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Ҳарчанд баъзе нишондиҳандаҳои иқ-
тисодӣ-иҷтимоии солҳои баъди 2000-ум
ба сатҳи солҳои охири ҳаштодум нара-
сида бошад ҳам, аммо мо инкишофи иқ-
тисоди миллии давраи истиқлолро чун
рушди софи иқтисодӣ дар роҳи тарҳ-
резӣ ва таъмини истиқлолияти иқтисо-
дии кишварамон мепиндорем…

Эмомалӣ Раҳмон.
Давлати навбунёд ва соҳибистиқлоли

тоҷик чун дигар кишварҳо ба тамаддун ра-
сида, кӯшиш ба харҷ додааст, ки дар ма-
сири фаъолияти иқтисодӣ бештар ба
идоракунии иқтисодӣ (истифода аз фи-
шангҳои андозу буҷет) такя намояд ва ба
такмилу густариши фишангҳои иктисодӣ, ки
ба ҳавасмандию ташаббускории мардуми
кишвар дар рушди бойигарии миллӣ мусои-
дат мекунад, ҷидду ҷаҳд намояд.

Истиқлолияти давлатӣ, пеш аз ҳама, им-
коният дод, ки тамоми сарватҳои табиӣ, иқ-
тисодӣ, зеҳнӣ ва арзишҳои миллии дар
тӯли асрҳо ташаккулёфта соҳиби аслии
худро ёбад ва ба манфиати миллат сама-
ранок истифода шавад.

Бояд қайд кард, ки истиқлоли давлатии
мо дар марҳилаи гузариш аз як низоми иқ-
тисодӣ-иҷтимоӣ ба низоми комилан нав ба
даст омада буд. Агар соҳибистиқлолӣ, аз як
тараф, заминаи асосии ташаккули иқтисоди
миллӣ бошад, аз тарафи дигар, пойдории
истиқлолият ба устувории иқтисоди миллӣ
алоқамандии зич дорад.

Барномагирии рушди ҳаёти иҷтимоӣ-иқ-
тисодии минтақаҳо дар фаъолияти давлат
ба ҳукми анаъана даромада, шаффофияти
татбиқи сиёсати иқтисодиву иҷтимоии киш-
вар ба назар мерасад. Поягузор ва клас-
сики илмҳои иқтисодӣ А.Смит таъкид карда

буд, ки агар дар ҷомеа «пойдории сулх, ан-
дозҳои тоқатпазир ва идоракунии муъта-
дил» таъмин шавад, пас, заминаҳои воқеии
инкишофи иқтисодӣ устувор мегарданд.
Таҳлилҳои солҳои охир нишон медиҳанд,
ки ин аксиомаҳои бунёдӣ (фудаменталӣ)-и
олим-иқтисодчии бузурги англис дар ҷо-
меаи мо ҷомаи амал пӯшидааст: 

• таъмини суботи макроиқтисодӣ ва ба
вуҷуд овардани заминаҳои мусоид барои
инкишофи пойдор; 

• амалӣ намудани ислоҳоти куллии сох-
торӣ (тағйироти институтсионалӣ мутобик
ба иқтисоди бозорӣ); 

• ислоҳот ва баланд
бардоштани самароно-
кии бахши идоракунии дав-
латӣ; инкишофи иҷтимоиёт ва ғ. 

Фазои ягонаи иқтисодӣ дар асоси қонун-
гузории ягона, воҳиди ягонаи пулӣ, низоми
умумии қарзию пулӣ ва молиявӣ фароҳам
омадааст. Солҳои охир дар кишвар инсти-
тутҳои рушди минтақавӣ, аз ҷумла раёсати
рушди минтақавии Вазорати рушди иқтисод
ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи
рушди минтақавии назди Президенти Ҷум-
ҳурии Тоҷикистон, Фонди дастгирии соҳиб-
корӣ, донишгоҳҳои муҳандисию техникӣ,
коллеҷҳо ва литсейҳо, Маркази таълимӣ-
касбии калонсолон, лизинг ва суғурта дар
минтақаҳо, филиалҳои бонкҳо ва ташкилот-
ҳои маблағгузории хурд, Ассотсиатсияи
соҳибкорон, фондҳои боварӣ, Шӯроҳои ша-
рикии давлат ва бахши хусусӣ, Шӯроҳои
беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар
назди сарони минтақаҳо, ташкилоти ҷам-

ъиятиии “Маркази рушди сайёҳӣ”, инчунин
минтақаҳои озоди иқтисодӣ таъсис дода
шудаанд, ки онҳо чорчӯбаҳои ҳуқуқиро муа-
йян намуда, фаъолияти озодонаи субъект-
ҳои иқтисодиро аз ҳар гуна падидаҳои
номатлуб (зӯроварӣ, фиребу ғорат, таҷо-
вузи табиат, зарар ба ҷомеа ва ғ.) эмин ме-
доранд. 

Тавсеаи заминаи андозбандӣ ва об-
ъектҳои андозбандӣ, таъмини пурраи вори-
доти андозҳо ба буҷет, таъмини истифодаи
мақсаднок ва самараноки маблағҳои
буҷетӣ, яъне истифодаи маблағҳои буҷетӣ

дар асоси барномаҳои
махсуси соҳавӣ дар
фаъолияти мунта-

зами давлат қарор ги-
рифтааст. 

Оид ба баланд бардоштани сатҳи эъти-
моднокии низоми бонкӣ, рушди минбаъдаи
қарздиҳӣ, аз ҷумла қарздиҳии ипотекӣ
барои манзил, паст намудани фоизи қарз-
ҳо, бахусус дар соҳаҳои истеҳсолӣ чораҳои
мушаххас андешида шудааст. 

Устувор гаштани неруи мудофиавии
кишвар, ваксинакунонии аҳолӣ, сафарба-
рии захираҳову сармояҳо бобати раҳоӣ
ёфтан аз бунбасти коммуникатсионӣ, симои
замонавӣ ба худ гирифтан ва сарсабз гаш-
тани шаҳру деҳот, ташкили як қатор шаба-
каҳои телевизонӣ, радио ва пайваст шудан
ба системаи кайҳонӣ ва ғ. мисоли васеъша-
вии доираи истеҳсоли неъматҳои уму-
миҷамъиятӣ (истифодаи умумӣ) мебошад.

Ташаккули маънавияти солими ҷомеа,
маорифу ҳифзи сиҳатии омма, муҳити зист,

фарҳанг, варзиш ва риояи қонунгузориву
таъмини амнияту тартиботи ҷамъиятӣ аз
омилҳои ғайрииқтисодии (империализми
иқтисодӣ) рушд ва ташаккули иқтисоди
миллӣ мебошанд. Мутаффакири бузурги
миллати тоҷик Носири Хусрав таъкид карда
буд: 

Адл аст вориси ҳама осори ақли пок, 
Ақл аст офтоби дилу адл аз ӯ зиёст.
Итминони комил дорем, ки бо баробари

инкишофи соҳаи маорифу фарҳанг қонун-
гузориву таъмини амният, маънавияти со-
лими ҷомеа боло меравад. Муваффа-
қиятҳое, ки тайи сӣ соли сипаришуда ба
даст омад, руҷӯю мароми созандагии мар-
думи кишвар ва иқдомҳои бузурги ҷомеа-
сози Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ -
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон за-
минаҳои тавоноест барои идома додани
корҳои бузург дар марҳилаи нави та-
раққиёт. Аз ин ҳадафҳои бузурге, ки барои
иҷрои он камар бастем, шиори Яъқуб ибни
Лайси Саффорӣ ба хотир меояд: «Ман до-
нистам, ки шарбати марг чашиданист, пас,
дар кори баланд талаф  шавам, беҳ ки дар
кори паст бимирам». 

Таманно мекунем, ки тамоми мардуми
бовиқору ҷомеасози кишвару вилоят бо
чунин шиор фаъолият бурда, ба корҳои бу-
зурги созандагӣ даст зананд, то ин ки
наслҳои ояндаи мо аз моён мисли моён, ки
аз гузаштагони худ ифтихор мекунем, иф-
тихор кунанд.

Насибахон ШАРОПОВА, 
унвонҷӯй, сардори шуъбаи корҳои

илмӣ-тадқиқотӣ ва нашрияҳои даврӣ. 

Истиқлолият ва иқтисодиёт

Неъмати бебаҳо ва волои ҳаёт

Беҳтарин 
донандагони 
Кодекси андоз
Бо ибтикори раёсати андоз дар вилояти Суғд озмуни ви-

лоятии “Маданияти андозсупорӣ – баҳои бофарҳангии
ҷомеа” баргузор гардид, ки дар он донишҷӯёни филиали До-
нишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара низ иш-
тирок намуданд.

Дар озмун донишҷӯйи таълимгоҳамон Усулиддин Ориф-
ҷонзода аз рӯйи номинатсияи “Беҳтарин донандаи Кодекси
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон” ғолиб гардид ва ӯ бо дипломи
дараҷаи якум ва туҳфаи хотиравии қиматнок – ноутбук сар-
фароз гардонида шуд.

Ҳамчунин барои иштироки фаъолона мудири кафедраи
иқтисодиёт ва менеҷмент, н.и.и. Ҳомидов И.М. ва донишҷӯй
Фараҳноз Ӯрмонова бо сипоснома қадр карда шуданд.

Шиори беҳтарин
Соли 2021 – соли 30-юмин солгарди Истиқлолияти дав-

латии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таълимгоҳи мо соли бо-
барор ва хотирмон гардида истодааст. Баробари
дастовардҳои назаррас дар озмунҳои ҷумҳуриявии дониш-
ҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар таҳти ун-
вони «Дониш талабу бузургӣ омўз...», барои дарёфти Ҷоми
Академияи миллии илми Тоҷикистон, Ҷоми раёсати ДССХ
ва дигар озмуну мусобиқаҳо донишҷӯёни мо дар озмуни ви-
лоятии «Коррупсия падидаи номатлуби ҷаҳони муосир» низ
пирӯзӣ ба даст оварданд. 

Дар он донишҷӯёни таълимгоҳи мо бо роҳбарии мудири
кафедраи фанҳои гуманитарӣ, н.и.ҳ. Носиров Н.Б. дар но-
минатсияи “Шиори беҳтарин” иштирок намуда, Дилшод
Тоҷибоев сазовори ҷойи якум, Ганҷина Домуллоҷонова са-
зовори ҷойи дуюм ва Азиза Ҷабборова сазовори ифтихор-
нома ва туҳфаҳои беҳтарин гардиданд.

Ҳамчунин директори филиали Донишгоҳ, н.и.и. Холиқ-
зода М.Ғ. барои иштироки фаъолона ва ҳамкории судманд
дар баргузории озмуни вилоятии мазкур бо раҳматнома сар-
фароз rapдонида шуд.

Мулоқот бо Фарзона
Дар арафаи 24-умин солгарди Рӯзи Ваҳдати миллӣ сил-

силаи мулоқотҳои шоирони ваҳдатсаро бо сарварии Шоири
халқии Тоҷикистон Фарзона бо аҳли зиё, қаламкашон, ҳаво-
дорони сухани ноб ва дӯстдорони каломи бадеъ, устодону
донишҷӯён ва хонандагони макотиби оливу миёнаи Исфара
баргузор гардид.

Ҳамчунин Шоири халқии Тоҷикистон Фарзона аз таълим-
гоҳи мо дидан намуд. 

Шоираро устодони таълимгоҳ бо сарварии директори фи-
лиал н.и.и. Холиқзода М.Ғ самимона истиқбол гирифтанд. Ӯ
бо шароити таҳсил, синфхонаю озмоишгоҳҳои таълимӣ,
маркази рушди касбият ва таҷрибаомӯзӣ, парки технологӣ,
намоиши маҳсулоти истеҳсолшаванда, дастовардҳои мак-
таби олии Исфара ошно гардида, қаноатмандии хешро аз
фаъолияту мавҷудияти чунин махзани илму ҳунар дар ин
минтақаи биҳиштосои вилоят изҳор кард ва кулли омӯзгорон
ва донишҷӯёнро ба ҷашнҳои муқаддаси миллӣ шодбош
гуфта, ба фаъолияти минбаъдаи муассисаи таълимӣ комё-
биҳо орзу намуд.

Байни Фарзона ва устодон суҳбати самимие доир гардид,
ки устодон аз ин нишаст як дунё лаззати маънавӣ бардош-
танд.

Мухбири худамон.

Рӯйдодҳо

Дар қаламрави кишвари соҳибистиқлоламон – Тоҷикис-
тон соли хониши 2021-2022 бо ду ҷашни бузург: Рўзи
дониш ва 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон оғоз мегардад. 

Аз он рӯзе, ки Тоҷикистони барои ҳар кадоми мо азиз
соҳиби истиқлолияти давлатӣ гашт, 30 сол сипарӣ меша-
вад. Ин солҳо солҳое буданд, ки мардуми олам мо - тоҷи-
конро аз наздик шинохт, маърифати халқамон боло рафт,
зиндагиамон мазмуни нав пайдо кард, ба атроф бо чашми
дигар менигаристагӣ шудем. 

Шукри роҳбари хирадманду дурандеш, шукри оромиву
осудагӣ, ки созандагиву ободкорӣ тӯли ин солҳо ба шиори
асосии  зиндагии мардуми тоҷик табдил ёфт. Обрӯю ну-
фузи тоҷику Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон боло рафту бо-
лотар меравад. Дар тамоми соҳаҳо пешравиҳои бузург
насибамон гашт. Маҳал, деҳа, шаҳреро ном бурдан маҳол
аст, ки аз файзи истиқлолият баҳра бурда, симояшро
дигар накарда бошад. Аз худ кардани иқтидорҳои нави
энергетикӣ, аз ҷумла ба фаъолият оғоз бахшидани НБО
“Роғун”, сохтмону азнавсозии роҳу пулҳо, бунёди корхо-
наҳои нав ба нав, мактабҳо, хонаҳои истиқоматӣ, дар та-
моми соҳаҳо ҷорӣ гаштани технологияи ба талаботи
замона мувофиқ, таъмини пешравии соҳаи кишоварзӣ ва
ғайраю ҳоказо шарту шароити  зиндагии мардуми тоҷикро
ба куллӣ дигар карданд. Агар “Тоҷикистон дар давраи
соҳибистиқлолӣ роҳи беш аз садсоларо тай кард” гӯем,
иштибоҳе намешавад.

Сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ, дастовард
дар ҳама соҳаҳо бо ҷонбозиву фидокориҳои фарзандони
бонангу номуси миллат, хосатан азму талошҳои зиёди

Пешвои муаззамамон, Президенти кишвар муҳтарам Эмо-
малӣ Раҳмон ба даст омаданд. Сарвари кишвар, барҳақ,
таъкид мекунанд, ки мо бояд ба қадри зиндагии орому
осойишта, ки насибамон гаштааст, бирасем. 

Дар хотир бояд дошт, ки барои соҳибӣ кардани ин
Ватан ва хоки муқаддаси он кӯшишу ғайрати худи ҷавонон
низ мавқеи хоса дорад. Дар дилу вуҷуди онҳо меҳр ба
илму ҳунаромӯзӣ, азхудкунии технологияи замонавӣ, омӯ-
зиши чуқури забонҳои модариву хориҷӣ, дӯстдории Ватану
миллат, оштинопазир будан ба ақидаву гароишҳои бего-
напарастӣ ва ғайраро мунтазам талқин кардан зарур аст.
Онҳо бояд ба қадри ғамхориву заҳматҳои Пешвои миллат,
Ҳукумати мамлакат, падару модар, омӯзгорон бирасанд ва
идомабахши корҳои наҷиби падарону бобоёни шуҳрат-
манди худ гарданд. 

Боиси ифтихор аст, ки ҷомеаи меҳнатии филиали До-
нишгоҳ баҳри дар амал татбиқ намудани дастуру супориш-
ҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат,
Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тайёр
кардани мутахассисони ватандӯсту хештаншиноси ҷавоб-
гӯйи бозори меҳнат пайваста ҷаҳду талош менамояд. Дас-
товардҳои устодону донишҷӯёни мо соли таҳсили гузашта
дар олимпида ва озмунҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ, ворид
гардидани тағйирот ба сохтор, таъсиси факултети нав,
ҷорӣ гардидани ихтисосҳои нав, афзудани теъдоди до-
нишҷӯён, роҳандозии маркази таълимии Repetitor.tj, фа-
ъолияти пурсамари парки технологӣ ва монанди инҳо да-
лели ин гуфтаҳоянд.

Дар ҳақиқат, амалкарди мактаби олӣ дар ин гӯшаи зе-
боманзару биҳиштосо ва наздисарҳадии кишварамон, фа-
роҳам омадани олимону мутахассисони варзида дар
тайёр кардани мутахассисони соҳаҳои мухталифи хоҷагии
халқ, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи меҳанпарастиву хеш-
таншиносӣ, меҳнатдӯстиву ахлоқи ҳамидаи инсонӣ дар
ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ, сиёсию маънавӣ ва фарҳан-
гиву илмии минтақа падидаи некест.

Итминони комил дорам, ки устодону донишҷӯёни мо
дар соли таҳсили нав аз Ҷашни пуршукӯҳи 30-солагии Ис-
тиқлолияти давлатӣ ва муваффақиятҳои соли таҳсили
қаблӣ рӯҳу илҳоми тоза гирифта, кӯшиш ба харҷ ме-
диҳанд, ки бешу беҳ аз пеш меҳнат карда, қарзи шаҳрван-
дии хешро дар назди халқу Ватан сидқидилона ба ҷо
меоранд ва ба комёбиҳои аз ин ҳам баландар ноил мегар-
данд. 

Устодону донишҷўёни гиромиқадр, якояки шумо ва дар
шахси шумо аҳли оилаатонро ба муносибати Ҷашни пур-
шукӯҳи 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии То-
ҷикистон ва оғози соли таҳсили 2021-2022 самимона
табрику таҳният гуфта, бароятон сиҳативу саломатӣ, сар-
баландию сарфарозӣ ва дар фаъолияти таълимиву тад-
қиқоти илмӣ ва омўзишу фатҳи қуллаҳои баланди илму
дониш барору комёбиҳои беназирро таманно менамоям.

Бигузор, Тоҷикистони  азизи мо боз ҳам ободтар, зин-
дагии сокинонаш беҳтар, мавқеаш дар арсаи байналхалқӣ
мустаҳкамтар гардад. Ид муборак, дӯстони меҳрубон!

Паёми шодбошии 
директори филиали Донишгоҳи технологии 

Тоҷикистон дар шаҳри Исфара, 
Холиқзода Музаффар Ғафур 

ба муносибати 30-солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рўзи дониш 
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Маслиҳати ҳамсабақ

Неъмати илм ва дониш огоҳӣ ёфтан аз фарозу
нишеб ва таҳаввулоти замон, аз неъматҳои пурарзиш
ва арзанда мебошад. Ончунон неъмате, ки инсон та-
вассути он метавонад зулумоти ҷаҳлу бефарҳангиро
ба илму фарҳанги асил табдил намояд. Оре, дониш
чароғи ақл, қуввати дил, дороиву сарват ва равшании
бузургест, ки касро аз ҳама гуна ранҷу кулфату дард
ва афсурдагиву эҳтиёҷ дур месозад. Дониш барои
инсон манбаи фазлу камол буда, ӯро бузургдил ме-
гардонад. Шахси донишманд дар ягон давру замон
ба душвориҳо рӯ ба рӯ намешавад, зеро маҳз донишу
хирад ӯро ба роҳи росту самарбахш раҳнамун месо-
зад. Тавассути ақлу заковати бузург ва хиради ба
роҳи дониш бадастовардааш метавонад соҳибкору
соҳибмаълумот ва соҳибиззат бигардад.

Бояд фаромӯш накунем, ки ягон шахс ба осонӣ
соҳиби дониши мукаммал шуда наме-
тавонад ва ҳамчун то ҳанӯз нафаре
пайдо нашудааст, ки аз омӯхтани илму
дониш пушаймон шуда бошад, баръакс, аксарият аз
наомӯхтан пушаймон ҳастанд. Шахсе, ки дар роҳи до-
нишомӯзӣ мекӯшад, ба тамоми душвориву нора-
соиҳои тоб меорад, зеро медонад, ки шахси
донишманд дар ҷомеа соҳибэътибору соҳибобрӯст.
Ашхоси бомаърифат кони ганҷи гуфтори ширину дил-
часп мебошанд. Дониш ганҷи бузургест, ки баробари
дунё арзиш дорад. Шахси бомаърифат касеро гӯянд,
ки ӯ ҳам илму дониш ва ҳам одобу ахлоқи наку дорад.
Пешрафту тараққиёти ҳар як ҷомеа аз маърифатно-
кии аҳли он вобастагии калон дорад. Миллати тоҷик
аз қадим ҳамчун халқи созанда, тамаддунофар ва
илмдӯст шинохта шудааст ва бузургтарин олимони
маъруфи ҷаҳонӣ инро эътироф кардаанд. 

Бесабаб нест, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ
- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба илму маориф аҳам-
мияти зиёде медиҳанд. Сохта ба истифода додани
садҳо бинои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ
ва олӣ дар.даврони соҳибистиқлолии кишвар гувоҳи
гуфтаҳои болост. Дар ҳар як суханронии худ Пешвои
муаззами миллат ба ҷавонон таъкид месозанд, ки
илм, бахусус илмҳои дақиқ ва табииро биомӯзанд, за-
бонҳои хориҷиро аз худ кунанд, касбу ҳунарҳои гуно-
гунро ёд гиранд. Ин андарзҳои тиллоии Пешвои
миллат ҳам баҳри беҳбуди ояндаи худи ҷавонон ва
ҳам ба манфиати ҳама қишрҳои ҷомеа мебошанд.

Дар замони муосир омода кардани мутахассисони
соҳибкасб бе донистани забонҳои хориҷӣ ва техно-

логияи замонавӣ но-
мумкин аст. Зеро на-
вигариҳои илми

муосир бештар тавассути забонҳои хориҷӣ фаҳмида
мешаванд. Дар натиҷаи пешрафти илм ҳамарӯза дар
ҷаҳон кашфиёту ихтирооти нав ба миён меоянд.
Ҳамаи ин самари илм аст.

Таъриху афкору андешаи инсонӣ исбот менамояд,
ки илму дониш ҳеҷ вақт душмани дин набуда, балки
ҳамвора бо ҳурофот, кӯҳнапарастӣ, бофтаҳои баъзе
диндорони бесаводу чаласавод муқобил буд ва
онҳоро мазаммат менамояд. Аз ин рӯ, ҳар як шахсро
зарур аст, ки барои омӯхтани илмҳои гуногун ва за-
бонҳои хориҷӣ саъю талош намояд. Инсони бомаъ-
рифат дар ҳама давру замон мартабаю мақоми
баланд дорад ва намунаи ибрати аҳли ҷомеа мебо-
шад.

Дар айни ҳол барои илмомӯзии ҷавонон шароити
мусоид муҳайё карда шудааст, вале бархе аз онҳо

онро самаранок истифода бурда
наметавонанд ва ё намехоҳанд.

Аксар вақт ба бедонишии худ
омӯзгор ва муассисаро гунаҳгор мепиндоранд. Вале
бояд хотиррасон намуд, ки аксарияти донишмандони
бузурги мо дар шароити ногувор ба воя расидаву зин-
дагӣ карда буданд, вале домони талабро аз каф
берун накарданд, илм омӯхтанду амал карданд ва
ному амали нек ба ёдгор гузоштанд.

Бисёр ҷавонони саодатманди кишвари мо, хуш-
бахтона, мунтазам дар озмунҳои байналмилалӣ ва
мусобиқаҳои варзишӣ ҷойҳои намоёнро ишғол мена-
моянд ва онҳо, барҳақ, ифтихори миллату Ватан ва
намунаи ибрати ҳамсолонашон мебошанд.

Бояд шогирдони мо бештари вақти худро дар ки-
тобхонаҳо ва толори варзишӣ гузаронанд ва аз суҳ-
бати ҷоҳилону беадабон ва амалҳои носавоб дур
шаванд. Омӯхтани илму маърифат ба ҳамаи афроди
ҷомеа зарур аст. Ҳар як фард бояд дар омӯхтани илм
ҳарис бошад. Алалхусус, ҷавонони моро зарур аст, ки
бештар ба илму ҳунар таваҷҷуҳ намоянд, то дар ин
роҳ ба дастовардҳои бештар ноил гарданд.

Дониш чароғи фурӯзонест, ки аз он дидагон рав-
шаниву нур ва дилҳо хушиву сурур мегиранд. Шахси
донишманд зинаторои ҳар анҷуман аст. Агар аз хурдӣ
то ба дами марг барои омӯхтани илму андӯхтани
дониш камар бандем, саҳве нахоҳад шуд, зеро асо-
ситарин ва беҳтарин амал дар зиндагии инсони асил
илм омӯхтан аст.

Наргис ОРТИҚОВА, 
сармутахассиси шуъбаи тарбия.

Бале, ҷавонон дар рушду
нумӯи кишвар ва мамлакати
биҳиштосои мо саҳми калон до-
ранд. Онҳо пешбарандаи ҷомеаи
навин буда, барои фазои софу
беғубор, хушбахтию осудагии
мардум ҷидду ҷаҳд мекунанд.
Маҳз бо шарофати суханони
пандомези гуҳарбори Асосгузори
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои
миллат, Президенти кишвар муҳ-
тарам Эмомалӣ Раҳмон  ҷавонон
ба худ қувваю далерию бебокӣ
гирифта, сар то сари дунё номи
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ливои
онро баланд мебардоранд. 

Дар ҳақиқат, дар даврони
илму технологияи
навин савияи до-
нишу ҷаҳонбинӣ,
малакаю маҳорат ва худшино-
сию худбинӣ самту ҷараёни нав
гирифта, ба насли наврас ва ҷа-
вонон таъсири мусбӣ гузошт ва
ҷаҳону замонро тобиши дигар
дод. Бо қувваи ҷавонон созанда-
гию ободкорӣ вусъати тоза пайдо
карда, бовари мардум ба ин
қишри ҷомеа зиёд гардид. Бино
бар ин, ҷамъият маҳз ба ҷавонон
такя мекунад ва онҳоро водор ва
ҳушёр мекунад, ки Ватану мил-
лати худро соҳибию вафодорӣ
намоянд. Бояд ҳама аз як гире-
бон сар бароварда, яктану якҷон
бошанд ва бо Пешвои худ ҳам-
марому ҳамроҳ гардида, халқи
тоҷикро пурқуввату далер гардо-
нида, барои оянда захираҳои
маънавию ҳаётӣ ва таърихи по-
кизаю рӯшан боқӣ гузоранд ва ба
насли оянда фазои беғубору зин-

дагии шоиста тақдим намоянд. 
Халқи соҳибмаърифату со-

ҳибтамаддуни тоҷик барои ҷаво-
нон ва насли имрӯза меҳнату
машаққат ва ҷонбозиҳои зиёде
кардааст. Яке аз ин шахсони бу-
зург Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ - Пешвои миллат, Прези-
денти кишвар, Қаҳрамони Тоҷи-
кистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон мебошанд. 

Ҷавонон дарк бояд намоянд,
ки қаҳрамон шудан дар ҳар
давру замон меҳнати ҳалол ва
покиро талаб мекунад. Худи
Пешвои муаззами миллат
деҳқонзодаанд ва нони ҳалоли

меҳнатиро чашида ба
камол расидаанд.

Фаъолияташонро аз
коргари одӣ оғоз намуда, бо
дуою меҳнати ҳалол он кас ба
мартабаҳои баланд ва обрӯю эъ-
тибор соҳиб гаштаанд. Бо дуои
модар роҳи пурпечутобро убур
карда қаҳрамонӣ нишон дода-
анд. Ниятҳою омоли Пешвои му-
аззами миллат амалӣ ва роҳи
ҷанг баста гардид, сулҳу салоҳ
ва оромӣ дар кишвар ҷорӣ шуд,
Тоҷикистон аз вартаи нобудшавӣ
раҳо гашт. 

Имсол ки 30-солагии Истиқло-
лияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон ботантана ҷашн гирифта
мешавад, наврасон ва ҷавонон
дар пайравӣ аз Пешвои муаз-
зами миллати худ баҳри гулгул-
шукуфии ин диёри азизамон
даҳчанд камар мебанданд.

Ҳанифа ИБРОҲИМОВА 
корманди китобхона.

Зи дониш зинда монӣ ҷовидонӣ

Мусоҳибае доштем бо донишҷӯйи
соли дувуми ихтисоси таъмини техни-
кии равандҳои истеҳолоти кишоварзӣ,
донишҷӯйи беҳтарини соли филиали
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, се
карат ғолиби олимпиадаҳои ҷумҳурия-
вии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти
олии касбӣ Мирзоев Асрорхон Шӯҳрат-
ҷонович.

Маромномаи зиндагии ӯ ин:
Мебош ба ҷидду ҷаҳд дар кор,
Домони талаб зи даст магзор.
Ҳар чиз, ки дил бар он барояд,
Гар ҷаҳд кунӣ, ба даст ояд
– Ассалом, Асрорхон. Ба “Гулистони

дониш”-и нашрияи “Навиди донишгоҳ”
хуш омадед. 

– Ваалайкум бар салом. Сипосгузорам
аз даъват.

– Муомила, одобу рафтор, тамкин,

омӯзиш, ҷаҳд, хислатҳои ҷавонмардо-
наатон шуморо дар назди омӯзгорону
донишҷӯёни муассисаи таълимӣ соҳи-
бэҳтиром гардонидааст. Гумон мекунам,
ин ҳама аз ҷавҳари зот бошад, дигар аз
тарбияи волидайн аст. Оилаатонро
барои мо муаррифӣ мекардед.

– Падарам Мизоев Шӯҳратҷон устои гул-
даст, соҳибзавқ, диди зебоипарастиашон
бениҳоят баланд аст. Хонаҳои орододаа-
шон ба табъу завқи соҳиби хонаҳо мениши-
над. 

Модарам Мирзоева Салимахон, ба маъ-
нои том, зани хона. Меҳрубон, ғамхор ва
ҳамзамон ба ману додараконам – Ислом-
хону Нуриддин сахтгир. Зани озода ва по-
кизакор. Аз мо – фарзандон низ озодагӣ ва
тартибро металабанд. Дуруст аст, ки дар
тарбияи ман волидайнам бисёр кӯшида-
анд, аммо дар ташаккули шахсияти ман,
мустақилият, омӯзиш, тарбияи ахлоқии ман
нақши муҳимро бобоям Насриддинов Ам-
руллохон, ки омӯзгори литсейи овозадори
№1 мебошанд ва модаркалонам Рухсора-
хон гузоштаанд. Пас аз он, ки тағоям бо ои-
лаашон ба муҳоҷират рафтанӣ шуданд, бо
маслиҳат набераи калонӣ – маро барои
ҳамроҳ будан, дар корҳои хоҷагӣ кумак на-
мудану “дасти рост” шудан ба тарбияи худ
гирифтанд. 

– Аҳли кормандони донишгоҳ аз
чунин донишҷӯйи фаъол, ки дар дониш-
гоҳ таҳсил мекунад, ифтихор дорад.
Гӯед, ки чӣ гуна ба ФДТТИ омадед?

– Тариқи квота ба Донишгоҳи миллии
тадқиқотии технологияи информатсионии
механикӣ ва оптикии шаҳри Санкт-Петер-
бург дохил шуда будам, азми сафар дош-
там, вале аз сабаби дар ҷаҳон паҳн ва
хурӯҷ кардани бемории каронавирус ва
баста шудани роҳҳо натавонистам дар Фе-
дератсияи Россия таҳсилро идома диҳам.
Бо мақсади умрро ба беҳудагӣ нагузарони-
дан, аз таҳсил дур намондан бо маслиҳати
пайвандон ҳуҷҷатҳоро ба ФДТТИ супори-
дам.

– Барои ширкат намудан дар олим-
пиадаи донишҷӯёни муассисаҳои таҳси-
лоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
барои дарёфти “Ҷоми Академияи мил-
лии илмҳои Тоҷикистон” кӣ далолат ва
роҳбарӣ намуд?

– Чун медонистанд, ки соли 2020 дар
олимпиадаи ҷумҳуриявии мактаббачагон
ширкат варзида, соҳиби медали нуқра
гашта будам, бо далолат, роҳбаладии шуъ-
баи илм, бевосита дастгирии директори до-
нишгоҳ н.и.и. Холиқзода М.Ғ., н.и.б

Усмонова Ш. ва устод Холиқов З. аввал дар
олимпиадаи донишҷӯёни муассисаҳои таҳ-
силоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои дарёфти “Ҷоми Академияи миллии
илмҳои Тоҷикистон” сазовори ҷойи сеюм
гаштам. Иштирок дар ин олимпиада барои
муваффақиятҳо роҳ кушод. Бори дувум дар
олимпиадаи донишҷӯёни муассисаҳои таҳ-
силоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои дарёфти “Ҷоми раёсати Донишкадаи
сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат” гирифтани
ҷойи дуюм муяссар гардид ва дафъаи
сеюм ба олимпиадаи ҷумҳуриявии дониш-
ҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти касбӣ зери
унвони “Дониш талабу бузургӣ омӯз....” бах-
шида ба ҷашни 30-солагии Истиқлолияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз фанни
технологияи информатсионӣ роҳнамоӣ кар-
данд ва соҳиби ҷойи аввал гаштам.

– Ҳар боре ки соҳиби ҷойҳои ифти-
хорӣ мегаштед, худро чӣ гуна эҳсос ме-
кардед?

– Албатта, хурсанд мешудам. Хурсандии
ман аз он буд, ки ба эътимоди шахсони ба
ман боваркарда – бобоям, устод Холиқов
Зарифҷон, Усмонова Шоистахон сазовор
гаштам ва дар майдони рақобати дониш
дастболо гаштам. Бовари ҳамин шахсон
маро барои мустақилона омӯхтан, ҷустан
водор мекард, суханони рӯҳбаландкунан-
даи онҳо болу пар мебахшид.

– Ба роҳандозии “Бистсолаи омӯзиш
ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ,
риёзӣ дар соҳаи илму маориф” чӣ ан-
деша доред?

– Илмҳои дақиқ бештар корбурди ақлро
талаб мекунад. Ва агар ҳадди ақалли мар-
думи кишвар илмҳои дақиқро дар сатҳи за-
рурӣ фаро нагирифта бошад, ба  кишвари
мутараққӣ  табдил додани Тоҷикистони азиз
имконнопазир аст. Бадбахтона, ҷавонон
барои омӯхтани илмҳои дақиқ рағбат ва та-
ваҷҷуҳ надоранд. Ин иқдоми Президенти
кишвар хеле саривақтиву тағйирдиҳандаи
ояндаи миллату кишвар буда, он ба сӯйи
дурахшониҳо роҳнамоест.

– Яке аз масъалаҳои муҳим дар назди
ҷамъият тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи
тафаккури техникист. Дар доираи ибо-
раи “тафаккури техникӣ” чиро мефаҳ-
мед?

– Ба гуфти Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷум-
ҳурии Тоҷикистон “Имрӯз бе илму инноват-
сия, технологияҳои инноватсиониву ком-
муникатсионӣ ва ташаккули ҷаҳонбинии
техникӣ қадаме ба пеш гузошта намеша-
вад”. Тафаккури техникӣ – ин рушди ҷаҳон-

бинии
илмии технологӣ ва техникии ҷомеа ва ис-
тифодаи дурусту самараноки он мебошад,
ки талаботи замон аст. Аммо барои ноил
шудан ба ин ҳадафи миллӣ бояд Вазорати
маориф ва илм бисёр чораҳо андешад ва
онро роҳандозӣ намояд. Чун як фарди
ҷомеа оид ба чанд масъалаҳои таҳсил ан-
дешаамро баён кардан мехоҳам:

Пеш аз ҳама, санҷиши тестӣ аз байн бар-
дошта шавад. Зеро дар санҷиши тестӣ
аксар дониш надошта бошанд ҳам, тасоду-
фан баҳои баланд мегиранд; завқи дони-
шандӯзӣ, ҷустуҷӯйи донишҷӯро коста
мегардонад.

Дигар, чун бо ҳамсолон – донишҷӯён аз
кадом гӯшаи кишвар набошанд, суҳбат ме-
кунам, аз тарз ва равиши кор қаноатманд
нестанд, имрӯз ҷавонон тарз ва усулҳои
беҳтарро хоҳонанд, системаи омӯзиши
навро меписанданд.

Ва, муҳим аз ҳама, баланд бардоштани
дастмузду ҳуқуқи омӯзгорон аст, то барои
фаро гирифтани донишҳо ва мукаммалгар-
донии малакаи омӯзгории худ аз болои худ
кор кунанд, ки нақши муҳим дорад дар ба-
ланд бардоштани сатҳи дониши хонанда-
гон.

– Донишгоҳро чӣ хел дидан мехоҳед?
– Имрӯзҳо роҳбарии донишгоҳро ҷавони

хирадпеша, равшанфикр ва устувор ба
уҳда доранд. Бо чунин тарзи корбарӣ дар
муддати чаҳор-панҷ сол донишгоҳ ҳам
симо ва ҳам нуфузашро баланд мебардо-
рад. Ва ба баъзе ҷавонон муроҷиат карда-
ниям, ки танҳо ва танҳо бо мақсади хондан
ба донишгоҳ дохил шаванд. Бовар дорам,
ки дар байни донишҷӯёни ФДТТИ ҷавонони
донишманд, соҳибзавқу ихтироъкор зиё-
данд, вале истеъдоди худро дар ин самтҳо
ошкор накардаанд. Агар донишҷӯён мақсад
дошта бошанд ва бо устодон ҳамкорӣ на-
муда, донишу завқи худро сайқал диҳанд,
аз байни онҳо олимон, ихтироъкорон ва
ҳам коркунони соҳибтахассуси ба талаботи
замон мувофиқ мебарояд. 

– Чӣ мақсад доред? 
Хонишро дар Донишгоҳи миллии тад-

қиқотии технологияи информатсионии ме-
ханикӣ ва оптикии шаҳри Санкт-Петербург
идома додан ва барномасози беҳтарин
шудан, дар ин самт фаъолият намудан дар
ягон корхона ва дар рушди ҷаҳонишавии
кишварам Тоҷикистон саҳм гузоштан.

– Бароятон амалишавии орзуҳоя-
тонро хоҳонем.

– Ташаккур.
Суҳбаторо Нигина РИЗОЕВА.
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Дониш талабу бузургӣ омӯз 

Раёсат, кумитаи иттифоқи касаба, ҷомеаи меҳнатии филиали До-
нишгоҳ ба корманди шуъбаи корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва нашрияҳои
даврии муассисаи таълимӣ, н.и.т. Бобоева Гулрабо Ваққосовна бино
бар даргузашти МОДАРАШ ғамшарикии хешро баён карда, аз дар-
гоҳи Худованд сабри ҷамил металабанд.

Ҷавонон - пайрави қаҳрамонон

Дунё пур аз ҷавонӣ
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