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Бењтаринњо донишљў шуданд
Натиљањои озмуни таќсимоти асосии довталабон дар имтињонњои
марказонидаи дохилшавї дар соли 2022 эълон гардид
Ба иттилои котиби матбуоти Маркази миллии тестии
назди Президенти Љумњурии
Тољикистон Замира Абдусаломзода, соли равон 93021
нафар (82718 баъди хатми
синфи 11 ва 13303 нафар
баъди хатми синфи 9) аз
имтињоноти марказонидаи
дохилшавї аз ќайд гузаштанд. Аз ин шумора дар
имтињоноти марказонидаи
дохилшавї 80942 нафар
(68745 баъди хатми синфи 11
ва 12197 нафар баъди хатми
синфи 9) иштирок карданд.
Баъди супоридани имтињонот
ба таќсимот 80458 нафар
(68319 баъди хатми синфи 11
ва 12139 нафар баъди хатми
синфи 9) роњ ёфтанд.
25-уми
июли
соли
2022
натиљањои озмуни таќсимоти асосии довталабон дар имтињонњои
марказонидаи
дохилшавї
ба
муассисањои таълимии тањсилоти
миёна ва олии касбии Љумњурии
Тољикистон дар соли 2022 эълон
гардид.
З. Абдусаломзода ќайд кард, ки
дар натиљаи таќсимот 57988 нафар
(51809 нафар баъди хатми синфи
11 ва 6179 нафар баъди хатми синфи 9) донишљў шуданд ва 22470
нафар (16510 нафар баъди хатми
синфи 11 ва 5960 нафар баъди хатми синфи 9) имкони иштирок дар
таќсимоти такрориро доранд, ки
аз 12 то 15 августи соли равон баргузор мегардад.
Дар идома
мавсуф
ќайд
кард, ки мувофиќи тартиби
муќарраргардида
ба
озмуни
таќсимот довталабоне роњ ёфта
буданд, ки аз рўйи ихтисосњое, ки
супоридани:
- танњо ќисми А (имтињон дар
заминаи тањсилоти умумї (синфи
11-ум)-ро талаб мекунанд, аз њамаи
субтестњои ќисми А холњои гузаришро соњиб шудаанд;
- танњо ќисми Б (имтињон дар
заминаи тањсилоти умумии асосї
(синфи 9-ум)-ро талаб мекунанд, аз њамаи субтестњои ќисми
Б холњои гузаришро соњиб шудаанд;
- ду субтести аввали ќисми
А ва ќисми В (имтињонњои эљодї ва
мањорати махсус)-ро талаб мекунанд, аз ду субтести аввали ќисми
А ва аз њамаи санљишњои ќисми В
холњои гузаришро соњиб шудаанд;
- ду субтести аввали ќисми
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Б ва ќисми В-ро талаб мекунанд, аз ду субтести аввали ќисми
Б ва аз њамаи санљишњои ќисми
В холњои гузаришро соњиб шудаанд;
- ќисмњои А ва Г (имтињонњои
иловагии тахассусї)-ро талаб мекунанд, аз њамаи субтестњои ќисми
А ва аз ќисми Г холњои гузаришро
соњиб шудаанд.
Хотиррасон мекунем, ки ќисми
В-ро барои санљидани ќобилияти
эљодї ва (ё) малакаю мањорати
махсуси довталаб аз ихтисосњои
самтњои
санъат ва фарњанг,

натсия бали гузариш нишон дода
мешавад ва маълумот дар бораи
комбинатсияи ихтисосњои бартариашон пасттари интихобкардааш, аз љумла, ихтисосњо ва балњои
гузариши онњо нишон дода намешавад.
Агар довталаб дар озмуни
таќсимот, тибќи комбинатсияи ихтисоси дар рўйхати интихобњояш
аз 1-ум поён љойгиршуда комёб
гардида бошад, дар сутуни “Бали
гузариш”-и
бахши
“Натиљаи
таќсимот”-и кабинети инфиродиаш ба ѓайр аз комбинатсияи ихти-
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ДАР ИН ШУМОРА:

Амали љавонмардона ба хотири
тинљию амонї
Бо дастури бевоситаи Пешвои миллат, муњтарам
Эмомалї Рањмон 146 нафар шањрванди Тољикистон
аз Сурия ба Ватан баргардонида шуданд
сањ.

30 нафар соњиби аттестати
аълои универсалї ва равиявї
бо медали тилло ва нуќра
сањ.
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сањ.
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Мактабу маориф –
кафили рушди љомеа
Омилњои бењтар гардидани
сифати китоби дарсї ва
таълифи он
сањ.

варзиш,
дизайн,
меъморї,
њайкалтарошї ва дин худи
муассисањои таълимии дахлдор
баргузор кардаанд.
Инчунин, ќисми Г-ро довталабони ихтисосњо аз филиали
Донишгоњи давлатии Москва ба
номи М. В. Ломоносов дар шањри
Душанбе (“Г.1”) ва ё Донишгоњи
Осиёи Марказї (“Г.2”) интихобкарда супоридаанд.
Ба таъкиди ў, маълумоти муфассал дар бораи натиљаи озмуни
таќсимот, аз љумла, бали умумии
бадастовардаи довталаб аз рўйи
њар як комбинатсияи ихтисоси
интихобкардааш ва бали гузариш
аз рўйи њар як комбинатсия (агар
довталаб дар озмун тибќи он(њо)
комёб нагардида бошад), дар кабинети инфиродии њар як довталаб љойгир карда шуда, инчунин,
ба телефони мобилии ў, ки раќами
он дар вараќаи баќайдгириаш дар
майдони “Телефони мобилї” ќайд
гардидааст, паёмак (SMS)-и ройгон бо маълумоти мухтасар дар ин
бора фиристода шуд.
Агар довталаб дар озмуни
таќсимот аз рўйи комбинатсияи
ихтисоси 1-уми интихобкардааш
комёб гардида бошад, дар бахши
“Натиљаи таќсимот”-и кабинети
инфиродиаш дар сутуни “Бали гузариш” танњо барои њамин комби-

соси тибќи он комёбгардида барои
комбинатсия(њо)-и ихтисос(њо)-и
аз рўйи он(њо) комёбнагардида
низ бали гузариш нишон дода
мешавад (яъне, аз комбинатсияи
ихтисоси 1-ум то комбинатсияи
ихтисоси тибќи он комёбшуда).
Масалан, агар довталаб аз рўйи
комбинатсияи ихтисоси 4-уми интихобкардааш комёб гардида бошад, дар сутуни “Бали гузариш”
барои комбинатсияњои ихтисосњои
аз 1-ум то 4-уми интихобкардааш
бали гузариш нишон дода мешавад. Дар сурати комёб гардидани
довталаб, тибќи яке аз комбинатсияи ихтисосњои интихобкардааш
маълумот дар бораи комбинатсияи ихтисосњои бартариашон пасттар (яъне, дар рўйхати интихобњо
дар поёнтар љойгиршуда)-и довталаб, аз љумла, ихтисосњо ва балњои
гузариши онњо нишон дода намешавад.
Агар довталаб дар озмуни
таќсимот аз рўйи ягон комбинатсияи ихтисоси интихобкардааш
комёб нагардида бошад, дар сутуни “Бали гузариш” бали гузариш
аз рўйи њар яке аз комбинатсияњои
ихтисосњои интихобкардааш нишон дода мешавад.
– Тавре ки ќайд гардид, маълумоти муфассал дар бораи
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Мову шумо дар моварои эљод
Ё чанд андеша дар бораи баъзе назару тањлилњо

10
Созмони хонандагон ва наќши
он дар масъалаи азхудкунии
фанњои таълимї
сањ. 11
Ањамияти њафтаи фанни
математика
сањ. 12
Саргузашти пурмољарои хирс
ва одамон
сањ. 14
сањ.

(Давомаш дар сањ.6)
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МАВЗУИ РЎЗ

Дар роњи расидан ба њаќиќат ранљ бубар, аммо њимоят аз
онро ба ифрот мабар.
Пифагор
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мрўз дар пешорўї љомеа
хатарњои зиёд мављуданд
ва камтарин халои сисёї ва
беэњтиётї метавонад вазъиятро
дар љомеа таѓйир бидињад ва
фазои сулњу оромиро буѓранљ
созад. Тавре ба њамагон маълум
аст, кишвари мо дар оѓози солњои

њалокат расиданд. Дар баробари ин, онњо хонаводањои худро
низ њамроњашон бурда буданд,
ки дар он љо сарсону саргардон
мегаштанд. Мо шоњиди он гардидем, ки 25 июли соли 2022 бо
супориши бевоситаи Асосгузори
сулњу вањдати миллї – Пешвои

хориљии Љумњурии Тољикистон
њамроњ бо дигар нињодњои марбута љињати пурра баргардонидани шањрвандони боќимондаи
тољик аз Сурия ба Тољикистон
дар ояндаи наздик саъйю талош
менамояд.
Дарвоќеъ, дар ин љода та-

ќарор доштанд ва дар пойгоњу
лагерњои њарбї нигоњдорї мешуданд. Боиси таассуф аст, ки
дар замони пешрафти илму технология њанўз њам баъзе љавонон
ба доми фиреби аљнабиёну террористон меафтанд ва наздикони онњо азобњои рўњии зиёдеро

шон ба ёд меорад: «То охирин
тољик ба Ватан барнагардад, худро ором намењисобам».
Бояд бидонем, ки сулњу
вањдат
сарвати
гаронмоя
ва нодири миллати тољик
мањсуб ёфта, ба шарофати
љонбозию
азхудгузаштанњо

Амали љавонмардона ба хотири тинљию амонї
Бо дастури бевоситаи Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон 146 нафар
шањрванди Тољикистон аз Сурия ба Ватан баргардонида шуданд
соњибистиќлолї
дар рукуди
сиёсї ќарор гирифт ва мардуми
зиёде овораву саргардон гардиданд, ки зарари он фољеаро мо
њанўз дар љисму љонамон эњсос
мекунем. Мањз бо талошњои пайгиронаи фарзанди фарзонаи миллат, Асосгузори сулњу вањдати
миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон,
муњтарам Эмомалї Рањмон дар
кишвар сулњу вањдат пойдор гардид ва инак, Тољикистони азиз ба
сўи шукуфої ва ояндаи дурахшон
гомњои музаффарона мегузорад.
Воќеан, њолатњое мешавад, ки баъзе љавонон фирефтаи тарѓиботи
гурўњњои ифротиву террористї
шуда, ба доми онњо меафтанд. Ин
њолро метавон аз љалб гардидани
баъзе аз онњо ба гурўњи тундрави
давлати ба ном исломї ё ДОИШ
тасдиќ кард, ки дар љангњои
манфиатљўёнаи абарќудратњо ба

миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї
Рањмон 146 нафар шањрванди
Тољикистон тавассути парвози чартерии мустаќим аз Сурия
ба Ватан баргардонида шуданд. Тибќи иттилои Вазорати корњои хориљии Љумњурии
Тољикистон, аз ин теъдод 42 нафар зан ва 104 нафар кўдак мебошанд. Њадафи асосии ин иќдом,
рањо кардани кўдакони тољик аз
бесарнавиштї, баргардонидани
онњо аз диёри ѓурбат ва ворид
шуданашон ба њаёти осоишта
дар кишвар мебошад.
Мавриди зикр аст, ки дар
асоси дастуру њидоятњои Пешвои миллат, Президенти мамлакат,
муњтарам
Эмомалї
Рањмон тамоми чорањо барои
нигоњубин ва бозгашти онњо ба
њаёти муќаррарї амалї карда
мешаванд ва Вазорати корњои

БАРРАСЇ
20-уми июли соли љорї дар Вазорати
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон
тањти раёсати вазири маориф ва илм
Рањим Саидзода љаласаи навбатии Ситод
оид ба таъмини муассисањои тањсилоти
умумї бо омўзгорони касбї баргузор
гардид, ки дар он муовинони вазири
маориф ва илм, сардорони раёсат ва
роњбарони муассисањои тобеи вазорат,
сардори Сарраёсати маорифи шањри
Душанбе, раёсатњои маорифи ВМКБ,
вилоятњои Суѓду Хатлон, сардорони
раёсат, шуъба ва бахшњои маорифи
шањру ноњияњои љумњурї, директорон
ва ректорони муассисањои тањсилоти
миёна ва олии касбї ба таври њузурию
онлайнї иштирок намуданд.
Вазири маориф ва илм Р. Саидзода
зикр кард, ки таъмини муассисањои
таълимии љумњурї бо кадрњои омўзгорї
яке аз масъалањои асосї дар соњаи
маориф мањсуб ёфта, он ба раванди
бомаром ва муваффаќонаи таълиму
тарбия ва баланд бардоштани сатњи
дониши
хонандагон
алоќамандии
ногусастанї дорад. Бинобар ин,
таъмини муассисањои таълимї бо
кадрњои
омўзгорї
ва
бартараф
намудани эњтиёљоти кадрї, инчунин,
ба љойи кор њозиршавии мутахассисони
љавон зери таваљљуњи хоси Вазорати
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон
ќарор дорад.
Сипас, сардорони раёсату шуъбањои
маорифи вилоят ва як ќатор шањру
ноњияњо, аз љумла, дар баробари
сардори Сарраёсати маорифи шањри
Душанбе, раёсати маорифи вилояти
Хатлон,
намояндагони
раёсатњои
маорифи ВМКБ ва вилояти Суѓд,
инчунин, мудирони шуъбањои маорифи
шањру ноњияњои Ховалинг, Роѓун,
Рашт, Турсунзода, Вањдат ва Лахш оид
ба таъмини муассисањои таълимї бо
кадрњои омўзгорї њисоботи муфассал
пешнињод намуданд.
Дар маљмуъ, дар рафти љаласа зикр
гардид, ки ба њолати 1-уми май дар

лошу кўшиши намояндагони њукумати кишвар амали
љавонмардона аст ва ин амали
нек сабаби хотири љамъи дањњо
оилаи тољик мегардад. Онњо дар
Сурия дар сахттарин шароит

пушти сар менамоянд. Воќеан,
ин
амали
хирадмандонаву
љавонмардонаи Пешвои миллат
Мурољиати эшонро дар ваќти
Раиси Шурои Олии Љумњурии
Тољикистон интихоб шудана-

ва
фидокорињои
фарзанди барўманди ин марзу бум,
Сарвари
давлат,
муњтарам
Эмомалї Рањмон ба даст омадааст. Тинљию амонї ва фазои
озоди кишвар воќеан, мўљиби
сарбаландию ифтихори њар як
тољикистонї мебошад. Аз ин рў,
бояд ба ќадри ин сулњу оромї расиду шукрона кард, аз њаракату
амали беандешона дурї љусту
ба њарзаву њазёни душманони
миллат эътимоду бовар набояд
кард. Зеро сулњу оромї бо азобу
душворињои зиёде ба даст омадааст ва тамоми ќишрњои љомеа
бояд саъйю талош намоянд, ки
ба ин кохи бегазанди давлати
озоду соњибихтиёр чашми бади
нотавонбинон нарасад.
Сулњ як мў агар ба љанг расад,
Шишаи оламе ба санг расад.
Насриддин ОХУНЗОДА,
«Омўзгор»

Муассисањои таълимї бо
омўзгорони касбї таъмин мегарданд
муассисањои тањсилоти умумї барои
соли тањсили 2022-2023 барои 3406
нафар эњтиёљот ба кадрњои омўзгорї
пешнињод гардида буд. Шуруъ аз моњи

дарсњои
омўзгорони
собиќадор
иштирок намудани омўзгорони љавон,
ба муассисањои тањсилоти умумї
барои
таљрибаомўзї
фиристодани

май ва баъд аз баргузории љаласањои
доимии Ситод 2537 нафар ба кор љалб
шуда, айни њол ба 869 нафар эњтиёљот
боќї мондааст халос.
Дар идома мубодилаи афкор сурат
гирифта, аз љониби иштирокдорон
як ќатор пешнињодњо љињати боз њам
тањким бахшидани фаъолият дар самти
мазкур манзур карда шуд. Ба курсњои
бозомўзї љалб намудани мутахассисони
љавон, ба гурўњњои буљавии муассисањои
тањсилоти олии касбї фаро гирифтани
омўзгорони ѓайриихтисос, ки зиёда
аз 15 сол собиќаи корї доранд, дар

донишљўёни ихтисосњои омўзгорї ва
чанде дигар аз љумлаи пешнињодоте
буд, ки зимни љаласа мавриди баррасї
ќарор гирифт.
Дар охир, вазири маориф ва илм ба
масъулин љињати то 1-уми августи солї
љорї бартараф намудани норасоии
кадрї, омода намудани муассисањои
таълимї ба соли нави тањсил, омодагии
муассисањо
ба
давраи
тирамоњу
зимистони соли тањсили 2022-2023,
истифодаи тамоми имкониятњо љињати
љалби бештари омўзгорон, њавасманд
намудани омўзгорони варзида ва

масъалањои марбути соња дастуру
супоришњои мушаххас дод.
Ёдовар мешавем, ки бо маќсади
иљрои дастуру супоришњои Асосгузори
сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон,
муњтарам Эмомалї Рањмон тибќи
фармоиши вазири маориф ва илми
Љумњурии Тољикистон аз 12.07.2022,
№996 дар Вазорати маориф ва илм
Ситод оид ба таъмини муассисањои
тањсилоти умумї бо омўзгорони касбї
таъсис дода шудааст, ки роњбарии онро
вазири маориф ва илм ба уњда дошта,
муовинони вазир, сардорони раёсату
шуъба, сардори Сарраёсати маорифи
шањри Душанбе, раёсатњои маорифи
ВМКБ, вилоятњои Суѓду Хатлон,
сардорони раёсат, шуъба ва бахшњои
маорифи шањру ноњияњои љумњурї
аъзои Ситод буда, њамарўза соати 17:00
љаласањои худро доир менамояд.
Њамчунин,
сардори
Сарраёсати
маорифи шањри Душанбе, раёсатњои
маорифи ВМКБ, вилоятњои Суѓду
Хатлон, сардорони раёсат, шуъба ва
бахшњои маорифи шањру ноњияњои
љумњурї тибќи фармоиши мазкур
вазифадор гаридаанд, ки њамарўза
то соати 16:00 аз натиљаи бартараф
намудани норасоии кадрї ва таъмини
муассисањои тањсилоти умумї бо
омўзгорони касбї ба роњбари Ситод
гузориши хаттї пешнињод карда,
инчунин, соати 17:00 дар љаласањои
онлайнии Ситод иштирок намуда,
маълумоти муфассалу тањлилї манзур
намоянд.
Маркази матбуоти
Вазорати маориф ва илм

То љашни 35-солагии Истиќлоли давлатї дар Тољикистон 1000 мактаби нав бунёд мегардад.
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Аз куштани љонварон даст нигањ дор; аз рехтани хуни онњо то
хуни одам як гом аст.
Пифагор
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ри Маркази љумњуриявии дарёфт
ва рушди истеъдодњо Нусратулло
Саломиён, омўзгорон, падару модарон ва довталабони озмун иштирок намуданд.
Дар озмун аз 45 нафар довталаб 30 нафар соњиби аттестати
аълои универсалї бо медали тилло ва нуќра ва аттестати аълои
ахуст Р. Саидзода - вази- ва љамъиятї-гуманитарї бо ме- равиявї бо медали тилло ва нуќра
ри маориф ва илм, зимни дали тилло ва нуќра пешнињод гардиданд.
суњбат бо довталабон ќайд на- гардидаанд, ки аз ин шумора 45
Љамъбаст нишон дод, ки хонан-

21-уми июли соли љорї дар мактаби байналмилалии Президентї дар шањри Душанбе озмун миёни хатмкунандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумии љумњурї
барои соњиб шудан ба аттестати аълои универсалї бо медали
тилло ва нуќра, аттестати аълои равиявї бо медали тилло ва
нуќра оѓоз ёфт.

Н

30 нафар соњиби аттестати аълои универсалї
ва равиявї бо медали тилло ва нуќра
муд, ки яке аз њадафњои пешгирифтаи Вазорати маориф ва илми
Љумњурии Тољикистон, баланд
бардоштани сифати тањсилот
ва дар ин замина, омода намудани кадрњои боистеъдод ва
раќобатпазир дар бозори мењнат
мебошад. Њамасола аз љониби раёсату шуъбањои маорифи вилоят ва
шањру ноњияњо, муассисањои таълимии маќоми љумњуриявидошта
барои иштирок дар озмуни аттестати аълои универсалї бо медали
тилло ва нуќра, аттестати аълои
равиявї бо медали тилло ва нуќра
довталабон пешнињод карда мешаванд.
-Натиљаи љамъбасти панљ соли
охири озмуни мазкур нишон дод,
ки теъдоди хатмкунандагони
лаёќатманду сазовор ба медали
тилло ва нуќра рў ба афзоиш ёфтааст. Агар дар соли 2017 8 нафар хатмкунанда соњиби медали
тилло ва нуќра гардида бошад,
пас, ин шумора дар соли 2021 ба
53 нафар расидааст,-таъкид дошт
вазири маориф ва илм.
Бояд ќайд намуд, ки соли равон
аз тарафи раёсат ва шуъбањои маорифи шањру ноњияњои љумњурї
ва муассисањои таълимии маќоми
љумњуриявидошта 144 нафар довталаб ба озмуни аттестати аълои
равияи универсалї, табиї-риёзї

НАБЗИ МАОРИФ

нафари онњо (5 нафар аттестати
аълои универсалї бо медали тилло, 11 нафар аттестати аъло бо
медали тиллои равияи љамъиятїгуманитарї, 26 нафар аттестати
аъло бо медали тиллои равияи
табиї-риёзї ва 3 нафар аттестати аъло бо медали нуќраи равияи
табиї-риёзї) барои иштирок дар
озмуни мазкур роњ ёфтанд.
Дар озмун аз шањри Душанбе 21 нафар, аз вилояти Хатлон
10 нафар, аз вилояти Суѓд 10 нафар ва аз шањру ноњияњои тобеи
љумњурї 4 нафар иштирок карданд. Боиси таассуф аст, ки аз Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, шањру ноњияњои Файзобод,
Роѓун, Шањринав ва минтаќаи
Рашт ягон довталаб ба озмун
пешнињод нашудааст.
23-юми июли соли равон дар
толори Мактаби байналмилалии
Президентї дар шањри Душанбе маросими љамъбастии озмун
барои соњиб шудан ба аттестати аълои универсалї бо медали
тилло ва нуќра, аттестати аълои
равиявї бо медали тилло ва нуќра
баргузор гардид. Дар он вазири
маориф ва илм Рањим Саидзода,
муовини вазири маориф ва илм
Зиёдулло Абдулзода, сардори раёсати тањсилоти миёнаи умумї
Зиёратшоњ Назрулозода, директо-

дагони шањри Душанбе сазовори
13 медали тилло, хонандагони
вилояти Суѓд сазовори 7 медали
тилло ва 1 медали нуќра, хонандагони вилояти Хатлон сазовори
6 медали тилло ва 1 медали нуќра
ва хонандагон шањру ноњияњои
тобеи љумњурї сазовори 1 медали
тилло ва 1 медали нуќра шуданд.
Тањлилњо нишон дод, ки маъмурияти аксари муассисањои таълимї
дар пешнињод намудани њуљљатњои
довталабони аттестати аъло бо медали тилло ва нуќра ба сањлангорї
роњ дода, њуљљатњоро бархилофи
талаботи “Низомномаи аттестати аълои универсалї бо медали
тилло ва нуќра, аттестати аълои
равиявї бо медали тилло ва нуќра
ва тасдиќ намудани њуљљатњои давлатии махсус ва Тартиби бо аттестати аълои универсалї бо медали
тилло ва нуќра, аттестати аълои
равиявї бо медали тилло ва нуќра
мукофотонидани хатмкардагони
муассисањои тањсилоти миёнаи
умумии Љумњурии Тољикистон”
пешнињод намудаанд, ки дар
натиља аз љониби комиссияи
экспертї дар њуљљатњои довталабон камбудињои зиёд ба ќайд гирифта шуд.
Бахтовар САФАРОВ,
корманди Маркази матбуоти
Вазорати маориф ва илм

Комёбињои
назарраси донишкада
Зимни нишасти матбуотї ректори Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон ба номи Саймуъмин Рањимов
Шодї Сафаров иброз дошт, ки дар донишкада 5180
нафар донишљў ба таълим фаро гирифта шудаанд, ки
аз онњо 4147 нафар дар шуъбаи рўзона, 1033 нафар
дар шуъбаи ѓоибона тањсил мекунанд. Аз ин шумора 194 нафар шањрванди хориљї ва 156 нафар тибќи
квотаи Президентї тањсил менамоянд.

Дар донишкада 349 нафар
омўзгор фаъолият дорад, ки
аз ин шумора 3 нафар доктори
илм ва 20 нафар номзади илм
мебошанд. Зиёда аз 102 нафар омўзгор дорои унвонњои
Корманди шоистаи варзиш,
Устоди
варзиши
дараљаи
байналмилалї, Устоди варзиши Љумњурии Тољикистон ва
номзадњо ба Устодии варзиши
Љумњурии Тољикистон мебошанд
Донишкада дорои 7 толори варзишї, аз љумла, толори тозатаъмири гимнастика,
гўштингирї, намудњои гўштин,
бозињои варзишї, якњарбањои
шарќї,
бокс
тирпаронї,
вазнбардорї ва 2 майдони
асосї барои футбол, 1 майдон
барои футболи хурд, 4 майдонча барои бозињои волейбол, 4
майдончаи баскетбол ва майдони варзиши сабук мебошад.
Зикр кардан ба маврид аст,
ки дар кафедрањои варзиши
донишкада зиёда аз 130 нафар
омўзгор фаъолият менамоянд, ки 90 нафари онњо аз рўи
ихтисосњои худ Устодони варзиши, Љумњурии Тољикистон,
Кормандони шоистаи варзиш
ва Мураббиёни шоистаи варзиши Љумњурии Тољикистон
мањсуб меёбанд.
Айни замон зиёда аз 500
нафар донишљўи донишкада
узви дастањои мунтахаби ЉТ
аз намудњои гуногуни варзиш
мебошанд.
Донишљўёни Донишкадаи
тарбияи љисмонии Тољикистон
борњо
дар
мусобиќањои
байналмилалї иштирок намуда,
љойњои
намоёнро
ишѓол кардаанд. Дар Чемпионати Осиё оид ба бокс миёни љавонон, ки дар шањри

Тошканд доир шуд, се нафар
донишљўи курси 3-юми факултети тарбияи љисмонї - Абдумалик Болтаев дар вазни 75 кг
љойи якум, Муњаммад Аброриддинов дар вазни +92 кг
љойи дуюм ва донишљўи бахши
3 -юми факултети варзиш Расул
Ањадов дар вазни 67 кг љойи
сеюмро ишѓол намуданд. Зикр
шуд, ки дар Чемпионати Осиё
оид ба кураш, ки 22-23 марти
соли 2022 дар шањри Душанбе
доир гардид, варзишгарони ин
даргоњ 1 медали нуќра ва ду
медали биринљї ба даст оварданд. Њамчунин, донишљўи
бахши 4-уми факултети тарбияи љисмонї Њаќназар Назаров
дар вазни то 90 кг дар финал аз
Масъуд Бароталии эронї шикаст хўрда, љои дуюмро соњиб
шуд.
Умар Расулов, донишљўї
бахши 2-юми факултети тарбияи љисмонї дар вазни то
81кг ва омўзгори кафедраи
варзиши сабук Мавлуда Асламова дар вазни то 87 кг љойи
сеюмро соњиб гардиданд.
Мояи ифтихор аст, ки Дилшод Назаров, Мавзуна Чориева, Бењрўз Хољазода, Акмалиддин Каримов, Хушќадам
Хусравов ва дигарон дастпарварони Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон
мебошанд, ки борњо дар
мусобиќањои
дохилї
ва
байналмилалї, чемионатњои
Осиё, љањонї ва инчунин,
Бозињои олимпї иштирок карда, ба ифтихорашон Суруди
миллии љумњурї садо дода,
Парчами давлатии Љумњурии
Тољикистон боло бардошта
шудааст.

Н. ОХУНЗОДА,
«Омўзгор»
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Д

ар ДИС ДДТТ дар шањри Хуљанд
маросими супоридани дипломњои
хатм баргузор гардид. Директори донишкада, номзади илми иќтисод, дотсент Њошимзода Њомид Њасан хатмкунандагонро ба маросими супоридани
дипломњо табрик гуфта, таъкид намуд,
ки мо бо хатмкунандагонамон ифтихор
менамоем ва боварї дорем, ки онњо дар
соњањои мухталифи хољагии халќ барои
ободию пешрафти кишвари азизамон
сањми арзандаи худро мегузоранд.
Донишкадаро соли љорї 899 нафар, аз

37 нафар - сазовори дипломи аъло

љумла, 37 нафар бо дипломи аъло хатм
намуданд.
Дар чорабинї мењмонон Зафар
Њакимов – сардори идораи иќтисод
ва молияи Иттифоќи Тољикматлубот,
Илњомљон Рабиев – директори департаменти
истењсолоти
ЉДММ
“Фаровон-1”, Шохрух Ахмедов - мутахассиси бахши кадрњои раёсати
андоз дар вилояти Суѓд, Абдувосит

Мамадљонов – подполковники Хадамоти гумруки назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон, Саидафзал
Азаматов – роњбари филиали ЉСК
“Алиф Бонк” дар шањри Хуљанд
суханронї намуда, љињати таъмин намудани хатмкунандагон бо љойњои
корї, густариши робитањо дар раванди таљрибаомўзии донишљўён дар
истењсолот ибрози аќида намуданд.

Дар вазъияти тантанавї ба хатмкунандагони бењтарин диплом таќдим карда шуд. Хатмкунандагон арзи сипоси худро ба устодонашон баён дошта, изњор
намуданд, ки барои ободию пешрафти
Тољикистони соњибистиќлол хидмати
шоиста менамоянд.

Ба муносибати 35-солагии Истиќлоли давлатї дар ноњияи Шањринав 56 иншооти таъйиноти гуногун сохта мешавад.

Нуъмон РАЉАБЗОДА,
«Омўзгор»
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Агар дўсти вафодорат нест, худ дўсти худ бош.
Пифагор
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ЊАФТАИ ВАЗОРАТ

Шин Лонг дар њузури вазир
Дар Вазорати маориф ва
илми Љумњурии Тољикистон
вохўрии вазири маориф ва
илм Рањим Саидзода бо намояндаи Бонки Осиёии Рушд
(БОР) ва роњбари лоињаи
татбиќшаванда
(STEM)
Шин Лонг доир шуд.
Зимни суњбат иброз гардид, ки њадаф аз вохўрии
мазкур муњокимаи лоињаи
панљсолаи “Такмили таълими илмњои табиї, технологї,
муњандисї
ва
математика дар мактабњои миёна”
(STEM) солњои 2023-2028
татбиќшаванда мебошад.
-Дар њаќиќат, мавзуи
лоињаи STEM хеле муњиму
замонавї буда, ба афзалияти аз њама асосии соњаи
маориф ва илми Љумњурии
Тољикистон,
яъне
тавсияи
омўзиши
илмњои
табиатшиносї, технологї,
муњандисї ва риёзї дар
муассисањои
тањсилоти
умумї љавобгўй аст. Аз тарафи дигар, тањия ва иљрои
чунин лоиња дар масъалаи ба њаёт татбиќ намудани
њуљљатњои
муњими
давлатї, аз љумла, Стратегияи миллии рушди Љумњурии
Тољикистон барои давраи
то соли 2030, Стратегияи

миллии рушди маорифи
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 ва
Стратегияи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї,

Бояд гуфт, ки татбиќи
лоињаи “Такмили таълими
илмњои табиї, технологї,
муњандисї
ва
математика дар мактабњои миёна”

Тољикобод ва Лахш, инчунин, таъмиру таљдиди ошхонањо, ташкили гармхонањо, гузаронидани оби
нўшокї ва нуќтањои гармидињї дар
муассисањо мубодилаи афкор намуданд. Њамзамон, дар бораи Ёддошти тафоњум байни Вазорати маориф ва илм ва ташкилоти “Каритас
Швейтсария” табодули андешањо
сурат гирифт.
Бояд гуфт, ки лоињаи нави

Вохўрии муовини якуми вазир
бо Шинан Кассам

даќиќ ва риёзї (ё бо
истилоњи
байналмилалї
STEM) кумак мерасонад.
Инчунин,
лоињаи
мазкур ба афзалиятњои нави
иќтисодиёти миллии кишвар, ки аз тарафи Њукумати
Тољикистон муайян шудааст, яъне саноатикунонии
кишвар ва эълон гардидани
Бистсолаи омўзиш ва рушди
фанњои табиатшиносї, даќиќ
ва риёзї хеле мувофиќ аст, зикр гардид зимни суњбат.

(STEM) дар истифодаи васеътари усулњои муосири
таълим барои бењтар намудани таљрибаи таълим ва баланд бардоштани дастрасї
ба тањсилот, аз љумла, равиши илмї-технологї ва
муњандисию риёзї ва бењтар
намудани сифати инфрасохтори мактабњои тањсилоти
умумї ва тањкими низоми
идоракунї дар системаи маориф ва илм мусоидат мекунад.

СЕМИНАР

Мушкилоти
тањсилоти томактабї

Тибќи дастури вазири маориф ва илми кишвар
ва сардори Раёсати маорифи вилояти Хатлон
дар муассисаи таълимии раќами 6-и шањри Бохтар барои мушовирони муассисањои тањсилоти
томактабии 25 шањру навоњии вилояти Хатлон
семинари омўзишї ташкил гардид.
Нахуст, намояндагони Вазорати маориф ва
илми кишвар ва Раёсати маорифи вилояти Хатлон дар бораи њадафи баргузории семинари
омўзишї табодули афкор намуда, доир ба фаъолият, дастовардњо ва мушкилоти љойдоштаи
тањсилоти томактабї изњори назар намуданд.
Гуфта шуд, ки дар Љумњурии Тољикистон
ва хосатан дар вилояти Хатлон ба ин самти
тањсилот таваљљуњи махсус равона мегардад.
Дар ќисмати аввали семинар мушовир оид
ба тањсилоти томактабии Маркази таълимию
методї,табъу нашр ва муомилоти китобњои
дарсии назди Раёсати маорифи вилоят Марњабо
Њодибоева дар бораи фаъолияти марказ ва расонидани кумакњои методї ба мушовирон ва
кормандони муассисањои тањсилоти томактабї
суханронї намуд. Дигар иштирокдорон дар бораи роњњои самарабахши ташкили кори роњбари
муассисаи тањсилоти томактабї, роњњои баланд

бардоштани мањорати касбии мураббиён, таъсири оила ба њолати равонии кўдакон, иштирок
дар машѓулиятњо ва тањлили њадафмандии онњо,
омўзиш ва пањн намудани таљрибаи пешќадам
дар муассисаи томактабї суханронї намуданд.
Њамзамон, мушовири муассисаи томактабии
раќами 20-и шањри Бохтар Хатича Муминова
дар мавзуи «Тавсияњои методї ба мутахассисони љавон оид ба коргузорї», инчунин, роњбари
муассисаи тањсилоти томактабии раќами 16-и
шањр Зебо Сабурова ва чанде дигарон оид ба
масъалањои ањамияти бозињои серњаракат дар
тарбия ва инкишофи љисмонии кўдакони синни томактабї, истифодаи усулњои интерактивї
дар машѓулиятњои тасаввуроти одитарин
математикї дар муассисаи томактабї изњори
назар намуданд.
Дар охир намояндагони Донишкадаи
љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии
кормандони соњаи маориф Т. Девоншоева ва О.
Холмуродова, барои бењбудї бахшидан ба фаъолияти корї ва ислоњи камбудию норасоињо
маслињатњои судманд доданд.
Хадамоти матбуоти
Раёсати маорифи вилояти Хатлон

НИШАСТИ МАТБУОТЇ

3947 донишљў ба Ватан баргардонида шуданд
Дар нишасти матбуотии Кумитаи дин, танзими
анъана ва љашну маросими
назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон дар бораи фаъолияти нимсолаи аввали соли
2022 раиси ин нињод Сулаймон Давлатзода иттилоъ
дод, ки дар шаш моњи соли
љорї аз љониби иттињодияњои
динии љумњурї ба ятимону
маъюбон, шахсони бепарастор ва оилањои камбизоат ба

19-уми июли соли љорї дар
маљлисгоњи
Вазорати
маориф
ва илми Љумњурии Тољикистон
вохўрии муовини якуми вазири маориф ва илм Љамшед Љўразода бо
директори кишварии ташкилоти
“Каритас Швейтсария” Шинан
Кассам доир гардид, ки дар он, инчунин, намояндагони раёсатњои
муносибатњои
байналмилалї,
иќтисод, банаќшагирї дар соњаи ма-

маблаѓи 898 369 сомонї кумаки моддиву молиявї расонида шудааст.
Раиси
кумита
зикр
кард, ки тибќи маълумоти
пешнињоднамудаи шуъба ва
бахшњои дин, танзими анъана ва љашну маросими шањру
ноњияњои љумњурї 4112 нафар шањрванди љумњурї дар
муассисањои таълимии динии
хориљ аз кишвар ѓайрирасмї
тањсил
намудаанд.
Дар

натиљаи андешидани чорањои
зарурї то имрўз 3947 нафар
донишљў ба Ватан баргардонида шуданд. Бо волидайни
донишљўёни боќимонда, барои баргардонидани фарзандонашон ба кишвар ва идомаи тањсил дар муассисањои
олии
кишвар
мунтазам
суњбату вохўрињо анљом дода
мешавад.
Њотами ЊОМИД
«Омўзгор»

ориф ва илм иштирок намуданд.
Зимни вохўрї љонибњо љињати
ба роњ мондани лоињаи нави ташкилоти “Каритас Швейтсария” дар
самти таъмин намудани истењсоли
самараноки мањсулоти озуќаворї
ва ѓизо дар ќитъањои замин ва
боѓњои наздимактабї бо маќсади
дастгирии
Барномаи
миллии
ѓизоми мактабї дар муассисањои
таълимии
ноњияњои
Рашт,

ташкилоти “Каритас Швейтсария” аз љониби Иттињоди Аврупо
маблаѓгузорї мегардад ва он дар
самти ѓизои мактабї фаъолият
дорад. Лоињаи мазкур ният дорад дар 10 муассисаи пилотї дар
ноњияњои Рашт, Тољикобод ва
Лахш кори худро оѓоз намояд ва
то панљ соли дигар дар ноњияњои
љумњурї лоињаи мазкурро татбиќ
намояд.

Баррасии љалби донишљўёни тољик
ба Донишгоњи Ситии Малайзия

Дар маљлисгоњи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон
вохўрии муовини вазири маориф
ва илм Лутфия Абдулхолиќзода
бо намояндаи Донишгоњи Ситии кишвари Малайзия Соро
Ошаѓи ва директори Институти
мењмондорї ва сайёњї, њамзамон
директори ташкилоти “Вател” дар
Малайзия Датин Путери Љулиана
бинти Абдул Азиз доир гардид, ки
дар он, инчунин, директори Маркази барномањои байналмилалї
Рамазон Одиназода ва дигар намояндагони њарду љониб иштирок
намуданд.
Зимни вохўрї љонибњо вобаста
ба љалб намудани донишљўёни
тољик дар Донишгоњи Ситии Малайзия мубодилаи афкор намуданд. Зикр гардид, ки то кунун

дар донишгоњи Малайзия њудуди
30 нафар донишљўи тољик дохил
шуда, 20 нафари онњо ин муассисаро бомуваффаќият хатм намудаанд ва айни замон 10 нафар аз рўйи
ихтисосњои гуногун тањсили худро
идома дода истодаанд.
Њамчунин, таъкид гардид, ки
донишљўёни тољик дар Донишгоњи
Сити бо фарќ аз донишљўёни бархе кишварњо бо донишу малака ва
рафтори намунавї тањсил менамоянд, ки ин боиси ифтихори њар
шањрванди тољик аст.
Дар охир љонибњо ба мувофиќа
расиданд, ки љињати вусъат бахшидани њамкорињо тамоми чорањои
судмандро роњандозї менамоянд.
Маркази
матбуоти Вазорати
маориф ва илм

ДДОТ ба номи Садриддин Айнї ба ДДХ ба номи Моёншо Назаршоев 1000 нусха китоб таќдим намуд.
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Дар њељ гуна бадбахтї ашк марез; онро барои бадбахтии
дигарон нигањ дор.
Пифагор

ДАСТОВАРД

ПЕШРАФТ

ИФТИХОР

Мактабу маориф –
кафили рушди љомеа
Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон барњаќ таъкид месозанд, ки
«бунёди миллат аз маориф оѓоз меёбад ва ѓамхорї нисбат ба маориф – сармоягузорї барои рушди неруи инсонї ва ояндаи ободи давлат ва Ватан мебошад». Оре, рушди дилхоњ љомеа, аз љумла,
љомеаи Тољикистони соњибистиќлол ба мактабу маориф вобаста аст.
Мардум ба мактаб чун як макони илму маърифат муносибат намуда,
муаллимро азизу гиромї медоранд. Њамин аст, ки дар тўли таърих
тољикон њамчун миллати маърифатпарвару тамаддунофар муаррифї
гардидаанд.

Д

ар замони соњибистиќлолї,
новобаста аз мушкилоти
солњои аввал, њамеша таваљљуњ ба
мактабу маориф аввалиндараља
буд. Дар сиёсати Давлату Њукумати
Тољикистон маориф авлавият доштаву дорад. Сол то сол зиёд шудани ањолї, нарасидани мактаб
ва љойи нишаст дар мактабњои
мављуда Њукумати мамлакатро водор сохт, ки пайи бунёди мактабњои
нав ва синфхонањои иловагї шаванд. Ва њамзамон, ислоњоти низоми тањсилоту воридшавї ба фазои тањсилоти байналмилалї пеш
омад. Тарзи ќабул ба муассисањои
тањсилоти олї ва миёнаи касбї
тариќи Маркази миллии тестии назди
Президенти Љумњурии Тољикистон
низ натиљаи ислоњоти соња мебошад.

Имтињон тариќи ин марказ мушкилоти равониву иќтисодии садњо
њазорро осон кард ва нишон дод, ки
шахси босаводу донишманд воситае
метавонад бидуни шомили мактаби
олии интихобкардааш гардад. Сол
то сол фаъолияти ММТ такмил меёбад ва боварии ањли љомеаро ба шаффофияти имтињонњо меафзояд.
Пешвои миллат дар њама Паёму
суханронињо ва сафару боздидњояшон
ба минтаќањои кишвар ба вазъи мактабу маориф таваљљуњ мекунанду
мушкилоти соњаро ошкоро баррасї
мекунанд. Дар сафари худ ба шањру
навоњии љумњурї Пешвои миллат
њатман бинои муассисаи тањсилотии
наверо мекушоянд. Ба андешае, «њар
куљое дари мактаб кушода мешавад,
дари њабсхона баста мешавад», яъне
шахси бомаърифату босавод бо роњи
љинояту ќонуншиканї намеравад. Аз
ин бармеояд, ки Сарвари давлат зимни сафарњои худ тухми маърифату
фарњанг, илму дониш, ќонунмандиву
ќонунмењварї ва боварї ба ояндаро
пањн мекунанд. Дар Тољикистони
азиз Рўзи Дониш бо тантанаву
шукўњи хоса таљлил мегардад, ки
ин њам самараи истиќлолият мебошад. Имсол дар пойтахти азизамон
– шањри Душанбе, дар арафаи Рўзи
Дониш 11 мактаби нав ба истифода
дода мешавад.
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Баргузории дањњо озмуни дохиливу байналмилалї нишон медињад,
ки мактаби тољик рў ба рушд ќарор
дораду дастпарваронаш ќобилияти
иштирок ва дар дастболо гардидан
дар дилхоњ сабќатро доранд. Озмуни
«Фурўѓи субњи доної …» дар љомеа
инќилоберо ба вуљуд оварда, мардумро бештару амиќтар ба китобу
китобхонї љалб намуд. Бо ибтикори Президенти мамлакат, солњои
2020 – 2040 «Бистсолаи омўзиш ва
рушди фанњои риёзї, даќиќ ва табиї
дар соњаи илму маориф» эълон гардида, барои татбиќи он Њукумати
мамлакат наќшаи чорабинињоро
тањия намуд. Ин ташаббус гардиши
куллие дар омўзиши фанњои мазкур
ба шумор меравад, зеро ояндаи њар
кишвар ба омўзиш ва рушди фанњои

риёзї, даќиќ ва табиї рабт дорад.
Дигар аз иќдомоти неку созанда,
ба тариќи квотаи Президентї ба
мактабњои олї ќабул кардани духтарону писарони минтаќањои дурдасти
кишвар мебошад. Беш аз 11,5 њазор
толибилм аз минтаќањои дурдаст аз
њисоби духтарон тариќи ин имтиёз
муассисањои тањсилоти олиро хатм
намуда, соњибтахассусу соњибкасб
гардиданд.
Бо вуљуди он ки љараёни таълиму тарбия дар њама муассисањои
таълимї ба сатњу низоми муайяне даромадааст, аммо боз њам мушкилоти
њалталаб дар соња боќї мондаанд.
Аз љумла, нарасидани мутахассисони омўзгорї дар баъзе минтаќањо,
паст будани сифати тањсилот, дар
сатњи зарурї ќарор надоштани таълими забонњои хориљї ва монанди
ин ба мушоњида мерасад. Аммо ин
мушкилот њалшаванда мебошад.
Муњим он аст, ки мо њама дар шароити мушкили љањони муосир сиёсати созандаву бунёдкоронаи Давлату Њукуматамонро дуруст дарк ва
татбиќ намоем. Дар таълиму тарбияи
насли нав аз усулњои нав истифода ва
барои ояндаи миллату давлат сидќан
фаъолият намоем.
Сангин ГУЛЗОД,
устоди ДМТ

Халќи тољик аз замонњои ќадим чун мардуми созандаву бунёдкор ва тамаддунофар маъруф аст ва бањри
озодии худ ба муќобили аљнабиён муборизањову
љоннисорињои зиёде кардааст, ки ин њама дар китоби «Тољикон»-и мутафаккири барљаста, Ќањрамони
Тољикистон Бобољон Ѓафуров таљассуми худро ёфтааст. «Тољикон» намунаи бењтарин шоњасари таърихї
буда, солиёни зиёд барои насли имрўзу фардо њамчун
равшангари рўзгори аљдоди миллати тољик боќї хоњад
монд.
«Тољикон» аз муќаддима
ва 6 фасл иборат буда, дар он
аз таърихи сохти љамъияти
ибтидої сар карда, то ба
Россия њамроњ шудани Осиёи Миёна ба таври возењ
маълумот дода шудааст.
Мавриди зикр аст, ки
Пешвои миллат, муњтарам
Эмомалї Рањмон ба хотири

мартаба доранд?» ва ѓайра
посухи даќиќ ва муфассал
пайдо хоњанд кард.
Дар коллељи омўзгории
шањри Панљакент низ бо
маќсади таблиѓи китоби «
Тољикон « њамчун «ќомуси
миллати тољик « як ќатор
чорабинињо
аз
ќабили
озмунњо, викторинањо, мизи

љомеашиносї мизи мудаввар дар мавзўи «Тољиконпайвандгари
дирўз
ва
имрўзи миллати тољик « бо
иштироки донишљўёни ихтисоси таърих доир гардид,
ки дар он њар як донишљў
оид ба омўхтани ин шоњасар
ва таъсири он дар зењни
љавонон аќидањои худро
иброз намуданд. Њамаи ин
барои боз њам ќавитар гардидани иродаи љавонон ва
њисси ватандўстии онњо такони бузург медињад. Зеро
њар як давлат ба чунин
љавонони ватанпарвар ва
ќавиирода ниёз дорад.
Бовар дорам, ки агар
насли љавони имрўзи мо ин
шоњасарро ба пуррагї мутолиа намояд ва ба умќи
маънии он бирасад, дарк

«Тољикон» - мубаллиѓи
миллати тољик
дастрасї ба ин сарчашмаи
боэътимоди таърихи миллат, арљгузорї ба зањматњои
Бобољон Ѓафуров таваљљуњи
хоса додаанд, њамчунин,
љойгоњи
ин
донишманди тољик дар пажуњишњои
муаррихон бо як тамоюли муњим баррасї гардид.
Рољеъ ба корнамоињои ин
абармарди бузург китобњои
зиёде аз љониби мутафаккирон ба чоп расидааст, ки
китобњои «Алломаи замон»
ва «Равшангари таърих»-и
профессор
Усмонљон
Ѓаффоров аз љумлаи онњост.
Бо дастуру супоришњои
Роњбари давлат, муњтарам
Эмомалї Рањмон теъдоди
зиёди китоби «Тољикон»-и
аллома Бобољон Ѓафуров
чоп карда шуда, дастраси њар як хонадони кишвар гардид. Акнун њар як
сокини мамлакат махсусан љавонон, ки ояндасоз
њастанд, баъди мутолиаи
ин шоњасар ба саволњои
зиёди «Аљдодони мо кињо
буданд?», «Аз куљо ба
зиндагї шуруъ карданд?»,
«Чї тавр давлат сохтанду
давлатдорї карданд?», «Бо
чї роњу дастуре ба арсаи
илму адабиёти оламшумул
пой гузоштанд», «Дар таърихи башарият чї маќому

мудаввар, мањфилњои саволу љавоб байни ихтисосњо
гузаронида шуд, ки дар
он
донишљўёни
коллељ
фаъолона ширкат варзиданд. Њамчунин, дар байни
коллељњо ва Донишкадаи
омўзгории шањри Панљакент
озмуни «Бењтарин донандаи китоби «Тољикон»-и
Бобољон Ѓафуров» баргузор
гардид, ки дар он донишљўи
коллељи омўзгории шањри
Панљакент
Дамиршоњ
Ашўров сазовори љои аввал
гардида, бо туњфањо, маблаѓ
ва сипоснома сарфароз гардонида шуд.
Моњи феврали соли равон
дар коллељи омўзгорї бо ибтикори кафедраи таърих ва

менамояд, ки аљдодони
мо дар њама давру замон
соњиби фарњанги воло, хиради љањонгир, маърифати
оламафрўз будаанд. Онњо
барои њимояи манфиатњои
миллиамон аз аќлу заковат басо бамаврид истифода кардаанд. Имрўз низ
љавонони мо аз моњияти асили ватандорї, ватандўстї,
ватанхоњї огоњ њастанд ва
дар њимояи марзу буми он,
дар нигањдории фазои ороми кишвар њамеша омодаанд.
Шањло ФАТЊУЛЛОЕВА,
мудири кафедраи таърих
ва љомеашиносии коллељи
омўзгории
шањри Панљакент

НИШАСТИ МАТБУОТЇ

«Шарора» таъмир гардид
З

имни нишасти матбуотї раиси шањри
Кўлоб Бахтиёр Назарзода Худоёр ба
рўзноманигорон иттилоъ дод, ки дар шаш
моњи соли 2022 дар шањру дењот 15 лоињаи
инвеститсионии мутамарказ дар соњаи маориф, коммуналї ва кишоварзї татбиќ шуда
истодааст, ки 22,8 млн. доллари америкої аз
худ карда шудаанд. Дар шањру дењоти Кўлоб
муассисаи таълимии №№ 13,14,21,36,42 ва
49 дар њолати таъмирталаб ќарор доранд
ва имрўз барои 1680 љойи нишаст корњои
сохтмонї оѓоз гардидааст. Соли љорї дар
олимпиадаи фаннии сатњи љумњуриявї 118
нафар хонандагони синфњои 5-11 ширкат
варзида сазовори 10 медали тилло, 28 медали нуќра, 65 медали биринљї ва 15 нафар сазовори љойи ифтихорї гардиданд.

Дар олимпиадаи сатњи байналмилалї 170
нафар хонанда ѓолиб баромада, сазовори 15 медали тилло, 58 медали нуќра ва
97 медали биринљї гардиданд. Айни њол,
сохтмони муассисаи томактабї дар назди
муассисаи таълимии №50 бо маром идома дорад. Раиси шањр ќайд намуд, ки аз
буљаи шањр маблаѓи 1 миллиону 700 њазор
сомонї људо шудааст, ки айни њол 83%-и
он ба муассисањои таълимї дастрас гардидааст. Соли љорї бо маблаѓи 150 њазор
сомонї истироњатгоњи «Шарора» аз таъмир бароварда шуд. Имрўзњо 105 нафар наврас дар мавзеи зебоманзари Имомаскарї
истироњати бофароѓат доранд.
Шариф АБДУЛЊАМИД,
«Омўзгор»

23.07.2022 тифле, ки соати 12:00 дар таваллудхонаи раќами 2-и шањри Душанбе ба дунё омад ва ба ў Фирдавс ном гузошта шуд, сокини 10-миллионаи Тољикистон гардид.
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(Аввалаш дар сањ.1)
натиљањои озмуни таќсимот дар
кабинети инфиродии њар як довталаб гузошта мешавад. Агар
дар бахши “Натиљаи таќсимот”-и
кабинети инфиродии довталаб
матни “Шумо аз рўи интихоби
№ n гузаштед!” дарљ гардида
бошад (ранги пасманзар (фон)-и
он сабз аст), пас, довталаб дар
озмуни таќсимот ба муассисањои
таълимї мувофиќи яке аз
комбинатсияњои ихтисосњои интихобкардааш комёб гардидааст.
Дар љадвал комбинатсияи ихтисоси дахлдор, бали гузариш аз
рўйи он ва бали бадастовардаи
довталаб нишон дода мешавад.
Агар дар бахши “Натиљаи
таќсимот”-и кабинети инфиродии
довталаб матни “Шумо аз рўйи
ягон комбинатсияи ихтисоси интихобкардаатон нагузаштед! Имкони
дар таќсимоти такрорї иштирок
карданро доред. Барои ин бояд аз
12-ум то 15-уми августи соли 2022
дар яке аз нуќтањои баќайдгирї
аз нав аз ќайд гузаред.” дарљ гардида бошад (ранги пасманзар
(фон)-и он сурх аст), ин чунин маъно дорад, ки довталаб дар озмуни
таќсимоти асосї аз рўйи њељ яке аз
комбинатсияњои ихтисосњои интихобкардааш комёб нагардидааст, –
ќайд кард З. Абдусаломзода.
Инчунин, дар бахши “Натиљаи
таќсимот”-и кабинети инфиродии довталабе, ки бинобар соњиб
нашуданаш ба холњои гузариш
аз як ё якчанд субтести ќисми
А ё Б ва ё ќисми В ё Г ба озмуни таќсимот роњ наёфтааст, матни “Шумо ба озмуни таќсимот
роњ наёфта будед.” нишон дода
мешавад, ки ранги пасманзар
(фон)-и он сурх аст.
З. Абдусаломзода ќайд кард,
ки бали гузариш аз рўйи комбинатсияи ихтисос бали умумие аст,
ки бо љамъ кардани балњои аз
субтестњо ва (ё) ќисми (ќисмњои)
дахлдор ва бали аз њисоби имтиёз ё коэффитсиент (дар сурати
доштани чунин имтиёз) бадастовардаи довталаби дар доираи
шумораи љойњои наќшаи ќабули
донишљўён људокарда аз рўйи
комбинатсияи ихтисоси муайян аз њама охир таќсимотшуда
њосил гардидааст. Бали гузариш
тибќи комбинатсияи ихтисос
пешакї муќаррар карда намешавад ва он дар њар як комбинатсияи ихтисос танњо пас аз
таќсимоти довталабон аз рўйи
комбинатсияи ихтисоси муайян

Пифагор

«Омўзгор»
№ 30, 28 июли
соли 2022

Бењтаринњо донишљў шуданд

маълум мегардад.
Масалан, барои комбинатсияи ихтисоси 1790101 – “Кори
табобатї” аз Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба
номи Абуалї ибни Сино, шакли
рўзонаи тањсил ва намуди ройгони тањсил, соли 2021-ум тибќи
наќша 285 љой људо шуда буд ва
шумораи довталабоне, ки ин комбинатсияи ихтисосро интихоб

ти бо сабаби узрнок дар муњлати
муќарраргардида имконнопазир
будани њозиршавии довталаб ба
муассисаи таълимї, довталабро
зарур аст, ки ќаблан, то 6-уми
август, муассисаи таълимиро дар
ин хусус тавассути намояндаи
худ хабардор карда, њуљљатњои
заруриро пешнињод намояд.
Аз 25-уми июл раванди
пешнињоди рўйхатњои довтала-

карда, ба озмуни таќсимот роњ
ёфта буданд, 17 158 нафарро ташкил дод. Дар озмуни таќсимот
аз ин миќдор довталабон њамон
285 нафаре, ки нисбат ба дигарон балњои баландтар доштанд,
аз рўйи ин комбинатсияи ихтисос гузаронида шуданд ва бали
довталаби 285-ум (дар рўйхат
бо тартиби камшавии балњо), ки
ба 469,9541 баробар буд, бали
гузариш дар ин комбинатсияи
ихтисос эълон карда шуд. Яъне,
бали гузариш, ин бали умумии
аз имтињонњо бадастовардаи
њамон довталабе аст, ки аз рўйи
комбинатсияи ихтисоси муайян
дар љойи охирини тибќи наќшаи
ќабул људогардида гузаронида
шудааст.
Довталабоне,
ки
тибќи
натиљањои озмуни таќсимоти
асосї ба муассисањои таълимї
тибќи яке аз комбинатсияњои
ихтисосњои интихобкардаашон
комёб гардидаанд, бояд на дертар аз 6‑уми август ба муассисаи таълимии тањсилоти миёна ё
олии касбии дахлдор њозир шуда,
бо пешнињоди њуљљатњои зарурї,
ки рўйхати онњо дар зер оварда
шудааст, ба комиссияи ќабули
он мурољиат намоянд. Дар сура-

бони тибќи натиљањои озмуни
таќсимоти асосї ба муассисањои
таълимї мувофиќи комбинатсияи ихтисосњои интихобкардаашон комёбшуда ба муассисањои
таълимии дахлдор оѓоз мегардад.
Довталабони
ба
озмуни
таќсимот роњёфтае, ки тибќи
натиљањои озмуни таќсимоти
асосї аз рўйи ягон комбинатсияи ихтисоси интихобкардаашон
комёб нагардидаанд, њуќуќи иштирокро дар озмуни таќсимоти
такрорї
доранд.
Рўйхати
комбинатсияњои ихтисосњои дорои љойњои холї, ки барои озмуни таќсимоти такрорї пешнињод
мегардад, баъд аз анљоми
муњлати њуљљатсупории довталабони дар озмуни таќсимоти асосї
комёбшуда дар муассисањои
таълимї омода ва дар сомонаи
марказ гузошта мешавад. Вобаста ба ин, ба довталабони дар озмуни таќсимоти асосї комёбнагардида тавсия дода мешавад, ки
љињати шинос шудан бо рўйхати
мазкур, инчунин, тартиби озмуни таќсимоти такрорї мунтазам
эълону хабарњои сомонаи Марказро хонанд. Инчунин, ба довталабони дар озмуни таќсимоти
асосї комёбнагардида рўзњои

НИШАСТИ МАТБУОТЇ
Ректори Донишкадаи давлатии санъати тасвирї ва
дизайни Тољикистон Ѓанизода
Љамшед Шуљоат дар нишасти матбуотї ќайд намуд,
ки сохтори таълимии донишкадаро 3 факултет, 8
кафедра, шуъбањои таълим,
илм, корњои эљодї ва тайёрї,
бахши такмили ихтисос ва
бозомўзии кадрњо, маркази бачагонаи рассомї, устохона ва
синфхонањои тахассусї ташкил медињанд.
Аз љумла, дар бинои таълимии донишкада устохонаи нав
барои ихтисосњои бофандагии
бадеї, моделњои костюм ва
дизайни мањсулоти бофандагї
сохта шуд ва бо дастгирии
Вазорати маориф ва илми
Љумњурии Тољикистон дар
доираи барномаи рушд устохонаи мазкур бо таљњизоти
замонавї, компютерњо ва

Њамсарро дар назди фарзандон накуњиш макун.

наздик дар бораи кадом рўз, дар
кадом нуќтаи баќайдгирї њозир
шуданашон паёмак (SMS) фиристода мешавад.
ТАВАЉЉУЊ! Мувофиќи тартиби муќарраргардида, дар сурати то 6-уми август ба муассисаи таълимии тањсилоти миёна ё
олии касбии дахлдор њозир нашудани довталаб ва њуљљатњои
заруриро пешнињод накарданаш
ў аз њуќуќи ќабул шудан ба муассисаи таълимї мањрум мегардад ва љойњои аз ин њисоб холимонда дар озмуни таќсимоти
такрорї пешнињод карда мешаванд. Чунин довталаб дар озмуни
таќсимоти такрорї њуќуќи иштирокро надорад.
Таќсимоти довталабон бо дарназардошти балњои бадастовардаю интихобњои онњо ва наќшаи
ќабули донишљўён ба таври худкор, тавассути системаи иттилоотии “Довталаб”, яъне бе дахолати
омили инсонї гузаронида мешавад. Бо тартиби таќсимоти довталабон ба муассисањои таълимї
тибќи комбинатсияи ихтисосњои
интихобкардаашон метавон аз
сомонаи Марказ шинос шуд.
ТАВАЉЉУЊ! Агар довталаби ба озмуни таќсимот роњёфта
тибќи
натиљањои
озмуни
таќсимоти асосї комёб нагардида бошад, имкон дорад, ки аз
рўйи комбинатсияи ихтисосњои
муассисањои таълимї, ки баъди
озмуни мазкур дар онњо љойњои
холї боќї мондаанд, иштирок намояд. Озмуни таќсимоти
такрорї низ дар асоси бали аз
имтињонњо бадастовардаи довталаб, яъне бе супоридани имтињон
баргузор мегардад. Барои иштирок дар ин озмун довталабон
бояд дар нуќтањои баќайдгирї
аз нав ба ќайд гирифта шаванд. Барои азнавбаќайдгирї
љињати иштирок дар озмуни
таќсимоти такрорї дар заминаи
муассисањои таълимии тањсилоти
миёнаи умумии баъзе аз шањру
ноњияњо нуќтањои баќайдгирї
ташкил карда мешавад. Њангоми
азнавбаќайдгирї
довталабон имкон доранд, ки дар доираи ихтисосњое, ки тибќи онњо
љойњои холї мављуданд, то 12
комбинатсияи ихтисосњоро интихоб намоянд.

Љамъбасти бомуваффаќият

дастгоњи нусхабардории матоъ муљањњаз гардонида шуд.
Дар озмуни байналмилалии
«Њафтаи мўди Тољикистон»,
ки аз 10 то 12 майи соли 2022
дар
мењмонхонаи
Њайатрељенси шањри Душанбе баргузор гардида буд, 12 нафар
донишљўдухтари
ихтисоси
дизайни костюм ва газвори донишкада бо роњбарии
номзади илмњои таърих, дотсент Д. Шералиев иштирок
карданд. 3 нафар (аз љумла,
1 нафар љойи аввал ва 2 нафар барои идеяњои бењтарин)
љойњои намоёнро ишѓол намуда, мењнаташон аз љониби
созмонњои гуногуни дохилию
хориљї ќадрдонї карда шуд.
Оѓози соли 2022 бо раванди
сессияи имтињонии зимистона

(минбаъд СИЗ) мувофиќат намуд. Дар ин давра шумораи
умумии донишљўёни шуъбаи рўзонаи зинаи бакалавр
ба 973 нафар мерасид, ки 80
гурўњи академиро (41 гурўњи
академї дар факултети санъати тасвирї ва 39 гурўњ дар
факултети дизайн) ташкил
медоданд. Бинобар хусусияти
тахассусї доштани ихтисосњои
донишкада ќабули рейтинг
ва имтињонњо аз фанњои
машѓулиятњои назариявї пурра тариќи тестњои электронї
ва аз фанњои эљодї чун анъана
ба воситаи дидабарої (просмотр) ба роњ монда шуд.
Дар шуъбаи рўзона ба
даври фаъоли СИЗ њамаи
донишљўён роњ ёфта буданд. Аз ин теъдод 877 нафар

донишљў (90%) даври фаъоли сессияро бомуваффаќият
љамъбаст намуданд.
Баъди
љамъбасти
даври фаъоли сессияи мазкур
96 нафар донишљў ба даври
триместр боќї монданд, ки
ин 10% аз шумораи умумии
донишљўёнро ташкил медод.
Дар даври фаъоли СИТ-и
(Сессияи имтињонии тобистона) соли тањсили 2021-2022
шумораи умумии донишљўёни
шуъбаи рўзонаи зинаи бакалавр ба 709 нафар (ба истиснои
хатмкунандагон)
мерасид. Дар ин сессия аксари имтињонњо (61%) тариќи
анъанавї (шифоњї) сурат гирифтанд.
Шодї РАЉАБЗОД,
«Омўзгор»

Њамчунин, З. Абдусаломзода зикр намуд, ки дар бинои дафтари Маркази миллии тестии назди Президенти
Љумњурии Тољикистон, бахшњои
минтаќавии раёсати ташкил
ва идораи имтињон, робита бо
љомеа ва таъминоти иттилооти марказ дар шањрњои Хоруѓ,
Хуљанд, Панљакент, Бохтар ва
ноњияњои Данѓараю Рашт, инчунин,
муассисаи
таълимии
тањсилоти миёнаи умумии № 1-и
ба номи Сафармуњаммад Аюбии
шањри Кўлоб, ки нишонии онњо
дар зер нишон дода шудааст, аз
25-ум то 27-уми июл нуќтањои
иттилоърасонї амал мекунанд.
Дар зарурат довталабон метавонанд вобаста аз макони зисташон, ба яке аз ин нуќтањои
иттилоърасонї
мурољиат
карда, дар бораи натиљањои
имтињонсупории худ маълумот
гиранд.
Довталабон имкон доранд, ки
дархост ё саволњои худро ба нишонии почтаи электронии Марказ (office@ntc.tj) низ пешнињод
намоянд.
Њуљљатњои зарурие, ки довталабони дар озмуни таќсимот комёбгардида бояд ба муассисањои
таълимии тањсилоти миёна ва
олии касбии дахлдор пешнињод
намоянд, инњоянд:
1) ариза ба номи ректор/директори муассисаи таълимї;
2) њуљљат дар бораи тањсилот
(диплом ё аттестат);
3) маълумотномаи тиббї
(шакли 038-у);
4) 6 дона сурат (андозаи
3х4см);
5) маълумотнома аз љойи зист;
6) шиноснома (асл ва нусха) ё њуљљати тасдиќкунандаи
шахсият бо сурат, ки маќоми
ваколатдори давлатї додааст
(шањодатнома дар бораи таваллуд барои довталабони дорои
тањсилоти умумии асосї – синфи
9-ум);
7) билети њарбї (агар дошта
бошад) ё шањодатномаи њарбии
даъватшаванда (барои мардон);
8) нусхаи дафтарчаи мењнатї
(агар собиќаи корї дошта бошад).
Тањияи Н. САНГИНЗОДА,
«Омўзгор»

Д

ар нишасти матбуотии ноњияи
Данѓара
муовини аввали
раис Камолиддин Холзода дар бораи

Сохтмони 15 муассисаи
таълимї дар назар аст
фаъолияти
муассисањои
таълимии
шањраку дењоти ноњия иттилоъ дода,
иброз дошт, ки дар 84 муассисаи
таълимии ноњия 2101 нафар омўзгор ба
таълиму тарбияи 43557 нафар хонанда
машѓул мебошанд. Дар ин давра 38,4
миллион сомонї аз њисоби буљаи
мањаллї ба соњаи маориф људо карда
шуд. Бо дастгирии Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва соњибкорони мањаллї
дар ноњия бунёди 15 муассисаи таълимии
нав ба наќша гирифта шудааст, ки то
имрўз дар 10 муассисаи нави таълимї
барои 4500 љойи нишаст дар ду баст
корњои сохтмонї оѓоз гардидааст.
Шариф АБДУЛЊАМИД,
«Омўзгор»

Ба истиќболи 35-солагии Истиќлоли давлатї дар шањри Конибодом 717 иншооти љашнї бунёд мешавад.
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Мардеро, ки наметавонад бо зани худ бисозад, дўст магир.
Пифагор
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ТАЊЛИЛ
Неруи мухолиф ба Њукумати
Љумњурии Тољикистон, ки ба амнияти кишварамон тањдид мекунад,
ташкилоти террористию экстремистии Њизби нањзати исломї мебошад. Бо вуљуди он ки ин њизб
дар Тољикистон террористї ва
мамнуъ эълон гардид ва як ќисми
роњбаронашон ба њабс гирифта шуданд, нањзатињо тавонистанд дар се
соли охир ба осонї фаъолияти худро
дар ќаламрави кишварњои Иттињоди
Аврупо ба роњ монанд.

Њ

аштуми сентябри соли 2018 бо
ташаббус ва роњбарии ин созмони террористї як эътилоф зидди
Тољикистон ташкил шуд. Дар ин эътилоф 4 ташкилоти мухолифи нав, ки дар
Иттињоди Аврупо созмон дода шудаанд,
шомил гаштанд.
Дар кишварњои аврупої ба роњбари
ТТЭ ЊНИ Муњиддин Кабирї ва дигар
њаммаслаконаш паноњандагии сиёсї,
дар шањри Дортмунди Олмон ба ихтиёри онњо ќароргоњ, як бинои дуошёна бо
ошхонаю маљлисгоњ барои 200 кас ва
варзишгоњ дода шудааст. Амнияти М.
Кабирї ва наздиконашро хадамоти махсуси Олмон (BND) таъмин мекунад. М.
Кабирї ва дигар роњбарону масъулони
фирории нањзатї дар њудуди Иттињоди
Аврупо озодона мегарданд, мулоќоту
љаласањо доир месозанд, дар конфронсу
семинарњо ва дигар њамоишњо ширкат
меварзанд ва суханронї мекунанд. Ин
созмони террористї аз љињати молиявї
мушкилї надорад, зеро Муњиддин
Кабирї њанўз пеш аз фирор карданаш

Ташкилоти ТТЭ ЊНИ дар хориљи кишвар
бо кадом ният фаъолият дорад?
ќисми бештари маблаѓњои шахсию
њизбиашро ба хориља интиќол дода буд.
Чунин шакли њамкорињо дар њолате, ки
манфиати ду љониб ба њамдигар мувофиќ
меоянд, дар таљриба як кори маъмулї
аст. То имрўз ин созмони террористї
беш аз 6 љаласаи Раёсати Олии худро бо
ширкати аъзои худ, ки дар ќаламрави
Туркия, Олмон, Лањистон, Австрия,
Латвия ва Эрон паногоњ ёфтаанд, баргузор намудааст. Дар њар бахши созмони террористї ва дигар гурўњњои ифротии зидди конститутсионї уњдадор
карда мешаванд, ки дар соли 2019-20
теъдоди гурезањоро то 20 000 расонанд. Гурезањо на танњо аз њисоби
љонибдорони нањзат, балки аз њисоби
мардуми озодандеш, диндор, тољирони
муваффак ва рўзноманигорону дигарандешони љомеаи Тољикистон бояд бошанд. Њар як бахшии ин созмон, ки
дар кишвари зист, инчунин, бахшњои
махфї (ячейкањо) дар њудуди Федератсияи Россия, Украина, Ќазоќистон ва
Ќирѓизистон низ уњдадор шудаанд, ки
фаъолияти таблиѓотиро фаъол намуда,
теъдоди муќарраршудаи љонибдоронро
ба ќаламрави Иттињоди Аврупо сафарбар намоянд. Њоло дар шањри Варшаваи Лањистон маркази махсус оид ба
ќабул ва сафарбаркунии гурезањо ба
дигар марказњои ќабули паноњандаљўён
ташкил шудааст. Роњбарии ин марказ
ба уњдаи Муњаммадљон Кабиров ва

Муњаммади Зоњир гузошта шудааст.
Дар ќаламрави Олмон низ чунин марказ ташкил шудааст, ки роњбарии онро
Љаннатуллоњи Комил ба дўш дорад.
Ќобили зикр аст, ки хадамоти махсус
ва доирањои муайяни хориљї ташкилоти
террористии Њизби нањзати исломиро то
њанўз њимоят ва маблаѓгузорї мекунанд.
Дастгирї ёфтани ТТЭ ЊНИ аз љониби
онњо мутобиќи идеологияи зиддитољикї
амалї мегардад.
Ќобили зикр аст, ки дар айни замон
њизби нањзати исломї дар самти муборизаи идеологї ва љанги иттилоотї
фаъол гаштааст. Беш аз 6 студияи сабти видеої ташкил намудааст (Mehan
TV, MUBORIZ tv, Payomi Mardum,
Taj Live TV, ПАЁМ ТV, Tojikon TV)
ва ният дорад, телевизиони моњворавї
(спутникї) ташкил намояд. Имрўз дар
фазои иттилоотии Иттињоди Аврупо бо
андешањои бофта ва сохта фаъол шудаанд. Сомонањои интернетии nahzat.
org, payom.net, vostoknews.org, isloh.net
ва ѓайраро, ки хусусияти ифротї сохтаанд, тавассути онњо дар фазои иттилоотии дохиливу хориљї њамарўза маводи
зиддимиллї ва зиддињукуматиро бар
зарари манфиатњои миллии Љумњурии
Тољикистон таблиѓ мекунанд.
Бо маќсади таќвият додани фаъолияти таблиѓотї ва тахрибї ЊНИ
кўшиш дорад, ки бештар журналистњои
муњољиршударо, ки ба пул ниёз доранд,
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дидааст. Вале бояд таъкид кард,
ки ин фитнаи тарњрезишудаи
тафриќаандозон ба зудї ба шикаст мувољењ гардид.
Бояд таъкид кард, ки аз хотираи мардуми тољик рўзњои
мудњишу дањшатбори солњои
90-уми асри ХХ њанўз њам
зудуда
нашудааст.
Љомеаи
Тољикистон оќибатњои вазнини
љанги тањмилии бародаркушоќеањои мазкур, ки бо да- ро, ки дар натиљаи он њазорњо
стуру маблаѓгузорињои
неруњои
беруна
роњандозї
шуда, њадафи људоиандозиро
дар љомеаи Тољикистон пайгирї
менамуданд, сулњу субот ва
вањдати миллии моро халалдор
намуда, боиси бори дигар тира
гардидани фазои орому беолоиши љомеаи тољикон мегардиданд.
Аз филмномаи «Шикасти
фитна» баръало маълум мегардад, ки тазоњуроти дар шањри
Хоруѓ ва ноњияи Рўшон ба амаломада њанўз як моњ ќабл, 16
марти соли 2022 аз љониби як
гурўњ ашхоси ба хољањои хориљї
фурўхташуда, аз ќабили Алим нафар тољик ва тољикистонї
Шерзамонов,
Мањмадбоќир ќурбон ва њазорњо нафари диМањмадбоќиров,
Улфатхо- гар бехонумон шуда, хазинаи
ним Мањмадшоева, Холбаш давлат касоду миллати тољик
Холбашов даќиќан тарњрезї парешон гардида буд, аз ёд нагардида, онњо њадафи ноором баровардааст. Тайи ду дањсолаи
гардонидани фазои кишварро охир дар фазои ороми кишвар
доштанд. Бахусус, Улфатхо- бањри ободии Ватан, инчунин,
ним Мањмадшоева, ки наќши тањкими истиќлол, ки бењтарин
њамоњангсозиро дар воќеоти неъмат ва гаронмоятарин армазкур иљро мекард, солиё- зиш барои њар давлату милни зиёд бо созмонњои хориљї лат буда, омили аслии рушду
њамкорї дошта, ба ивази тараќќї ва заминасозї њузур
маблаѓњои хољањои хориљї бои- дар арсаи љањонї мањсуб меёси ноором гардидани кишвар ва бад, пайваста талош меварзад.
ќурбон шудани њамватанон гар- Албатта, мушкилињо њанўз њам
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П.САИДЉАЪФАРОВА,
номзади илмњои фалсафа,
котиби илмии Институти фалсафа,
сиёсатшиносї ва њуќуќи АМИТ

НИШАСТИ МАТБУОТЇ

«Шикасти фитна» фитнаро фош кард
Њаводисе, ки 14 май оѓоз
ёфта, шањри Хоруѓ ва
ноњияи Рўшони Вилояти
Мухтори Кўњистони Бадахшонро фаро гирифта буд,
воќеан њам, кулли мардуми Тољикистонро нигарон
кард.

ба худ љалб созад. Дар солњои 2019-2020
фаъолияти таблиѓотии гурўњњои ифротї
ва њизби нањзати исломї вобаста ба наздикшавии интихоботњои парламентї ва
президентї афзоиш дода хоњад шуд. Бо
ин маќсад нањзатињо шумораи бештари
рўзноманигорон ва адибонро ба тарафи худ љалб хоњанд кард, инчунин, ният
доранд сомонаю пойгоњњои бештари
зиддињукуматї таъсис дињанд.
Дар самти фаъолияти сиёсї нањзатињо
бештар кўшиш доранд, ки худро дар
Иттињоди Аврупо њамчун неруи сиёсии
демократї ва прогрессивї муаррифї
намоянд. Аз бекифоятии маќомоти ваколатдор, то њол дар ин самт гурўњњои
мухолиф то андозае муваффаќ њам гардидаанд. Вобаста ба ин, роњбарияти
ТТЭ Њизби нањзати исломї наќша дорад, ки дар кишварњои Аврупо беш аз
7 созмону ташкилоти ба Њукумати ЉТ
мухолифро ташкил намуда, расман дар
кишварњои аврупої ба ќайд гирад. Чунин иќдом аз ду њадаф иборат мебошад,
- якум, аз тариќи ин ташкилоту созмонњо
ба даст овардани маблаѓи муайяни пулї,
дуюм, нишон додани иттињоди неруњои
мухолифи Тољикистон дар хориљи кишвар.

бисёранд ва ягона роњи њалли
ин мушкилињо вањдат ва ягонагии мардуми тољик аст. Танњо
дар сурати вањдату иттињод мо
метавонем ин мушкилотро низ
бартараф намуда, барои худ ва
ояндагони хеш зиндагии шоиста таъмин намоем.
Итминон дорем, ки халќи
сарбаланду
фарњангсолори
Вилояти Мухтори Кўњистони
Бадахшон фирефтаи муддаиё-

ну тарѓибгарон ва дасисабозони берунию дохилї нагардида, аз пайи тафриќаандозону
људоиандозон нарафта, вањдату
якпорчагии кишварро нигоњ
медоранд ва дар атрофи Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї
Рањмон
муттањид
гардида,
бањри шукуфоии бештари кишвар сањми арзанда мегузоранд.
Љ.МИРЗОЕВ,
ходими калони илмии шуъбаи
таърихи навтарини Институти таърих, бостоншиносї
ва мардумшиносии ба номи
Ањмади Дониши АМИТ

Дар
Донишгоњи
давлатии Данѓара дар нишасти
матбуотї ректори он Нуралї
Шоњиён ќайд кард, ки дар соли
тањсили 2021-2022 зинаи бакалаври тањсилоти рўзонаро 1239
нафар, аз љумла, 434 ба таври
буљавї, 805 нафар тибќи шартнома, 25 нафар дар асоси квотаи Президентї хатм намуда,
дар зинаи бакалаври тањсилоти
фосилавї 365 нафар, аз љумла,

донишљўён сессияи тобистонаро бомуваффаќият љамъбаст
намуданд. Донишгоњи давлатии Данѓара дар љумњурї ягона
таълимгоњест, ки дар он Маркази иттилоотї ва тарѓиботии
мављњои радио ва телевизионии
«Амри ваќт» (Веление времени,
Command of time) фаъолият
мекунад. Муњимтарин дастоварди донишгоњ васл намудани
таљњизоти соњаи дўзандагї дар

Њамкорї бо 53 корхонаи истењсолї
51 нафар бо тарзи буљавї,
314 нафар аз рўйи тањсилоти
шартномавї донишгоњро хатм
намуданд. Донишгоњ аз рўи 76
ихтисосу равия донишљўёнро
омода месозад.
Китобхонаи донишгоњ дорои 650 њазор адад китоб мебошад. Дар доираи иљрои лоиња
харидорї намудани китобњои
бадеї ва илмї ба миќдори
50000 сомонї пешбинї шудааст. Донишгоњ дар раванди расидан ба њадафњои
раќобатпазирї бо зиёда аз 60
муассисаи олии касбї ва 28 муассисаи олии касбии бонуфузи
хориљи кишвар робитањои судмандро ба роњ мондааст. Барои баланд бардоштани сатњу
сифати таълими донишљўён ва
бењтар намудани дараљаи омодагии касбии мутахассисони
љавон роњбарияти донишгоњ
ба 53 корхона ва ташкилоту
муассисањои минтаќаи Кўлоб
шартномањои њамкорї дорад.
Љамъбасти сессияи тобистонаи донишљўёни донишгоњ
нишон дод, ки 69,9%-и

Моњи сентябри соли 2022 дар Душанбе аввалин IT-парк ба фаъолият оѓоз мекунад.

Маркази таълимї-тренингии
«Мўди Чаманоро» дар доираи Барномаи байналмилалии ресандагї ва дўзандагии
њукумати Шветсария (GTEX)
(2022) љињозонидани таљњизоти
соњаи дўзандагї ба маблаѓи 90
680 сомонї мебошад, ки дар
маркази мазкур донишгоњ метавонад бо истењсоли таљрибавии
либосњои мактабї шуруъ намояд. Бо њамаи ин дастовардњо
нигоњ накарда, дар донишгоњ
проблемаю
мушкилоте
мављуданд, ки раванди љараёни
таълиму тарбияро халалдор
менамояд. Яке аз масъалањои
ташвишовар он аст, ки дар соли
тањсили 2021-2022 аз шумораи
умумии донишљўёни донишгоњ
70 фоизашон дар сессияи тобистона ширкат надоштанд. Аз
љумла, 731 нафар донишљў бо
сабабњои гуногун аз донишгоњ
хориљ шудаанд, ки аз ин шумора 351 нафар ба тариќи ариза
ба донишгоњи дигар ба тањсил
фаро гирифта шудаанд.
Шариф АБДУЛЊАМИД,
«Омўзгор»
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БАЊС

МУЛОЊИЗА ВА ПЕШНИЊОД
Яке аз омилњои муњими таъмини
ислоњоти соња ва татбиќи «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї
дар соњаи илму маориф» мутобиќ
ба талаботи рўзафзуни љомеа
тањия намудани китобњои дарсї
мебошад. Вобаста ба ин, баъзе
фикрњои худро оид ба мазмуну
муњтаво ва сифати китобњои дарсї
барои хонандагони муассисањои
тањсилоти миёнаи умумї
пешнињод менамоем.
1. Моњияти китоби дарсї. Китоби
дарсї василаест, ки дар он асосњои дониш оид ба соњаи муайяни илм ба таври
системавї ва мувофиќ ба дастовардњои
замон пешнињод гардида, аз рўйи синну
соли хонандагон тањия карда мешавад.
Он воситаи муњими саводнок кардани хонандагони муассисањои таълимї
буда, дар ташаккули шахсияти кўдак
ва љањонбинии илмии ў наќши муњим
мебозад.
2. Талабот ба китоби дарсї. Китоби
дарсї барои хонанда таълиф гардида,
њангоми тањияи он хусусиятњои педагогию психологї ва синнусолии хонандагон ба назар гирифта мешавад.
Омўзгорон низ њангоми банаќшагирии
дарс аз китоби дарсї истифода мебаранд ва фаъолиятњои таълимро вобаста
ба маводи пешнињодгардидаи китоб
мутобиќ месозанд. Омўзгороне, ки саводи кофї ва таљрибаи ѓании педагогї
доранд, њангоми банаќшагирии мавзуъ
илова ба мавзуи китоб аз сарчашмањои
гуногуни илмию методї истифода мебаранд.
Мутаассифона, њастанд омўзгороне,
ки аз доираи китоби дарсї намебароянд
ва њатто он маводеро, ки дар китоби
дарсї оварда шудааст, пурра ба хонандагон фањмонида наметавонанд. Хусусан, омўзгорони љавон ва камтаљриба
дар ин масъала ба мушкилї дучор мешаванд. Ба андешаи мо, ин мушкилот
ба якчанд омил вобаста аст. Аввал ин
ки, чунин омўзгорон сарбории зиёд доранд ва барои мутолиа кардани адабиёти иловагї ва умуман, худомўзї ваќт
намеёбанд. Дигар ин ки, омўзгорон ба
такмили дониши худ машѓул шуда наметавонанд, аз љињати методї сустанд
ва намедонанд, ки бо китоби дарсї чї
гуна муносибат бояд кор кард.
Мушкилоти аз китобњои дарсї дуруст истифода бурда натавонистани
баъзе омўзгорон, аз як тараф, ба паст
будани дараљаи касбии худи омўзгор
вобаста бошад, аз тарафи дигар,
алоќаманд ба мазмуну муњтаво ва тарзи пешнињоди мавод ва баёни муаллифони китоби дарсї мебошад. Пас, китоби дарсї дар шароити имрўза бояд
чї тавр навишта шавад ва ба кадом талабот љавобгў бошад?
Шароити зудтаѓйирёбандаи имрўзаи
љумњурї ва љомеаи љањонї дар назди
тањиягарони китоби дарсї талаботи
нав мегузорад, ки баъзеи онњоро дар
зер меорем.
Ба стандарту барномаи фан ва дигар њуљљатњои меъёрии соња мутобиќ
будани китоби дарсї. Стандарти таълими фан, барномаи таълим ва китоби
дарсї се њуљљате мебошанд, ки бояд
дар мувофиќа ба њамдигар тањия гарданд ва дар шакли бастаи њуљљатњо
(стандарт, барнома ва китоби дарсї) ба
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї
дастрас карда шаванд. Мутаассифона, баъзан шоњиди он мегардем ки ин
њуљљатњо бо њам мувофиќат намекунанд ва дар ин масъала дар бисёр маврид тањиягарони ин њуљљатњо, бахусус,
муаллифони китобњои дарсї гунањгор
нестанд.
Сабаби
номувофиќатии
њуљљатњои номбурда, дар чоп ва
сариваќт дастрас нагардидани онњо ба

Дониш ва хирадмандиро як чиз мадон.
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Омилњои бењтар гардидани

муассисањои таълимї мебошад. Тавре маълум аст, бо гузашти ваќт (4 сол)
китобњои дарсї бознашр мешаванд ва
таѓйироте, ки дар ин муддат дар соњаи
илм ва умуман, њаёти љомеа ба амал
меояд, дар китоби дарсї ворид карда
мешаванд. Аммо дар баъзе њолатњо
стандарт ва барномаи фан бетаѓйир
мемонад ва ин боиси номувофиќатии
барнома ва китоби дарсї мегардад.
Хуб мебуд, агар пеш аз бознашри навбатии китоби дарсї аввал стандарт
ва барномаи таълими фан таљдиди назар шуда, таѓйироту иловањои баамаломада ба онњо ворид карда шаванд ва
дар асоси он китоби дарсї тањия гардад. Барои њалли мушкилоти мављуда

Тољикистон муаллифони китобњои дарсиро вазифадор кунад, ки ба китобњои
дарсии худ «Дафтари корї» тањия намоянд. Мањдудияте, ки дар њаљм ва вазни китоби дарсї гузошта шудааст, ба
муаллифон имкон намедињад, ки барои
ба талаботи муносибати босалоњият
мутобиќ сохтани китоби дарсї мавод
ва фаъолиятњои заруриро ворид намоянд. Љойгир кардани ин мавод дар дафтари корї айни муддао хоњад буд.
Бо забони содаю фањмои адабї ва барои хонанда (на барои доктору академик) навиштани китоби дарсї. Як сабаби норозигии хонандагону омўзгорони
имрўза аз китобњои дарсї, бо забони
мураккаби илмї ва мушкил навиш-

шояд аз тарафи Вазорати маориф ва
илми љумњурї дар назди Академияи
тањсилоти Тољикистон марказе бо номи
«Маркази тањия ва таълифи китобњои
дарсї» ташкил карда шавад, ки вазифаи
он њамоњангсозии фаъолияти нињодњои
марбута ба масъалањои стандарт, барнома ва китобњои дарсї бошад.
Ба талаботи муносибати босалоњият
мутобиќ будани китоби дарсї. Ба
њамагон маълум аст, ки аз соли 2015
инљониб дар доираи ислоњоти соњаи
маориф тамоми фаъолияти соња ба
муносибати босалоњият дар раванди
таълим дар муассисањои таълим равона гардидааст. Ин љо сухан дар бораи
љанбаи методии китоби дарсї меравад. Мувофиќи талаботи муносибати босалоњият, китоби дарсї бояд аз
бахшњои гуногун иборат бошад, ки
аз ин бахшњо хонанда дониш омўзад,
барои донишашро дар амал нишон
додан фаъолиятњои муайянро иљро
кунад (мушоњида, тањлил, муќоиса,
хулосабарорї, эљод) ва донишу малакаи худро санљад. Мутаассифона, аксари китобњои дарсии имрўзаи мо асосан
аз матн, баъзан расм, харита ё љадвал
ва дар охир аз якчанд саволу супориш иборатанду халос. Аксари саволу
супоришњои китобњои дарсї фактологї
буда, барои рушди ќобилиятњои фикрї
ва инкишофи нутќи хонандагон камсамаранд. Бештар аз саволњои тести
пўшида истифода шуда, саволњои тести
кушода ќариб истифода бурда намешаванд (хусусан, дар китобњои синфњои
болої). Намунањои саволи пўшида:
«Дарозии пиряхи Федченко чї ќадар
аст?», «Чанд фоизи ин пирях дар дањ
соли охир об шудааст?». Намунањои
саволи кушода: «Ањамияти пиряхи
Федченко аз чї иборат аст?», «Агар
пиряхи Федченко бо чунин суръат об
шудан гирад, оќибаташ чї мешавад?».
Ба андешаи мо, бењтар мешавад, агар
Вазорати маориф ва илми Љумњурии

та шудани китобњои дарсї аст. Дар
баъзе китобњои дарсї барои шарњ додани калимањои мушкилфањм њатто
бахши луѓат вуљуд надорад. Ин љо
хизмати муњаррирони китобњои дарсиро низ ќайд кардан зарур аст. Баъзе
муњаррирон аз забондонии худ чунон
«моњирона» истифода мебаранд, ки барои хонандаи мактаб навишта шудани
китобро фаромўш мекунанд ва матнеро, ки барои хонандаи синни мактабї
пешбинї шудааст, ба матн барои номзади илм, докторант ё маќолае, ки дар
ягон конфронси байналмиллалї садо
доданаш лозим аст, табдил медињанд.
Ба таври сунъї тарљума кардани баъзе истилоњоти байналмилалие, ки
дар илм ќабул шудааст, низ хизмати
муњаррирони китобњои дарсї мебошад
(масалан, калимањои экватор, скелет ва
ѓайра). Дар ин масъала бахши «Луѓат
ва истилоњот»-и китоби дарсї ба хонандагон ёрї мерасонад (агар ин бахш
дар китоби дарсї бошад).
3. Масъалаи муаллифї. Муаллифи
китоби дарсї будан масъулияти нињоят
баланд мебошад. Тамоми камбудию
норасої ва бартарию муваффаќияти
китоби дарсї ба дўши муаллиф аст.
Љустуљў ва пайдо кардани мавод,
тањлили он, интихоби матолиби зарурї,
ба шароити кишвар ва стандарту барномаи таълими фан мутобиќ кардани
он, љустуљў ва интихоби расм, наќша
ва љадвалњои мувофиќ, тањияи амалияи
мувофиќ, ки њангоми иљрои он хонанда
дониши назариявии худро дар амал нишон дода тавонад, тањияи саволу супориш ва дигар фаъолиятњое, ки донишу
малакаи хонандаро месанљанд.
Пас, кї муаллифи китоби дарсї буда
(ё шуда) метавонад? Ба андешаи мо,
муаллифи китоби дарсї барои хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи
умумї шахсе буда метавонад, ки:
−
мутахассиси соњаи илм (фан)
бошад ва дар доираи њамин фан дониш,

малака ва мањорати кофї дошта бошад;
−
аз хусусиятњои психологї,
педагогї ва синнусолии хонандагони
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї
огоњ бошад;
−
оѓози
фаъолияти
кориаш
(таљрибаи корї) аз мактаби миёна ибтидо гирифта бошад ва ё дар љараёни
фаъолияти кориаш дар мактаб аќаллан
4-5 сол аз њамон фан дарс дода бошад. Дар ин њолат ў метавонад бо
хусусиятњои педагогию психологї
ва синнусолии хонандагон аз наздик
шиносої пайдо кунад, бо забони содаю
фањмо барои хонанда нависад (на бо забони академикї), муайян кунад, ки кадом маълумот (мисол, масъала) барои
дарки бачањо мувофиќ аст ва ѓайра;
−
бо стандарт, барнома ва дигар
њуљљатњои меъёрї-њуќуќии таълими
фан ва соња шинос бошад ва њангоми
тањияи китоб ба ин њуљљатњо такя намояд;
−
малакаю мањорати кор кардан
бо маводи иттилоотї, тањлил ва хулосабарории онро дошта бошад;
−
аз љињати методї мутахассиси
хуб бошад, дар интихоб ва пешнињоди
маводи таълимии китоби дарсї ва
фаъолиятњои маърифатии хонандагони
синну соли гуногун малакаю мањорати
зарурї дошта бошад.
Вобаста ба ин масъала, чанд нуктаи
дигарро ќайд кардан зарур аст.
Њар дафъа, пеш аз тањияи китобњои
дарсї, аз тарафи Вазорати маориф ва
илми Љумњурии Тољикистон аз рўйи
талаботи тањияи китобњои насли нав
озмун барои муаллифон гузаронида
шавад ва дар он дар баробари муаллифони амалкунанда довталабони дигар
низ иштирок кунанд, ки дар байнашон
омўзгорони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї низ бошанд.
Агар баргузор намудани озмун имкон надошта бошад, њангоми тањияи
китоби дарсї, дар ќатори муаллифони
амалкунанда як нафар аз омўзгорони
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї,
ки бевосита аз ин фан ба хонандагон
дарс мегўяд ва таљрибаи бой дорад,
њамроњ карда шавад.
4. Масъалаи ќадр кардани муаллифон. Ба таври зарурї ќадр кардани
зањмати муаллифони китоби дарсї талаби замон мебошад. Айни њол њаќќи
ќалами муаллифони китобњои дарсї
нињоят кам буда, нархномае, ки барои
пардохти њаќќи ќалами муаллифон
амал мекунад, њанўз солњои аввали
ташкилёбии давлати соњибихтиёри
Тољикистон муайян шуда буд (тахминан 350 сомонї барои як љузъи чопї).
Ба наздикї (солњои 2019-2021) њаќќи
ќалами муаллифон ба 500 сомон (барои
як љузъи чопї) расонида шуд, ки агар
зањмати зиёди муаллиф ва нарху навои
њозираро ба назар гирем, ин маблаѓ њам
ночиз аст.
Вобаста ба масъалаи ќадр кардани
муаллифони китоби дарсї мехостем
якчанд пешнињоди худро ба масъулини
соња иброз дорем:
- Баланд бардоштани њаќќи ќалами
муаллифони китоби дарсї аз њисоби
љузъи чопї. Бо назардошти шароити
имрўза (беќурбшавии пул, боло рафтани нархњо) барои ќадр кардани зањмати
муаллифони китоби дарсї ба њар љузъи
чопии китоб на кам аз 1500 сомонї
њаќќи ќалам пардохт кардан лозим аст;
- Пардохти њаќќи ќалами муаллифон
аз рўйи теъдоди нашр. Агар ин гуна пардохт эътироф шавад, мувофиќи теъдоди
нашр, аз њар китоб 30-50 дирам барои
муаллифон људо гардад. Дар ин њолат
пардохтро бо чунин тартиб ба роњ мондан мумкин аст: аз китобњои дарсие, ки
теъдоди нашрашон аз 100 000 кам аст,
аз њар китоб 40-50 дирам ва аз китобњои

Охири моњи августи соли 2022 Муассисаи давлатии боѓи «Истиќлолият» бо майдони маљмааи меъмории рамзи «Истиќлолият ва Озодї» ба истифода дода мешавад.

«Омўзгор»
№ 30, 28 июли
соли 2022

Зар занг намезанад, накукор бадном намешавад.
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сифати китоби дарсї ва таълифи он
дарсие, ки зиёда аз 100 000 нусха нашр
мешаванд, барои муаллифон 30 дирам
њаќќи ќалам људо карда шавад.
- Ба таври иловагї ќадр намудани
зањмати муаллифон. Дар њолати ду
маротиба ё зиёдтар бознашр шудани
китоби дарсї муаллифони китоб бо унвони номзади илм ќадр карда шаванд
(агар муаллиф номзади илм набошад).
Муаллифоне, ки аллакай номзади илм
њастанд, бигзор дар кори доктории
онњо ин омил мусоидат намояд.
Ду нуктаи аввалро муаллифони
китобњои дарсї дар вохўрї бо вазири
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон,
муњтарам Рањим Саидзода, ки моњи
июни соли равон баргузор гардид,
пешнињод карда буданд ва аз тарафи
вазири маориф ва илм ин пешнињодот
дастгирї ёфта буд.
5. Љараёни тањия ва табъу нашри
китоби дарсї. Пас аз анљоми љараёни
зањматталаби тањияи китоби дарсї он
ба муассисањои зертобеи ВМИ барои
таќриз фиристода мешавад. Хулосаи
нињоиро гурўњи њамоњангсоз, бо ном
эксперт (коршинос)-њои Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон оид
ба ќобили истифода будан ё набудани
китоби дарсї дар асоси таќризњо мебароранд. Мувофиќи талабот бояд китоби дарсї зери рамз (бо махфї нигоњ
доштани ному насаби муаллифон) ба
таќриз равон карда шавад. Мутаассифона, баъзан мо шоњиди он мегардем,
ки дар хулосаи экспертњо ному насаби
њамаи муаллифон дарљ гардидаанд. Ин
аз он гувоњї медињад ки китоби дарсї
бе рамз (шояд рамз њам дошта бошад)
ва бо нишон додани ному насаби муаллифон ба таќриз фиристонида шудааст, ки чунин муносибат шаффофияти
љараёни тањияи китоби дарсиро таъмин
карда наметавонад.
Чанд сухан оид ба экспертњои китоби дарсї. Маълум аст, ки дар наќшаи
таълим фанњо ба соњањо (филология,
математика, табиатшиносї, санъат
ва мењнат, технология, технологияи иттилоотї ва тарбияи љисмонї)
муттањид карда шудаанд. Вобаста ба соњаи фанњо ВМИ гурўњњои
њамоњангсоз (эксперт)-њои худро дорад. Роњбарони гурўњњои экспертї
аз Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи
давлатии
омўзгории
Тољикистон ба номи С.Айнї, Донишкадаи тарбияи љисмонии Тољикистон
ба номи С.Рањимов, Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон
ва дигар муассисањои олии кишвар мебошанд. Аз рўйи ќоида њайати гурўњи
њамоњангсоз бояд аз намояндагони
муассисањои гуногун (муассисањои
тањсилоти миёнаи умумї, муассисањои
тањсилоти миёнаи касбї, олии касбї)
иборат бошанд. Мутаассифона, њар
кадом роњбари гурўњи њамоњангсоз
њайати гурўњро танњо аз муассисае, ки худи ў кор мекунад (масалан,
Донишгоњи миллии
Тољикистон,
ДДОТ ба номи С.Айнї ва ѓайра) интихоб менамояд, ки ин хилофи ќоида
аст. Пешнињод менамоем, ки роњбари
гурўњи њамоњангсози китобњои дарсии њамаи фанњо аз Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи
С.Айнї интихоб шуда, аъзои гурўњ
аз дигар донишгоњу коллељњо ва
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї
бошанд. Зеро тамоми нозукињои
фаъолияти
педагогї,
психологї,
маърифатї ва тарбиявии насли наврас дар ДДОТ ба номи С.Айнї ба
таври муфассал омўзонида мешавад. Таќризњо ва хулосаи гурўњњои
њамоњангсоз нисбат ба китобњои
дарсї дар он њолат беѓаразона, одилона ва бо сифати баланд навишта
мешаванд, ки агар њамаи муќарризон,

роњбар ва аъзои гурўњи њамоњангсоз барои зањматњояшон бо маблаѓи муайян
њавасманд гардонида шаванд.
Зарур аст, ки њамаи муассисањои
зертобеи ВМИ (Академияи тањсилоти
Тољикистон, Пажуњишгоњи рушди маориф, Маркази љумњуриявии таълимию
методї, Донишкадаи такмили ихтисос
ва бозомўзии кормандони соњаи маориф), коллељњои омўзгорї ва донишкадаю донишгоњњое, ки бевосита ба тайёр
кардани омўзгорон сару кор доранд, бо
нусхаи тозанашри стандарти фан, барномаи таълими фан ва китобњои дарсї
таъмин карда шаванд.
6. Аз санљиш гузаронидани китоби
дарсї. Мувофиќи ќоида, баъд аз тањия
ва нашри нусхаи аввали китоби дарсї
он бояд интихобан дар якчанд муассисаи тањсилоти миёнаи умумї ба муддати муайян аз санљиш гузарад ва камбудию норасоињои китоб муайян карда
шавад. Баъди санљиши китоби дарсї,
он бори дигар таљдиди назар шуда,
нуќсонњо бартараф гарданд, таѓйироту
иловањо ворид карда шаванд ва пас аз
ин иљозаи бо теъдоди зиёд чоп кардани
китоби дарсї дода шавад. Афсўс ки ин
низоми кор дар мо умуман вуљуд надорад ва як сабаби сифати паст доштани
китобњои дарсї низ дар њамин аст.
7. Вохўрии муаллифон бо омўзгорон.
Ба хотири муайян кардани мушкилоту

гузаронидан лозим аст. Барои ин муаллифон бояд оид ба китоби дарсиашон
маводи муаррифї омода намуда, бо
навбат ба манотиќи гуногуни љумњурї
сафарњои хизматї анљом дињанд, ки
дар доираи ќонунгузорињои љумњурї
бошад (нигоњ доштани маоши муаллиф, пардохт намудани сафархарљињои
ў ва ѓайра). Њангоми амалї намудани
ин иќдом бисёр масъалањои марбут ба
китоби дарсї њалли худро меёбанд.
8. Озмуни китоби дарсї. Дар идомаи иќдому ташаббусњои мављудаи
Њукумати љумњурї бањри рушд ва баланд бардоштани маърифату фарњанг
ва худшиносии миллии шањрвандони
кишвар (озмунњои “Фурўѓи субњи доної
китоб аст”, “Тољикистон – Ватани азизи ман”, “Илм – фурўѓи маърифат” ва
ѓайра), пешнињод менамоем, ки дар радифи озмунњои дар боло ќайдгардида
озмуни љумњуриявии «Китобњои дарсии
бењтарин» низ роњандозї карда шавад.
Зеро китоби дарсї сарчашмаи асосии
донишандўзї, ташаккули малакањои
њаётї ва иљтимої, фарњанг ва худшиносии миллии насли навраси кишвар ба
њисоб меравад.
Ба андешаи мо, гузаронидани чунин
озмун якчанд манфиат дорад:
1.
Сифати китобњои дарсї хуб мешавад ва аз он насли наврас самаранок
истифода бурда метавонад;

5.
Амалї
шудани
«Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар
соњаи илму маориф» барои солњои
2020-2040 вусъати бештар мегирад.
Баргузории озмуни «Китобњои дарсии бењтарин»-ро бо таъсис додани
комиссияи босалоњият, иборат аз мутахассисони варзидаи ин ё он фан, ки
таљрибаи кор дар мактаб доранд, ба
роњ мондан зарур аст. Ба андешаи мо,
боз њам бењтар мешавад, агар ба њайати
комиссия омўзгорони соњибтаљрибаи
муассисањои тањсилоти миёнаи умумии
љумњурї, ки њар рўз бо ин китобњо кор
мекунанд, њамроњ карда шаванд.
Барои таъмини шаффофияти озмун аз тарафи комиссияи босалоњият
восита барои арзёбии кори муаллифон тањия мегардад, ки дар он талабу
шартњои озмун нишон дода мешаванд.
Шартњои озмун аз талабот ва меъёрњое
иборат бошанд, ки њамаи хусусиятњои
тањсилоти фан: мазмуну муњтаво, методикаи пешнињоди мавод, љанбањои
миллї ва рушди љомеаи моро фаро
гиранд. Меъёрњо бояд мушаххас ва бо
дараљањо нишон дода шаванд. Нишон
додани меъёру дараљањои ченшаванда
ба доварон имкон медињад, ки оид ба
њар як талабот ва шарти озмун хулосаи
дуруст бароранд ва ба мењнати муаллифон бањои сазовор дињанд. Ба чунин

Намуна:

Восита барои арзёбии китоби дарсї
Дараљањо
№

1.

Талабот/Меъёр

Ња

Мазмуну мундариљаи китоби дарсї бо барномаи таълими фан мувофиќат мекунад.

3.

Китоб љанбањои миллї ва худшиносї дорад.
Методикаи пешнињоди мавод дар китоби дарсї
Моњияти мавзуъњо ба хусусиятњои синнусолї ва педагогию психологии хонандагон
мувофиќ аст.
Пайдарњамии омўзиши мавзуъњои китоб ба принсипи аз сода ба муракккаб мутобиќ
аст.
Мавзуъњои китоб аз бахшњои гуногун иборат аст (матн, саволу супоришњо, тестњо,
корњои амалї, дар хотир нигоњ доред (хулосањо), луѓат ва ѓ.).
Расмњои китоб моњияти мавзуъњоро таќвият дода, ба хонандагон дониши иловагї
медињад.
Љадвал, наќша ва диаграммањо ба хотири баланд бардоштани малакањои мушоњида,
тањлил ва хулосабарории хонандагон оварда шудаанд.
Саволу супоришњои китоб аз мазмуни мавзуъ бармеояд ва хонандагонро ба фикр
кардан водор месозад.
Дар китоб фаъолиятњое оварда шудаанд (масалан, корњои амалї), ки аз хонандагон
истифодаи донишро дар амал талаб мекунанд.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1
2
3
4
5
6

Не

Мазмуну муњтавои китоби дарсї
Китоб ба њуљљатњои меъёрї-њуќуќии соња (Конститутсияи ЉТ, стандарти тањсилоти
фан) такя мекунад.

2.

1.

Ќисман

Дар китоб барои худбањодињии хонандагон воситањо (масалан, тестњо) вуљуд доранд.
Ороиш (дизайн)-и китоби дарсї (ин талабот аз муаллиф кам вобастагї дорад)
Тасвири муќоваи китоб диќќати хонандаро ба худ љалб мекунад.
Сифати вараќњо ва муќоваи китоб хуб аст.
Дар китоб аз аломатњои шартї истифода шудааст.
Бобњо ва мавзуъњои китоб бо ранг ва њарфњои аз матн фарќкунанда навишта шудаанд.
Њар як мавзуъ аз сањифаи нав оѓоз меёбад
Расму наќшањо, харита ва дигар тасвирњои китоб дар љойи дахлдори матни китоб љой
дода шудаанд.

дастовардњои китоби дарсї, бартараф
намудани нофањмињои байни муаллифони китобњои дарсї ва омўзгорони
муассисањои тањсилоти миёнаи умумии Љумњурии Тољикистон, инчунин,
баланд бардоштани самаранокии таълими фанњо зарур аст, ки вохўрињои
мунтазами
муаллифони
китобњои
дарсї бо омўзгорони фаннии тамоми
манотиќи љумњурї ба роњ монда шавад. Вохўрињоро на бо таври стихиявї,
балкиаз рўйи наќша ва тартиби муайян

2.
Муаллифон минбаъд дар навиштани китоби дарсї саъйю талош
мекунанд, ки ба хатої ва сањлангорї
роњ надињанд;
3.
Аз сабаби он ки ѓолибон бо
туњфањои пулї сарфароз мегарданд, барои навиштани китоби дарсии босифат
њавасманд мешаванд;
4.
Тањияи китоби дарсии ба талаботи замон љавобгў барои самаранок
амалї кардани ислоњоти соњаи маориф
мусоидат мекунад;

тарз тањия намудани воситањои арзёбї
технологї буда (доварон фаќат аломат
мегузоранд), натиљагирї ва љамъбасти
озмунро осон мегардонад.
Албатта, ин танњо намуна аст, онро
вобаста ба хусусияти фан ва салоњдиди
њайати комиссия таѓйир додан мумкин аст.
Набї ЌОДИРОВ,
мутахассиси пешбари
шуъбаи омўзиши фанњои даќиќ
ва табиатшиносии Академияи
тањсилоти Тољикистон

Дар шањри Душанбе масъалаи ба роњ мондани њамкории илмию тањќиќотї миёни марказњои зењнии Тољикистон ва Љопон баррасї шуд.
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МИНБАРИ АНДЕША
Таълифи китоби дарсї кори сањл
нест, он аз муаллиф донишњои
назариву амалї, дарки баланди
хусусиятњои равонии хонандагон, љанбањои ахлоќї, имконоти
мављудаи таълим дар мактабњо,
пуртоќатї ва мењнати беандозаро талаб мекунад. Хушбахтона,
мо њам замоне муаллиф шудем
(«Забони тољикї» барои синфи
5), ки мактабњо ба китоби дарсї
эњтиёљ доштанд. Тибќи дархост
нашри 5-уми китоб айни њол ба
чопхона пешнињод мегардад. Дар
ин муддат табиист, ки аз нашр
то нашр китоб такмил ёфт. Соли
2018 бо дарназардошти ворид
кардани барномаи нав бо фарогирии салоњиятњои иртиботї китоб
ба табъ расид ва дар муќоиса
ба нашрњои дигар аз ин љињат
фарќкунанда ба назар мерасид.

Б

оиси хушнудист, ки аз моҳи январи
соли ҷорӣ гурӯҳи муаллифон,
коршиносон ва омӯзгорон тавассути
машғулиятҳои омӯзишӣ китобро аз
ҷиҳати шаклу мазмун мавриди таҳлил
қарор додаанд. (Ёдовар мешавем, ки
ҳаммуаллифони мо ҳарду аз дунё рафтаву
бори масъулият ва шунидану таҳаммул
кардани ҳар ҳарфи пасту баланд ҳам
пурра бар дӯши мо бор шудааст.)
Ростӣ, ин омӯзиш барои банда чун
муаллиф хурсандиовар ва як андоза
боиси шукргузорӣ ҳам ҳаст. Чунки
дар тамоми 4 нашре, ки китоби мо ба
дасти хонанда расид, бо вуҷуди хоҳишу
дархосту ҳамкориҳои зиёд, ғайр аз
олимону омўзгорон  (Сайдамир Аминов,
Саидбой Шербоев Муҳаббат Мирзоева,
Шодӣ Малахов, онҳо ҳам, баъди қадре
тавсиф, эроде гирифтаву маслиҳате
доданд, ки мо онҳоро дар нашри охир
ба инобат гирифтем), каси дигаре на ба
мо маслиҳат дод, на моро накуҳиш кард.
Баръакс, ҳатто худи омӯзгороне, ки дар
ҳамин гурӯҳ имрӯз эродҳо мегиранд, ба
китоб баҳои баланд медоданд. Бояд гуфт,
на ҳамеша мо аз чунин ситоиш хушҳол
шуда метавонем, зеро интиқоду эрод ба
мо камбудиро нишон медиҳанд. Бубинед,
дар таҳлиле, ки дар ин давом аз ҷониби
аҳли гурӯҳ пешниҳод гашт, моро барои
ислоҳу такмили китоб таҳрик медиҳанд:
- бештар ба назар гирифтани
салоҳиятҳои иртиботӣ;
- шарҳи луғатҳо;
- интихоби матнҳои хурд;
- тағйир додани мазмуни талаби машқ
ва саволу супоришҳо;
- ба назар гирифтани бори супориш, ки
ба хонанда  вазнинӣ накунад, масалан, ҳам
азёди шеър ва ҳам навиштани иншо.
Ҳамзамон, баъзе назару эродҳое дида
мешаванд, ки воқеиятро надониста, ҳарфи
шунидаро ба забон ё ба қалам овардаанд,
такрор ё инкори андешаҳо дар онҳо зиёд
аст.  Беҳтараш, худ қазоват кунед:
- китоби дарсие, ки то ин вақт таълиф
шудааст, тибқи меъёри муайяншуда
чоп мешавад, муаллиф имкон надорад,
ки худсарона аз барнома берун барояд,
миқдори саҳифаро зиёд гардонад, мавзуеро
ихтисор ё илова кунад;
-   барнома имкон намедиҳад, ки
муаллифон расми бештар истифода
баранд;
- маблағи чоп имкон намедиҳад, ки
расмҳо рангоранг чоп шаванд;
- дар нашри охир ворид шудани таълими
матнҳое, ки ба салоҳияти иртиботӣ
марбутанд, ба мисли аризаву забонхат,
баёноту мактуб, эълону табрикнома,
мусоҳибаву хабар... мумкин аст, ба такрори
супоришҳои якхела таъсир расонда бошад,
ин ҳам на ҳамеша аз муаллифон вобаста
аст;
- дар китоб зиёд ҷо додани матнҳо
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Мову шумо дар моварои эљод
Ё чанд андеша дар бораи баъзе назару тањлилњо

доир ба ҳамаи мавзуъҳои ахлоқиву
хештаншиносиву
табиатдӯстӣ
имкон
надорад, гоҳо барои як мавзуъ як ҷумла
оварда шудааст (дар мисоли панд ё байт);
Дар баёни саволу супоришҳо ҳамаи
стратегияҳоеро, ки қаблан дар омӯзиш
пешниҳод шуда, тарҷумазадаву нофаҳмоии
зиёд ҳам доранд, дар китоби дарсӣ
истифода бурдан ғайриимкон аст. Ба мисле
ки аз ҷониби нафаре пешниҳод шудааст:
“Тавзеҳи мафҳум, харитаи мафҳум,
барқарор кардани робита, фарқгузорӣ
байни далелҳо ва ақидаҳо, арзёбӣ, раҳнамо
барои корҳои хаттӣ, анҷоми ҳикояро
пешгӯӣ кардан, харитаи тафаккур, сохтани
модел, мониторинг, пешгӯӣ кардан,
фаъолияти пеш аз хониш, фаъолияти пеш
аз навиштан, ҳалли мушкилот, азнавсозӣ,
ҷамъбасткунӣ ва хулосабарорӣ, бо садо
бо овози баланд фикр кардан, Ташкили
графикҳо, муҳокимаи мафҳумҳо ва
консепсияҳои муҳим, Муайян кардани
ҳадафи хониш, экскурсияҳо, филмҳо ва
видеоҳо, ҷадвали МДО, хониши умумӣ
ба тариқи хор, маҳфилҳои адабӣ, театри
хонанда, хониши муштараки китобҳои
калонҳаҷм,
Таҳияи
нақшаи
ҳикоя,
конференсияи инфиродии хонандагон,
калимаҳои решагӣ, харитаи калима ё
мафҳум, Раҳнамои луғат, муайянкунии
муҳиммият, таҳрир, ғояи асосӣ ва
тафсилоти он, номгузорӣ ба матн”.
Моҳиятан,
тамоми
салоҳиятҳои
иртиботие, ки заруранд, дар бештари
машқҳо дида мешаванд. Ин истилоҳҳое, ки
оварда шудаанд, аввалан, барои ман фаҳмо
нестанд ва наметавонам, дарк кунам, чӣ
расад ба фаҳмондани бача ва маърифати ӯ?
Сониян, усулҳои гуногуни таълимро дар
нақшаи яксоатаи дарс метавон нишонрас
истифода бурд, на дар китоб.
Яке хуб эрод гирифта, дар охир
навиштааст: “Мушкилот дар кори омӯзгор
дар китоби дарсӣ нест, мушкилоти
асосӣ дар хонанда аст, ки онро хуб дарк
намекунад ва онро дуруст, бамаврид
истифода бурда наметавонад.”
Ҷойи дигар омадааст: “Матн, расм,
қоида, ҷумла ва луғатҳоеро дар китоби
таҳияшаванда бояд ҷой дод, ки ба синну
сол, завқи асливу бадеӣ ва фарогирии
фазои иҷтимоии хонанда (?) мувофиқу
мусоид бошад.” Кадом матн дар назар аст,
мисол овардан лозим.
Матн ва саволу супоришҳо   дар асоси
дарки хонандаҳои миёнахон интихоб
мешаванд. Муаллифон то ҳадди имкон
кӯшиш карда буданд, ки хусусиятҳои
синнусолии хонандагон ба назар гирифта
шавад, вале ҳайронем, ки яке менависад:
“Бояд дар китоби минбаъд таҳияшаванда
матнҳое, ки ба ҳаёти мактабиву пас аз
мактабии хонандагон бархӯрде надорад
(?!), роҳ дода нашавад. Ба монанди омадани
кадом як шоир ба мактаби шаҳри Кӯлоб...”
Аввал ин ки оне, ки шумо дар назар доред,
“кадом як” не, Шоири халқии Тоҷикистон
аст. Дигар ин ки мақсад хабарнависиро
ёд додан аст, мавзуъ ҳам пурра ба ҳаёти
мактабии бачаҳо, шинохти адиб ва ҷалби
хонандагон ба адабиёт нигаронида
шудааст. Дар матн саволу супоришҳо
ҳам салоҳияти забонӣ ва ҳам иртиботиро
фарогиранд.
Ҷое оварда шудааст: “Мавзуъҳои соҳавӣ
ворид карда шаванд (истилоҳоти физикӣ,
химиявӣ... ва амсоли он дар назар аст)”.
Вақте хонандагон на химия мехонанд,
на физика, зарурати мисол овардан аз ин
соҳаҳо нест, барои фанҳои дигар, ки ошноӣ
доранд, масалан, математикаву ботаника,
географияву таърих мисолҳо ҳастанд.
Дигаре
менависад:
“Азбаски
салоҳиятҳои коммуникативӣ дар доираи
чор гурӯҳ: дарки матн, арзёбии матн,
таҳрир ва эҷоди матн ба эътибор гирифта
мешаванд, ба пуррагӣ наметавон гуфт,
ки дар ин китоб ба рушди салоҳиятҳои
номбурда таваҷҷуҳи зарурӣ зоҳир шуда

бошад.” Ку мисол? Равшанӣ меандохтед,
хуб мешуд.
Омадааст: “Мутуни китоби дарсӣ баъзан
моли шахсони тасодуфие ҳастанд, барои
хонанда чун адибони шинохта муаррифӣ
нашудаанд. Баъзан маводи маҷаллаю
рӯзномаҳо низ вориди матни китоби дарсӣ
гардидаанд, ки ба ҳадафи омӯзиш камтар
мутобиқат доранд.”
Дуруст, муаллифони баъзе матнҳо
шахсони шинохта дар илму адабиёт
нестанд, аммо худ медонед, ки чунин
матнҳо асосан ба салоҳияти иртиботӣ –
эҷоду таҳияи хабару мусоҳиба, эълону
забонхат, аризаву баёнот рабт доранд.
Ва ба забону завқу синну соли хонандаи
синфи 5 ёфтани матн дар ин самт имкон
ҳам надорад.
Баъзан умумигӯӣ, аз ҳад зиёд илмӣ баён
шудани фикрҳо, нодида гирифтани он ки
матнҳо вобаста ба талаботи забон ва замон,
хусусиятҳои
синнусолии
хонандагон
интихоб ва таҳия мегарданд, муаллифро ба
иштибоҳ меоранд.
Диди мо бояд интиқод дошта бошад,
хуб, аммо... маро бубахшед, инҳироф не.
Мақсад ҳамин аст, ки тавсияҳо ба муаллиф
мушаххас бошанд. Ё не?
Воқеан, дар ин муддат, бо кумаки
корманди
Донишкадаи
ҷумҳуриявии
бозомӯзӣ ва такмили ихтисос ва бозомӯзии
кормандони соҳаи маориф Бибиҷон
Неъматова мо аз омӯзгорони мактабҳои
миёна вобаста ба мазмуну муҳтавои китоб
пурсише гузарондем, ки мухтасари онро
манзури шумо мегардонем:
БОЗНИГАРӢ ВА ТАКМИЛ ДОДА
ШАВАД, ЧАРО?
1. Омӯзгорон навиштаанд: “Дар
саҳифаи 131 ду қоида оварда шудааст, ки
ҳарду аз рӯйи фаҳмиши хонандагон як
маъноро доранд:
- «Ҷойивазкунӣ ҳодисаи овозиест, ки
барои осон шудани талаффуз   ду   овози  
ҳампаҳлу  (китф,  қуфл)  бо  ҳамдигар  ҷой
иваз мекунанд.”
- “Овозҳои нутқ аз ягон ҷиҳат ба
ҳамдигар монанд мешаванд.   Масалан,  
дар  таркиби  овозии  (нб)  дар  калимаҳои
шанбе, занбӯр, занбар ҳамсадои лабии б
ҳамсадои нешизабони н -ро ба худ монанд
мекунад. Яъне дар зери таъсири б ҳамсадои
н бо ҳамсадои м иваз мешавад: анбӯр нею
амбӯр. Инро дар забон монандшавии
овозҳо мегӯянд».
Вожаҳои ҷойивазкунӣ ва монандшавӣ
аз рӯйи ҳолати равонӣ хусусияти синнусолӣ
барои хонандагон ҳарду як маъноро доранд. (?)   Хуб мешуд, ин истилоҳҳои фонетика (?) бо вожаҳои ягонаи ба меъёри
байналхалқӣ мувофиқ «ассимилятсия» ва
«диссимилятсия» иваз шаванд”.
Посух: Ин ҷо ду қоида аст. Аҷиб, чаро
вожаҳои “ҷойивазкунӣ” ва “монандшавӣ”
як маъно дошта бошанд? Маълум
мешавад, ки худи омӯзгор маънои “ҷой”ро аз “монанд” фарқ намекунад. Дигар,
вақте мо истилоҳи тоҷикие дорем, ки
мазмуни мавзуъро фарогир аст, ҳоҷат ба
истифодаи истилоҳи ғайритоҷикӣ нест.
Фикр мекунам, ин истилоҳҳо комилан
ифодагари
истилоҳҳои
байналмилии
«ассимилятсия» ва «диссимилятсия»-анд.
Пас, зарурат нест!
2. Омӯзгорон: “Кор бо матнҳо бештар
шавад”.
Посух: Дар китоб бе назардошти
эълону мусоҳиба 108 матн ба тариқи наср
ҷой дорад. Дар маҷмуъ, матнҳои насриву
назмӣ хеле зиёданд, ки дар онҳо вобаста
ба инкишофи нутқи хаттиву шифоҳӣ,
эҷодкорӣ ва дарки салоҳиятҳои забониву
иртиботӣ талабу супоришҳо дода шудаанд.
Бо ин матнҳо омӯзгори кордон метавонад
даҳҳо намуд кор барад.
Хуб мешуд, пешниҳод мекарданд, ки
чӣ гуна кор бо матнро минбаъд дар назар
гирифтан мебояд.
3. Омӯзгорон: “Саволҳои тестӣ

оварда шаванд”.
Посух: Дар анҷоми ҳар боб ғайр аз
саволҳои умумӣ, 7 маротиба саволномаҳои
тестӣ пешниҳод шудаанд.
Хуб мебуд, пешниҳод мекарданд, ки
дар кадом маврид ва чӣ гуна саволҳои
тестӣ пешниҳод кардан зарурат дорад, то
минбаъд ба назар гирем.
4. Омӯзгорон: “Тарҷумаи истилоҳҳо
зарурат надорад, чунки истилоҳ бояд
ягона бошад (чи тавре ки аз Конститутсия
(?) калимаи Сарқонун гирифта шуд):
Фонетика (Овошиносӣ), Морфология
(Сарф) ва ғ.”.
Посух: На ҳамеша, баъзе истилоҳҳое,
ки тарҷумаи мувофиқ доранд, бигзор,
муодили тоҷикиашон истифода шавад,
мисли пешванду пасванд, дар мавриди
Фонетика, Лексикология, Морфология,
Синтаксис.
5. Омӯзгорон: “Методикаи таҳлили
ҷумлаҳо бештар оварда шавад”.
Посух: Дар синфи 5 шакли одии
методикаи таҳлили ҷумлаҳо оварда шуда,
ин мавзуъ дар синфҳои болоӣ батафсил
пешниҳод мегардад. Дар анҷоми мавзуъҳои
вобаста ба ҷумлаҳои сода ва мураккаб
намунаҳои таҳлил оварда шудаанд.
6. Омӯзгорон: “Оид ба луғатҳои
тафсирӣ маълумот додан зарурат
надорад” (ба синну соли хонанда мувофиқ
нест).
Посух: Ба назар мегирем.
7. Омӯзгорон: “Теъдоди соат дар
таълими мавзуъҳои «Антоним, синоним
ва омоним» (як соат) бениҳоят кам аст. Хуб
мешуд, доир ба ҳар кадом соати алоҳида
ҷудо карда шавад”.
Посух: Омӯхтан даркор.
8. Омӯзгорон: “Дар 13 маврид танҳо
навиштани «Табрикнома» оварда шудааст,
мавзуъҳои «Эълон», «Забонхат», «Ариза»
инкишофи нутқи мураттаб ва ғайра дар
китоби синфи 5 илова карда шаванд”.
Посух: Дар китоб 4 эълон (+3 супориш
барои таҳияи эълон), 2 забонхат (+2
супориш барои таҳия), 4 ариза (+2 супориш
барои таҳия), 6 табрикнома (8 супориш
барои таҳия), 3 мусоҳиба (+4 супориш
барои таҳия), 56 шеър, 3 чистон, 2 тезгӯяк,
4 зарбулмасал оварда шудааст.
Азизони дил! Барои диди хуб ва
тавсияҳои
рафиқона
аз
якоякатон
миннатдорем. Аммо... мо ҳам бояд чизе
гӯем...
Масъулини кор аз ибтидо таъкид
карданд, ки китоб дар вақташ беҳтарин
буд ва замоне фаро расидааст, ки он
такмил ёбад. Ва низ гуфтанд, ки ҳадаф
танҳо 30-40 дарсадро тағйир додан аст, на
пурра. Ҳамзамон, ба таҳаммули мо таҳсин
ҳам гуфтанд бисёриҳо, ки бо ин қадар
нуктагирӣ хомӯширо ихтиёр кардаем. Мо
ҳам гуфта будем, ки вақти гуфтани мо ҳам
мерасад. Инак...
Бояд гуфт, ки ягон қонун догма
нест, чӣ расад ба китоби дарсӣ! Китоби
“Забони тоҷикӣ” ҳам, ҳамчунин. Чун
муаллиф шахси хушбахтам, ки чанд насли
замон аз ин китоб таълим гирифтаанд.
Албатта, ҳадафи мо дар ин ҷо худситоӣ
ё худсафедкунӣ нест, аммо баъзе назарҳо
моро водор карданд, ки чизе гӯем.
Якум, ҳамеша ва дар ҳама ҷо эрод
гирифтан осон аст, эҷод душвор, тақриз
додану танқид кардан осон аст, таълиф
душвор.Дуюм, хоҳишмандем, пешниҳодҳо
мушаххас ва асоснок бошанд, то тавониста
бошем, дар такмили китоби дарсӣ кор бурда
тавонем. Масалан, вақте эрод гирифтед.
ё тавсияе додед, пешниҳоди худро дошта
бошед, то мо тавониста бошем, ки аз
кумакатон баҳра барем ва мушкилоти
таълимро дар оянда беҳтар гардонем.
Чӣ гуфтед?
Саида НАБИЗОДА,
муаллифи китоби дарсии
“Забони тоҷикӣ” барои синфи 5

Дар Донишгоњи байналмилалии сайёњї ва соњибкории Тољикистон беш аз 20 ихтисоси нав таъсис дода шуд.
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Хўи дўстонро пайваста биомўз, ба вежа њангоми хашм.
Феогнид
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ФАЪОЛИЯТ

Созмони хонандагон ва наќши он дар
масъалаи азхудкунии фанњои таълимї
Ба шарофати таваљљуњи
рўзафзуни Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам
Эмомалї Рањмон дар
давоми солњои Истиќлоли
давлатї бањри пешрафту равнаќи соњаи маориф
иќдомњои судманде рўйи
кор омаданд.

Л

озим ба зикр аст, ки
фаъолияти
созмонњои
хонандагон дар тарбия ва ташаккули шахсияти хонандагон мавќеи аввалиндараљаро
ишѓол менамояд. Маќсади
асосии Созмони хонандагони
муассисањои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон,
пеш аз њама, тарбия намудани
насли наврас дар рўњияи худшиносиву ватандўстї, омўзиш
ва эњтироми таъриху фарњанги
милливу башарї, арљгузорї ва
њифзи арзишњои Истиќлолияти
давлатї ва ба ин васила, ташаккули шахсият ва шањрванди фаъоли љомеаи Тољикистон мебошад. Яке аз роњњои љалби насли
наврас, љавонон ба омўзиш ва
љилавгирии онњо аз бекоргардї
фаъолияти хуби муассисањои
тањсилоти иловагист. Чунки
муассисањои тањсилоти иловагї
яке аз омилњои муњими ѓанї гардонидани малакаю мањорат ва
васеъ гардонидани љањонбинии
кўдакону наврасон ба шумор
рафта, дар бедор намудани
майлу раѓбати хонандагон ба
мањфилњои фаннї, эљодї, касбию њунарї ва варзишї наќши
муњимеро мебозад.
Муассисањои
тањсилоти
иловагї заминаи методию амалии кори созмонњои хонандагон
ба њисоб меравад. Директорони

муассисањои тањсилоти иловагї,
ки дар аксар шањру ноњияњо бо
номи Маркази эљодии кўдакон
ва наврасон фаъолият доранд, њамзамон, раиси Шўрои
љумњуриявї, вилоятї, шањрї
ва ноњиявии Созмони хонандагон ба номи Исмоили Сомонї
ба њисоб мераванд. Фаъолияти
босамари роњбарон, аъзои Созмони хонандагон аз њамкории
бевоситаи
муассисањои
тањсилоти иловагї, маъмурияти
муассисањои таълимї, муаллимони фаннї, роњбарони синфњо,
аъзои Шурои Созмони хонандагони муассисањои таълимї вобастагии амиќ дорад.
Бањри бењбудї бахшидан ба
корњои тарбиявї, инчунин, бо
бањои хубу аъло ва рафтори
намунавї тањсил намудан, иштироки фаъолона дар корњои
љамъиятї, интихоби бошууронаи касб, тайёрї барои дохил
шудан ба муассисањои тањсилоти
олї ва миёнаи касбї, хизмат
дар сафи Ќуввањои Мусаллањи
Љумњурии Тољикистон, шомил
гардидан ба Иттифоќи љавонон
ва дигар созмонњои љамъиятї ва
омодагї ба њаёти мустаќилона,
имрўз дар тамоми муассисањои
тањсилоти
миёнаи
умумии
Љумњурии Тољикистон Созмони
хонандагон дар 3 зина “Ахтарон”, “Ворисони Сомониён” ва
“Сомониён” фаъолият намуда
истодаанд, ки Нишон, Парчам,
Суруд ва шиори ягонаи худро
доранд.
Наќши роњбари Созмони хонандагони муассисаи тањсилоти
миёнаи умумї дар азхудкунии
фанњои таълимї ва бењдошти
сифати тањсилот хеле баланд
буда, роњбари муассисаи таълимиро зарур аст, ки дар ваќти
љобаљогузории кадрњо ва таъйин намудани роњбари Со-

змони хонандагони муассиса
диќќати махсус зоњир намуда,
ба малакаи донишазхудкунї,
ќобилияти ташкилотчигї ва
дигар хислатњои онњо ањамият
дода, фаъолияти њамарўзаи
роњбари Созмонро дар ташкил ва баргузории раванди
машѓулиятњо,
чорабинињои
гуногуни
тарбиявии

дохилимуассисавї, ба корњои
методї љалб намудани тамоми
кормандони педагогї, таъмин
намудани муассисаи таълимї
бо кадрњои баландихтисос,
таъмини муассисаи таълимї
бо дастурњои методї, асбобњои
аёнию воситањои техникї ва
китобњои дарсию бадеї, ташкил ва баргузории чорабинињои

дохилимуассисавї,
њамкории
роњбари Созмон бо маъмурияти
муассиса, бахусус муовини директор оид ба корњои тарбиявї,
роњбари гурўњи идоракунии
сифати тањсилот, мудири китобхонаи муассисаи таълимї,
Кумитаи ибтидоии иттифоќи
касаба ва Кумитаи падару модарон зери назорати доимї ќарор
бидињанд.
Ќайд кардан зарур аст, ки
яке аз роњњои баланд бардоштани сатњу сифати тањсилот
аз њамаи фанњои таълимї
дар муассисањои тањсилоти
миёнаи умумї, пеш аз њама,
мустањкам намудани базаи
моддї - техникї, таљњизонидани
кабинетњои
фаннї,
ташкили
иттињодияњои
методии

гуногуни тарбиявї, озмунњои
иловагии фанњои таълимї,
конференсияњо, викторинањо,
шабњои саволу љавоб ба шумор
меравад.
Дар баробари аз худ намудани фанњои таълимї тарбияи хонандагон оид ба тарзи њаёти солим, ватандўстию ватанпарастї
яке аз унсурњои Консепсияи
миллии тарбия дар Љумњурии
Тољикистон буда, ба он диќќати
махсус зоњир намудани њар як
роњбари Созмони хонандагон
аввалиндараља мебошад. Бо
маќсади њидояти љавонону наврасон ба тарзи њаёти солим,
пешгирии љинояту љинояткорї
дар байни ноболиѓон ва омода намудани онњо ба хизмати
Модар - Ватан дар њамбастагї

бо соњаи тандурустї, бахши
љавонон, варзиш ва сайёњї
ва комиссариатњои њарбї як
ќатор мусобиќањои варзишї
аз рўи намудњои гуногуни варзишї ва чорабинињои
тарбиявї бахшида таъсисёбии
Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии
Тољикистон
ва
вохўрию
чорабинињои
ватанпарастиро бо иштирокчиёни Љанги
Бузурги Ватанї, љанговарони
башардўст ташкил намудан аз
манфиат кам нест.
Њамзамон, вобаста ба ин,
љињати сайќал додани дониши хонандагон дар њамбастагї
бо муовини директор оид ба
корњои тарбиявї, роњбарони
синфњо ва омўзгорони фанни забон ва адабиёти тољик ташкил
намудани дарсњои тарбиявї,
озмунњои “Иншои бењтарин”,
“Рўзномаи девории бењтарин”
ба манфиати кор аст.
Лозим ба ёдоварист, ки тибќи
Низомномаи Созмони хонандагони муассисањои тањсилоти
умумии Љумњурии Тољикистон
ба номи Исмоили Сомонї, ки
бо ќарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумхурии
Тољикистон аз «26» 04 соли 2018,
№ 08/77 тасдиќ шудааст, њар як
хонанда новобаста аз миллат,
нажод, забон ва аќидаи динї
њуќуќи бевоситаи аъзои Созмон
шуданро дорад. Узвият ба сафи
созмон аз синни 7 то 18-солагї
сурат гирифта, аъзои он бояд
дорои рафтори намунавї ва дар
корњои љамъиятї фаъол бошад.
Фаррух ЊОТАМОВ,
муовини директори муассисаи
тањсилоти иловагии
вилояти Хатлон,
Дилмурод ДАВЛАТЗОДА,
роњбари Созмони хонандагони
МТМУ №58-и
ноњияи Данѓара

РУКНИ МИЛЛАТ
Забони тољикї яке аз ќадимтарин
забонњои олам ба шумор рафта,
адабиёту фарњанг, илму санъат,
дар маљмуъ, тамаддуни пешрафтаи тољик мањз ба рушду
тањаввули он вобастагии зич дорад.

П

ояю аркони ин забон њанўз дар
охири асри 1Х гузошта шуда, дар
асри Х бо шарофати абармардони адабу
илми тољик, ба хусус, Абуабдуллоњи
Рўдакию њамасронаш тањким ва
устувор гардид. Пешвои миллат,
муњтарам Эмомалї Рањмон дар асари
худ – «Забони миллат – њастии миллат»
(ќисми 1) ба њамин падидаи таърихї
ишора намуда, таъкид намудаанд, ки
«забони тољикї (форсии дарї) забони
ќадима буда, зодгоњи аслии он Хуросону
Мовароуннањр, сањењтараш канори
чапу рости дарёи Омуст. Ба иборати
дигар, ин забон дар заминаи забонњои
бумии ин марзу бум: портї, суѓдї,
тахорї… ва дар фароянди доду ситод
ва њамёриву њамтаъсирї бо забони
пањлавї (форсии миёна) аз њисоби ин
забонњо дорої афзуда, ташаккул ёфт
ва ба дараљаи забони илмиву адабї

Сарвати бебањои маънавии миллат
расид». Агар Рўдакию Фирдавсї бо ин
забон гаронмоятарин ашъорро суруда
бошанд, пас Абурайњони Берунию
ибни Сино, Хайём, Закариёи Розї,
Форобї… асарњои илмию фалсафии
худро ба воситаи ин забон таълиф
кардаанд. Забони тољикї дар тўли зиёда
аз њазор сол ба шарофати шоирону
нависандагон, олимону мутафаккирон
ва муаррихони барљаста ташаккулу
инкишоф ёфт. Њарчанд дар асрњои
минбаъда, бо њуљуми аљнабиён њукумату
давлатдорї зери нуфузи халќияту
миллатњои ѓайр сурат гирифта бошад
њам, забони расмии коргузории давлатї
забони тољикї (форсї) буд. Ќудрати
тавоноии забони тољикї дар он ифода
меёфт, ки тамоми ањолии ќаламрави
Мовароуннањру Хуросон, Балх, Њарї,
Њафтрўд, Самарќанду Бухоро ва бисёр
дигар на танњо бо ин забон, ки забони
модарии эшон мањсуб меёфт, сухан
мегуфтанду такаллум менамуданд,
балки барои њифзи назофату тозагии
он мубориза мебурданд. Аз ин лињоз,
хидмати
намояндагони
њукумат

(вазирону надимон) ва адабу илм дар
пойдорию баќои ин забон ва миллати
тамаддунофари
тољик
таърихию
мондагор мебошад. Кофист, хидматњои
вазирони
сарсупурдаи
дарбори
Сомониён Абулфазли Балъамї ва
Салљуќиён Низомулмулкро ба ёд
орем, ки бањри бо забони тољикї
офаридани
осори
боѓановату
бегазанди илмию адабї ва таърихї
аз љониби шоирону нависандагон
ва
донишмандону
мутафаккирони
тољик заминаву шароитњои созгорро
ба вуљуд оварда буданд. Чунин
фидокорию талошмандиро дар асри
Х1Х аллома Ањмади Дониш, ки
вазифаи сафириро бар зимма дошт,
бо иншои асарњои таърихии худ, ки
моњияти
ислоњотгароёна
доштанд,
сарбаландона иљро намуда, дар рушду
нумуи забони тољикї наќши барљаста
гузошт. Баъд аз инќилоби болшевикї
адабиёт зери идеологияи нави Шурої
хидмати њукуматро ба сомон мерасонд.
Раванди ба ном «мањви бесаводї»
оќибатњои фалокатборе дар пай дошт,

ки содагардонии забон ва ба ин васила,
ба забони кўчагии омиёна табдил
ёфтани забон аз ин ќабил ба шумор
мерафт. Мањз бо талошу љонбозињои
асосгузори адабиёти муосири тољик,
устод Садриддин Айнї пеши роњи ин
падидаи номатлуб гирифта шуд. Устод
С.Айнї дар сањифањои нашрияњои
ондавра бо маќолањои публитсистии
худ њушдор дод, ки тољикон адабиёту
фарњанг ва таърихи зиёда аз њазорсола
доранд ва ин њама мањз тавассути забони
фасењу балеѓ ва ширину пуробуранги
тољикї то асри ХХ расидааст. Њамин
андешаи истиќлолхоњонаи худро устод
С.Айнї дар китоби «Намунаи адабиёти
тољик» бо далелу бурњони адабию
таърихї собит намуда, ба душманони
миллати тољик хотиррасон намуд, ки
забони тољикї пойдевори асосии баќои
фарњангу миллати куњанбунёди тољик
мебошад.
Фотима МИРЗОЕВА,
омўзгори МТМУ №53,
ноњияи Варзоб

25 июл дар љумњурї даври дуюми озмуни љумњуриявии «Тољикистон-Ватани азизи ман» оѓоз гардида, то нимаи аввали моњи август идома меёбад.
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Барои хирадманд бањс бо аблањон душвор аст, хомўш будан
душвортар аз он.
Феогнид
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БИСТСОЛАИ ОМЎЗИШ ВА РУШДИ ФАНЊОИ ТАБИАТШИНОСЇ, ДАЌИЌ ВА РИЁЗЇ ДАР СОЊАИ ИЛМУ МАОРИФ

Ањамияти њафтаи фанни математика
Њафтаи фаннї доир ба математика чун њафтањои дигари фаннї дар асоси наќша
ва барномаи тањияшуда бо
тасдиќи роњбари муассисаи
таълимї барпо мегардад.
Наќшаи намунавии њафтаи
фанниро мувофиќи рўзњои
њафта њар як омўзгор метавонад эљодкорона тартиб дињад.
Вобаста ба муњит ва шароити
мактаб чорабинињоро боз њам
хубтару шавќовартар ташкил
кардан мумкин аст.
Пеш аз саршавии њафтаи
фаннї саволномањои озмунро дар тахтаи эълонњо сабт
намудан ба маќсад мувофиќ
аст. Њамчунин, эълон намудани озмуни «Рўзномаи девории
бењтарин» аз математика низ
ба фоидаи кор аст. Дар муассисаи таълимї вуљуд доштани
рўзномаи девории доимоамалкунанда, ки дар давоми ду њафта
ё моње як маротиба дар љойи
муайян овехта мешавад, шавќу
завќи эстетикї ва ќобилияти
эљодии шогирдонро бештар мегардонад. Рўзномаи девориро ин
тавр номгузорї кардан мумкин
аст: «Риёзидон», «Алгоритм»,

«Ворисони Евклид», «Пифагорчиён», «Интеграл», «Математикони љавон», «Симметрия»,
«Кї зуд меёбад?», «Викторинаи
математикї», «Баёзи риёзї»,
«Гулбонги
риёзї»,
«Дунёи
риёзї», «Дунёи раќамњо», «Асрори раќамњо» ва ѓайра. Дар ин
рўзнома бояд маълумотномањо
аз таърихи пайдоиши ин ё он
мафњумњои математикї, оид ба
рўзгори математикони тољик ва
дастовардњои илмии онњо инъикос ёфта, масъалаву чистонњои
шавќовар, ребус, кроссворду филвордњо ва муаммоњои
математикї тањия ва пешнињод
карда шаванд. Ин боиси афзудани љањонбинии илмиву
ќобилияти эљодї, мустаќилона
љустуљў намудану кунљковона
омўхтани таърихи илм мегардад.
Таъкид кардан бамаврид аст,
ки дар ороишу љињозонидан ва
њуљљатнигории кабинети математика низ бетафовут набояд
буд. Дар синфхонаи математикї
насб кардани расмњои олимон – математикњои машњур,
гуфторњои бењтарин дар ситоиши математика, ки фанро
ба шогирдон муаррифї карда
тавонаду завќу омўзиши онњо
нисбат ба ин фан афзун гар-

дад, боиси бурди њам омўзгор карда, шогирдонро ба омўзиши сия», «Евклид», «Ибтидо».
ва њам хонандагон буда мета- он љалб менамоянд.
«Вектор», «Радикал», «Интевонад. Мављуд будани љадвалу
Њангоми
гузаронидани грал» ва ѓайра.
формулањо ва дигар овезањои шабнишинињои
математикї
Бо маќсади пурмазмуну хотирмон ва шавќовару самарабахш гузаронидани озмун
– шабнишинии математикї байни ду даста ќаблан аз тарафи
омўзгори таљрибадор барнома
тањия гардида, дар асоси он бояд
равиши чорабинї (сенария) низ
пешакї омода карда шавад.
Дар интихоби аъзои гурўњњо
ба истеъдоду ќобилияти шогирдон ва нутќу суханронии онњо
ањамияти љиддї додан лозим
аст. Интихоби баранда аз тарафи шогирдон низ масъулияти
баландро таќозо менамояд.
Дар њайати њакамон устодони таљрибадор, аз маъмурияти
муассиса (муовини директор
оид ба корњои тарбиявї - раиматематикї, дар љевонњо ба- бояд як ё ду дастаи гуногун аз си њакамон), устодони фанњои
рои истифодаи доимї нигоњ як синф ё синфњои мухталиф математика, физика, забон ва
доштани китобњои дарсии ма- ќувваозмої намоянд. Дар ин адабиёти тољик (онњо аз љињати
тематикии нашрњои солњои њолат гурўњњо метавонанд бо нутќу суханронї ва мазмуну
гуногун, дастурњои методию номњои алоњидаи рамзї, ки муњтавои рўзномањои деворї
маводи ёрирасони математикї, мазмунан муљазу фарогири маз- бањогузорї менамоянд), хонанвобаста ба талаботи наќшањои муни математикї аст, баромад дагони боистеъдод буда метавотаълимї саволномањои тестї ва намоянд. Гурўњњо – дастањои нанд.
ба њамаи ороишу навиштаљоти дар озмун иштироккунанда мењуљљатнигорї риояи ќонуни за- тавонанд чунин номњои шартї
Њавасхон НИМАТОВ,
бони тољикї маќому манзалати дошта бошанд: «Ал – Хоразмї»,
омўзгори математикаи
математикаро боз њам бештар «Биноми Хайём», «ПрогресМТМУ №53, ноњияи Восеъ

ИННОВАТСИЯ

НИШАСТИ МАТБУОТЇ

Технологияњои иттилоотї - талаботи замон
мардум истифода мешаванд. Дар давраи
рушди љомеаи инсонї ин гуна забонњо
хеле зиёданд. Пеш аз њама, ин забонњои
модарї, русї, англисї ва ѓайра мебошанд,
ки миллатњои сершумори љањон бо ин
забонњо њарф мезананд. Наќши забон барои инсоният бенињоят муњим аст ва бидуни табодули иттилоот дар байни мардум,
пайдоиш ва рушди љомеа ѓайриимкон
аст. Равандњои иттилоотї, хусусан, ба инаъолияти корхонањои замонавї сон хос мебошад, ки дастгоњњои техникї
ба
истифодаи
васеътари — мошинњое сохтаанд, ки кори онњо интехнологияњои иттилоотї асос ёфтааст. чунин, бо равандњои ќабул, интиќол ва
Масалан, барои кори хатарнок ва душвортарин одамон истифодаи роботњоро,
ки тавассути компютер идора карда мешаванд, ёд гирифтаанд.
Технологияи
навини
иттилоотї
ба инсон имкон медињад, ки на танњо
мањсулоти дилхоњ истењсол кунад, инчунин, беморињои гуногунро табобат кунад.
Њама намудњои дастгоњњо метавонанд,
њар як њуљайраи бадани моро тафтиш кунанд ва табибон дар марњилаи аввал мушкилотро муайян менамоянд.
Компютерњо бо ќобилиятњои таъсирбахши худ ба бисёр соњањо љалб карда мешаванд. Механизмњои «Интеллектуалї»
њам барои рушди љањони зери об ва њам
барои ошкор кардани асрори фазо истифода мешаванд.
Дар љањони муосир наќши информатика, воситањои коркард, интиќол ва
љамъоварии иттилоот бебањо мебошад.
Воситањои илми компютерї њоло беш- нигоњдории иттилоот алоќаманд аст.
тар потенсиали илмию техникии кишвар,
Болоравии назарраси имкониятњои
сатњи рушди иќтисодиёти миллии он, тар- технологияњои
компютерї,
рушзи њаёт ва фаъолияти инсонро муайян ме- ди
шабакањои
иттилоотї,
эљоди
кунанд.
технологияњои нави иттилоотї ба
Ин њама равандњои марбут ба амалиёти дигаргунињои куллї дар тамоми соњањои
муайяни иттилоотї равандњои иттилоотї љомеа истењсолот, илм, маориф, тиб оварномида мешаванд.
да мерасонад.
Њосил намудан ва табдил додани итТо чї андоза самаранок кор кардан татилоот шарти асосии њаёти организм вассути воситањои техникї ва таъминоти
аст. Махлуќоти зинда на танњо бо ёрии барномавии он муайян карда мешавад.
эњсосот аз муњити атроф иттилоотро Табиист, ки истифодаи технологияњои
дарк мекунанд, балки бо њамдигар табо- муосир ва таљњизоти техникї њамаи
дули иттилоот мекунанд. Инсон иттило- мушкилотро пурра њал намекунад, аммо
отро тавассути њиссиёт ќабул мекунад ва навоварї метавонад кори кормандонро
забонњо барои табодули иттилоот байни

Аксарияти корхонањои Љумњурии
Тољикистон, ки бо истифода аз
моделњои саноатии куњна кор мекунанд,
дар сурати ба бозори љањонї баровардани мањсулоти нав, њам аз љињати сифат ва њам таќсимоти он ба раќибони
хориљї раќобат карда наметавонанд.

Ф

осон ва суръат бахшад. Ин хусусан, дар
соњањои мураккаби фаъолияти тањлилї,
дар љараёни тањияи гузоришњо ва амсоли
инњо ба назар мерасад.
Дар соњаи таълиму тарбия ба истифодаи технология диќќати махсус медињанд.
Шояд як мактабе набошад, ки дар он љо
синфи компютериро пайдо карда натавонем. Истифодаи интернет ба донишљў
маълумоти зиёдеро фароњам меорад, ки
онро дар тўли чанд даќиќа бидуни сабт
кардани беш аз китобњои китобхона дастрас кардан мумкин аст. Њамин тавр,

технологияи иттилоотї метавонад ба раванди таълиму тарбия мусоидат намояд.
Суръати интиќоли иттилоот меафзояд ва
ќобилияти технологї низ меафзояд. Бо
ёрии воситањои техникї одамон метавонанд аз гўшањои гуногуни замин бо њам
муошират кунанд, Интернет яке аз роњњои
маъмултарини муошират мебошад, зеро
имрўз дастраси омма мебошад. Аммо
бояд ќайд намуд, ки истифодаи интернет
таъсири манфї низ дорад.
Ш.ХЎЉАМОВ, Р. РАЉАБОВ,
омўзгорони кафедраи математикаи
олї ва информатикаи Донишкадаи кўњию
металлургии Тољикистон

Ректори Донишгоњи байналмилалии
сайёњї ва соњибкории Тољикистон, доктори
илми иќтисодї, профессор Асрорзода
Убайдулло
Саттор
дар
нишасти
матбуотї зикр намуд, мањз ифтитоњи
биноњои наву замонавї, фароњам гардидани
шароити муосири таълим ва густариши
корњо дар самтњои мухталифи фаъолияти
муассиса буд, ки таълимгоњ маќоми
муассисаи
таълимии
байналмилалиро
соњиб гардид. Фаъолияти филиалњои он
низ дар вилоятњои Суѓд ва Хатлон тибќи
талаботу меъёрњои байналмилалї ба роњ
монда шуд.

Нуфузи байналмилалии
донишгоњ меафзояд
Бо Ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон литсейи касбии кимиёи
саноати шањри Леваканд ва литсейи
касбии хизмати шањри Хуљанд ба ихтиёри
донишгоњ гузаронда шуд. Чунин иќдом ба
раёсати донишгоњ имкон фароњам меорад,
ки кадрњои баландихтисос дар зинањои
ибтидої, миёна ва олии касбї омода карда
шаванд. Роњбари муассисаи таълимї
иттилоъ дод, ки раёсати донишгоњ дар
самти баланд бардоштани сатњи азхудкунї
ва сифати тањсилот дар нимсолаи
аввали соли љорї ба дастовардњои нек
ноил гардид. Дар робита ба ин, як идда
ихтисосњои нав, аз љумла, омўзгорї, соњаи
саноат, полиси сайёњї, тибби сайёњї ва
ѓайра иљозатнома гирифта шуд. Дар
маљмуъ, љамъи ихтисосњои амалкунанда
аз 56 ба 77 адад расонда шуд.
Убайдулло Асрорзода зикр намуд,
ки шумораи ихтисосњои амалкунандаи
филиалњои донишгоњ дар шањрњои Суѓду
Хатлон низ афзоиш ёфт. Ба андешаи
мавсуф, сабаби асосии љорї намудани
ихтисосњои нав дар филиалњо, ба инобат
гирифтани талаботи рўзафзуни бозори
мењнати
минтаќањои
мамлакат
ва
бунёди шароит љињати фаро гирифтани
довталабон ба тањсил дар макони
истиќомат мањсуб меёбад.
Њотами ЊОМИД,
«Омўзгор»

Дар вилояти Суѓд барои 45 оила — мутахассисони соњањои маориф ва тиб бинои истиќоматї сохта шуд.
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Хирадманд на он аст, ки зиёд медонад, бал онест, ки
донишаш ба мардум ёрї мерасонад.
Эсхил

МИНБАРИ МУТАХАССИС

виштан.
Кўдакони гирифтори касалии
албинизм (сафедии ѓайриодии
пўст, мўй) дар синфхонањои
равшанияшон баланд бояд дарс
хонанд. Равшанї бояд аз пеш ва
ќисми тарафи чапи хонанда бошад.
Дар
таљрибаи
кориям
мушоњида кардам, ки дар амалу
њаракати кўдакони биноияшон

ми биноии пурраи он таъсири
манфї мерасонад, ки боиси
озурдањолии организми инсон
мегардад.
Дар дохили муассиса ба хонандагон њангоми баромадан ва фуромадан дар зинапояњои роњрав
ба тарафи рост тавсия дода мешаванд. Мувофиќи методикаи
корбарї, роњравњои дохили муассиса аз ду тараф бо ранги кабуд ва байни роњрав ранги зард
карда мешавад. Ранги зард ранги
огоњкунанда мебошад. Аз истифодаи ранги сурх худдорї намудан зарур аст, зеро ранги сурх
асабњоро таранг карда, боиси
ранљишу њаяљони хонандагон ва
шиддати баланди биноии сусти
онњо мегардад. Дарњои даромад
ба синфњо, роњравњо ва дигар

Усулњои кор дар муассисањои
таълимии кўдакони нобино ва сустбин
тиббї ва мувофиќ ба шакли
мактаб-интернатњо ќабул карда,
љо ба љо намоянд.
Ба мактабњои барои хонандагони нобино ва биноияшон суст
кўдаконе ќабул карда мешаванд,
ки аз ташхиси духтури чашм гузашта бошанд ва дар онњо суръати бинишашон тавассути шишаи оптикї аз 0,05 то 0,2 расида
бошад.
Пеш аз он, ки омўзгор бо
чунин хонандагон корро сар
кунад, бояд таърихи бемории
хонанда, ташхиси беморї ва
тамоми пешнињодњои духтури
чашмро ба инобат гирад. Волидони чунин хонандањо шикоят мекунанд, ки кўдак худро
ба даст гирифта наметавонад.
Њатто тоќати дар љояш нишастан надоранд. Асабњояшон
устувор нест.
Омўзгор ваќте ки ба кор шуруъ мекунад, пеш аз њама, дар
ќафои журнали синфї, ки ному
насаби хонанда навишта мешавад, чунин маълумотњо ќайд
карда шаванд:
- ташхиси беморї;
- неруи биноиш;
- мухолифат (ба ќайдњои
умумї);
- оё зарурати ба чашм айнаки
мондан вуљуд дорад?
- дар кадом мизу курсї ўро
бояд шинонад.
Барои чунин кўдакон манъ
аст:
1. Давидан (бо назардошти бо
њам бар нахўрдан).
2. Паридан, бозии футбол, волейбол.
3. Хондани китоб бо хамшавї
ва сарро паст кардан.
4. Хондану навиштан дар
ваќти рўшноии паст.
5. Бе танаффус хондану на-

суст нисбат ба кўдакони дигар
муассисањои анъанавї фарќият
дида мешавад.
Кўдакони биноияшон суст
бештар бемор мешаванд:
а) ќоматхамидагї;
б) каљшавии сутунмуњра;
в) парокандагии њаракатњои
мавзун;
г) бо асабоният дасту пой задан, гардану танаро ба њар тараф ёзонидан.
Кўдакони
биноияшон
суст нисбат ба хонандагони
мактабњои анъанавї аз хона ба
мактаб дертар омада мерасанд.
Хонандагон дар рафти дарсњо
мондашавиро њис мекунанд.
Барои њамин њар як омўзгор ба
онњо муносибати оќилонаю одилона бояд дошта бошад.
Гап сари он меравад, ки дар
баъзе хонандагони мо њолатњои
на танњо парешонњолию вайроншавии биноии онњо рўй
медињад, балки ба гуфтаи олими бузурги рус В.П. Филатов,
вайроншавии чашм бештар аз
ягон нуќтаи дармандии он ављ
гирифта, шуълаи он ба тамо-

љойњои зарурї тахминан аз ќисми
поёни дар 1м 10см ё 1м 20см аз
часпакњои дар то рости ќулф хати
зард кашида мешавад. Хати кашидашуда бояд 3-4 см ѓафсї дошта бошад. Аз њамин нишонањо
муайян карда мешавад, ки аввалу
охири дари даромад њамин аст.
Бо њамин ишорањо хонандагону
омўзгорон ба синфхона медароянд.
Дар роњравњои њавлии муассиса аз ду тараф семент ва шаѓал
рехта мешавад. Хонандагон
ва омўзгорон њангоми њаракат
кардан пойњояшонро ба тарафи
рост ва чапи роњрав мерасонанд
ва муайян мекунанд, ки дуруст
рафта истодаанд.
Дигар масъалаи нозук дару
тирезањои муассиса мебошад,
онњо набояд нимпўш бошанд
чунки шахси нобино ё сустбин
метавонад аз ин зарб бинад
.
Намозхон БОБОЕВ,
омўзгори калони кафедраи
методикаи таълим дар
муассисањои томактабї ва
миёнаи умумии ДЉТИБКСМ

ТАЊСИЛОТИ ТОМАКТАБЇ

Ш

«Бобуна» фаъол аст

ањри
Истиќлол
дар
замони
соњибистиќлолї дар њама соњањо
ба пешрафтњои назаррас ноил мегардад. Дар
муассисањои томактабии шањр раванди таълиму
тарбия бомаром идома дорад. Кўдакистони “Бобуна” бо фарогирии 197 кўдак дар 8 гурўњ фаъолияти хешро ба роњ мондааст.
Мудири кўдакистон Озода Давронова ва 8 на-
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УСУЛИ ТАЪЛИМ

Дар Конвенсия “Оид ба њуќуќи маъюбон” аз 6.05.2016 омадааст:
“Шахсони маъюб мисли дигар шањрвандон њуќуќи дастрасии баробар ба њамаи хизматрасонињо, аз љумла, тандурустї, хизматњои
иљтимої, тавонбахшї, тањсолот ва барномањои рушди малакањоро
доранд. Дар асоси Низомномаи намунавии муассисањои давлатии
таълимии навъи мактаб-интернатњо дар Љумњурии Тољикистон аз
29.08.2017, № 411 њар сол, моњи август дар мактаб-интернатњо ба
ќабули кўдакон сар мекунанд.
Бо
фармоиши
директори муассиса, гурўњи корї тасис дода мешавад. Дар њайати
гурўњи корї намояндаи Вазорати маориф ва илми Љумњурии
Тољикистон, муовини директор,
ду омўзгор ва духтури чашм шомил карда мешаванд.
Вазифаи гурўњи корї аз он
иборат аст, ки хонандагонро
мувофиќи натиљаи ташхиси

ТАЊСИЛОТИ ФАРОГИР

фар мураббї раванди таълиму тарбияро дар муассисаи томактабї назорат менамоянд. Мавриди
зикр аст, ки дар шањри Истиќлол 2 кўдакистон
мављуд аст ва 13 нафар мураббї дар 13 гурўњ ба
таълиму тарбияи 297 нафар кўдак машѓуланд.
Нуъмон РАЉАБЗОДА,
“Омўзгор”

Наќши кори мустаќилона
дар дарси забони модарї
Дар фаъолияти њамарўзаи
худ омўзгорро зарур аст,
ки
хонандаро
ба
иљрои
корњои мустаќилона, саволу
супоришњои иловагї одат кунонад. Дар пешбурди фаъолияти мустаќилонаи шогирдон
наќши дарсњои забони модарї,
бешубња, муњим аст.
Њар як боби забони модарї
вазифа ва мазмуни муайян
дорад. Дар баробари ин, он
дорои ањамияти калони таълимиву тарбиявї њам мањсуб
меёбад. Як хусусияти ин зинаи
тањсилот дар он аст, ки хонандагон доир ба грамматика ва
имло маълумоти муайян гирифта, мањорат ва малакањои
дуруст ва беѓалат навиштанро
ёд мегиранд.
Кори мустаќилона роњи
самаранок дар тавзењу тафсири
маводи
грамматикї
– имло мебошад. Омўзгор
њар як супоришро аз љониби
шогирд назорат мекунад ва
бо роњи муњокимаи умумї
месанљад.
Кори
мустаќилона
дар
њар як синф тадриљан мураккаб мешавад. Ин имконият
медињад, ки хонандагон доимо
донишњои нав ба навро азхуд намоянд. Бояд таъкид намуд, ки чунин усули кор љузъи
људонашавандаи дарс аст.
Барои ёд гирифтани тарзи
навиштани иншо, эссе, наќли
хаттї, диктант ва монанди
инњо дар синфњои поёнї ва
њам болої хонандагон доир ба
он якчанд машќи мустаќилона
гузаронда, онро дар нутќи

шифоњї ва хаттии худ амалан кор мефармоянд, ки яке
аз хусусиятњои хоси таълими
грамматика мебошад.
Дар ваќти таълими грамматика ва имло машќњои гуногун: навъњои мухталифи
диктант, тањлили грамматикї,
ба саволњо љавоб навиштан,
фикр кардани мисолњо, (калима, љумла), наќли хаттї,
хелњои мухталифи иншо ва
монанди ин ба роњ монда мешаванд. Омўзгор њангоми
мустањкамкунии
дарс
як
– ду намуди ин машќро истифода мебарад, ки иљрои
онњо аз хонанда то андозае
мустаќилиятро талаб менамояд.
Кори мустаќилонаро ба
гурўњњои гуногун људо кардан мумкин, он асосан аз рўйи
машќњои китоби дарсї гузаронида мешавад. Машќњое, ки
характери эљодї доранд, боиси
инкишофи фикр ва фаъолияти
маърифатљўйии
хонандагон
мегардад.
Омўзгор дар њар як дарс,
пеш аз њама, бояд ба он кўшад,
ки кори мустаќилона то чї
андоза ба маќсаду вазифањои
дарси имрўза љавоб медињад.
Аз тарафи дигар, бо иљрои
корњои мустаќилона бояд донишу фањмиши хонандагон
аён гардад.
Саёњат ЊОМИДОВА,
омўзгори забон ва адабиёти
тољики МДТ
«Гимназияи №4, барои
хонандагони болаёќати
шањри Душанбе»

НИШАСТИ МАТБУОТЇ

82 нафар - соњиби дипломи аъло
Ректори Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Абдуалимзода Њакимбек Абдуалим дар нишасти матбуотї оид ба
фаъолияти муассисаи таълимии номбурда дар нимсолаи аввали соли
2022 ба рўзноманигорони ватаниву хориљї иттилоъ дод, дар давраи
њисоботї ДДМИТ дар рейтинги муассисањои тањсилоти олии касбї,
ки аз тарафи Агентии назорат дар соњаи маориф ва илми назди
Президенти Љумњурии Тољикистон баргузор карда мешавад, љойи
чорумро ишѓол намуд. Имсол донишгоњро 82 нафар бо бањои аъло
хатм намуд, ки дар шуъбањои рўзона, фосилавї ва магистратура
тањсил менамуданд.
- Яке аз њодисањои хушњолкунанда дар назди донишгоњ бо
фармоиши раиси КОА назди Президенти Љумњурии Тољикистон
аз 7 январи соли 2022 ба фаъолият шуруъ кардани Шўрои
диссертатсионї бо њуќуќи њимояи рисолањои номзадї аз рўйи
ихтисос мебошад, ки 80 дарсади њимояи корњои илмї аз њисоби
олимони муассиса сурат мегирад, - изњор дошт ректор. – Вобаста
ба ин, аз љониби устодон ва муњаќќиќони донишгоњ 4 нафар
бомуваффаќият рисолањои номзадиашонро њимоя намуданд.
-Самти дигари фаъолияти донишгоњ, робита ба мактабњои
тањсилоти олии касбии хориљї ба шумор меравад, - илова
намуд муовини ректор оид ба робитањои байналмилалї Фирўз
Ќодиров. – Дар нимсолаи аввал донишгоњ бо шаш муассисаи олии
хориљи кишвар, аз љумла, бо Донишгоњи техникии Ќазоќистон,
Донишкадаи омўзгорї ва соњибкории Дењнави Љумњурии
Ўзбекистон ва ѓайра шартномаи њамкорї ба имзо расонид. Таъкид
гардид, ки дар доираи лоињаи грантї дар донишгоњ озмоишгоњи
таълимию таљрибавии «Иќтисодиёти раќамї» ифтитоњ шуд, ки
бо таљњизоти муосири информатсионию коммуникатсионї ва
дастгоњњои сабти видео ва аудиолексияњо муљањњаз аст. Ин имкон
медињад, ки минбаъд љараёни раќамикунонии фанњои таълимї,
тањияи наворњои иттилоотию иртиботї, аудио ва видеолексияњо
суръат бахшида шуда, дар ояндаи наздик дар раванди таълим љорї
карда шаванд.
Дар нишаст доир ба пањлуњои дигари фаъолияти донишгоњ, аз
љумла, самтњои таълимию методї, фаъолияти илмї – тањќиќотї,
маъмурию хољагї низ ба хабарнигорон иттилои пурра дода шуд.
Њотами ЊОМИД
«Омўзгор»

Дар шањри Душанбе маркази шоњмот ба истифода дода шуд.
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ТАЌРИЗ

Душманонро кам магир; хатоњои туро нахуст онњо мебинанд.
Антисфен

«Омўзгор»
№ 30, 28 июли
соли 2022

АДАБИЁТ

Саргузашти пурмољарои хирс ва одамон
Дар адабиёти замони соњибистиќлолї
асарњои зиёде эљод гардиданд, ки
бо мазмуну муњтаво, ѓояю консепсияи бадеию фалсафии худ дар
сатњи баланд ќарор дошта, пањлўњои
мухталифи зиндагии ањли љомеа ва
ахлоќи њамзамононро инъикос намудаанд. Мусаллам аст, ки њар як
нависанда бо диду љањонбинии вижа,
мањорату њунари нигорандагї ва
мавзую њадафи хосаи эљодии худ ба
арсаи адабиёт ворид мегардад ва
саъйю талош меварзад, ки воќеаву
рухдодњои зиндагиро бо нигоњи нав
ва мушоњидањои то андозае љолибу
шавќовар мавриди тасвир ќарор
дињад.

А

з ин нигоњ, дар радифи нависандагони насли солњои 90-ум, асарњои
нависандаи соњибзавќ, дорандаи Љоизаи
адабии ба номи Садриддин Айнї Маљид
Салим бо мавзую муњтавои худ, ки асосан ба тасвири зиндагии аљоибу ѓароиб,
дар айни њол мураккаб ва душвору пуразоби њайвоноту парандагон ва дар умум,
мављудоти гуногуни табиат бахшида шудааст, љолиб ва сазовори тањсин мебошад.
Маљид Салим аз оѓози фаъолияти
эљодияш марому њадафи худро мушаххасу даќиќ намуд: барои ў манзарањои зебою нодири табиат, њаёти мављудоти мутафовите, ки дар оѓўши ин рангрезињою
рухдодњои олами пуррамзу роз ва афсунгару муъљизавї њаёт ба сар мебаранд,
шавќовару љозиб менамуд, аз ин рў, вай ба
сифати носире, ки мањз ба кашфи муаммои
дунёи њайвонот, муборизаю муќовимати
њамешагии байни онњо, талош барои дарёфти ризќу рўзї ва ба ин васила, зинда
мондан, њушёриву зиракї нишон додан дар
лањзањои хатарзое, ки ба сарашон меояд ва
муњиму бартар аз њама, дар муносибати
инсонњо бо ин махлуќот, ки кам андар кам
аз рўйи некройию шафќат ва адлу инсоф
будааст, таваљљуњ зоњир намуда, дар ин
љода муваффаќ гардидааст. Ба ин гуфтаи
мо китоби нави нависанда, ки тањти унвони «Хирс» дастраси хонандагон гардидаву
аз романи њамном, ќиссаи «Озодапаланг»
ва њикояњои солњои охир эљоднамудаи ў
таркиб ёфтааст, далели равшан ва барњаќ
мебошад.
Романи «Хирс» нахуст дар шакли ќисса
иншо гардида, баъдтар нависанда онро
такмилу коркард намуда, бо илова кардани лавњаю эпизодњои пурнизоъ, ки дорои драматизми шадид мебошад, сохтору
композитсия ва раванди инкишофи сужаи
асарро истењком бахшида, онро ба романи
хонданию пурмуњтаво ва аз лињози ѓоявї
ибратомўзу ахлоќї табдил додааст. Дар
воќеъ, дар романи «Хирс», дар мењвари
воќеоту рухдодњо муносибату муборизаи
азалию ќадимии инсон бо њайвонот (аз
љумла, олами вањш) дар лањзањои гуногун, дар мисоли як хирси пир, ки бо амали инсонгароёнаи сайёди куњансол – бобои Набї аз дараи кўњї ба водї овардаву ром гардонида мешавад, ќарор ёфта,
тамоми њодисањои минбаъдаи роман ба
њамин омил – нигоњи афроди гуногунсолу гуногунпеша ба зуњури хирс дар шањр
бастагї пайдо мекунад. Тасвиру наќли нависанда муфассал буда, вай бо забони содаву фасењ, бо истифода аз саноеи бадеии
ташхису тамсил воќеањои ба сари бобои
Набї ва хирс омадаро як-як раќам задаю
бозгўйї мекунад. Ва бо инъикоси зиндагии
вазнину гоњо фољиабори хирс, ки аз макони зисташ – дараю љангалистони кўњї дур
афтода, ба иддае аз одамони бадгавњару
бетарањњум, ки ин љонвари безабонро чашми дидан надоранд ва бо рафтору амалњои
ѓайриинсонию хашини худ аз пайи озораш
мешаванд, рў ба рў мегардад. Дар ин гуна

њолатњо хирс ба гунаи зуд эњсос мекунад,
ки дар байни ин ашхоси бедард, одамони рањмдилу боназокат, ки олам мањз
бо амалњои волои инсонии онњо баќою
пойдорї пайдо кардааст, ба мисли бобои
Набї умр ба сар мебаранд, ки њадафи
зиндагияшон некию накукорї на танњо
ба њамљинси худ, балки ба љондорону
њайвонот мањсуб меёбад. Њангоме ки хирс
дар шањр ба муњити ноошно меафтад, якбора бо ин њолу њаво одат карда наметавонад, вале алоќаю дўстии бемислу монанди
бобои Набї ва бачагони мањалла бо хирс
ўро дилгарму хушњол месозад. Аммо пайдо шудани хирс дар шањр њаргиз созгор ба
майлу мазоќ ва шавќу раѓбати як гурўњи
одамон, ки бадтинату нотавонбинанд,
намебошад ва ин тоифа аз тамоми роњу
василањое имконпазир истифода мекунанд, то хирсро аз мањаллаи шањр биронанд. Маљид Салим њамчун нависандаи
мушоњидакору пуртаљриба дар лањзањои
бархўрди Набї – Полвону хирс бо одамони бадманиш образи нафаронеро меофарад, ки воќеї ва муассиру табиї љилва
мекунанд. Яке аз ин гуна шахсони бадхоњ
калтариш ба шумор меравад, ки муаллиф
ўро бо њамин лаќаб ба тасвир гирифта,
ном нагузоштааст, ки ин њол њадафу рамзи
хосеро доро мебошад. Мазмун, аз рўзњои
аввали дар мањалла ќадам гузоштан, хирс
мардро бо њамин сару сурат дучор омада,
дар хотир гирифтааст. Воќеан, нависанда
бо наќлу бозгўйи бо њам рў ба рў гардидану суњбатњои ногувори калтариш бо
Набї – шикорчї симои манфури ўро хеле
равшану љаззоб офаридааст. Мўйсафед
хирсро аз рўйи шафќату дилсўзї, бе њељ
маќсади ѓаразноку манфиатљўёна аз дараи кўњї ба канори шањр овардааст, аммо
нафароне чун калтариш, ки сиришташон
оганда аз бадгумонию њасудист, ошкорову
рўирост бо бобои Набї арбада бардошта,
изњор медоранд, ки вай хирсро барои бозию тамошо овардаасту бо ин роњ пул кор
кардан мехоњад. Ин лањза дар роман ба
василаи муколамасозию баёни андешањои
калтариш, ки аз сиришти нопоки ў дарак
медињад, аз љониби нависанда басо зиндаю таъсирбахш таљассум ёфтааст:
-Ња, бобои Набї, аз куљо омадї?
-Намебинї, аз кўча.
-Бо хирсат мардума тамошо дода, пул
љамъ мекунї, ња?
Ин тарзи суханронии калтариш ба
мўйсафед нафорид. Хост адабашро дињад,
аммо аз чизе андеша карду гуфт:
-Баъзењо пул медињанд. Ба ивази он барои хирс хўрок мехарам.
-Дигар роњи пулљамъкунї наёфтї?
Тоќати мўйсафед тоќ шуда, якбора барошуфт:
-Гум шав аз роњам, ношуд, палид.
Нависанда сањнањои таваљљуњбарангези
бозию наѓма, раќсу гўшитингирии хирсро, ки тамошобинону њаводорони зиёдеро
љамъ меорад, ба риштаи тасвир кашида,
аз он мегўяд, ки хирс бо вуљуди замоне
даранда буданаш, инак беозору шефтаи
одамон гардидааст. Вале зиндагї шебу
фарозњое дорад, ки на њамеша ба муроду
хости дили инсонњост, аз ин рў, дар радифи калтариш намояндаи идораи њифзи табиат, љавони олуфтанамо низ бо пайдо шудану амру даѓдаѓањояш табъи мўйсафедро
хира месозаду нигоњ доштани хирсро дар
њавлии ў ѓайриќонунї мењисобад. Дар
тасвири адиб калтаришу намояндагони
идораи њифзи табиат ва њукумати шањр
њамаќидаву якдил мебошанд ва хоњони
берун кардани хирс аз шањр ва бад-ин
тариќ, мањрум намудани одамон, ба хусус,
кўдакон аз тамошои њунарњои гунагунаи
љонваранд. Дасисаю бадхоњї ва кинаварзию хабарчинии калтариш њисоб надорад,
ў аз ќабили образњои манфие дар асар
мебошад, ки Маљид Салим дар офаридани чењраи ў воќеан комёб гардидааст. Аз
раванди инкишофу такомули воќеањо,
марњала ба марњала равшану бармало мегардад, ки калтариш бо њар роњу шеваи
дастрас мехоњад, зарари худро ба хирс
расонад. Ва ин лањзаи дилхоњ барои ин

каљтинати нопокзода фаро мерасад. Бобои
Набї пас аз чанд њафтаи беморї, ки умре
баъди даргузашти њамсараш танњо мезист,
аз олам чашм мепўшад ва хирс соябони
сару муттакои зиндагияшро абадї аз даст
медињад. Нависанда бо тасвири манзараи фољиабору дањшатзо, ки аз берањмии
мутлаќи фарзанди Инсон мегўяд, ѓояеро
баён месозад, ки дар љомеа хатарноктарину музиртарин падида – вањшонияти одам
дар шаклу шевањои љаллодона мебошад.
Калтариш, ки дар гўштин бо хирс
маѓлуб шуда буду ќариб дар зери
панљањои ин њайвони сутург ќолаб тињї

мекард, аз фурсати муносиб истифода
карда, шабонгањ ба њавлии мўйсафед даромада, хирсро бо ходаи оњанини вазнине,
бо зарбањои берањмона бар тахтапушту
шикамаш, сару рўяшро ѓарќи хун месозад. Яке аз образњои мусбати роман Ањад,
корманди сирк мебошад, ки дар ќиёс бо
калтариш инсони мењрубону хайрхоњ
буда, хирсро аз азобу машаќќатњои беохир
наљот дода, ба боѓи њайвонот меорад. Дар
асар тасвиру наќли нависанда якрангу дилбазан сурат нагирифта, вай аз руљуъњои
психологї, усули баргардониш (гузаштаи
худро, ки дар дараю љангалистон шоду
роњат зиндагї ба сар мебурд, ба ёд овардани хирс), афсонаю ривоятњои мардумї,
корбурди эљодкоронаи анъанаи насри
классикї -гуфтумону амалиёти њайвонњо,
баёни њикмату панд ва амсоли инњо истифода мекунад. Бояд ќайд кард, ки дар
роман ќањрамонони зиёде амал мекунанд,
ки директори боѓи њайвонот, маймунбоз
(соњиби маймуни пакана дар сирк), нозири
боѓ аз ин ќабил ба шумор мераванд.
Дар сирк низ бадгавњароне аз пайи
несту нобуд намудани хирс мешаванд,
ки маймунбоз яке аз онњост. Њасудию
бадбинї, нотавонбинї, ба ѓазаб омадан
аз намоишњои рангину бомањорати Ањаду
Палвон (хирсро баъдтар њамин тавр
ном мебурданд), ба як сухан дастоварду
муваффаќиятњои њамкори худ маймунбозро ба он водор месозад, ки ба думболи
њалоки хирс ба љонвар сўзанро дар маѓзи
бананњо љой карда медињад. Нависанда ин
лањзаро пандомезона хулоса мекунад:
«Хирс аз тинати пасту њисси бахилии
вай огањї надошт, балки њаргиз ин муамморо фањмида наметавонист. Намедонист,
ки инсонњои паст ба њар разолату љањолат
ќодиранд». Њароина, тири нохалафон
ба њадаф намерасаду нияту наќшањои
муѓризонаашон амалї намегардад ва хирс
баъд аз муолиљаю табобати бардавом, ки
20 рўз идома меёбад, зинда мемонад.
Унсури дигаре, ки Маљид Салим аз он
огоњмандона ва дар мавридњои зарурї
тавъам бо воќеият истифода мекунад, тахайюли бадеї мебошад. Мањз бо неруи баланди тахайюл нависанда манзараи воќеан
љолибу љозиби бархўрду шиносоии Полвонро бо хирси малла, ки аз кадом гўшаи
канори Россия ба боѓи њайвонот солњои
пеш оварда шудааст ва азоби мањљурию
танњої мекашад, моњирона инъикос намудааст, ки дар роман бењтарин эпизод

ба њисоб меравад. Њунару мањорати нигорандагии нависанда дар тасвири љузъиёту
риштањои нозуки бо њам дўст шудану
мењру муњаббат пайдо кардани Полвон ва
хирси малла зоњир мегардад, ки нависанда тавонистааст, ба ин дўстию бо фољиа
анљом ёфтани поёни кори хирси малла ба
асар љанбаи фалсафї бахшад. Њосили ин
муњаббат тавлиди хирсбачаест, ки оќибат
модараш (хирси малла) онро бо дасти
худ ба њалокат мерасонад. Ин сањнаи
фољиаомез аз забони Ањад дар асар ба таври зайл баён мешавад:
«-Дўстам, њайвонот низ мисли инсон
озодиро дўст медоранд. Охир, онњо њам
махлуќи Худоанд. Кї мехоњад, ки то охири
умр дар ќафас бошад? Ана, барои њамин
хирси малла худаш бачаашро куштааст, то
ки мисли вай як умр дастнигару дар асорат
набошад».
Фарљоми роман низ хонандаро ба андеша мувољењ месозад. Њангоме ки Полвонро дубора ба ватанаш, мавзеи Хирсдараи Ромит оварда, рањо мекунанд,
хайли хирсњои дара ба ў бо шубњаву
гумон назар мекунанд. Мазмун, одамон ќасди онро мекунанд, ки тавассути хирси пир макони будубоши дигар
хирсњоро пайдо ва аз пайи мањв намуданашон гарданд. Аз ин рў, Полвон аз хайли хирсњо људо шуда, ба танњої љоеро
барои зистан љустуљў мекунад. Дар ин
роњ кўшиш мекунад, ки таваљљуњи одамонро, ки аз пайи шикори хирсњо мегаштанд, ба сўйи худ љалб карда, ба ин
нияти бади онњо монеъ гардад. Умуман,
ба андешаи мо, хотимаи асар рамзомезу њикматбор буда, дар ошкор намудани муаммои њаёту мамот, ки њокими ин
зиндагї бани инсон мебошад, нависанда кўшиш ба харљ додааст ва ба њадафи
пешгузоштаи худ комёб гардидааст.
Ќиссаи «Озодапаланг» низ мантиќан
бо романи «Хирс» њамоњангию пайвандии ѓоявї дошта, дар он панорамаи
зиндагии озодапаланги кўњї, воќеањои
фољиавие, ки ба сари ў меоянд ва ба љазои
худ сазовор гардидани инсонњои бадният, ки њамеша аз пайи дастгир кардани ин
њайвони боѓурури кўњї мегаштанд, хеле
ба тафсил ва бо мањорати тамом тасвир
ёфтааст. Пулу сарват, манфиатњои шахсї
гурўњи сайёњони хориљиро барои шикори
озодапалангу њамљинсонаш ба Мурѓоб
меорад. Як нуктаи ба назар намоёни дигарро дар иртибот ба њунари нависандагии Маљид Салим хотиррасон бояд кард,
ки вай бар замми ќобилияту истеъдоди баланд, љањонбинию дониши фарох
њам дорад, ки инро аз тасвиру бозгўйии
љузъиёти табии зиндагии њайвонот, ки аз
љанбаи илмї бархўрдор мебошад, равшану возењ ба мушоњида гирифтан мумкин аст. Ќањрамони ќисса Асламшоњ, ки
вазифаи роњбаладии душманони озодапалангу ёронашро иљро карда, бо ин васила соњиби маблаѓи њангуфт шуданист,
аз ќуллаи баланди кўњ афтида, ба сарнавишт тан медињад. Дар њама њолат нависанда бо тасвири воќеањои ибратомўз
таъкид кардан мехоњад, ки аз ќавли Фирдавсии бузургвор -«Макун бад, ки бинї
ба фарљом бад!», интињои амали беандешона нисбат ба њайвоноту љонварон аз
љониби инсон хоњад буд. Тавре гуфтем,
дар китоб 18 њикоя љой дода шудааст, ки
ба мавзуи табиат, њаёти рангину пуртазоди њайвонот, парандагону хазандагон
ва мољароњои ба сари ин махлуќоти безабони табиат омада бахшида шудаанд.
Њикояњо бо забони балеѓу хушобуранг
иншо шуда, дар равшанї андохтан
ба пањлуњои нозуку мураккаби њаёти
љонварон нависанда саъйю талош намудааст.
Дар маљмуъ, китоби нави нависанда
Маљид Салим – «Хирс» дар насри муосири тољик њодисаи хурсандибахш буда,
аз камолоти эљодии нависанда шањодат
медињад.
Шодї РАЉАБЗОД,
«Омўзгор»

Ба пешвози љашни 35-солагии Истиќлоли давлатї дар шањри Кўлоб беш аз 450 иншооти таъйиноти гуногун бунёд мешаванд.

«Омўзгор»
№ 30, 28 июли
соли 2022

Одами њаќгўро беш аз бародарат дон.

МУАРРИФЇ
Омўзиши мунтазаму пайваста, аз як
тараф, ба такомулу тањаввули донишу љањонбинии шахс мусоидат
намояд, аз љониби дигар, дар дарки
њодисоту воќеоти љањон такони љиддї
мебахшад.

И

мрўз бањри омўзишу мутолиа китобу маљаллоти зиёде ба нашр мерасанд, вале инсон барои фаро гирифтан
ва мутолиаи на њамаи он нашрияњо имкон пайдо мекунад ва на њамаи онњо шоистаи омўзишу мутолиа мебошанд. Вале
маљаллаи илмї, адабї ва таълимию маъ-
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РАВЗАНА
Дар маќолаи «Инсон дар тасвири нависанда ва файласуфи фаронсавї Албер
Камю», ки ба ќалами устодони кафедраи
филологияи ДДСТ ба номи Мирзо Турсунзода Н. Нуров ва А. Ѓоибов тааллуќ
дорад, дар заминаи асарњои ин нависанда ва файласуфи номвар мавќеъ ва
љойгоњи наќши инсон дар љомеа мавриди
пажуњиш ќарор дода шудааст, басо љолиб
ва омўзанда мебошад. Муњаќќиќон равзанае ба фаъолият ва эљодиёту зиндаги ин
нависандаи љањонї намуда, наќши инсонро дар љомеа аз нигоњи ин файласуф бозгў
намудаанд. Фалсафаи Камю дар бораи
инсон дар он зоњир мегардад, ки «зиндагии инсон моњиятан пучу бемаъност»

Дар «Адаб» ѓунљида як олам
рифатии «Адаб» аз љумлаи
нашрияњоест,
ки
бояд
онро пайваста омўхт ва
дар раванди пажуњиш истифода кард. Дар маљалла
бењтарин навиштањои аз
љињати мазмуну муњтаво
рангин дар бењтарин шакл
пешнињод мегарданд. Шумораи навбатии ин маљалла
(№2, 2022) ба табъ расид,
ки гулбоѓи пурнаќхату шукуфони мазомину маъонии
баландѓояро мемонад. Дар
ќисмати аввали маљалла
маќолаи доктори илми филология, профессор, сарходими илмии Институти илмї-тањќиќотии
Донишгоњи миллии Тољикистон Субњон
Амирзода бо номи «Мудовимати
иштибоњот дар адабиётшиносии тољик
љой дода шудааст, ки дар он баррасии
равияи нави адабиёти нимаи дуюми асри
XIX (маорифпарварї) мавриди тањлилу
андешаронї ќарор гирифтааст. Дар ин
маќолаи пурмуњтаво муњаќќиќ бо такя
ба осори олимони тољику рус равияи наверо, ки дар адабиётшиносии нимаи дуюми асри ХIХ бо номи љадидия ба вуљуд
омада буд ва онро ќисме аз муњаќќиќон
бо номи адабиёти маорифпарварї
муаррифї менамоянд, тањлил намудааст. Маорифпарварї дар адабиёти Аврупо дар асри ХV ба вуљуд омада буд
ва ин равияи иљтимої дар ташаккул ва
тањаввули мамолики Ѓарб наќши муассир
дошт. Ба таъкиди муаллиф, «..истилоњи
«маорифпарварї»-ро дар адабиётшиносии тољик бори аввал соли 1940 дар
муќаддимаи китоби «Намунањои адабиёти тољик» дар шакли «равшаннамоїмаорифпараварї» дучор меоем, ки он
зоњиран нисбат ба тамоюли пешќадами
адабиёти нимаи дуюми асри ХIХ истеъмол шудааст. Корбасти ин истилоњ, чунонки собит гардидааст, ба адабиётшиноси машњури замони Иттињоди Шуравї
И. С. Брагинский тааллуќ дорад ва он дар
асоси тарљумаи истилоњоти русии «просветительство» ва «просвещение» сурат
гирифтааст».
Њамин тариќ, истилоњоти маорифпарварї, равшаннамої ё рўшангарї ва
фарќияти ин истилоњот ва истифодаи
он дар адабиётшиносии тољик ва бањси
олимони тољик дар ин масъала зина ба
зина нишон дода мешавад ва олим истифодаи истилоњи мазкурро дар адабиёти
тољик аз нигоњи илмї ѓайри ќобили ќабул
мењисобад. Барои тасдиќи андешањояш
далелњои муътамадро пешорўи хонанда
мегузорад. Дар љамъбасти маќолааш профессор С. Амирзода таъкид мекунад: «…
имрўз моро лозим аст, ки фаќат љадидияро
њамчун падидаи тараќќипарваронаи адабиёти ибтидои асри ХХ аз мавќеи љараёни
байналмилалии маорифпарварї омўзем
ва аз равияи нави адабиёти нимаи дуюми
асри ХIХ муњри «маорифпарварї»-ро биситурем, то он чун падидаи тозаи адабиёти классикї ва тамоюли эњёи давраи гузариш ба ањди Љадид баррасї гардад».

РАНГОРАНГ

Антисфен

ва њамин нуктаро адиби
нобиѓа дар асарњояш ба
таври фарогир нишон додааст. Дар ин љода муаллифони маќола хуб дарёфтаанд: «Камю ду далели
асосии њељият ва бемаъноию беасосии зиндагиро
пешнињод мекунад:
1. Часпиш бо марг
– њангоми наздикшавї
бо марг, бахусус, марги муфољо бисёр корњое,
ки ба инсон ќаблан
муњим
менамуданд,
мисли боигарї, майлу
хоњишњо,
мансабдорї,
шуњратпарастї ва ѓайра муњимияти худро гум мекунанд ва дар назари инсон
бемаъниву бењуда метобанд.
2. Рў ба рў шудан бо олами ињотакарда,
табиат. Инсон дар назди табиати
собиќадор, ки миллионњо сол таљрибаи
умр дорад, нотавону ољиз аст».
Дар идома аз ганљинаи адабиёти љањон
фаъолият ва эљодиёти яке аз нависандагони барљастаи љањонї Антон Чехов
ва њикояњои бисёр љолибу пурмуњтавои
«Душманњо», «Азизам» ва «Сўгворї»-и
адиб пешнињоди хонандагон гардонда
шудааст. Дар зимн таќризњо дар барои
ин њикояњо аз љониби мунаќќиди адабии амрикої Лайонел Триллинг «Наќди
«Душманњо», адиби љањонї Лев Толстой
«Наќди «Азизам» ва мунаќќидони амрикої
Клинт Брукс ва Роберт Пен Уоррен «Наќди
«Сўгворї» оварда шудаанд, ки њикояњои
мазкурро дар заминаи тасвиру њадафу ѓояи
олии нависанда тањлил кардаанд.
Њамчунин, дар шумораи мазкур
навиштањои дотсенти кафедраи забонњои
коллељи омўзгории ноњияи Мастчоњ Маликнеъмат Неъматзод бо номи «Ситоиш ва накуњиши зан дар достони «Хусрав ва Ширин»-и Низомии Ганљавї»,
муњаќќиќ Обид Шукурзода «Алиакбари
Дењхудо – сипањсолори адаби порсї», адиб
Абдулњамид Самад «Фидоии илм (дар бораи Расул Њодизода)», Анзурати Мирзо
бо номи «Донишманди файласуф ва ботиннигар (перомуни фаъолияти адабиётшинос Холиќ Мирзозода)», нависандаи
љањонї Фёдор Достоевский бо номи «Рўњ
дар зиндон озод мемонад (баргирифта аз
китоби «Хотироти сарои мурдагон»)»,
њикояи нависандаи ўзбек Абдулло Ќањњор
бо номи «Њазору як љон» ва устоди Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон
ба номи Сотим Улуѓзода Абдурашид Самадов бо номи «Чашмаи муасаффои шеър
дар оинаи тарљума» (перомуни фаъолияти
тарљумонии Шоири халќии Тољикистон
Фарзона) љой дода шудааст, ки сањифањои
навро даричаи заминаи пажуњиш ва эљоду
омўзиш барои хонанда боз менамояд.
Дарвоќеъ, донишманди пуркор, сардабири нашрия Шодї Шокирзода дар тањия
ва чопи маљалла зањмати зиёд кашидааст
ва шумораи хубу хонданиро барои ањлу
илму адаб пешнињод кардааст.
Н. ОХУНЗОДА,
«Омўзгор»

Гулчини абёти шоирона
КЎЧАИ КАФШ
Ѓании Кашмирї дар ѓазале, ки
бо ин мисраъњо оѓоз мешавад, доди
суханро дода, аз заъфу нотавонї дар
айёми пирї њарф зада, ибораи зебои
«кўчаи кафш»-ро истифода кардааст:
Баски натвонам зи заъфи тан ќадам
зад пешу пас,
Сайри пойи ман даруни кўчаи кафш
асту бас.
ШУЪЛАИ ОВОЗИ БУЛБУЛ
Шавкати
Бухорої
таркиби
«шуълаи
овози
булбул»-ро
ба
маънии њамдардию мењру муњаббат
њунармандона корбаст намудааст:
Њаво сард асту дорад чењраи
ношустае он гул,
Кунед аз шуълаи овози булбул гарм
обашро.
ОВОЗИ ПОЙИ МАЊТОБ
Шавкати
Бухорої дар ѓазали
дигар санъати муболиѓаро ба ављаш
расонида, мефармояд:
Њаво мављи рутубат мезанад аз
гиряам имшаб,
Ба гўш овози по аз рафтани мањтоб
меояд.
БЎСА ХЎРДАН
Толиби Омулї њаловати васлро
басо шоирона, дар камоли эъљоз васф
карда:
Забонам сер буд аз гуфтугў, лек,
Лабам дар бўса хўрдан иштињо
дошт.
КЎЧАИ МАЪШУЌА
Хоља Њофизи Шерозї ба ошиќи
сармасту беќарору ноогоњу бепарво бо
лутфи хоси шоирї њушдор медињад:
Эй ки аз кўчаи маъшуќаи мо
мегузарї,
Бохабар бош, ки сар мешиканад
девораш.
ЌАЛАМ НОМАЊРАМ АСТ
Урфии Шерозї назокату муњаббати
асилро, ки ба рашк тавъам гардидааст,
нињоят зебо ва бо мушоњидаи бикр
баён намудааст:
Мо агар мактуб нанвиштем, айби
мо макун,
Дар миёни рози муштоќон ќалам
номањрам аст.
МАЙХОНАИ ТИЊИИ АФЛОК
Сайидои
Насафї дар изњори
матлаби мазкур, ки оњанги барљастаи
фалсафї дорад, ба ѓулувв (дараљаи
олии муќоиса) расида:
Давр дигар гашту даврон бода
чандонам надод,
Шуд тињї майхонаи афлоку
махмурам њанўз.

АНГУШТШУМОРИИ МИЖА
Бедорхобию сабурии
ошиќро
шабонгањ дар ёди ёр ва азоби ширини
интизориро Ѓании Кашмирї ин тавр
ба мушоњида гирифтааст:
Шаб, ки ахтар шумарад то ба сањар
дидаи ман,
Кори ангушт кунад њар мижа бар
дидаи ман.
МЕВАИ ДИЛ
Ибораи шоиронаи «меваи дил»
њамоно ба маънии ишќ аст, ишќи
њаќиќї, аммо на њама ба он эътимод
доранд. Толиби Омулї дар ин боб
гуфта:
Меваи дил сояпарвард аст, з-ў ѓофил
мабош,
Менамояд хом дар чашми ту, аммо
хом нест.
ЉОЙИ АНГУШТ
ДАР НАМАКДОН
Шавкати Бухорої аз сухансанљони
доност, ки абёти рангини хешро бар
пояи мушоњидањои зиндагї иншо
намуда:
Мардумак бе туам ба чашми сафед,
Љои ангушт дар намакдон аст.
ЃУБОРИ ХОТИРУ ДЕВОРИ
ЃАНЇ
Ѓании Кашмирї дилмондагию
навмедии худро аз ќадрношиносии
ањли замон (нотавонбинї, мунофиќї,
дурўягї ва њасудии одамон) бо
истифодаи санъати тазоду муќобала
дар нињояти камол баён карда:
Ѓубори хотирам аз ањли олам љамъ
шуд чандон,
Ки мехоњам ба пеши рўйи худ девор
бардорам.
ХОРИ САРИ ДЕВОР
Њасрати Њисорї, шоири асри XVII
тоифаи гандумнамои љавфурўшро, ки
бо таќозои замона худро соњибфазилат
ва болонишин љилва додан мехоњанд,
хеле воќеї мазаммат намуда:
Ман аз беќадрии хори сари девор
донистам,
Ки нокас кас намегардад аз ин боло
нишастанњо.
САМАНДАР ВА МУРЃИ
ОБИИ СОИБ
Соиби Табрезї њолу њавои зиндагии
сангини хешро дар он манзалат ќарор
додааст, ки
ин вазъро, бемуњобо
метавон «буњронї» номид, дигар њељ:
Мисраъ:
Самандар кард ашки гарми ман
мурѓони обиро…
Шодї РАЉАБЗОД,
«Омўзгор»

АЗ ЊАР ХУСУС

Хонед, аљоиб аст!
Намуди бокс то соли 1890 расман
навъи варзиш эътироф нагардида
буд.
***
Бандкашї аз соли 1920 аз зумраи
бозињои олимпї мањсуб меёфт.
***
Тибќи ќонунгузории Британияи
Кабир раќами давлатї доштани
мошини маликаи мамлакат шарт нест.
***
Ањолии Шри – Ланка аз аљдоди
мардумоне мањсуб меёбанд, ки ќабл
аз эраи мо аз Њиндустон ба он кишвар
кўч баста буданд.
***
Дар Њиндустон мавзее бо номи
«Охири дунё» воќеъ буда, макони
оббозї мањсуб меёбад.
***
Дар Рио – де – Жанейро (Бразилия)

ронандањо њуќуќ доранд, ки аз соати
дањи шаб то соати панљи субњ њини
фурўзон шудани чароѓаки сурх
воситаи наќлиётро манъ намоянд.
Чунин амал чорае барои пешгирї
намудани мошиндуздї мањсуб меёбад.
***
Бачаи фил пас аз ду соати ба дунё
омадан аз як љой ба љойи дигар рафта
метавонад. Агар љонвар гирифтори
беморї шавад, тавассути гўшаш дору
мегузаронанд.
***
Дар Будапешт беш аз сад њавзи
обњои шифобахш њатто дар фасли
зимистон
ширгарм
мављуданд.
Пойтахтшањр аз љињати њавзњои обњои
шифобахш дар дунё љойи панљумро
ишѓол менамояд.
Тањияи Њотами ЊОМИД,
«Омўзгор»

Дар шаш моњи соли равон њаљми истењсоли мањсулоти саноатї дар вилояти Суѓд ба 11,1 млрд сомонї расонида шуд.
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Зеботар аз суњбати хирадманд нест.

АНЉОМ

НИШАСТИ МАТБУОТЇ

Таъсиси шурои нави
диссертатсионї

–
Донишкадаи
давлатии
забонњои Тољикистон ба номи
Сотим Улуѓзода мутахассисонро
аз рўйи 11 забон ва 31 ихтисос
дар зинаи бакалавриат, 5 ихтисос дар зинаи магистратура ва 5
ихтисос дар зинаи докторантура бо касбњои ба бозори мењнат
раќобатпазир омода менамояд, зикр кард дар нишасти матбуотї
ректори донишкада Љило Гулназарзода.

да рисолаи номзадї дифоъ намуда, 11 нафар унвонљў рисолањои
илмии худро ба анљом расонида,
барои дифоъ ба шуроњои диссертатсионии кишвар пешнињод намудаанд.
Бо фармоиши Комиссияи
олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
дар назди донишкада Шурои
диссертатсионї љињати дарёфти
дараљаи илмии доктори фалсафа

– Дар донишкада 5 факултет
– филологияи тољик, филологияи рус, забони англисї, забонњои
Осиё, забонњои Аврупо ва шуъбаи фосилавї ва 16 кафедра
мутобиќи наќшаи нави таълимї
аз рўйи 41 ихтисос бо фарогирии
5101 нафар донишомўз фаъолият
менамоянд.
Соли 2022 донишкадаро 933
нафар, аз љумла, 649 нафар шуъбаи рўзона (14 нафар бо дипломи
аъло), шуъбаи фосилавиро 254
нафар ва зинаи магистратураро
30 нафар (3 нафар бо дипломи
аъло) хатм карданд.
Дар ин давра дар донишкада
10 конфренсияи илмї-назариявї
ва илмї-амалї, 18 семинари
илмї-методї ва 16 мизи мудаввар баргузор гардид.
Бояд ќайд кард, ки 4 нафар
унвонљў ва омўзгорони донишка-

(PhD) – доктор аз рўйи ихтисоси
6D021300 – Забоншиносї таъсис
дода шуд.
Дар соли нави тањсили 20222023 раёсати Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон
ба номи Сотим Улуѓзода тасмим гирифтааст, ки Шурои
њамоњангсозии иштирок дар озмуну олимпиадањои љумњуриявї
ва байналмилалиро таъсис дињад
ва ба ин васила, теъдоди дастањои
олимпиадавї ва озмуниро зиёд
намояд. Ў гуфт, донишкада
дар самти омода намудани мутахассисони ба талаботи бозори мењнат раќобатпазир кўшиш
намуда, дар оянда роњандозии
ихтисосњои навро ба наќша гирифтааст.
Н. ОХУНЗОДА,
«Омўзгор»

Ташхиси 75 лоињаи санадњои меъёрї

Д

ар нишасти матбуотии Маркази миллии ќонунгузории назди
Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба љамъбасти фаъолият дар нимсолаи якуми соли 2022 директори он Иззатулло Саидзода зикр намуд, ки марказ дар ин давра лоињањои санадњои меъёрии њуќуќии зеринро мавриди тањия ва баррасї ќарор дод: ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањои замин», «Дар бораи иштироки шањрвандон дар таъмини тартиботи љамъиятї» ва «Дар бораи
хизматрасонии иљтимої».
Њамчунин, Маркази миллии ќонунгузорї лоињањои санадњои
меъёрии њуќуќии зерќонунии Кодекси манзили Љумњурии
Тољикистонро тањия намуд. Дар давраи њисоботї бо маќсади дар
амал татбиќ намудани консепсия, стратегия ва барномањои давлатї
7 наќшаи чорабинињои дохилиидоравї дар Марказ тањия, тасдиќ
ва мавриди иљро ќарор доштанд. Њамзамон, ба Маркази миллии
ќонунгузорї 75 лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї барои гузаронидани ташхиси њуќуќї ворид гардиданд. Бањри бартараф намудани
камбудињо ва мукаммалу мушаххас гардонидани механизми татбиќи
ќонунњо ба субъектони њуќуќэљодкунанда 329 таклиф манзур шуд.
Шодї РАЉАБЗОД,
«Омўзгор»
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Муаммои «ЉАШНВОРА»
Ба истиќболи 90–солагии нашрияи «Омўзгор»
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1. Собиќ сармуњаррири нашрияи «Омўзгор».
2. Романи адабиёти тољик. 3. Нашрияи соњавї
дар Тољикистон. 4. Жанри матбуот. 5. Он ки
рўзноманигор аст. 6. «*** модари дониш аст».
(Зарбулмасал). 7. Муќобилмаънои душман. 8.
Собиќ корманди нашрияи «Омўзгор». 9. Дўстї,
рафоќат. 10. Гузаштаро меомўзонад. 11. Жанри
матбуот. 12.
Истилоњи журналистика. 13.
Рубрикаи нашрияи «Омўзгор». 14. «То њаст зи
љонам ***, кори ман ин аст» (Камоли Хуљандї).
15. Воситаи навиштан. 16. Жанри матбуот. 17.

Д

Фанни хониш. 18. Миллат. 19. Адиби шинохтаи
тољик, ки корманди «Омўзгор» буд. 20. Рафиќ,
њамдам. 21. Истилоњи соњаи маориф. 22.
Либоси миллї. 23. Нашриёт дар Тољикистон.
24. Собиќ сармуњаррири «Омўзгор». 25.
Воњиди маъмурї. 26. Санъати бадеї. 27.
Шоири ададбиёти классикии тољику форс.
28. «Силоњ»-и рўзноманигор. 29. Муродифи
мактуб. 30. Мафњуми хешутаборї.
Мураттиб Њотами ЊОМИД,
«Омўзгор»

Њамкорињои самарабахши донишкада

иректори
Донишкадаи
технология
ва
менељменти инноватсионї дар
шањри Кўлоб, номзади илмњои
техникї, дотсент Алмосшоњ
Шоев доир ба фаъолияти донишкада, хатми донишљўён
дар соли љорї ва таъмини онњо
бо љойи кор, њамкорї бо дигар
донишгоњњои хориљї, наќшаи
ќабули довталабон ва наќшаи
донишкада барои солњои оянда ба рўзноманигорон иттилоъ
дод. Мавсуф, аз љумла, иброз
дошт, ки донишкада яке аз
аввалин муассисањои таълимии олии касбї-технологї дар
минтаќаи Кўлоб мебошад, ки
соли 2011 таъсис дода шудааст. Аз рўзњои аввали таъсисёбиаш дар тарбия намудани
мутахассисони соњањои гуногуни агросаноатї, иќтисодї ва
машинасозї сањми худро мегу-

зорад. Алњол дар ин љо 5 факултет ва 14 кафедра, аз љумла,
10 кафедраи тахассусї, 38 ихтисос дар зинаи бакалавриат, 10
ихтисос дар зинаи магистратура ва 10 ихтисос дар зинаи докторантура аз рўи ихтисос РhD
ба роњ монда шудааст.
Дар соли нави тањсили
2021-2022
бо
назардошти
эњтиёљоти корхонањои саноатии минтаќаи Кўлоб ва ба
инобат гирифтани мављудияти
захирањои бойи табиї дар
њамкорї бо муассисањои олии
касбии Федератсияи Россия
факултети навтаъсиси «Интеллекти сунъї ва тањсилоти
фосилавї» бо ихтисосњои нав
таъминоти барномавии технологияи иттилоотї, технология ва низоми иттилоотї (дар
иќтисодиёт), технология ва низоми иттилоотї (дар энергети-

ка), менељменти инноватсионї,
метрология, стандартонї ва
сертификатсия таъсис дода
шуд, ки дар он 385 нафар
донишљў тањсил доранд.
Дар
сохтори
донишкада литсейи инноватсионии
«Кўлоб» фаъолият дорад, ки
такягоњи кадрии донишкада ба
њисоб меравад. Соли тањсили
2020-2021 донишкадаро 460 нафар донишљўи зинаи бакалавр
(19 нафар бо дипломи аъло)
ва зинаи магистратураро 28
нафар (9 нафар бо дипломи
аъло) хатм намуданд. Айни њол
омўзгорону донишљўён 21 патент ва ихтироот ба даст оварда, аз рўи 6 лоињаи фармоишї
тадќиќоти илмии худро амалї
мегардонанд.
Шариф АБДУЛЊАМИД,
«Омўзгор»

Сафобахши љањон омўзгор аст.

ОМЎЗГОР

Муассис: Вазорати маориф ва
илми Љумњурии Тољикистон
Почтаи электронї: n.omuzgor@maorif.tj
Сомонаи њафтанома: www.omuzgor-gazeta.tj

Њайати Р. САИДЗОДА, Э. НАСРИДДИНЗОДА, Н. САИД, Љ. ЉЎРАЗОДА, З. АБДУЛЗОДА, Л. АБДУЛХОЛИЌЗОДА,
Сармуњаррир
Ноилшоњ НУРАЛИЗОДА тањрир: Ш. ХАЙРЗОДА, Ф. РАЊИМЇ, А. МУРОДЇ (љонишини сармуњаррир), Н. ОХУНЗОДА (котиби масъул)
Суроѓа: 734025, ш.Душанбе, х. Айнї - 126, Телефонњо: ќабулгоњ – 225-81-55, љонишини сармуњаррир – 225-81-58, котибот – 225-81-57, муњосибот – 225-81-61
«Омўзгор» тањти раќами 0018/рз, аз 13.07.2015 дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон аз нав номнавис шуда, тањти раќами 0110005977 дар Кумитаи
андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба ќайди давлатї гирифта шудааст. Нашрия ба хотири чандандешї маводе низ ба табъ мерасонад, ки идораи
њафтанома метавонад бо муаллифон њамфикр набошад ва барои онњо масъулият ба уњда нагирад.
Навбатдори шумора
Њ. ЊОМИД

Њафтанома дар матбааи нашриёти комплексии «Шарќи озод» ба табъ расид. | Индекси обуна – 68850 | Адади нашр: 37836 нусха | Тарроњ: С. Ниязов | Њуруфчинон: С. Мўсоева ва Д. Забирова
Навиштањо ва суратњои ба идораи њафтанома воридгашта баргардонида намешаванд. Идораи њафтанома навиштањоро дар њаљми на бештар аз 4 сањифаи компютерии андозаи 14 (фосилаи 1,5) – и њарфи Times New Roman Tj. ќабул менамояд.

Китоби «Ас-саводу-л-аъзам»-и Абулќосим Њакими Самарќандї аз чоп баромад.

