
     

Моҳномаи филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара, марти соли 2021, №3 (83)

Ба ифтихори 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷум-
ҳурии Тоҷикистон бо мақсади татбиқи дастуру ҳидоятҳои
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон во-
баста ба таҷлили сазовори 30-солагии Истиқлолияти
давлатӣ, Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ
(2019-2021), Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиат-
шиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои
2020-2040); ҷалби васеи олимону устодон, кормандон, до-
нишҷӯён ба рушди қобилияти илмӣ, эҷодӣ, баланд бардош-
тани завқи китобхонӣ, фаъолгардонии доираи забондонӣ,
такмили фаъолияти ҷустуҷӯйи мустақилона, таъмин ва тат-
биқи муносибати салоҳиятнокӣ, истифодаи техника ва тех-
нологияи иттилоотию иртиботӣ, аз бар намудани донишҳои
замонавӣ, инчунин арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фар-
ҳангӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, тайёр наму-
дани мутахассисони соҳибкасби рақобатпазир дар бозори
меҳнат ва дарёфти чеҳраҳои лаёқатманди дорои захи-
раҳои илмию зеҳнӣ; дастгирӣ, гиромидошт, қадршиносӣ ва
ҳавасмандгардонии симоҳое, ки дар даврони соҳибистиқ-
лолӣ дар фаъолият, таълиму тарбия, таҳқиқу пажӯҳиш,
омӯзиш ба комёбиҳои назаррас ноил гардида, хизмати
шоён кардаанд; вусъати фаъолият, ҷараёни таълиму тар-
бия, тақвияти таҳқиқу пажӯҳишгарӣ, баланд бардоштани
шавқу ҳавас ба меҳнати пурсамар ва омӯзиш, ҳавасманд-
гардонии пешқадамону фаъолон дар таълимгоҳамон аз

рӯйи номинатсияҳои зерин озмун-гиромидошти “30 симои
шоистаи даврони истиқлол дар филиали Донишгоҳи техно-
логии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара” эълон карда меша-
вад:

1. Сарвари шоистаи даврони истиқлол;
2. Муовини шоистаи сарвари даврони истиқлол;
3. Олими шоистаи даврони истиқлол; 
4. Муаллими калони шоистаи даврони истиқлол;
5. Омӯзгори шоистаи даврони истиқлол;
6. Муаллифи шоистаи китобҳои дарсии даврони истиқ-

лол;
7. Собиқадори шоистаи даврони истиқлол;
8. Куратори шоистаи даврони истиқлол;
9. Тарғибгари шоистаи даврони истиқлол;
10. Донандаи беҳтарини забонҳои хориҷӣ дар даврони

истиқлол;
11. Сермаҳсултарин муаллифи мақолаҳои илмии фан-

ҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар даврони истиқлол;
12. Сермаҳсултарин муаллифи мақолаҳои илмии фан-

ҳои ҷамъиятӣ ва башарӣ дар даврони истиқлол;
13. Роҳбари шоистаи воҳиди сохтории даврони истиқ-

лол;
14. Мутахассиси шоистаи даврони истиқлол;
15. Озмоишгари шоистаи даврони истиқлол;
16. Коргузори шоистаи даврони истиқлол;
17. Ҳунарманди шоистаи даврони истиқлол;
18. Ободкори шоистаи даврони истиқлол;

19. Покизакори шоистаи даврони истиқлол;
20. Фарҳангпарвари шоистаи даврони истиқлол;
21. Мураббии шоистаи варзиши даврони истиқлол;
22. Варзишгари шоистаи даврони истиқлол;
23. Ихтироъкори шоистаи даврони истиқлол;
24. Китобхони шоистаи даврони истиқлол;
25. Хатмкардаи муваффақи даврони истиқлол;
26. Донишҷӯйи шоистаи даврони истиқлол;
27. Аълохони шоистаи даврони истиқлол;
28. Кафедраи шоистаи даврони истиқлол;
29. Воҳиди сохтории шоистаи даврони истиқлол;
30. Гурӯҳи академии шоистаи даврони истиқлол.
Ба озмун ҳуҷҷатҳои довталабон ба тариқи худпешниҳод

ва пешниҳоди роҳбарият, деканат, воҳидҳои сохторӣ, ка-
федраҳои ФДТТИ то якуми июл қабул карда мешаванд. Ҳар
як довталаб метавонад дар як вақт дар якчанд номинатсия
иштирок кунад. Баробари номзадии ашхоси барҳаёт ном-
задии шахсоне, ки дар ҳаёт нестанд, пешниҳод шуда мета-
вонанд.

Дар аризаи шахсӣ ва ё пешниҳоди хаттӣ маълумоти мух-
тасари тарҷумаиҳолӣ; номгӯйи комёбиҳои назаррас ва хиз-
мати шоён, ки боиси пешниҳод шудаанд ва ба талаботи
Низомнома ҷавобгӯянд, сабт гардида, ба онҳо нусхаи
ҳуҷҷатҳо ва ё аксҳои тасдиқкунанда замима мешаванд.

Озмун дар арафаи ҷашни Истиқлолияти давлатӣ ҷамъ-
баст мегардад. 

Марҳамат ба озмун-гиромидошт.
Исматҷон ПӮЛОДОВ, мушовири директор.

  

30 симои шоистаи даврони истиқлол 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои
миллат, Президенти ҷумҳурӣ муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон басо хуб гуфтаанд: “Модар нахустустоди
башарият аст ва фарзанд каломи аввалинро аз
ў меомўзад. Ҳар модаре, ки соҳиби саводу
дониш ва таҷрибаву ҷаҳонбинӣ мебошад, фар-
занди ў ҳам босаводу хушахлоқ ба воя мерасад.
ҳатто сатҳи забондонии фарзанд аз сатҳи забон-
донии модар вобаста аст, зеро халқ беҳуда на-
гуфтааст, ки «Нотиқ он кас шуд, ки аз модар
шунид».

Бале, ҳамаи моро, умуман, инсониятро модар
ба олами ҳастӣ овардааст. Шеваи роҳ гаштан, як
ҳарф-ду ҳарф ба забон овардан омӯхтааст. Ӯ ча-
роғи раҳнамои фарзанд ба сӯйи
мактаб, ҳидоятгари амалҳои нек
буда, аз пешравию дастовардҳои
ҷигарбандаш шод, аз ноомаду беморӣ ва ба роҳи
нодуруст қадам монданаш ғамгину дилшикаста
мегардад. Вале вай  дили бузург дорад ва дар
ҳама ҳолат чун инсони меҳрубон, дилсӯз, дуран-
деш, насиҳатгар, боақл, раҳмдилу ғамхор боқӣ
мемонад. Ҳамрадифи баҳор асту мехоҳад, ки
болои сари ҷигарбандонаш доимо осмони соф
ҷилванамоӣ, офтоби оламоро нурпошӣ кунад.
Эҳтироми модар эҳтироми сарзамину миллат, эҳ-
тироми оламест, ки мо дар он умр ба сар меба-
рем.

Имрӯз модарону хоҳарони мо аъзои комил-
ҳуқуқи ҷамъият буда, дар ҳамаи соҳаҳои хоҷагии
халқ ғайратмандона ва бо масъулияти баланд
кор мекунанд. Дар идоракунии давлат фаъолона
иштирок менамоянд. Халқ ба онҳо бовар дорад
ва ба вазифаҳои баланд якдилона пешбарӣ ме-
кунад. 

Мувофиқи натиҷаҳои интихоботи соли 2020 ба
Маҷлиси миллии Маҷлиси Олӣ 8 нафар зан ё
25,8 фоиз ва Маҷлиси намояндагон 15 нафар ё
23,8 фоиз интихоб шуданд, ки нисбат ба интихо-
боти гузашта қариб 4 фоиз зиёд мебошад. Ба ҳо-
лати якуми январи соли равон 23,4 фоизи
хизматчиёни давлатӣ, 73 фоизи кормандони
соҳаи маорифи кишвар ва 68 фоизи соҳаи тан-
дурустиву ҳифзи иҷтимоии аҳолиро занону бону-
вон ташкил медиҳанд. Қариб нисфи кормандони
таълимгоҳи мо низ бонувонанд ва онҳо корҳои
бузургу шоистаро анҷом дода истодаанд.
Онҳоеро тарбия карда, ба зиндагии мустақилона
роҳхат дода истодаанд, ки дар вуҷудашон меҳри
Ватану миллат пайваста ҷӯш мезанад, саҳмгу-
зори боз ҳам ободтар гардидани диёр, зина ба

зина баландтар гаштани обрӯю нуфузи Тоҷикис-
тони соҳибистиқлол мегарданд. 

Дигар ҷашни аз рӯзгори куҳан то ба имрӯз
омадаи мардумӣ ҷашни Наврӯз аст ва он ба рӯз-
ҳои аввали соли нави хуршедӣ рост меояд. Ин
ид аз оғози рӯзгори нав, зинда шудани табиат ба-
шорат медиҳад ва онро ҳама хосу ом дӯст медо-
ранд. Дар рӯзҳои Наврӯз шабу рӯз баробар шуда,
офтоби оламоро сӯйи боло майл мекунад. Нав-
рӯз ном гирифтани ин иди қадима, бешубҳа,
шаҳодати тавлид гирифтанаш дар сарзамини
форсу тоҷик мебошад ва Тоҷикистон ватани Нав-
рӯз аст. Ба шарофати истиқлолияти давлатӣ Нав-
рӯзи мо, ки таърихи беш аз 5-ҳазорсола дорад,
бо рангу шаҳомати тоза эҳё гардид ва ба яке аз

ҷашнҳои муқаддаси миллиамон таб-
дил ёфт.

Бо саъю эҳтимоми Асосгузори
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Прези-
денти ҷумҳурӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, даст-
гирии даҳҳо кишварҳои олам Созмони Милали
Муттаҳид чанд сол қабл Наврӯзро ҷашни байнал-
милалӣ эълон кард ва он ҳоло дар якчанд дав-
латҳои дунё ботантана таҷлил мегардад. Дар яке
аз суханрониҳои хеш ба ифтихори ин ҷашни
фархунда Пешвои муаззами миллат изҳор дош-
танд, ки “Фарҳанги ориёӣ дар тимсоли Наврӯз ба
ҷаҳониён ҷашнеро бахшидааст, ки бар пояи
меҳру садоқат, хираду заковат ва адлу адолат
бунёд гардида, ақлу мантиқро бар ҷаҳлу зулмат
пирӯз гардонидааст.” Оре, Наврӯз ҷашнест, ки ин-
сониятро ба сӯйи хушбахтӣ ва саодати воқеӣ ҳи-
доят мекунад.

Умед дорам, ки Наврӯзи имсола ба кулли мар-
думи соҳибфарҳанги мо, аз ҷумла кормандони
таълимгоҳи мо бобати бо рӯйи сурху сари ба-
ланд истиқбол гирифтани 30-юмин солгарди Ис-
тиқлолияти давлатӣ қувваю илҳоми тоза ато
мекунад. Устодони мо вазифаи барои аҳли ҷамъ-
ият басо муҳимми худ – тайёр кардани мутахас-
сисони ҷавобгӯйи бозори муосири меҳнатро бо
ҳисси бештари масъулият адо мекунанд. 

Орзу мекунам, ки Наврӯзи оламоро барои
мардуми тоҷик, аз ҷумла аҳли меҳнати муасси-
саи таълимии мо нишоту шодмониҳои тоза ба
тоза оварад. Зиндагии осуда, кушоиши кор, са-
одату хушбахтӣ, сулҳу ваҳдат, дастархони пур аз
неъмат насибатон гарданд. 

Рӯзи модар ва Наврӯзи навбаҳорон муборак,
азизон!

Музаффар ХОЛИҚЗОДА, директор.

ҶАШНҲОИ МЕҲРУ САДОҚАТ
ВА ХИРАДУ ЗАКОВАТ
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Нишасти матбуотӣ
Мутобиқи амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15-уми сентябри соли

2011, №АП-1729” нишасти матбуотии директори филиали Донишгоҳи техно-
логии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара 18-уми феврал доир гардид. 

Дар нишасти матбуотӣ намояндагони васоити ахбори маҳаллӣ: маҷаллаи
“Ганҷи Исфара”, рӯзномаҳои “Насими Исфара”, “Хазинаи маърифат”, “Имрӯз”,
“Навиди донишгоҳ”, “Телевизони Исфара”, “Радиои Исфара” ва намояндаи МД
“ТВ Сафина” дар шаҳри Исфара ҳузур доштанд.

Ба рӯзноманигорон маълумоти мухтасар дар бораи фаъолияти таълимгоҳ
дар соли 2020 (пресс-релиз) таҳия ва пешниҳод гардид. 

Директори филиал н.и.и. Холиқзода М.Ғ. намояндагони ахбори умумро му-
шаххасан оид бо дастовардҳои соли 2020 ва нақшаҳо барои соли 2021 ошно
сохта, ба саволҳои хабарнигорони васоити ахбори умум доир ба ҳолати ихти-
роъкориву навоварӣ дар таълимгоҳ, ҳавасмандгардонии аълочиёни хониш,
вазъи таъмини хатмкардагон бо ҷойи кор, таҷрибаомӯзии донишҷӯён дар хо-
риҷи кишвар, кушодани ихтисосҳои наву ҷавобгӯйи бозори меҳнат, корҳои
таҳқиқотиву ҳимояи рисолаҳои илмӣ, навгониву нақшаҳо барои соли2021 ва
монанди инҳо посухҳои қаноаткунанда дод.

Конференсияи илмӣ-амалӣ
Бахшида ба Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, сол-

ҳои 2018-2028» 16-уми феврал конференсияи илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Мас-
ъалаҳои ташаккули захираҳои об дар шароити тағйирёбии иқлим» баргузор
гардид. 

Дар конференсия намояндагон аз бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳри Ис-
фара, ташкилотҳои ҷамъиятии об ва устодону донишҷӯён иштирок намуданд.

Дар раванди он директори филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар
шаҳри Исфара н.и.и., Музаффар Холиқзода, раиси ташкилоти ҷамъиятии “Оби
чилгазӣ” Баҳриддин Аъзамов, намояндаи бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳри
Исфара Нозимҷон Ҳомидов, мудири кафедраи технологияҳои саноатӣ ва фан-
ҳои табиӣ н.и.б. Шоистахон Усмонова, саромӯзгори кафедраи технологияҳои
саноатӣ ва фанҳои табиӣ Исмонхӯҷа Нуъмонов, донишҷӯйи курси якум Гул-
ноза Салоҳиддинова дар мавзӯъҳои гуногуни вобаста ба ҳалли мушкилоти об
бо намоиши презентатсияҳо ва маърӯзаҳо баромад намуданд.

Дар анҷоми конференсия иштирокдорон масъалаҳои бамиёнгузоштаро
мавриди баҳсу муҳокима қарор дода, аз ҷамъбасти кори он натиҷагирӣ наму-
данд.  

Нишасти илмӣ
Дар самти муттаҳид сохтани неруи зеҳнии донишгоҳ барои пешбурди

таҳқиқоти илмӣ ва ҷорӣ намудани технологияи аълосифати муосир дар истеҳ-
солот бо роҳи ҷалби донишҷӯён, аспирантҳо, магистрҳо, ҳайати профессорону
омӯзгорон ва муҳаққиқон ҷиҳати ҳамгироии илм ва истеҳсолот дар филиали
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара бо муассисаҳои таҳси-
лоти олии кишвар ва хориҷи он ҳамкориҳо хуб ба роҳ монда шудааст. 

Дирӯз дар филиал бо директори парки технологии ДДҲБСТ, н.и.и. Абдураҳ-
мон Маҳмудов нишастӣ илмӣ баргузор гардид, ки дар рафти он устодону до-
нишҷӯён бо корҳои илмӣ, инноватсионии ДДҲБСТ аз наздик шинос шуда, ба
суолҳои сершумори хеш посух гирифтанд. 

Таҷлили Рӯзи Қувваҳои мусаллаҳ
Бо шукргузорӣ аз соҳибистиқлолии Ватан дар муассисаи таълимиамон 28-

умин солгарди таъсисёбии Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шу-
кӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда шуд.

Нахуст, директори муассиса Холиқзода Музафффар Ғафур устодону до-
нишҷӯёнро ба ин рӯзи нек табрик намуда, як қатор устодон, кормандон ва до-
нишҷӯёнро барои саҳми арзанда ва иштироки фаъолона дар корҳои ҷамъия-
тиву таълимии донишгоҳ бо ифтихорнома қадр гардонид.

Бахшида ба Рӯзи Артиши миллӣ озмуни газетаҳои деворӣ ҷамъбаст ва ғо-
либон бо диплом сарфароз шуданд.

Баъдан барномаи фарҳангии ҷолибе манзури ҳамагон гардид.

Паҳлавонони мо
Ду нафар донишҷӯйи мо: Анушервон Балаҷонов ва Шавкат Байзоқов, ки бо

устоди варзиш Муродҷон Ҷафаров ду сол инҷониб машқ мекунанд, дар мусо-
биқаи вилоятии муҳорибаи тан ба тан дар вазни 70 ва 80 кг ҷойи дуюмро соҳиб
шуданд. 

Ба Анушервону Шавкат пирӯзиҳои нав ба навро таманно дорем. 

Насибахон ШАРОПОВА,Таҳмина НАБИЕВА
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Зан кист?
Зан модари ман, модари ту , модари ом аст,
Зан шарбати ҳар маъракаву косаи ҷом аст.
Бе зан чӣ бувад зиндагиву зист дар олам, 
Зан ҳусни замин, ҳусни само, ҳусни замон аст.
Зан беҳтарин муъҷизаи Парвардигор аст. Худованд ба зан

зебоӣ, иффат, дилрабоӣ, шуҷоат, садоқату ҳунармандӣ, меҳру
муҳаббат, наслофарӣ ва фариштахӯйиро эҳдо кардааст. Дар хо-
надоне, ки аз меҳру навозиш ва файзу нусрати зан баҳравар нес-
танд, баракат нест.

Зан - модар равшангари рӯзгор ва сарчашмаи зиндагию ҳаёти
мост. Воқеан, беҳтарин ва арзандатарин хислатҳои неки инсонӣ,
аз ҷумла покдилию нексириштӣ, ботамкинӣ, далерию қавииро-
дагӣ, шуҷоату мардонагӣ дар меҳри модар таҷассум ёфтаанд.

Дар ҷомеае, ки зан мақоми созандаву зиндагии шоиставу
солим ба сар дошта бошад, он кишвар дар рушду тараққӣ қарор
дорад. Дарвоқеъ, зан оинаи оила ва миллат аст. Имрӯз замона
тақозои онро дорад, ки занони мо дар зиндагӣ нигоҳи тозае
дошта, дар эъмори ҷомеаи навин нақши созандае гузоранд. Зан
дар ҳар давру замон мақому мартабаи худро дошт. Аз ин ҷост, ки
инъикоси нақшу мақом ва манзалати зани соҳибхираду бофар-
ҳанг дар саҳифаи таърих ҷолибу муассир аст ва имрӯз низ саҳми
занони боистеъдоду лаёқатманд дар бунёди ҷомеаи навин баро-
бари мардони барӯманди кишвар хеле бузург аст.

Ақлу фаросат, бурдборӣ ва кӯшишу талошҳои зан - модар
барои номи неки хонавода, Ватан ва миллат, инчунин муборизаи
онҳо барои озодиву адолат дар тӯли асрҳо дар эҷодиёти тамоми
адибони маъруфи ҷаҳон тасвиру тавсиф шудаанд. Бахусус, ма-
лоҳат, далериву шуҷоат ва сабру матонати онҳо дар адабиёти
ҷаҳоншумули тоҷику форс арзанда ва ҷовидонӣ васф карда шу-
дааст.

Бузургтарин рисолати зан - модари тоҷик тарбияи фарзанди
хирадманду ватандӯст, бонангу номус, далеру шуҷоъ ва озоди-
хоҳу адолатпарвар мебошад.

Боиси ифтихор аст, ки дар барқарор намудани сулҳ ва таҳкими
ваҳдати миллӣ, ки имрӯз аз ҷониби бисёр кишварҳо ва созмонҳои
бонуфузи байналмилалӣ ҳамчун таҷрибаи нодир пазируфта шу-
дааст, ҳиссаи занону духтарони тоҷик ниҳоят бузург аст. 

Ба ҳамагон маълум аст, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба-
хусус Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба
масъалаи баланд бардоштани мавқеи занон дар ҷомеа ва фаъол
гардонидани нақши онҳо дар ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ ва сиё-
сии кишвар диққати ҷиддӣ медиҳанд. Маҳз тавассути ҳамин даст-
гириҳо занони тоҷик имконияти амалӣ намудани донишу малака
ва ташаббусҳои худро дар ҳама самтҳо ба даст оварда, имрӯзҳо
дар сафи пеши ободгарони Ватан қарор доранд. Қабул шудани
якчанд қонунҳо ва Барномаҳои давлатӣ баҳри дастгирии ҳамаҷо-
нибаи занон мусоидат намуда, дастрасии онҳоро ба ишғоли ман-
сабҳои роҳбарикунанда, ба хизматрасониҳои сифатноки тиббӣ,
таҳсилот ва захираҳои иқтисодӣ таъмин намуда истодаанд.

Барои зан, пеш аз ҳама, тинҷию осудагии ҷомеа ва хонадон,
сарҷамъии аҳли байт ва фарзандони солеҳ беҳтарин туҳфаи тақ-
дир буда, доимо кӯшиш мекунад, ки ин муҳитро обод нигоҳ дорад.
Дили зан - модар бисёр ҳассос аст ва хурдтарин ташвиш ҳам ме-
тавонад онро озор диҳад. Дар баробари ҳассосият бисёр бузург
аст, ки қобилияти бахшиши ҳама гуна гуноҳи фарзандону назди-
конро дорад.

Заҳматҳои беназири зан - модар дар ҳаққи фарзанд, инчунин
ба хотири ободиву оромии кишвар моро водор месозад, ки қадру
қиматашро донем ва эҳтироми ӯро ба ҷо орем. 

Зан - модар мураббии аҳли башар ва нахустустоди инсон ме-
бошад. Пос доштани иззату эҳтироми модар ва арҷ гузоштан ба
мақому манзалати ӯ қарзи муқаддаси ҳар як инсон буда, подоши
заҳмату бедорхобиҳои модар фақат аъмоли писандида, рафтори
шоиста ва фазилатҳои неки ҳар як фарди солимфикр ва бонангу
номус ба ҳисоб меравад.

Гулчеҳрахон СОЛИЕВА, 
омӯзгори калони кафедраи иқтисодиёт ва идора.

Дар ситоиши Наврӯз
Омад баҳори хуррам бо рангу бӯйи тииб, 
Бо сад ҳазор нузҳату оройиши аҷиб.
Шояд, ки марди пир бад-ин гаҳ шавад ҷавон,
Гетӣ бадил ёфт шабоб аз пайи машиб. 

Рӯдакӣ.
Баромад боди субҳу бӯйи Наврӯз
Ба коми дӯстону бахти пирӯз.
Муборак бодат ин солу ҳама сол,
Ҳумоюн бодат ин рӯзу ҳама рӯз.

Саъдӣ.
Ба чеҳраи гул насими Наврӯз хуш аст,
Бар турфи чаман рӯйи дилафрӯз хуш аст.
Аз дӣ ки гузашт, ҳар чӣ бигӯйӣ, хуш нест,
Хуш бошу магӯ зи дӣ, ки имрӯз хуш аст

Умари Хайём.
Зи кӯйи ёр меояд насими боди наврӯзӣ,
Аз ин бод ар мадад хоҳӣ, чароғи дил барафрӯзӣ.
Ба саҳро рав, ки аз доман ғубори ғам бияфшонӣ,
Ба гулзор ой, к-аз булбул ғазал гуфтан биёмӯзӣ.

Ҳофиз.
Баҳоре дорӣ, аз вай бархӯрӣ имрӯз,
Ки ҳар фасле нахоҳад буд Наврӯз.
Гуле қуро набӯяд одамизод,
Чу ҳангоми хазон ояд барад бод.

Низомӣ.
Эй навбаҳори хандон, аз ломакон расидӣ,
Чизе биёр, монӣ, аз ёри мо чӣ дидӣ.
Хандону тозарӯйи сарсабзу мушк бӯйӣ,
Ҳамранги ёри моӣ ё ранг аз ӯ харидӣ.

Мавлоно.

И л ҳ о м

Зан - модар - 
равшангари рӯзгор

Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷ-
лиси Олии кишвар “Дар бораи самтҳои асосии сиёсати
дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки 26-уми
январи соли равон ироа гардид, ҳуҷҷати бузургу тақ-
дирсозест, ки тамоми паҳлуҳои ҳаёту фаъолияти ҷо-
меаро фаро мегирад. Он инчунин инъикоскунандаи
фикру андешаҳои хирадмандонаи Сардори давлат ме-
бошад. 

Паём машъалест, ки хурду бузурги мардуми киш-
варро роҳанмоӣ карда, ба сӯйи ояндаи дурахшон ҳи-
доят менамояд. 

Сарвари давлат оид ба таъмини пешрафти соҳаҳои
мухталиф вазифаҳои мушаххас ба миён гузоштанд. Аз
ҷумла зикр намуданд, ки дар марҳилаи ҳозира Ҳуку-
мати кишвар ба соҳаҳои илму маориф афзалияти ав-
валиндараҷа медиҳад. Дар ин росто, роҳбарони
муассисаҳои таълимӣ вазифадор шуданд, ки сатҳу си-
фати таълиму тарбияро боз ҳам баланд бардошта,
ҷиҳати боло бурдани савияи дониш ва маърифатнокии
талабагон ва донишҷӯён тадбирҳои иловагӣ анде-
шанд. 

Хушҳолӣ аст, ки дар Паёми навбатии Сарвари дав-
лат инчунин ба масъалаи фарогирии донишҳои замо-
навӣ, мутолиаи китобҳои бадеиву илмӣ-таълимии
фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таваҷҷуҳи хоса
зоҳир гардид.

Пешниҳоди Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон дар бораи гузаронидани озмуни ҷумҳуриявии
“Илм – фурӯғи маърифат” бо дарназардошти ҷалби
ҳарчи бештари  хонандагону донишҷӯён ба омӯзиши
илмҳои риёзиву табиӣ саривақтӣ ва мувофиқи мақсад
мебошад. Чунки маҳз дар чунин озмунҳо наврасону до-
нишҷӯён маҳорати худро санҷида, минбаъд барои
пешрафти илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ нақши бу-
зург мегузоранд.

Ҳамзамон, Сардори давлат барои боз ҳам беҳтар
намудани вазъи иҷтимоии донишҷӯёну магистрҳо ва
асперантону докторантҳо таклиф  намудаанд, ки аз 1-
уми сентябри соли равон стипендия 30 дарсад зиёд

шавад. Илова бар ин, Сарвари давлат ба
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон супориш доданд, ки дар тамоми зинаҳои таҳси-
лот аз муассисаҳои томактабӣ сар карда, то
гимназияву литсейҳо ва зинаҳои дигари таҳсилот ба
таври ҳатмӣ омӯзиши забонҳои русиву англисӣ ва тех-
нологияҳои иттилоотиро ташкил карда, дар ин самт
онро ҷиддитар ба роҳ монанд. Ин ибтикори навбатии
Пешвои муаззами миллат чун дигар ташаббусҳои
наҷибашон миёни аҳли ҷомеа гарм истиқбол гирифта
шуд, зеро ҳама мутмаинанд, ки ин иқдом замнаи усту-
ворест баҳри ба камол расонидани шахсиятҳои дониш-
манду соҳибҳунар ва муваффақу комёб.

Имрӯзҳо мардуми шарифи кишвар пешорӯйи иди
фархундаи миллӣ – ҷашни 30-солагии Истиқлолияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад ва ин
маънӣ низ яке аз нуктаҳои муҳимми Паём ба ҳисоб ме-
равад.

Воқеан, пайи ду соли охир бо роҳнамоиву ҳидоятҳои
хирадмандонаи Пешвои муаззами миллат ба ин иди
саид, сарфи назар аз мушкилоти иқтисодӣ вобаста ба
паҳншавии бемории коронавирус, ободониҳо ободо-
ниву созандагӣ тақвият ёфта, вусъати тоза касб карда-
анд ва бо ҷидду ҷаҳди дастҷамъона Ватани
маҳбубамон намои тоза гирифта истодааст. 

Барои ҳамин ҳар як фарди бонангу номуси ҷомеа
бояд тамоми саъю кӯшиши худро бо эҳсоси баланди
масъулиятшиносӣ барои ободонии Ватан, маҳалли
зисти худ тозаву озода нигоҳ доштани кӯчаю деҳа ва
диёри азизаш гузорад. 

Ман бовар дорам, ки омӯзгорону донишҷӯёни фи-
лиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар қатори
дигар сокинони шарафманди миллат чун ҳамешагӣ бо
дастовардҳои нав ба нав ба фатҳи қуллаҳои боз ҳам
баландтар бо қадамҳои устувор пеш мераванд ва ҳама
як ҷо бо заҳмати содиқонаву аҳлонаи худ ин ҷашни му-
боракро истиқбол мегиранд. Дар ин роҳ ба ҳама бурд-
борӣ хоҳонам. 

Муҳаммадхоҷа ЯҲЁЕВ, 
дотсенти кафедраи фанҳои гуманитарӣ,

узви Иттифоқи бастакорон ва журналистон.

Паём раҳнамои мост

Дар Паёми навбатии Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмо-
малӣ Раҳмон, ки 26-уми январи соли 2021
ба Маҷлиси Олии ҷумҳурӣ пешниҳод гар-
дид, ҳамаи самтҳои фаъолият, сиёсати до-
хиливу хориҷии давлат ва дурнамои онро
фаро гирифтаву ба таври мушаххас амиқ
таҳлил гардиданд.

Бояд қайд кард, ки Паём дар замири ҳар
як тоҷику тоҷикистонӣ тухми бовар ва умед
мекорад, ки давлат ва Ҳукумати кишвари
мо новобаста аз вазъи мураккаби сиёсию
иқтисодии ҷаҳони имрӯза, доман паҳн кар-
дани пандемияи COVID-19 таваҷҷуҳи худро
ба оромиву осоиштагии мардум ҳамасола
зиёд менамояд.

Дар Паём қайд шудааст, ки дар марҳа-
лаи кунунии пешрафти Тоҷикистон ҳалли
масъалаҳои соҳаҳои илму маориф дар
меҳвари сиёсати давлату Ҳуукмат қарор ги-
рифтааст, чунки илму маориф дар таҳкими
пояҳои давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёду
дунявӣ мавқеи муҳим дорад.

Сарвари давлат чун ҳамешагӣ ба тақ-
дири ҷавонон эътибори ҷиддӣ зоҳир мена-
моянд ва соҳибмаълумоту соҳибтахассус
ва бомаърифату ҳунарманд гардонидани
онҳо дар маркази диққаташон қарор дорад. 

Таъкид гардид, ки агар то замони соҳи-
бистиқлолӣ дар Тоҷикистон ҳамагӣ 13 му-
ассисаи таҳсилоти олии касбӣ бо 69000
донишҷӯ фаъолият мекарда бошад, имрӯз
шумораи муассисаҳои таҳсилоти олии
касбӣ ба 41, донишҷӯён ба 245 ҳазор ва бо
иловаи донишҷӯёне, ки дар хориҷи кишвар

таҳсил мекунанд, ба 285 ҳазор нафар раси-
дааст. 

Зеро таҳсили ҷавонон дар муассисаҳои
таҳсилоти олии касбӣ ва илмии кишварҳои
хориҷӣ яке аз ибтикороти муҳимми Ҳуку-
мати мамлакат дар самти рушди илму мао-
риф маҳсуб мешавад. Ҳоло дар хориҷи
кишвар зиёда аз 40000 нафар донишҷӯ, ма-
гистр ва аспирантҳои тоҷик ба таълим
фаро гирифта шуда бошанд ҳам, вусъат
бахшидани таҳсили ҷавонони боистеъдод
дар хориҷи мамлакат тавассути стипен-
дияи байналмилалии Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон «Дурахшандагон»,
барномаҳои байналмилалӣ ва дигар имко-
ноти мавҷуда ҳадафи Ҳукумат ба ҳисоб ме-
равад.

Бо вуҷуди ин, масъалаи сифати қабули
довталабон ва тарбияи кадрҳо ба бозни-
гарӣ ниёз дорад. 

Ҳамчунин дастур доданд, ки дар ҳамаи
зинаҳои таҳсилот ба таври ҳатмӣ омӯхтани
забонҳои хориҷӣ, махсусан, забонҳои ру-
сиву англисӣ ва технологияҳои иттилоотиро
ташкил карда, назорати қатъии сифати таъ-
лимро дар ин самт ба роҳ монда шавад.

Ҷоизи зикр аст, ки барои ҳавасманд гар-
донидани донишҷӯён ва муҳаққиқони ҷавон
соли гузашта маблағ ва шумораи гиранда-
гони стипендияи президентӣ хеле зиёд
карда шуданд. Ҳамчунин, охири соли гу-
зашта барои олимону омӯзгорони фанҳои
риёзӣ, дақиқ ва табиӣ ҷоизаи махсуси дав-
латӣ таъсис дода шуд, ки ҳар сол 15 нафар

беҳтарин соҳиби он гардида метавонанд.
Бо баробари ин, бо мақсади дастгирии дав-
латӣ ва тақвияти вазъи иҷтимоии дониш-
ҷӯёну магистрҳо ва аспиранту докторантҳо
пешниҳод намуданд, ки стипендияи онҳо аз
1-уми сентябри соли 2021 ба андозаи 30
фоиз зиёд карда шавад, ки ҳамаи ин тад-
бирҳо аз мадди назари Сарвари давлат
қарор доштани вазъи иҷтимоии ин қишри
ҷомеа шаҳодат медиҳад. 

Таъкид гардид, ки ҳар сол аз институтҳои
Академияи миллии илмҳо, академияҳои
соҳавӣ ва муассисаҳои таҳсилоти олии кас-
бии кишвар то 500 нафар омӯзгорон ва оли-
мону муҳаққиқон барои табодули таҷриба,
бозомӯзӣ, таҳсил дар зинаҳои магистра-
тура, аспирантура ва докторантура сафар-
бар карда шаванд ҳам, ин ҳоло ҳам кам аст.

Вобаста ба ин, ба Вазорати маориф ва
илм, Академияи миллии илмҳо ва Вазорати
рушди иқтисод ва савдо супориш доданд,
ки ҷиҳати ҳарчи бештар ба хориҷи кишвар
фиристодани ҷавонони боистеъдоду ла-
ёқатманд аз рӯйи равияи илмҳои дақиқ,
риёзӣ ва табиӣ «Барномаи тайёр кардани
кадрҳои ҷавони илмӣ барои солҳои 2021-
2030»-ро таҳия карда шавад.

Саҳми олимонро дар рушди иқтисоди
миллии кишвар ба инобат гирифта таъкид
карданд, ки онҳо корҳои илмиву таҳқиқо-
тиро дар доираи самтҳое, ки Ҳукумати мам-
лакат муайян кардааст, вусъат бахшида,
фаъолона саҳм гузоранд.

Мо аз сиёсати маорифпарварона, дас-

туру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷум-
ҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳ-
мон рӯҳу илҳоми тоза ва тасмим
гирифтаем, ки дар соли 2021 ба ҳимояи чор
рисолаи номзадӣ комёб гардида, ҷиҳати
таҷдиди сохтор, роҳандозии ихтисосҳои
нав, таъсиси стипендияҳои ҷадид, тақвияти
фаъолияти парки технологӣ, таъсиси кор-
хонаи хурди дӯзандагӣ дар ҳамкорӣ бо кор-
гоҳи “Гулистон”-и шаҳри Душанбе чораҳои
амалӣ андешем.

Итминони комил дорам, ки олимону
устодони филиали Донишгоҳи технологии
Тоҷикистон дар шаҳри Исфара ҳам чун
кулли кормандони муассисаҳои таҳсилоти
олии касбӣ ва илмӣ Паёми Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистонро сармашқи фаъо-
лияти худ қарор дода, тамоми дониш, маҳо-
рату малака ва ҷидду ҷаҳди хешро барои
рушду нумӯи иқтисодиёт ва саноатикунонии
босуръати кишвар, роҳандозии тадбирҳои
“Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои
риёзӣ, дақиқ ва табиӣ дар соҳаи илму мао-
риф”, рушди тафаккури техникӣ ва тавсеаи
ҷаҳонбинии илмии ҷомеа, таълиму тарбияи
кадрҳои баландихтисосу соҳибмаърифат,
мутахассисони ҷавобгӯйи талаботи бозори
муосири меҳнат, корҳои илмии дар истеҳ-
солоти ватанӣ ҷоришаванда равона месо-
занд.

Холиқзода Музаффар Ғафур,
н.и.и, директор.
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СитоишА ф к о р

Дар ситоиши модар
• Қалби модар зеботарин ва ҷовидонтарин ҷойгоҳи

фарзанд аст, ҳатто дар рӯзгоре, ки мӯйҳои фарзанд
сафед шуда бошад.

Стифр.
• Зан маҳбуби шавҳар не, балки аниси ҳаёти мост

ва бояд мо ӯро ҳурмат кунем.
Белинский В.Г..

• Муқаддас, пок ва беғаразтар аз муҳаббати модар
чизе нест.

Белинский В.Г.
• Зан – модар, аввал, ғами рӯзгор, ғами кӯдак, ғами

шавҳар ва, сипас, ғами худро мехӯрад.
Ломартин.

• Мо ҳам хоҳар, ҳам зан ва ҳам падари худро дӯст
медорем, аммо ҳангоми ранҷу бадбахтӣ “модар” ме-
гӯем.

Некрасов Н.А.
• Абадан арҷгузорӣ мекунем ба он зане, ки номаш

Модар аст.
• Модар бо як даст гаҳвора ва бо дасти дигараш ду-

нёро такон медиҳад.
Наполеон.

• Дар зиндагӣ ду бор зону задам: як бор барои офа-
ридгорам ва бори дигар барои модарам.

Шелли.
• Модари меҳрубон! Ҳар бор дафтари умри худро бо

ангуштони хотирот варақ мезанам ва дуртар меравам,
исми туро бештар мебинам ва ҳатто ҷое мерасад, ки
ғайр аз номи ту калимаи муқаддастар вуҷуд надорад.

В.Гюго.

Гуфтори бузургон
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