шохобњои Амударё дарёњои Панљ ва Вахш
ба њисоб мераванд. Дарозии дарёи Панљ
921 км-ро ташкил медињад.
Њавзаи обљамъкунии ин дарёњњо васеъ
мебошанд. Аз љумла, масоњати њавзаи
дарёи Панљ 114000 км2 буда, аз маљрои он
дар як сол 35 км3 об љорї мешавад. Дарёи
Вахш дарозтарин шохоби Амударё буда,
дарёи байнисарњадї ба њисоб намеравад.
Дарозии дарёи Вахш 643 километр буда,
масоњати њавзаи он 1740 км2 ва дарозиаш
71 км – ро ташкил медињад. Мављудияти
релеф, мањалу иќлими хоси минтаќа яке аз
сабабњои асосии серобию тезобии дарёи
Вахш гардидааст.Чунин шароит имкон
фароњам овардааст, ки аз 1км маљрои
Вахш 13 њазор киловатт нерўи барќ њосил

“Ањсан ба мењри модар”

Модарам љону дилам яктои ту.
Мисли садбарги таре зебои ту,
Бањри мо фарзандњоят хуни дил њам хўрдаї,
Мењри худро бањри њар яктои мо бахшидаї.
Наќши худ дар зиндагї бењад баланд бозидаї,
Бањри моён таълиму илму заковат додаї.
Бањри хоби мо накарди хоб шабњои дароз,
Хостаи моро хамеша бар амал овардаї.
Зањмату кўшиш кардї то шавам бо по равон,
Пас бикардї бо машаќќат њар яки моро калон.
Боз гуфтї хушсухан бошеду боахлок њам,
То ки бошед байни халк бообрўву муњтарам.

Шеравлиё Искандаров, донишљўи бахши 3юми гурўхи 430103 “Б
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Модарам љону дилам
яктои ту
Бахшида ба рўзи модарон
Модар сазовор ба њама гуна ситоиш аст,
васфи ў поён надорад, њарчанд солњо боз,
балки асрњо боз ањли сухан ва
бузургафроди љањон њадиси модарро
мегўянду тавсифаш мекунанд. Модар
муњимтарин омили таъмини идомаи
зиндагї дар олам аст ва аз ин љост, ки ўро
сарчашмаи њаёт меноманд. Устод Лоиќ
барњаќ гуфтааст:
Гар шоирони олам якљо мадења гўянд,
Як байт њам наарзад андар санои модар!
Модар бо шири сафеду поки самимиаш
моро аз хурдї њушдор медињад, ки бояд
њаќиќати зиндагиро љўё бошем, дар њама
гуна лањзањои њаёт пок бошем, диламон
олудаи ќудурат набошад ва нињоят,
таманнои ў он аст, ки роњнамои њамеша
сафеду њамвор бошад. Афсўс, ки баъзан ин
мўъљизаи оламро ба кунљи фаромўшї
оварда, хилофи фармудањояш амал
менамоем. Лоиќи зиндаёд дар мисоли
модари хеш ба тамоми модарони олам арљ
гузоштааст:
Модар , модаро, шири сафедам додї,
Дунё ба умед асту умедам додї.
То бар сари ман чї ояд аз бешу камї,
Ту бар сари гањвора набидам додї.
«Бињишт зери ќудуми модарон
аст»,-омадааст
дар
њадиси
мубораки Муњаммад (с.а.в)

Месазад, ки атрофи тарбияи ноќиси
баъзе волидон низ андешаронї намоем.
Њангоме ки худи волидон ба корњои зиштмайнўшї, бадахлоќї, дуздї, истифодаи
суханњои ќабењ, ѓоратгарї одат карда
бошанду дар њузури фарзандон ин амалњои
худро пиёда намоянд, оё фарзандонашон
метавонад аз онњо чизе биомўзанд? Идеали
бача ё духтар, ки дар чунин муњит умр ба
сар мебарад, кї буда метавонад? Чаро
ќисми бештари љавонон ё наврасон ба
сухани волидон кам ањамимят медињанд?
Оё дар њаќиќат, худи онњо дар назди
фарзандони хеш намунаанд? Албатта,
њамаи ин суолњо љавобњои амиќи хешро
хоњонанд. Ба њамин тариќ, дидаю дониста
гуноњро танњо бар сари фарзандон бор
кардан њам аз рўйи инсофу адолат нест. Ва
њамаашон аз модарон вобаста аст. Чунон
ки
мушоњидањо
нишон
медињанд,
фарзандон – писарону духтарњо аз падар
дида бештар ба модаронашон наздиканд.
Шояд ин аз он сабаб бошад, ки модарон
синаи
рањм,
мењрубон,
нисбатан
мулоимрафтору мулоимгуфторанд.
Аз рўйи њамин аќида ба назар мерасад,
ки модарон дар тарбияи фарзандони хеш
сањми бештаре доранд. Ќисми зиёди умри
кўдак дар њалќаи пайвандон мегузарад,
новобаста ба он, ки ў дар куљо – дар боѓча
ва ё дар мактаб таълим мегирад, илму
маърифат, ахлоќу одоб меомўзад.

Гиёев Мењроб, донишљўи бахши 3-юм
гр 430103

Шўрои занон дар донишкада

Дар њаќиќат, њамин ки модар мегўем,
пеши назарамон як муљассамаи ишќ, зебої,
мењр, ѓамхорї, малоњат, салобат, садоќат,
адолат, шафќат… пайдо мегардад. Њамаи
инро танњо модар метавонад дар худ
таљассум намояд. Танњо њамин калима
бозтоби зиндагии хуш, табъи болида,
комёбї аст. Ва нињоят, њастии моро
муайян намудааст. Њама ба бузургии модар
сари таъзим фуруд овардаем ва дар тамоми
корњо бо ёди ў амал менамоем, чун
муќаддастарин кас бароямон аст.

Шўрои занон
яке аз ташкилотњои
љамъиятии Донишкада буда, дар тарбияи
ахлоќии донишљўдухтарон ва омўзгорони
љавон наќши муњим дорад. Ин Шўро дар
якљоягї бо духтарони Донишкада дар
чорабинињои сиёсї, фарњангї ва маданию
фањмондадињии сиёсати имрўзаи давлати
тољикон
муташаккилона
иштирок
менамоянд. Махсусан, љалб кардани
духтарон
ба
сексияњои
варзишї,
спартакиадањо,
маљлисњою
вохўрињо,
конференсия ва мањфилњо хеле назаррас
мебошад. Бо ташаббуси Шўрои занон дар
арафаи таљлили “Рўзи модар” вохўрии
фаъолзанони
вилояти
Хатлон
бо
донишљўдухтарон ва занони Донишкадаи
энергетикии Тољикистон дар мавзуи наќш
ва њуќуќи зан дар љомеа, сатњи љинояткори
дар миёни занон, иљроиши “Ќонуни
Љумњурии
Тољикистон
дар
бораи
масъулияти падару модар дар таълиму
тарбияи фарзанд”, “Ќонуни Љумњурии
Тољикистон дар бораи танзими љашну
маросимњо” гузаронида шуд.

Мањбуба Љалилова, раиси Шўрои
занони Донишкада
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Њамкорињо меафзоянд
Соли сипаришуда Донишкадаи
энергетикии
Тољикистон
бобати
рушди муносибатњои байналхалќї бо
чандин муассисањои тањсилоти олии
дохил ва хориљи кишвар шартномањои
њамкорї ба имзо расонид. Инчунин
дар соли тањсили 2014-2015 бо
Донишкада намояндагони якчанд
муассисањои олии хориљ ва дохил
хоњиши њамкорї намудан доранд.
Хайрулло
Назаров
ректори
Донишкада зимни суханронии худ
ќайд карданд, ки њамкорї бо
муассисањои олии касбии хориљиву
ватанї
асосан
дар
самти
таљрибаомўзї,
пешбурди
якљояи
корњои илмию методї, аспирантура ва
дигар самтњо равона шудааст. Дар
соли 2014 њамкории Донишкада бо
муассисањои хориљи кишвар дар сатњи
лозима ба роњ монда шуда буд. Дар
ин давра Раёсати Донишкада бо
Донишгоњи давлатии электротехникии
Санкт – Петербург ба номи В.И.
Ульянов
(Ленин),
Донишгоњи
давлатии энергетикии Иваново
ба
номи
В.И.
Ленин,
Донишгоњи
давлатии Петрозавод, Донишгоњи
давлатии
Марий,
Донишгоњи
давлатии агротехнологии Рязан ба
номи П.А. Костычёв, Донишгоњи
давлатии нафту техникии Уфа,
Донишгоњи давлатии Урали љанубї,
Донишгоњи
федералии
Ќафќози
Шимолї,
Донишгоњи
давлатии
педагогии Томск ва Донишгоњи
давлатии техникии Ќирѓизистон ба
номи И. Раззаков шартномањои
њамкориро ба имзо расонидааст.
Дар
самти тайёр намудани
мутахассисони дорои дараља ва
унвони илмидошта Донишкада бо
Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон,
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба
номи М.С. Осимӣ, Донишгоњи
Давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Н.
Хусрав,
Донишгоњи
тиљорати
Тоҷикистон, Пажўњишгоҳи кимиёи
Академияи
илмҳои
Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Пажўњишгоҳи об ва
проблемаҳои
гидроэнергетикӣ
ҳамкорї дорад. Дар ин муассисањои
илмї ва таълимї 11 нафар устодони
Донишкада
ҳамчун
аспирантони
шуъбаи ѓоибона ва унвонҷӯён корҳои
илмиашонро пеш мебаранд.
Дилшод Ќурбонов, донишљўи бахши
дуюми гурўњи 700401

4

НУРАФШОН
Тољикистони офтобрўя
Љумњурии
Тољикистон
яке
аз
минтаќањои офтобрўя ба шумор рафта,
дар мавќеи хуби љуѓрофї љой дорад. Чун
Тољикистон минтаќаи офтобрўя ном
гирифтааст, пас бояд нерўи офтобро низ
самаранок истифода бурд. Дар љањони
имрўз бо тараќќиёти илму техника аз
нерўе, ки офтоб њар даму њар соат
мепошад, нерўи электрикї истењсол
менамоянд. Бояд тазаккур дод, ки дар
Тољикистон ин имконият ба мо даст
додааст. Дар Љумњурии соњибистиќлоли
мо рўзњои офтобї то ба 300 -320 рўз
мерасад.
Њамчунин имконияти хуби
сохтани нерўгоњи барќии офтобї љой
дорад.
Чун њадафи мо
расидан ба
истиќлолияти энергетикист, пас мо низ ин
њадафро аз мадди назарамон набояд дур
созем. Табдили ин намуди энергия ба
нерўи электрикї масрафи ками маблаѓро
талаб менамояд. Ин намуди энергияро ба
энергияи электрикї табдил додан аз
масолењњои
нимноќилї
истифода
мебаранд. Дар навбати худ масолењњои
нимноќилї арзиши нисбии паст доранд.

Мо бо ин роњ метавонем талаботи
шабонарўзии
ањолии
дохили
љумњуриамонро ба нерўи барќ ќонеъ
гардонем. Пас, он нерўе, ки дар
нерўгоњњои барќии обии кишварамон
истењсол мешавад, ба давлатњои хориљи
кишвар
интиќол
дода,
тараќќиёти
љумњуриро вусъат дињем. Бо анљоми ин
тадбирњо имконияти хуби њалли як њадафи
стратегї, яъне «расидан ба истиќлолияти
энергетикї», ки Президенти кишварамон
Эмомалї Рањмон дар бисёр вохўрињояш
таъкид менамояд, даст медињад.
таъсири
Ногуфта
намонад,
ки
энергетика ба инкишофи фарњангу
маънавиёт хеле бузург буда, аз равшанї
ва гармие, ки энергетика фароњам
меоварад, сатњи дониш ва оромии љомеа
амиќу васеъ вусъат ёбад. Таъминот бо
нерўи барќ имконият медињад, ки инсон
техникаи навро эљодкорона ба вуљуд
оварда, инкишоф дињад.

Бобољон Шамсуллоев
донишљўи бахши 3 –юми гуруњи
430101А

Сањми тољикон дар рушди
арзишњои фарњанги миллї
Њукумати љумњурї
аз нахустин
рўзњои ташаккулёбии истиќлоли миллї ба
нерўњои аќлонии мамлакат ањамияти
аввалиндараља зоњир менамояд.
Бо
истифода аз имкониятњои мављуда дар
мавриди рушду такомули маданият,
анъанањои миллї, забон ва арзишњои
маънавї, дину мазњаби кулли халќу
миллатњои маскуни Тољикистон ва њифзи
ёдгорињои таъриху фарњанг, меъморї
санъату адабиёт, таълими самарабахши
забони русї њамчун забони муоширати
байни
миллатњо,
инчунин
бо
дарназардошти ањамияти байналмилалї
азхудкунии забони англисї ва дигар
забонњои хориљї ба пешрафти њаёти љомеа
такони нав бахшид.
Ќабули ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон оид ба љашнгирии 1100солагии таъсиси давлати Сомониён дар
њаёти фарњангии кишвар такони љиддї
гардид. Таљлили љашни давлатдории
Сомониён ба андешаи роњбарияти давлати
соњибистиќлол моњияти амиќе дошт. Зеро
руљуъ ба таърихи халќи худ, бохабар
кардани вай аз фарњанги ѓанї ва анъанаи
боарзиши давлатдорї ба чунин хулоса
меовард, ки халќи дорои маданияти бузург
ва сулњпарвар њељ гоњ табиатан ба љанг
майл надорад.
Рўњи поки Шоњ Исмоили Сомонї ва
сабаќу таљрибаи ниёгони њаќталоши
ориёї ба пирўзии хиради солим шукўњу
љалол бахшида, Тољикистон ба хонаи
умеду ифтихори кулли тољикзабонони
олам табдил ёфт. Бо рањми офаридгору
зањматњои пайгиронаи Сарвари тољикони
зебодиёр сулњу вањдати деринтизор омад.
Бо фармони Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон бори аввал
бо
унвони
олии
Ватан-Ќањрамони
Тољикистон сазовор шудани се чењраи
намоёни илму фарњанг ва адабиёти тољик,
аввалин Президенти академияи улуми
Тољикистон,
сардафтари
адабиёти
муосири тољик устод Садриддин Айнї, яке
аз муаррихони шинохтаи Иттињоди
Шўравї, муаллифи китоби безаволи
«Тољикон» академик Бобољон Ѓафуров ва
шоири халќии Тољикистон, сарояндаи
сулњу осоиш устод Мирзо Турсунзода боз
як ѓамхорию талоши Сарвари давлат
љињати
ќадрдонию
гиромидошти
зањматњои беназири олимону адибони
забардасти тољик аст.
Як љињати муњими дастоварди соњаи
фарњанги халќи тољик аз он иборат аст, ки
робитаи
фарњангии
Тољикистон
бо
мамлакатњои хориљи дуру наздик вусъат
ёфт. Бо пешнињоди Сарвари давлати
Тољикистон ва мувофиќа бо роњбарияти
олимаќоми кишварњои њамсоя, аз љумла
Федератсияи
Россия
ва
Љумњурии
Eзбекистон баргузории рўзњои адабу
њунар дар мамолики њамдигар, рўзњои
фарњангии Љумњурии Тољикистон
дар
Федератсияи Россия ва рўзи Тољикистон
дар ЮНЕСКО ѓояи боварибахши эњёи
анъанањои ќаблї, робитаи устувори
зиёиёни кишварњои дўсту бародар буд.
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Мусаллам аст, ки маќому манзалати њар
миллат ба андозаи сањми он дар рушди
тамаддуни љањонї ва маънавиёти башарї,
илму адаб, њунару санъат ва пурѓановат
сохтани махзани арзишњои олии инсонї
муайян карда мешавад. Ворид гардидани
маљмааи ёдгорињои таърихии Саразми
панљњазорсола ба мероси умумиљањонии
фарњангии ЮНЕСКО худ як дастоварди
бузург ва эътирофи ќадру манзалати
мероси ниёгони мо дар тамаддуни башарї
мебошад. Њоло њашт ёдгории нодири
дигар барои ворид намудан ба рўйхати ин
созмони бонуфуз пешнињод шудааст.
Аз љониби Созмони Милали Муттањид
љашни байналмилалї эълон гардидани
Наврўзи Аљам ба рушди минбаъдаи
фарњанги мо ва афзудани обрўю эътибори
Тољикистон дар арсаи љањон такони тозае
бахшид. Боиси ифтихор аст, ки дар давраи
истиќлолият ањли санъат ва њунари тољик
њамчун
парчамбардорони
фарњанги
бостонии миллати мо дар бонуфузтарин
сањнањои мамолики Шарќу Ѓарб бо
мањорати баланд њунарнамої карда,
Тољикистониёнро ба љањониён ба таври
сазовор муаррифї сохтанд ва таваљљуњи
оламиёнро ба тамаддуни бостонї, осори
гаронбањои
таърихї
ва
анъанањои
пурѓановати миллии мо љалб намуданд.

Ёрмањмад Шарифов, саромўзгори
кафедраи «Фанњои гуманитарї»
РАВАНДИ ТАЪЛИМ ДАР
ДОНИШКАДА
Раванди таълим дар Донишкада дар
асоси стандартњои давлатии маълумот
вобаста
ба
иќтисосњо,
наќшањои
таълимии намунавии дар асоси он тањия
гардида, ки аз љониби Вазорати маориф
ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ
гардидаанд ва наќшањои таълимии корї,
инчунин љадвали раванди таълим ба роњ
монда шудааст.
Дар асл дар Донишкада 103 нафар
устодон кор мекунад, ки 67 нафари онњо
(65,05%) устодони штатї мебошанд.
Аз миќдори умумии омўзгорон 12
нафарашон (11,65%)
дорои дараљаи
номзади илм мебошанд.
Дар Донишкада аз рўи 3
намуд
наќшањои таълимї раванди таълим ба
роњ монда шудааст. Роњбарият ва
устодони Донишкада саъю кўшишро ба
харљ медињанд, ки талаботи аз тарафи
Тољикистон
Њукумати
Љумњурии
нисбати пешрафти раванди таълим ва
тарбия ба миён гузошташударо ба
пуррагї иљро намоянд ва Донишкада
барои рушди соњаи энергетикаи љумњурї
кадрњои баландихтисоси ба талаботи
замона мувофиќро тайёр намояд.

Зафар Љойлоев, сардори
Департаменти таълим
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Маҳкум намудани шомилшавии
љавонон ба сатҳи ташкилотҳои
террористию экстримистї, аз
љумла, дар муқовиматҳои Сурияю
Ироқ
Дар
Донишкадаи
энергетикии
Тоҷикистон оид ба тарбияи ҳуқуқии
донишљўён кори муайяне ба љо оварда
мешавад. Чунончї, сифати
таълими
фанни «Ҳуқуқи инсон» баланд бардошта,
бо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ
мунтазам суҳбату вохўриҳо гузаронида
мешаванд.
Дар Донишкада оид ба пешгирии
ҳодисаҳои
номатлуби
нашъамандию
нашъаљаллобї,
шомил
будан
ба
ташкилотҳои террористию экстримистї ва
ифротгарої тадбирҳо андешида мешаванд.
Терроризм ин содир намудани амалҳое
мебошанд, ки ба одамон хатари марг ба
миён меоваранд, истифодаи он мақсади
ҷисман бартараф кардани рақиби сиёсї,
вайрон кардани бехатарии љамъиятї,
тарсонидани аҳолї ё расонидани таъсир
барои аз тарафи ҳокимият қабул кардани
қарорҳо мебошад.
Зўроварї, зулм, фишороварї, таҳқир ва
паст задани
шаъну шарафи инсон,
хусусан, гурўҳҳои дигари этникї аз љониби
љомеа ва давлат мумкин аст эътирозро ба
вуљуд оварад, ки он мумкин ба ифротгарої
оварда расонад. Ба ҳамаи мо аз таърих
маълум аст,ки идеологияҳои ифротгарої,
ҳамчун ҳодисаи сиёсї ба миён меоянд.
Ифротгарої зуҳуроти аз љониби ашхоси
ҳуқуқї ва воқеї дар шакли амалҳои воқеан
чапгаро инъикосёфтае мебошад, ки ба
бенизомї, тағйири сохти конститутсионї
дар мамлакат, ғасби ҳокимият ва аз они
худ кардани ваколатҳои он, барангехтани
низои нажодї, миллї, иљтимої ва динї
даъват мекунад.
Ифротгароёни динї аз љихати динї
асосноккунии
фаъолияти
бо
дин
рауйпўшкардашудае аст, ба зўран тағйир
додани сохти давлатї ё бо роҳи зўрї ғасб
намудани ҳокимият, халалдор кардани
истиқлолят ва якпорчагии давлат, бо ин
мақсад
барангехтани
душманї
ва
бадбинии динї равона карда шудааст.
Дар
марҳалаи
кунунї
мафҳуми
ифротгароии динї муқаррароти устувори
динї ё яке аз намудҳои шуури динии
муосир фаҳмида мешавад. (сарфи назар аз
он ки дар заминаҳои гуногуни динї
зуҳуроти тамоили ифротгарої сабабҳои
гуногун дорад). Дар бораи ифротгароии
динї ҳамчун ҳодисаи махсусе сухан рондан
мумкин аст, ки оғози арзи вуљуд кардани
он ба солҳои 70-80-уми қарни ХХ рост
меояд. Инро мо дар Шарқ дар мисоли
ҳаракатҳои «Толибон», «Ал-қоида» ва
«Ҳизб-ут-таҳрир»
мушоҳида
карда
метавонем. Тољикистон бо љумҳурии
ҳамсояи Афғонистон ҳаммарз аст ва шояд
ин омил сабаб гашта, ки дар љумҳурии мо
љиноятҳои хусусияти экстремистидошта

бештар ба чашм мерасанд ва ба ҳаёти
осоиштаи мардум таҳдид мекунанд.
Воқеан, љумҳурии мо хусусиятҳои хоси
худро дорад ва мақоми ҳаммарзї яке аз
онҳост. Агар шумо шаҳру ноҳияҳои
Љумҳуриро хуб донед, дарк хоҳед кард, ки
барои ба ягон љумҳурї рафтан, лозим
меояд, ки марзи давлати ҳамсояро убур
намої. Мо бо Афғонистон рафтуомади
озод, яъне бераводид дорем. Шояд ин
омилҳо сабаб бошанд, ки гурўҳҳои
ғайриқонунии экстримистї ин минтақаро
мавриди фаъолияти худ қарор дода
бошанд ва ба ҳар ҳол ба фикри ман
омилҳои дигаре ҳам ҳаст.
Иљрои қонунҳои Љумҳурии Тољикистон
«Дар
бораи
мубориза
бар
зидди
терроризм» ва «Дар бораи мубориза бар
задди экстремизм» аз ҳар яки мо
масъулияту
ҳушёрии
сиёcї,
имону
эътиқоди
комил
бар
принсипҳои
умумибашариамонро талаб менамояд. Чи
хеле, ки Президенти кишвар муҳтарам
Эмомалї Раҳмон дар Паёми худ ба
маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон, ки
(23.01.2015) баргузор гардид иброз дошт.
«…Ин ҳодисаҳо бори дигар исбот
намуданд, ки терроризм ва экстремизм аз
як љониб чун вабои аср хатари глобалии
љиддї буда, аз љониби дигар, амволи он
гувоҳ аст, ки террорист ватан, миллат ва
дину мазҳаб надорад, балки як таҳдиде ба
љомеаи љаҳон ва љони ҳар як сокини сайёра
аст. Ин зуҳуроти фалокатбор ҳељ умумияте
бо дин, аз љумла, бо дини мубини ислом
надорад ва бо истифода аз номи ислом ба
хотири ҳадафҳои сиёҳу ғаразноки сиёсї
содир карда мешавад. Ва ин масъаларо
дар чорабиниҳои сатҳи олї, аз љумла, аз
минбари баланди Созмони Милали
Муттаҳид борҳо иброз дошта будам ва
имрўз бори дигар изҳор менамоям, ки
номи
поки
исломро
бо
зуҳуроти
даҳшатноку нафратовари терроризм олуда
кардан иштибоҳи маҳз аст».
Бинобар ин моро зарур аст, ки пеши
роҳи ифротгароиро гирем ва ба ин гуна
равияҳо роҳ надиҳем. Мо љавононро бояд
дар руҳияи ватандўстию ватанпарварї
тарбия намоем, то ин ки сазовори давру
замон бошанд.

Сафарќул Гулмирзоев, омўзгори
кафедраи «Фанњои гуманитарї»
Проблемањои њозираи маданияти
миллии тољик
Тољикистон 10 соли стиќлолияти миллии
худро паси сар карда, ба асри ХХ1 бо
ќадамњои устувор ворид гардид. Лекин,
дар назди халќи тољик масъалањои муњими
маданї, иљтимої, иќтисодї истодаанд, ки
њалли онњо ба дўши шањрвандон, ва
махсусан љавонон њавола гардидааст. Яке
аз онњо масоили худшиносии миллї ва
ифтихори миллї мебошад, ки оид ба он
Президенти
Љумњурии
Тољикистон
Эмомалї Рањмон аз рўзи аввали ба сари
ќудрат омаданаш дар њар як баромади худ
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махсус таъкид карда мегузарад. Масалан,
дар баромадњои ў бо номи «Сабаќњои
таърих
ва
озмоишњои
мактаби
истиќлолият», «Шоњроњи абрешим – пули
заррини гузашта, имрўз ва оянда», «Руњи
љовидонаи Бохтар ва Вахши њаётбахш»,
«Тољикон дар оинаи таърих», «Дирўз ва
имрўзи Тољикистон», «Давраи тиллоии
тољикон» ва ѓайра оид ба ин масъала
суханронї намудааст.
Руњу равони фарзанди фарзонаи халќ
Бобољон Fафуров шод бод, ки шоњасари
безаволи ў «Тољикон» воќеан шиносномаи
миллати мо гардида, барои ташаккули
худшиносии миллї ва рушди тафаккури
таърихии мардуми мо хизмати арзанда
намуд. Ин марди бузург аз осорхонаи
беинтињои таърих осори тамаддун ва
мероси фарњангии миллати тољикро зарразарра љамъ оварда, ба риштаи тањрир
кашид, танзиму даврабандї кард ва ба
оламиён исбот намуд, ки тољикон
ќадимтарин сокинон ва соњибони ин марзу
бум буданд ва њастанд. Асари «Тољикон»
воќеан шуълае буд, ки ба сањифањои
таърихи фаромўшгаштаи миллати тољик
равшанї андохта, падидањои худшиносию
ифтихори миллиро ба бор овард ва ба
фарзандони бедордилу фидої рўњу мадор
бахшид. Вазифаи мо ин аст, ки ин
падидањоро пойдор ва устувор намоем.
Лекин, имрўз на њар як намояндаи
мардуми тољик ва њатто на њар як
соњибмаълумот ин китобро бо нўги ќалам
мутолиа намудааст. Махсусан, љавонон, ки
ояндаи давлату миллат њастанд, ин
дастури бебањоро китоби рўимизии худ
намуда, дорои њисси ифтихори миллї
гарданд.
Дар яке аз баромадњояш Президенти
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
гуфтааст: «То он даме, ки худшиносии
таърихии миллат, ифтихор аз мансубияти
миллї дар шуури њар як фард, аз коргару
дењќони оддї сар карда, то раиси љумњур
пайдо нагардад, то он даме, ки манфиати
милї ба њар як шањрванд арзиши олї
нагардад, то он даме, ки обрўю эътибори
њар як шањрванд аз хизмат ба Ватан,
миллат
муайян
нагардад,
давлати
соњибихтиёрро бо тамоми љузъиёташ
ташкил кардан аз имкон берун мемонад».
Роњи худшиносии миллї дар назари
мардуми тољик, арзиши муайян пайдо
кардани тољик аст, новобаста ба
мансубияти мањаллии он. Ин маънои онро
надорад, ки нисбат ба дигар халќу
миллатњое, ки њамроњи мо бародарона
зиндагї мекунанд, беэътиної кард.
Њаргиз, чунки чунин гузориши масъала ба
миллатчигї мебарад.
Парвиз Мирзоев, омўзгори кафедраи
Фанњои гуманитарї
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Ба пешвози 700 солагии Мир
Саид Алии Њамадонї
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намоӣ. Ниҳоят Амир Темур ночор шуда,

мубади мағлубшуда дар ҳаво пайдо

мулки Кўлобро ба Сайид Алии Ҳамадонӣ

мешавад. Ҳар гоњ ки боло баромаданї

туњфа мекунад.

мешавад, он кафш ба сари ў бархурда

Ривоятҳо дар бораи Мир Сайид Алии
Ҳамадонӣ
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ яке аз

кишвари Кашмири сењрнок расидан дар

олимони бузурги фалсафа, иллоҳиёт ва

музофоти

адиби ширинсухани форсу тоҷик ба шумор

олимони он диёр вохўрду байни онҳо

меравад. Асарҳои ӯ дар китобхонаҳои

бахси домандоре сурат гирифт. Яке аз он

машҳури Эрон, Покистон, Ҳиндустон ва

уламо, ки дар заковат машҳури дунё буд,

ки пири хиради кашмириён дар пеши

Тошканд

ганҷинаи

ба Сайид Алии Ҳамадонӣ соатҳои тўлонї

Сайид

шаҳри

баҳсу мунозира кард. Ахиран саволу ҷавоб

мегардад, ҳама қавми ў дини исломро

дар атрофи гове, ки назди маъбадхона буд,

қабул карда, то охир ба ў содиқ

маҳфузанд.

Пажўхишгоҳи

Дар

ховаршиносии

Душанбе 52 асари ӯ гирдоварӣ шудааст.

Сайид

Алии

Ҳамадонӣ

Кабарсавод

бо

баъди
як

ба

гурўњи

ба сўйи замин сарозераш мекунад.
Оќибат ба зарбаи пай дар пайи кафши
соњибкаромат мўбад ба назди ќавмаш
шармандавор бармегардад.Баъди он,
Алии

Ҳамадонї

муттањам

мемонанд. Аз ҳамин давр сар карда,
на танҳо дини мубини ислом, балки
забони форсї-тоҷикї низ дар ин
ноҳияи Ҳиндустон ављу барори тоза
пайдо кард.
Маъруф Камолов, донишљўи
бахши авали гурўњи 430103 а

ЃОЛИБОНИ МО
Ъ
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ ҳангоми
яке аз сафарҳояш дар Хатлон муддате
истиқомат ихтиёр карда, аз Амир Темур
хоҳиш мекунад, ки мулки Хатлонро ба ӯ
ҳадя созад. Амир Темур ин дархости ӯро
рад мекунад. Саид Алии Ҳамадонї аз ин
ранљида, ба сўйи Самарқанд хасчўбаеро
баҳри ҳалокати Амир Темур мепартояд.
Ҳамин

вақт

Балогардон,

Баҳовиддини
ки

Дар

Нақшбанди

ављ мегирад.
Ҳалли ин масъала он буд, ки вазъи гов
муайян карда шавад. Олими кашмирӣ
аввалан ба ин савол ҷавоб доданӣ шуда
мегӯяд,ки гов дар вуҷуди худ гўсола дорад,
ки пешонаи он мисли пешонаи модараш
сафед аст. Сайид Алии Ҳамадонї ҳарфи
худро тавзех дода, илова мекунад, ки аслан
пешонаи гўсола сафед нест, балки нўги

Самарқанд

думаш сафед аст. Гўсола дар шиками

мезистааст, он хасчубаро аз ҳаво дошта

модараш тавре хоб аст, ки сафедии нўги

гирифта, назди Амир Темур мебарад ва

думи

иброз медорад, ки Сайид Алии Ҳамадонї
аз ин рафтори ту дар ғазаб шуда, туро ана
ба ҳамин хасчўба ҳалок месозад. Агар
мулки Кӯлобро ба ў набахшї, ҳалокати ту
ногузир аст. Амир Темур ин дафъа ҳам
розї

намешавад.

гўсола

дар

пешонааш

ҷой

гирифтааст. Барои аниќ кардани фикрњои

мухталиф бошандагони он љо говро
сар мебуранд ва гўсоларо мебинанд,
ки воќеан пешонааш не, балки нўги
думаш

сафед

будааст.

Мўбади

Сайид

Алии

дигареро

равон

кашмирї аз мағлубияташ дар назди

мекунад ва боз Баҳовиддини Балогардон

қавми хеш шармсор гашта, ҳамон

онро аз ҳаво дошта мегирад. Ба Амир

замон ба ҳаво парвоз карда, ногаҳон

Темур мегӯяд, ки ман дигар қудрат ва

аз чашм нопадид мешавад. Ҳазрати

тавоної надорам. Яќин хасчўбаи дигар

Алии Ҳамадонӣ кафши пояшро ба

туро несту нобуд мекунад. Салохи кор он

ҳаво мепартояд ва дар як мижа задан

Ҳамадонї

Боз

хасчўбаи

Ортиќов Муњиддин донишљўи бахши
4-уми гурўњи 430103 соли гузашта барои
иштироки фаъолона дар мусобиќаи
љумњуриявии
тирпаронї
аз
камони
пневматикї миёни љавонон дар шањри
Душанбе
бо ифтихорнома сарфароз
гардонида шуд.

Њамчунин
соли
сипаришуда
донишљўёни Донишкада дар олимпиадаи
љумњуриявии донишљўени мактабњои олї
фаъолона иштирок намуда, соњиби љойњои
намоён ва ифтихорномањои Вазорати
маориф ва илм гардиданд. Аз љумла
донишљўи бахши 3 ихтисоси 1 – 430101
“Нерўгоњњои барќї” Шамсуллоев Бобољон
аз фанни физика сазовори љойи дуюм
гардид.

аст, ки дархости Алии Ҳамадониро иҷро
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НУРАФШОН
Бартарияти маркази барќу
гармидињї
Имрўзњо
дар
Љумњурї
теъдоди
истеъмолкунандагони энергияи электрикї
зиёд шуда истодааст. Азбаски дар
мамлакати мо бештар НБО-и энергияи
электрикї
истењсол
мекунанд,
ин
нерўгоњњои
обї
талаботњои
истеъмолкунандагони
энергияи
электрикиро дар тамоми як сол
ба
пуррагї таъмин карда наметавонад. Чунки
дар фасли зимистон аз сабаби ях кардани
пиряхњо, камшавии об дар обанборњо ба
назар мерасад. Пас, ба мо зарур аст, ки
барои
таъмин
намудани ањолии
кишварамон ба энергияи электрикї аз
дигар намуди нерўгоњ истифода бурд.
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Чи хеле ки дар Паём ќайд карда шуд,
танњо дар соли 2014 агрегати якуми
навбати аввали маркази барќу гармидињии
«Душанбе -2» бо иќтидори 220 мегаватт ба
кор дароварда шуда сохтмони навбати
дуюми он оѓоз гардид, ки соли 2017 бо дар
назардошти навбати аввал бо иќтидори
400 мегаватт ба истифода дода мешавад.
Љумњурии Тољикистон љињати расидан
ба се њадафи стратегии
истиќлолияти

худ – таъмини

энергетикї,

амнияти

озуќаворї ва рањо намудани кишвар аз
бунбасти

коммуникатсионї

мунтазам

талош намуда, дар ин самт барнома ва
лоињањои гуногуни њаётан муњимро амалї
месозад.
Аз ин рў, Тољикистон љињати расидан ба
яке аз њадафњои стратегии худ, яъне ба
даст овардани истиќлолияти энергетикии
кишвар саъю талош карда истодааст.

Саидзода Хуршеди Њусейн, днишљўи
бахши 3-и гуруњи 530105.
Робитањои хориљии илмї

Ба мо бењтар аст, ки аз Маркази барќу
гармидињї (ТЭЦ) истифода барем. Ин
намуди неругоњ бо якчанд бартариятњои
хоси худ аз нерўгоњњои обї фарќкунанда
аст. Дар љумњурии мо шумораи ин нерўгоњ
кам аст, лекин дар солњои охир афзоиш
ёфта истодааст. Љолиби диќќат аст, ки дар
ин нерўгоњ дар баробари истењсоли
энергияи электрикї њамчунон энергияи
гармї барои гармкунии манзилњою
иморатњо ва додани оби гарму буѓ ба
соњањои гуногуни истењсолот, ба мисли
соњаи кимиёвї, бофандагї, металлургї ва
дигарњо бо маќсади истењсолиашон
истифода мешаванд.
Дар шањри Ќўрѓонтеппа Маркази барќу
гармидињї (ТЭЦ) дар давраи собиќ
Итињоди Шўравї сохта шуда буд,
фаъолият мекард, ки як ќисми муайяни
ањолии шањрро бо оби
гарм ва бо
энергияи электрикї таъмин мекард. Њоло
бошад ин нерўгоњ аз фаъолият боз
мондааст. Дар шањри Душанбе бошад
Маркази барќу гармидињии «Душанбе -1»
бо иќтидори 100 мегаватт кор мекунад.

Тибќи шартномањои тарафайн дар
соли тањсили 2014 -2015 1 нафар доншљўи
курси 4 аз рўи ихтисоси 530105 –
Автоматонии
њаракатоварањои
барќї
барои тањсил ба Донишгоњи давлатии
электротехникии Санкт – Петербург ба
номи В.И. Ульянов (Ленин) фиристода
шудааст.
Ассистентони
кафедраи
“Автоматонии њаракатоварањои барќї”
Исмоил Носиров ва Рустам Ќањоров
коромўзии илмиро дар Донишгоњи
давлатии электротехникии Санкт –
Петербург ба номи В.И. Ульянов (Ленин)
давом дода истодаанд. Ду нафар омўзгори
љавони кафедраи “Таъминоти барќ ва
њифзи релейї” Илњом Махсумов ва
Музаффар
Холназаров
дар
асоси
шартномањои тарафайн барои коромўзии
илмї ба Донишгоњи давлатии энергетикии
Иваново ба номи В.И. Ленин фиристода
шудаанд.
Бо дастгирии бевоситаи Вазорати
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон
тавассути
маркази
барномањои
байналмилалї, квотаи байналмиллалии
Президентии
“Дурахшандагон”
Обидљони Шањобиддин ба Донишгоњи
геологї – тањќиќотии Москва ба номи С.
Орджинкидзе ва тавассути квотаи

МУЊАРРИРИ МАСЪУЛ
Абдуалиев Бахтиёр
Нашрияи Донишкадаи
энергетикии Тољикистон

ТАРРОЊ
Љураев Рустам

Федератсияи Россия барои шањрвандони
Љумњурии Тољикистон Зоир Сармисоќов
ба Донишгоњи давлатии Алтай барои
тањсил ба аспирантура фиристода шуданд.
Ассистенти кафедраи “Нерўгоњњо ва
шабакањои барќї” Насим Раупов ва
ассистенти
кафедраи
“Автоматонии
њаракатоварањои
барќї”
Ашуралї
Рањматуллоев
дар
шуъбаи
рўзонаи
аспирантураи
Донишгоњи
давлатии
техникии
Ќирѓизистон
ба
номи
И. Раззаков тањсил доранд. Ассистенти
кафедраи “Таъминоти барќ ва њифзи
релейї” Нурмањмад Шарипов дар курси 2юми
шуъбаи рўзонаи аспирантураи
Донишгоњи Давлатии Техникии ба номи
И.И. Палзуноваи шањри
Барнаули
Федератсияи Русия аз рўи ихтисоси 05-1404- дар мавзўи “Энергоустановки на
основе возобновлямых выдов энергии”
тањсил дорад.
Дар соли гузашта 4 нафар омўзгор ба
муассисањои тањсилоти олии касбии
Федератсияи Россия барои коромўзии
илмї ва 5 нафар омўзгорони љавони
Донишкада барои тањсил ба шуъбаи
рўзонаи
аспирантураи
муассисањои
тањсилоти олии касбии Федератсияи
Россия
ва
Љумњурии
Ќирѓизистон
фиристода шудаанд.
Моњи октябри соли љорї мудири
кафедраи
“Электроникаи квантї ва
таљњизотњои электроникаи оптикї” – и
Донишгоњи давлатии электротехникии
Санкт – Петербург ба номи В.И. Ульянов
(Ленин)
доктори
илмњои
техникї,
профессор Афанасев Валентин Петрович
дар самти табодули таљрибаи омўзгорон
барои хондани курси лексия ба Донишкада
даъват шуда буд.
Бо маќсади аз наздик шинос шудан бо
фаъолияти
Донишкада намояндагони
Донишгоњи
давлатии нафту техникии
Уфа, Донишгоњи давлатии агротехнологии
Рязан ба номи П.А. Костычёв
ва
намояндагони Донишгоњи электротехники
шањри Санкт-Петербург (ЛЭТИ), ба номи
В.И. Ульянов (Ленин) ташриф оварда
буданд. Њангоми ташрифи мењмонон
онњоро намояндагони Вазорати маориф ва
илми Љумњурии Тољикистон њамроњї
намуданд.
Фирдавс Бобохонов, саромўзгори
кафедраи “Сохтмони гидротехникї ва
фанњои умуми техникї”

ЊАЙАТИ МУШОВАРА:

Хайрулло Назаров
Диловаршо Исоев
Кибриё Мирзоева
Зарина Шарифова

Нишонаи мо: 735140, шањри Ќурѓон-теппа куч. Бобољон Ѓафуров -27 Донишкадаи энергетикии Тољикистон
Телефонњо:918-95-22-51, 918-67-43-18. E-mail: Juraev-rustam@mail.ru. Web: www.det.tj
Рўзнома моње як маротиба дар Маркази инноватсионнї ва парки технологии Донишкадаи энергетикии Тољикистон
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