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Насли истиқлолу сулњу вањдатем,
Пайравони Пешвои миллатем.

Ус т о д о н ,  ко р м а н д о н  в а 
донишҷӯёну магистрантони азиз! 

Бо камоли мамнуният ва ихлосу 
иродат ҳамаи Шуморо ба муносиба-
ти 1-солагии табдилёбии Донишкадаи 
идоракунии давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Академияи 
идоракунии давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон самимона му-
боракбод намуда, баҳратон пеш аз ҳама 
сиҳатмандии комил, рӯҳи болида, иқболи 
накӯ ва барори кор орзу менамоям.

Мусаллам аст, ки ҳар соли сипари-
шаванда дар ҳаёти ҷомеаи мо нақши 
худро мегузорад ва соли 2020 низ бо 
тамоми бурду бохтҳояш соли таърихӣ, 
соли дастовардҳои назарраси таъли-
мию илмӣ, фарҳангию варзишӣ, рушди 
робитаҳои байналмилалӣ, таъмини са-
зовори самтҳои иқтисодию иҷтимоӣ 
ва хоҷагидорӣ буд.

Қобили зикр аст, ки соли сипарига-
шта дар заминаи дастгирӣ ва таваҷҷуҳи 
ҳамешагии Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва Дастгоҳи иҷроияи 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мушкилоти моддӣ-техникӣ ва шароити 
номусоиди кориву таҳсили хизматчиёни 
давлатӣ рафъ гардида, мақоми Акаде-
мияи идоракунии давлатии назди Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон баланд 
бардошта шуд.

Дар ин замина, бо Фармони Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29-уми 
феврали соли 2020, №1463 Муассисаи 
давлатии таълимии «Донишкадаи идо-
ракунии давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба муассисаи 
давлатии «Академияи идоракунии 
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» табдил дода шуда,  дар 
ҳаёти муассисаи мо ҳодисаи басо 
фараҳбахш гардид.

Ин иқдому дастгирӣ бешак боиси 
ифтихор аз ватандорӣ, ҳувияту худши-
носии ҳар як устод, корманд, магистрант 
ва донишҷӯи Академияи идоракунии 
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аст.

Ин буд, ки мо, ҳайати устодону 
кормандони Академияи идоракунии 
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар партави сиёсати хирад-
мандонаи Асосгузори сулҳу Ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон давоми соли сипари-
гашта фаъолиятамонро пурсамар ба роҳ 

монда, тавассути иттиҳоду сарҷамъӣ, як-
диливу ҳамдигарфаҳмӣ, дӯстиву рафоқат 
ва ҳамбастагӣ, устодону кормандон ва 
донишҷӯёну магистрантони Академия 
давоми як сол ба натиҷаҳои назаррас 
ноил гардидем.

Қобили қайд аст, ки дар соли 2020 
барои фаъолияти муназзами бардавому 
бенуқсон, саҳми арзанда дар таълиму 
тарбия ва баланд бардоштани ҳисси 
худшиносӣ ва ватанпарастии ҷавонон 
1 нафар бо Медали хизмати шоиста, 
1 нафар бо Ифтихорномаи Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 4 нафар бо унво-
ни «Аълочии маориф ва илм», 11 нафар 
бо «Ифтихорнома»-и Вазорати маориф 
ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз 
гардонида шудаанд.

Лозим ба тазаккур аст, ки дар соли 
2020 бо мақсади ба низом даровар-
дани раванди таълим, баланд бардо-
штани сатҳи маърифатнокӣ ва дони-
шазбаркунии донишҷӯён, ба талаботи 
бозори меҳнат мувофиқ гардонидани 
ихтисосҳои Академия, хубтару беҳтар 
намудани корҳои ташкилӣ, таълимию 
методӣ кормандони Академия корҳои 
зиёдро пешбинӣ ва амалӣ намуданд. 

Зарурияти таҳким ва ташаккули 
пойгоҳи моддию техникии раванди таъ-
лим, истифодабарии усулҳои муосири 
таълим дар асоси татбиқи технологияҳои 
иттилоотию иртиботӣ, такомули ни-
зоми китобхонаи электронӣ ва дигар 
тадбирҳо ҳамчун омилҳои асосии 
татбиқи кластери мазкур, дар боло-
равии сифати таълим ва сатҳи дониш, 
рақобатпазирӣ дар бозори меҳнат, исти-
фодаи самараноки технологияҳои итти-
лоотию коммуникатсионӣ дар ҷараёни 
таълим, аз ҷумла натиҷаҳои татбиқи 

пурсамар ба шумор мераванд. Ворид 
шудани Академия ба низоми таҳсилоти 
фосилавӣ ва тибқи нақшаҳои бакалав-
риат, магистратура ва PhD ба роҳ мон-
дани таълим эҷоди заминаи замонавии 
таҳсилот, пайвасти устувори ҷараёни 
таҳсилоти миллиро бо фазои ҷаҳонии 
таҳсилот таъмин менамояд.

Дар натиҷаи дуруст ба роҳ монда 
шудани раванди корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ 
натиҷаи фаъолияти зеҳнии ҳайати 
устодон ва профессорони Академия 
беҳтар гардид. Аз ҷумла, дар соли 2020 
аз ҷониби ҳайати устодон ва профес-
сорони Академия 24 адад монографи-
яи илмӣ, 14 адад васоити таълимӣ, 18 
адад дастури таълимӣ, 273 адад мақолаи 
илмӣ, ки аз он 144 адад дар маҷаллаҳои 
тақризшаванда ба нашр расонида шу-
дааст. Ҳайати устодон ва профессо-
рони Академия дар 34 конференсияи 
байналмилалӣ, 45 конференсияи 
ҷумҳуриявӣ, 31 семинари илмӣ ва 7 мизи 
мудаввар иштирок карда, маърӯза наму-
даанд, ки дар маҷмӯъ 117 ададро ташкил 
дод, ки дар қиёс бо соли 2019 иштирок 
дар чорабиниҳои илмӣ 5 баробар зиёд 
мебошад.

Бо мақсади беҳтар намудани вазъи 
дастрасӣ ба китоб ва мусоидат дар 
омода намудани иштирокчиёни озму-
ни ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи доноӣ 
китоб аст” фонди китобхонаи Акаде-
мия зиёд карда шуд. Фонди китобхо-
наи илмии Академия дар соли 2020-ум 
19474 нусха ва китобхонаи электронӣ 
бошад, ҳудуди 1 миллион китобро таш-
кил медиҳад. Дар соли 2020 аз номи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пе-
швои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 

Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии хизмати 
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва дигарон ба Китобхонаи 
илмии Академия 250 адад китобҳои 
илмӣ ва бадеӣ-сиёсӣ тақдим гардид, ки 
фонди китобхонаро боз ҳам афзуд.

Дар натиҷаи тақвият бахшидани 
фаъолияти пажӯҳишгоҳу донишкадаҳо 
аз ҷониби онҳо якчанд лоиҳаҳои муфид 
амалӣ карда шуданд. Пажӯҳишгоҳи идо-
ракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ дар 
соли 2020 ҷилди якуми Энсиклопеди-
яи идоракунии давлатӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон”- ро таҳия намуда, барои чоп 
пешниҳод намуд. Пажӯҳишгоҳ барои 
пурсамар гардонидани фаъолияти илмӣ 
ва ҷалби бурсияҳо барои корҳои илмию 
таълимӣ 2 лоиҳаро барои гирифтани 
бурсияҳои давлатӣ ва байналмилалӣ 
таҳия ва пешниҳод намуда, ғолиб гардид. 
Инчунин, боиси хушнудист, ки дар Мар-
кази омӯзиши “Мактаби давлатдории 
Эмомалӣ Раҳмон” ҷилди 3-и китоби 
“Мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон, 
масъалаҳои ташаккул ва рушд” ба нашр 
расида, ҷилдҳои 4 ва 5-и он дар оянда ба 
табъ хоҳанд расид.

Инчунин, бо мақсади ба роҳ мондани 
ҳамкориҳои илмӣ, таълимӣ ва методӣ 
бо донишгоҳҳои хориҷи кишвар оид 
ба тайёр намудани мутахассисони 
соҳибкасб, баланд бардоштани савияи 
илму дониши устодону донишҷӯён, хиз-
матчиёни давлатӣ дар курсҳои такмили 
ихтисос, омӯхтани таҷрибаи пешқадам 
барои баланд бардоштани сифати таъ-
лим тавассути технологияи ҳозиразамон, 
ташкил ва фиристодани устодон ба 
хориҷи кишвар ҷиҳати ширкат дар семи-
нару ҷаласаҳо, конференсияҳои илмию 

байналмилалӣ ва табодули таҷрибаи як-
дигар як қатор корҳо ба анҷом расонида 
шуда, натиҷаҳои чашмрас овард.

Боиси ифтихор мост, ки дар даври 
ҷумҳуриявии озмуни “Фурӯғи субҳи 
доноӣ китоб аст” сардори шуъбаи омо-
дакунии кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогӣ 
Маликшоева Шоҳбегим Хайруллевна 
дар байни калонсолон ва намоянда-
гони касбу кори гуногуни ҷумҳурӣ 
аз рӯи номинатсияи “Шоирӣ” сазово-
ри ҷойи дуюм гардида, бо Диплом ва 
мукофотпулӣ дар ҳаҷми 20000 сомонӣ 
сарфароз гардид.

Мо, аҳли устодону кормандони мао-
риф аз дастгириҳову таваҷҷуҳи Пешвои 
муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ифтихор дорем ва мекӯшем, ки 
сатҳи таълиму тарбия дар муассисаи 
таълимиямон боз ҳам беҳтар шавад. 

Бори дигар таъкид месозам, ки 
мо танҳо дар ҳамдиливу якмаромӣ ва 
муттаҳидӣ муҳити солимро дар боргоҳи 
маърифат созмон дода, дар оянда ба 
комёбиҳои бештару хубтар ноил хоҳем 
шуд.

Изҳори итминон менамоям, ки 
дар якҷоягӣ боз ҳам барои татбиқи 
ҳадафҳои олии Ҳукумати мамлакат 
тамоми кӯшишу ғайрати худро дареғ 
нахоҳем дошт ва барои арҷгузории 
ҳамаи ин ғамхориҳои Сарвари давлат 
аҳли олимон, устодон ва кормандону 
донишҷӯёни Академия низ бо нияти нек, 
бо донишҳои мукаммали навоваронаи 
хеш ба халқу ватани азизи худ хизмати 
софдилона хоҳанд кард ва ҷашни 30-со-
лагии Истиқлолияти давлатии кишварро 
шоиста истиқбол мегиранд.

Дар ин росто, зарур мешуморам, 
ки устодону кормандони ин боргоҳи 
маърифатамон бо меҳнати арзанда ва 
иродати ватанпарастона ҷиҳати тарбияи 
мутахассисони баландпоя ва содиқи 
соҳаи идораи давлатӣ ва муносибатҳои 
байналмилалӣ камари ҳиммат баста, 
саҳми худро дар ободонию шукуфоии 
Ватани соҳибистиқлоламон гузоранд.

Бо чунин таманниёту орзуҳои нек 
бори дигар ҳамаи Шумоёнро бо ин са-
наи муборак табрик гуфта, бароятон 
хонаи обод, рӯзгори босаодат, иқболи 
нек, файзу баракати зиндагӣ, таҳсили 
хубу аъло, дастовардҳои нав ба навро 
орзу менамоям.

Ғафурзода 
Абдухалил ДАВЛАТАЛӢ,

 Ректори Академияи идораку-
нии давлатии  назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, профессор

ТАБРИКОТИ
Ректори Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 

профессор,  Ғафурзода Абдухалил Давлаталӣ ба муносибати 1 - солагии табдили Донишкада ба Академия
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Дар Академияи идоракунии дав-
латии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бахшида ба 20 - сола-
гии Созмони ҳамкории Шанхай дар 
мувофиқа бо Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон Маркази дӯстӣ ва ҳамкории 
Созмони ҳамкории Шанхай дар 
Тоҷикистон ифтитоҳ гардид.

Зимни ифтитоҳи Маркази дӯстӣ 
ва ҳамкории Созмони ҳамкории 
Шанхай дар Тоҷикистон Ёрдамчии 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ 
Шарифӣ Азамшо Латифзод, Ректо-
ри Академияи идоракунии давла-
тии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Ғафурзода Абдухалил 
Давлаталӣ, намояндаи Вазорати 
корҳои хориҷӣ, Котиби генералии 
СҲШ Норов Владимир Имамович, 
иҷрокунандаи вазифаи директори 
Маркази дипломатияи халқии СҲШ 
дар Ӯзбекистон Сабиров Қабулҷон 
Қосимович, Котиби генералии 
Кумитаи СҲШ оид ба ҳамсоягии 
ҳамҷавор, дӯстӣ ва ҳамкорӣ хонум Ҷэн 
Вей, Сафири фавқулода ва мухтори 
Ҷумҳурии Ҳиндустон дар Тоҷикистон 
Вираҷ Сингх, Сафири фавқулода ва 
мухтори Ҷумҳурии Қазоқистон дар 
Тоҷикистон Тажибоев Аскар Ерли-
кович, сардори шуъбаи консулӣ ва ад-
министратори Сафорати Ҷумҳурии 
мардумии Чин дар Тоҷикистон Лу 
Ҷянлун, Сафири фавқулода ва мух-
тори Ҷумҳурии Қирғизистон дар 
Тоҷикистон Рустенбеков Жаниш 
Султонкулович, Сафири фавқулода 
ва мухтори Ҷумҳурии исломии Поки-
стон дар Тоҷикистон Имран Ҳайдар, 
Сафири фавқулода ва мухтори Фе-
дератсияи Русия дар Тоҷикистон 
Лякин-Фролов Игор Семёнович, 
котиби дуюми Сафорати Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон дар Тоҷикистон Азизов 
Фаррух Фахриддинович иштирок ва 
суханронӣ намуданд.

Дар шурӯи ифтитоҳи Марказ 
Ректори Академия иброз дошт, ки 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ки-
швари соҳибистиқлол дар арсаи 
байналмилалӣ солҳои охир обрӯву ну-
фузи баланд касб намудааст. Бо шаро-

фати сиёсати сулҳҷӯёнаи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки 
ҷавҳари онро дар равобити байнал-
милалии сиёсати «дарҳои боз» таш-
кил медиҳад, ҳамкории мутақобилан 
судманд бо давлатҳои дуру наздик ва 
созмонҳои байналхалқиву минтақавӣ 
густариш ёфта истодааст. Яке аз чунин 
чорабиниҳои сатҳи баланд, ки имсол 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор 
мешавад, нишасти сарони давлатҳои 
Созмони Ҳамкории Шанхай мебошад. 

- Мутобиқи муқаррароти СҲШ 
соли 2021 раёсат дар созмони 
мазкур аз Федератсияи Русия ба 
Ҷумҳурии Тоҷикистон гузашт, ки он 
ба санаи таърихии 20-солагии таъ-
сисёбии ин созмони бонуфуз рост 
меояд. Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз 
кишварҳои таъсисдиҳандаи ин соз-
мони байналмилалии минтақавӣ буда, 
дар рушду равнақи он саҳми босазо 
дорад. Дар мувофиқа бо Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди Ака-
демияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Маркази дӯстӣ ва ҳамкории СҲШ 
дар Тоҷикистон ба сифати як ниҳоди 
ҳамоҳангсози самтҳои фаъолияти 
СҲШ таъсис дод шуд, - иброз дошт Аб-
духалил Ғафурзода зимни суханронии 
хеш бахшида ба кушодашавии Марказ. 

Маркази дӯстӣ ва ҳамкории СҲШ 
дар Тоҷикистон ташкилоти ҷамъиятии 
ғайридавлатии ғайритиҷоратӣ буда, 
дар сохтори Академияи идораку-
нии давлатии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади 
омӯзиши равандҳои ҳамгироӣ ва 
тақвияти созмон фаъолият менамояд. 
Ҳамчунин, самтҳои асосии фаъолия-
ти маркази мазкур тақвият бахшидан 
ба ҳамкорӣ ва дӯстӣ байни давлатҳои 
аъзо, мусоидат ба эътимоди тарафайн 
ва ҳамсоягии нек, ҳамбастагӣ байни 
миллатҳо ва мазҳабҳо, рушди муко-
ламаи тамаддунҳо, табодули ҳайати 
дуҷониба, омӯзиши равандҳои 
ҳамгироӣ, коркарди ташаббусҳо, 
ташкилу баргузории чорабиниҳои 
сатҳи миллию байналмилалӣ, фароҳам 
овардани шароит барои таҳкими фа-
зои дӯстона байни ниҳодҳои ҷомеаи 
шаҳрвандӣ, аз ҷумла ташкилотҳои 
ҷавонон ва занони кишварҳои СҲШ, 
мусоидат ба рушди ҳамкориҳои 
кишварҳои СҲШ дар соҳаи илм, ма-
ориф, фарҳанг, иқтисодиёт, сайёҳӣ, 
ташаккули захираҳои иттилоотӣ ва 

ҳамкорӣ бо ВАО, бо мақсади тавзеҳи 
васеи ҳадафҳо, вазифаҳо ва афзалиятҳо 
мебошад. 

Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба масъалаҳои 
робитаҳои хориҷӣ Шарифӣ Аза-
мшо Латифзод дар навбати хеш 
зимни ифтитоҳи Марказ иброз на-
муд, ки бешубҳа, дар давраи раёсат 
Тоҷикистон ният дорад, ки барои 
таъмини амният ва субот, таҳкими 
равобити тиҷоратию иқтисодӣ ва 
фарҳангию гуманитарӣ дар паҳнои 
СҲШ кӯшиш ба харҷ диҳад. Аз ин рӯ, 
таъсиси ин Марказ мувофиқи мақсад 
буда, туҳфаи арзандаест ба ҷашнҳои 

20-умин солгарди таъсиси СҲШ ва 
30-юмин солгарди Истиқлоли давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Ҳ а м ч у н и н  и ш т и р о к ч иё н у 
меҳмонон - Котиби генералии 

СҲШ Норов Владимир Имамович, 
иҷрокунандаи вазифаи директори 
Маркази дипломатияи халқии СҲШ 
дар Ӯзбекистон Сабиров Қабулҷон 
Қосимович, Котиби генералии Куми-
таи СҲШ оид ба ҳамсоягии ҳамҷавор, 
дӯстӣ ва ҳамкорӣ Ҷэн Вей тариқи 
онлайнӣ ва сафирони давлатҳои аъ-
зои СҲШ бевосита дар маросими 
ифтитоҳи Марказ суханронӣ наму-
данд.

Дар Маркази дӯстӣ ва ҳамкории 
СҲШ дар Тоҷикистон расмҳои 
таърихии СҲШ, харитаи давлатҳои 
аъзои созмон, аксҳои сарони 
давлатҳои аъзо зимни ҷараёни ни-
шасти СҲШ, гӯшаи китобҳои Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва дигар маводҳое, ки вобаста ба 
фаъолияти Созмон нашр гардида-
анд, инчунин парчамҳои давлатҳои 
аъзои СҲШ, аз ҷумла, дар қисмати 
пеши Марказ аз тарафи боло рамзи 
СҲШ ва рамзи 20-солагии СҲШ, 
маълумотнома оид ба таъсиси СҲШ, 
суханони Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон зимни вохӯрӣ бо 
сарони давлатҳои аъзои СҲШ ҷой 
дода шудааст. 

Сохтори Маркази дӯстӣ ва 
ҳамкории СҲШ дар Тоҷикистон аз 
директор, муовини директор, шуъ-

баи сиёсат ва ҳамкориҳои дипломатӣ, 
шуъбаи таҳлил ва рушди дурнамои 
ҳамкориҳо, шуъбаи илм, маориф ва 
иҷтимоиёт, котибот, бахши ташкилӣ-
ҳуқуқӣ ва муҳосибот иборат аст.

МАРКАЗИ ДӮСТӢ ВА ЊАМКОРИИ СЊШ 
ДАР ТОЉИКИСТОН ИФТИТОЊ ГАРДИД
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Ба шарофати сиёсати “дарҳои 
ку шод”, ки ҳ амчу н ҷавҳ ари 
р а в о б и т и  б а й н а л м и л а л и и 
Тоҷикистон, кишвари азиза-
мон тавонистааст бо аксари 
давлатҳои дунё муносибатҳои 
нек ва ҳамкориҳои судмандро 
дар соҳаҳои мухталиф ба роҳ мо-
над. “Рушду тавсеаи ҳамкориҳои 
минтақавӣ ва таъмину таҳкими 
амният у субот дар минтақаи 
Осиёи Марказӣ яке аз рукнҳои 
бунёдии сиёсати хориҷии дав-
лати моро ташкил медиҳад ,” - 
таъкид намудааст Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон. 

Аз ин рӯ, кишвари мо робитаҳои 
муассиру самарабахш ва созандаи 
худро бо созмонҳои байналми-
ла ливу минтақавӣ, шарикони 
рушд ва ниҳодҳои бонуфузи мо-
лиявие, ки бо онҳо тӯли солҳои 
соҳибистиқлолӣ ҳамкориҳои суд-
манд дорад, идома дода истодааст.

Созмони ҳамкории Шанхай 
(СҲШ) созмони байналмилалӣ 
буда, дар таъсис ёфтани он пеш аз 
ҳама фаъолияти «Панҷгонаи Шан-
хай», ки дар асоси Созишномаҳо 
байни Ҷумҳу рии Тоҷикистон, 
Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии 
М а рду м и и  Ч и н ,  Ҷ у м ҳ у р и и 
Қи р ғ и з ис то н  ва  Феде ратс и -
яи Русия ва дар бораи таҳкими 
чораҳои боварӣ дар соҳаи ҳарбӣ 
дар минтақаи сарҳад аз соли 1996 
ва дар бораи ихтисори муштараки 
қувваҳои мусаллаҳ дар минтақаи 
сарҳад аз соли 1997 ташкил шуда 
буд, замина гузоштааст. 

СҲШ, ки қаламрави бузу рг 
ва доираи васеи ҳ амкори ҳои 
минтақавиро дар бар мегирад , 
шакли нави ҳамкории давлатҳои 
аз нуқтаи назари сохтори сиёсӣ, 
иқтидори иқтисодӣ ва фарҳангӣ гу-
ногун ба шумор меравад. Масоҳати 
умумии давлатҳои аъзои СҲШ тах-
минан 34,3 млн. км. мураббаъ ва 
ҷамъи аҳолии онҳо зиёда аз 3,6 мл-
рд. нафар ё 43,8% аҳолии умумии 
курраи заминро ташкил медиҳанд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки яке аз 
давлатҳои таъсисдиҳанда ва ишти-
рокчии фаъоли СҲШ мебошад , 
дар Шӯрои сарони давлатҳо (дар 
солҳои 2008 ва 2014) ва Шӯрои са-
рони ҳукуматҳои давлатҳои аъзои 
СҲШ (солҳои 2006, 2010, 2018) 
раёсатро ба уҳда дошт.

Қобил ба зикр аст, ки мутобиқи 
муқаррароти СҲШ, соли 2020 

раёсат дар СҲШ аз Федератсияи 
Русия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 
хоҳад гузашт. Мутаносибан иҷлоси 
ҷашнии сарони кишварҳои узви 
СҲШ соли 2021 дар шаҳри Душан-
бе баргузор хоҳад шуд. Соли 2021 
ба таъсис ёфтани СҲШ 20 сол пур 
мегардад. Кишвари мо омодагиро 
ҷиҳати пазируфтани раёсат дар 
СҲШ дар солҳои 2020-2021 оғоз 
намуда, ният дорад, ки дар рушди 
минбаъдаи созмон саҳми арзанда 
гузорад.

Д а р  д а в р а и  р а ё с ат и  х уд 
Тоҷикистон ният дорад, ки барои 
таъмини амният ва субот, таҳкими 
равобити тиҷоратию иқтисодӣ ва 
фарҳангию гуманитарӣ дар паҳнои 
СҲШ кӯшиш ба харҷ диҳад.

Тоҷикистон ба ҳайси яке аз 
кишварҳои ташкилкунандаи ин 
Созмони бонуфуз талош кардааст, 
ки мақсаду маром ва тасмимҳои 
Созмон мутобиқ ба манфиатҳои 
м и л л и и  к и ш вар  б о  и но бат и 
эҳтироми мутақобилаи кишварҳои 
аъзо бошад. Аъзогии Тоҷикистон 
дар ин Созмон ба кишварамон 
имкон медиҳад, ки имкониятҳои 
иқтисодӣ, транзитӣ ва энергетикии 
хешро самараноктар ба кишварҳои 
минтақа муаррифӣ намояд ва аз 
ҳамкориҳои судманд баҳраманд 
гардад. 

Аъзои комилҳуқуқ ва фаъоли 
ин Созмон будан дар баробари 
уҳдадориҳо инчунин имкониятҳои 
васеъро барои истифодаи по-
тенсиали кишвар фароҳам мео-
варад. Бояд ёдовар шуд , ки бар-
хе аз кишварҳои аъзои СҲШ 
ҳамзамон шарикони стратегии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб 
меёбанд , аз ҷумла Федератси-

яи Русия, Ҷумҳурии Мардумии 
Чин, Ҷумҳурии Қазоқистон ва 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон. Бояд тазак-
кур дод, ки се кишвари аъзои СҲШ 
ҳамзамон аъзои кишварҳои G20 
низ ҳастанд. Ҷумҳурии Мардумии 
Чин инчунин дуюмин бузургтарин 
иқтисодиёти ҷаҳон ба шумор мера-
вад ва ин потенсиали бузург барои 
кишварҳои СҲШ аст.

Тоҷикистон ҷонибдори азнавсо-
зии платформаи иқтисодии СҲШ, 
татбиқи лоиҳаҳо дар доираи та-
шаббуси “Як камарбанд, як роҳ”, 
таъсиси хатсайрҳои нақлиётӣ - ло-
гистикии пайвасткунандаи Осиёи 
Марказӣ ба воситаи Хитой ва Ру-
сия бо бозорҳои ҷанубу шарқии 
Осиё ва давлатҳои Аврупо, бунё-
ди институтҳои молиявии Бонки 
рушд ва Фонди рушди СҲШ ва 
таъсиси Маркази зидди мухад-
диротии СҲШ мебошад. Рӯзи 
10.11.20 дар ҷаласаи Шурои Саро-
ни давлатҳои аъзои СҲШ, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон баро-
мад намуда, Тоҷикистон дар соли 
2021 Раёсатро дар СҲШ ба уҳда 
мегирад. Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон иқдомҳои ҷониби 
Тоҷикистонро ҷиҳати дар шаҳри 
Душанбе таъсис додани Маркази 
доимамалкунандаи зиддимуходи-
ротии СҲШ ва Фонди байналмил-
лалии ҳифзи пиряхҳо дар доираи 
рӯзномаи байналмиллалии об бори 
дигар таъкид намуда, дар хусуси 
дастгирии онҳо аз ҷониби шари-
кони Тоҷикистон даъват намуданд.  

Тавре қаблан таъкид намудем, 
яке аз ҳадафҳои стратегии ки-
швари мо ин раҳоӣ аз бунбасти 
коммуникатсионӣ мебошад. Бо 
ҳидояти Роҳбарияти олии кишвар 

ва табдирҳои андешидаи Ҳукумати 
ҷумҳу рӣ мо шоҳид ҳастем, ки 
лоиҳаҳои мухталиф дар кишвара-
мон амалӣ шуда истодаанд. Роҳҳои 
нави мошингард , роҳ ҳои оҳан, 
нақбҳо, пулҳо ва инфрасохтори 
коммуникатсионӣ, ки ба шарофати 
ҳамкориҳои сӯдманд ва муносиба-
ти шарикона миёни ду кишвар ва 
бо дастгирии Ҷумҳурии Мардумии 
Чин ба истифода дода шудаанд , 
қадаме баҳри расидан ба ҳадафи 
стратегии болозикри кишварамон 
маҳсуб меёбад.

Масирҳои асосии иқтисодӣ 
ва коммуникатсионии камарбан-
ди Роҳи абрешим аз Ҷумҳурии 
Мардумии Чин тавассути Осиёи 
Марказӣ, Русия то Аврупо ва 
баҳри Балтика, инчунин тавассути 
Осиёи Марказӣ ба Халиҷи Форсу 
Ховари Миёна пешбинӣ шудаанд. 
Бо инобати мавқеи ҷуғрофии худ, 
Тоҷикистон имкониятҳои хешро 
дар ин самт фаъолона пайгирӣ ме-
намояд.

То моҳи октябри соли 2019 
137 к ишвар ва 30 ташк ило -
ти байналмилалӣ 197 ҳуҷҷати 
ҳамкорӣ дар доираи ин ташаббус 
ба имзо расонидаанд. Амалисозии 
лоиҳаҳо дар доираи ташаббуси “Як 
камарбанд, як роҳ” аллакай ҳаҷми 
тиҷорати ҶМЧ-ро бо кишварҳои 
алоқаманди ин ташаббус ба 6 трил-
лион доллари америкоӣ расони-
дааст. 

Сармояг узории ширкат ҳои 
Чинӣ дар атрофи ин ташаббус 
аллакай бештар аз 100 миллиард 
доллари америкоиро ташкил дода, 
сармоягузории кишварҳои дар ин 
масир қарордошта ба 48 миллиард 
доллар расидааст. 

Дар натиҷаи тадбирҳои анде-
шидашуда дар 7 соли охир ҳаҷми 
истеҳсоли ма ҳс улоти саноатӣ 
қариб 3 баробар (аз 10 милли-
ард сомонӣ ба 27,5 миллиард 
сомонӣ) ва ҳиссаи соҳа дар маҷмӯи 
маҳсулоти дохилии кишвар 5,1 бан-
ди фоизӣ (аз 12,6 ба 17,7 фоиз) 
зиёд гардидааст.

В а л е  н и ш о н д и ҳ а н д а ҳ о и 
соҳа ҷи ҳ ати иҷрои босифати 
барномаҳои қабулгардида ҳанӯз 
нокифоя буда, корҳо дар самти ба-
ланд бардоштани рақобатнокии 
ма ҳс улоти истеҳсоли ватанӣ, 
татбиқи сиёсати мусоидат ба 
содирот ва воридотивазку нӣ 
қонеъкунанда нестанд”.

Ин  г уф та ҳ о и  р оҳ б ар и я т и 
олӣ бори дигар собит месозад , 
ки потенсиали кишвар зиёд ва 
имкониятҳои рушди иқтисодӣ ва-
сеъ аст ва барои беҳтар намудани 
некӯаҳволии мардум шароит ва 
имконот ҳаст.

Ҳамин тавр, иштироки фаъоли 
Тоҷикистон дар Созмони ҳамкории 
Шанхай, пайгирии манфиатҳои ки-
швар дар доираи он ва ба роҳ монда-
ни ҳамкориҳои мутақобилан судманд 
бо кишварҳои аъзо имкон медиҳад, 
ки ҳадафҳои стратегии кишвар са-
маранок амалӣ карда шаванд, рушди 
иқтисодӣ, ояндаи дурахшон барои 
мардуми ватанамон таъмин гардад.

Саид ҒОИБНАЗАРЗОДА,
директори Пажӯҳишгоҳи 

идоракунии давлатӣ ва 
хизмати давлатӣ 

Шодоб ХОЛИҚОВ,
ходими хурди илмии 

Пажӯҳишгоҳи идоракунии 
давлатӣ ва хизмати давлатӣ  

НАЌШИ СОЗМОНИ ЊАМКОРИИ 
ШАНХАЙ ДАР РУШДИ          

ИЌТИСОДИ МИЛЛӢ
Бахшида ба 20-солагии таъсисёбии Созмони ҳамкории ШанхайБахшида ба 20-солагии таъсисёбии Созмони ҳамкории Шанхай
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ЉАШНЊО - ШАЊОМАТИ ТАМАДУНЊО

Дар ҳаёти таърихии беш аз 
5500-солаи халқи тоҷик дар баро-
бари ҳаёти кишоварзӣ, боѓдорӣ ва 
маданияти меъмориву шаҳрсозӣ, 
ки шаҳрҳо марказҳои тамаддунӣ 
ба ҳисоб мерафтанд, илм, фарҳанг 
ва маънавиёти халқи тоҷик бо-
маром рушд ёфта, дар тамаддуни 
башарӣ бо фарзонафарзандони 
миллат нақши муассир гузошта-
анд. Тибқи манбаъҳои таърихӣ аз 
давраҳои дури таърих то ба имрӯз 
шоҳоне, ки ба тахт нишастаанд , 
аз замони валодати давлатдори-
ашон фарҳангеро ба мерос гузо-
шта, саҳифаҳои таърихии тамад-
дуни тоҷиконро дар арҷгузории 
фарҳанги давлатдории миллӣ ѓанӣ 
гардонидаанд.  

Ма ҳ з дар ру шди таъри хии 
маънавиёти миллӣ дар бароба-
ри дигар урфу одатҳо ҷашнҳои 
суннатӣ низ нақши муассир до-
шта, дар рӯзгор, фалсафаи ҳаёт, 
афкору ҷаҳонбинӣ, ҷаҳоншиносӣ 
ва хислатҳои равонии мардумони 
форс, ба хусус тоҷиконро таҷассум 
карда, ҳар яке дар мавсимҳои ди-
гаргуншавии табиат, ки бо зинда-
гии созандаи кишоварзон иртибот 
доранд , бо хусусиятҳои аз ҳама 
фарқкунандаи табиӣ бо суруру 
нишот ва шодмонӣ ҷашн гирифта 
мешуданд.

Дар аҳди бостон тибқи солшу-
мории ниёкони мо, ки дар таърих 
бо номи «Солшумории зардуштӣ» 
шинохта шудааст, сол аз 12 моҳ 
ва ҳар моҳ аз 30 рӯз иборат буд , 
ки ҷамъи рӯзҳои сол 360 рӯзро 
ташкил медод. Чун сол аз 365 рӯзу 
6 соат иборат аст, 5 рӯзу 6 соат 
боқӣ мемонад , ки онро рӯзҳои 
«кабиса», «андаргоҳ», «гоҳ», 
«баҳизак», «ваҳичак», «панҷи 
беҳ», «панча» ва «панчава» ме-
номиданд. Ҳар як аз ин панҷ рӯзи 
кабиса ҷашни муҳими охири сол 
буданд . Ном ҳои солшу мории 
зардуштӣ, ки шамсӣ мебошанд ва 
ҳар яке аз онҳо ба номи Худо ва 
ё яке аз фариштагон номгузорӣ 
мешуданд. 

Ҳар як 30 рӯзи ҳар моҳ низ 
номи вижае дорад, ки чаҳор рӯзи 
он ба номи Худо ва шаш рӯзаш ба 
номи амшоспандон ва бист рӯзи 
дигараш ба номи эзадон аст, ки 

ҳар яке аз онҳо нигаҳбони яке аз 
он рӯзҳо мебошад. Дар сурати 
мувофиқи якдигар афтодани но-
ми рӯз ва номи моҳ (фарвардинрӯз 
аз фарвардинмоҳ, баҳманрӯз аз 
баҳманмоҳ) онро фархунда дони-
ста, ҷашн мегирифтанд. 

Дар гузашта силсилаҷашнҳое 
бо номи шаш гоҳанбор, яъне офа-
риниши олам аз ҷониби Худованд 
дар гоҳ ё шаш маврид (китоби 
«Бундаҳишн») мавҷуд буд. Дар 
«Авесто» низ ба тартиби офари-
да шуданашон осмон, об, замин, 
гиёҳон, ҷонварон ва инсон васф 
шудаанд. Ҳам дар «Таврот» ва ҳам 
дар «Қуръон» омада, ки Худо ола-
мро дар шаш рӯз офаридааст. 

Ба ин тариқ, ниёкони мо дар 
т ӯли сол ҷашну шодиҳои зиё-
де доштанд , ки Фарвардингон 
(Наврӯз), Урдубиҳиштгон, Тир-
гон, Амурдодгон, Шаҳриваргон, 
Меҳргон, Обонгон, Озаргон, Дай-
гон, Баҳмангон, Испандорҷашн аз 
ин қабиланд.

Дар гузашти таърих, фарҳанги 
ҷашнҳо тибқи солшуморӣ оѓози 
сол, ки маншаъ аз Наврӯз буд, дар 
тамаддуни муосири ҷашнофарии 
тоҷикон низ сароѓози сол ва фал-
сафаи рӯзгори тамоми тоҷикон 
дар ҳавзаи фарогири Наврӯз ва 
тамаддуни башар аст. Дар ҳаёти 
фарҳанги муосири тоҷикон се ҷашн 
нақши муассир гузошта истодааст: 
Наврӯз – рӯзи нав, фарорасии соли 
нав, бедории табиат ва айёми киш-
ту кор, ки ба 21-22-юми моҳи март, 
Меҳргон - мавсими ҷамъоварии 
ҳосил, мутобиқ ба рӯзҳои 16-21 
меҳрмоҳ, 23 юми сентябр - 22-юми 
октябр, Сада - мавсими омодагӣ ба 
кишту кор, ки дар рӯзҳои даҳуми 
баҳманмоҳ, мутобиқ ба 30-31-уми 
январ рост меояд.

Қабл аз оне, ки ниёкони мо 
тибқи солшуморӣ ба арафаи кишту 
кор омодагӣ медиданд, бо шодиву 
сурур аз ин пешомад ҷашн меги-

рифтанд. То ба фарорасии амиқи 
кишту кор ҷашне, ки аз ин айём 
хабар медиҳад, ҷашни Сада, рӯзи 
даҳуми баҳманмоҳ 30-31-уми январ 
тибқи солшумории милодӣ аст. Са-
да ном гирифтани ин ҷашн тибқи 
пажӯҳандагон аз вожаи «сад» 
пайдо шудааст. Тибқи иттилои 
гоҳшуморҳо ҷашни Сада ба муно-
сибати аз хонаи зимистонӣ убур 
кардани хуршед ва ба баҳор майл 
кардани он баргузор мегардад , 
ки то Наврӯз боқӣ мондани сад 
шабонарӯз: панҷоҳ рӯз ва панҷоҳ 
шабро ифода карда, бо нияти ақиб 
задани неруҳои сармою торикӣ ва 
барои аз нав неруманд гардидан ба  
хуршед мадад мекунанд. 

Перомуни маросими баргу-
зории ин ҷашни бузург ва зебо 
дар тӯли таърих донишмандону 
муаррихони зиёд изҳори ақида 
намуда, ин идро «ҷашни оташ» 
ном бурдаанд ва онро ба Ҳушанг 
– подшоҳи силсилаи Пешдодӣ ни-
сбат медиҳанд. Ҳаким Абулқосим 
Фирдавсӣ дар китоби маъруфи 
«Шоҳнома» онро ба тарзи хосе 
баён кардааст.

Зи Ҳушанг монд ин Сада ёдгор, 
Басе бод чун ӯ дигар шаҳриёр. 

Ҷашни Сада баъд аз густариши 
ислом тибқи манбаъҳои таърихӣ 
дар Эронзамин ва то аҳди Муѓул 
бо шукӯҳу шаҳомат таҷлил мешу-
дааст. Имрӯз низ Сада дар радифи 
Наврӯз ва Меҳргон яке аз ҷашнҳои 
бузург ва дӯст доштании ақвоми 
ориёиҳо, бавижа тоҷикон маҳсуб 
ёфта, пайки Наврӯзро таҷассум 
мекунад. 

Дар фарҳанги муосири мо миё-
ни Сада ва Наврӯз ҷашни дигаре 
ҷой дорад , ки метавон ба зеҳни 
хонандаи закӣ ҷой гирад, мероси 
фарҳанги ниёгони тоҷикон аст. 
Гузаштагони мо аз рӯи таълимоти 
ду тамаддуни динӣ ва ҷамъиятӣ ба 

модар арҷ мегузоштанд ва онро 
чун яке аз муқаддасот парасторӣ 
мекарданд, ки ҳанӯз ҳам ин анъ-
ана ҷой дорад. Дар ниёгони мо, 
тоҷикон, тибқи солшумории ориёӣ 
«Исфанд» номи охирин моҳи соли 
шамсӣ ва номи панҷумин рӯзи ҳар 
моҳ буда, дар китоби «Авесто» 
ба сурати Спента ормаитӣ, ки 
маънои фурӯтанӣ ва фидокориро 
дорад , бо хусусиятҳои суннати-
аш то имрӯз боқӣ мондааст. Дар 
аҳди бостон Испандорҷашн буд, 
ки пас аз иди Сада ва пеш аз иди 
Наврӯз таҷлил меёфт. Онро рӯзи 
панҷуми исфандмоҳ - Исфандрӯз ё 
Исфандормӯз ном мебурданд. Но-
ми яке аз фариштагони бузург буда, 
дар олами маънавӣ мазҳари ишқу 
муҳаббат, фурӯтаниву тавозӯъ, 
сулҳу созиш, ҷонбозиву фидокорӣ, 
бурдборӣ ва дар ҷаҳони моддӣ по-
сбон ва ҳомии занони неку пор-
со шуморида мешавад. Ин ҷашн 
мутааллиқ ба занон буда, бонувон 
дар ин рӯз аз шавҳарони худ ҳадя 
дарёфт мекарданд ва дарвоқеъ, ин 
рӯзро рӯзи зан меномиданд. 

Ба сурати фариштаи хоси за-
нони пок ва порсо қаламдод гар-
дида, барои эҳтиром ва пайравӣ 
аз ин мазҳ ари пок дар рӯ зи 
испандорҷашн тамоми модарон 
ва занони порсоро гиромӣ медо-
штанд. Масъуди Саъди Салмон 
чунин навиштааст:

Сипандормӯз рӯз хез, эй нигор, 
Сипанд ор морову май ор. 
 
Дар ниёгони мо ин моҳ, бавижа 

ин рӯз иди занон буд ва мардон ба 
занон ҳадя медоданд ва ҳанӯз ин 
расм миёни тоҷикон маъмул бу-
да, ба муносибати ин ки наздики 
Наврӯз ва фасли баҳор, айёми бе-
дории табиат, таровати фазлу ку-
шоиш, маншаъ аз домони тавлиди 
фариштаи оламкушо мисли замин 

зархези биҳиштосо Рӯзи Модар 
(8 март) ҷашн гирифта мешавад. 
Дар замири фарҳанги муосири 
тоҷикон, қадам ба ҷашни бузург, 
гиреҳкушои шукуфоии табиат - 
Наврӯз мебошад.

Наврӯ з ҷашни х у ҷастапай, 
оламафрӯз ва бедории табиат, 
рамзи дунёи нуҳуфта, ифодага-
ри анаъанаҳои суннатӣ, эҳёгари 
фарҳ анги  форс ҳо,  аз  ҷу мл а 
тоҷикон ба ҳисоб меравад. Наврӯз 
ҷашни омад-омади баҳор такопӯи 
ҳаёт, рӯиши дубораи табиат, ҷашни 
офариниши оламу одам буда, барои 
мардуми тоҷик ва форсизабонони 
олам пирӯзии нур ба торикӣ, гармӣ 
ба сардӣ, хубӣ ба бадӣ, ҷавонӣ ба 
пирӣ, накуӣ ба зиштӣ мебошад. 
Наврӯз бо тамоми анъана ва 
суннатҳои гузаштаи мардумиаш 
барои тоҷикон мукаррамтарин 
ва беназиртарин русуми миллӣ 
маҳсуб меёбад. 

Боиси рӯҳбаландӣ ва василаи 
ифтихор аст, ки фарзонафарза-
ндони миллат айёми валодати 
давлатдории хеш чунин ҷашнҳоро 
мерос гузошта бошанд , дар зи-
м о м и  д а в л атдо р и и  м уо с и р и 
тоҷикон бо азму талошҳои Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пе-
швои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҷашнҳои таърихӣ дубо-
ра шукӯҳ дода шуда, бо азамати 
с у ннат ҳояшон дар барх ӯ рд и 
тамаддунҳо аз қаъри ҳазорсолаҳо 
то ин ҷониб бо шукӯҳу шаҳомати 
ҷаҳонӣ боқӣ монда, дар равнақу 
ривоҷи байни миллатҳо, эҳтироми 
ҳамдигар, таҳкими сулҳи халқҳо, 
эҳёи фарҳанги миллӣ ва тамаддуни 
башар нақши арзанда мегузорад. 
Маҳз ҳамин рисолати азалии мил-
лии тоҷикон аст, ки ҷашнҳои миллӣ 
шаҳомати худро аз қаъри асрҳо то 
ба имрӯз мерос гузошта, муарриф-
гари фарҳанги миллӣ дар тамад-
дуни муосири башарӣ мебошанд.

И. МАҲМАДОВ,
муовини сардори

 раёсати таълим
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ЉОЙГОЊ ВА МАЌОМИ ЗАН ДАР АВАСТО

Ҷойгоҳ ва мақоми зан дар 
тамаддунҳои бостонӣ, аз ҷумла, дар 
тамаддунҳои ҳиндӣ, чинӣ, ориёӣ, 
мисрӣ, юнонӣ, румӣ ва дигар 
тамаддунҳои ҷаҳонӣ, ки тавониста-
анд таҳаввулоти назаррас ба бор 
оваранд, хеле бузург аст. Дар аксари 
тамаддунҳо зан дар мақомҳои изад, 
шоҳ, малика, маслиҳатдеҳи шоҳ, гоҳе 
вазир, мутафаккир, олим, шоир, нави-
санда, сарлашкар, ҷанговар, қаҳрамон, 
нигаҳбони хона ва кадбону омадааст.

Ба ҷойгоҳ ва мақому мартабаи зан, 
модар дар китоби муқаддаси Ава-
сто, ки яке аз қадимтарин ёдгории 
бостонии ориёиҳо маҳсуб меёбад, 
таваҷҷуҳи хосса зоҳир шудааст.

Вожаи «Авасто» аз пешванди «а» 
ва сифати «васта» ба маънии шинох-
тан, донистан гирифта шудааст. До-
ктор Алиакбар Ҷаъфарӣ бар ин назар 
аст, ки вожаи Авасто аз пешванди «а» 
ва «веста» гирифта шуда, он маънии 
«сухани сарбаста, гавҳари нуҳуфта, 
рози ниҳонӣ, каломи осмонӣ, рамзи 
ботинӣ ва болотар аз фаҳми норасои 
ҷаҳониён» аст.

Зартушт бо фармони шоҳ Виштосп 
Авасторо, ки аз 1200 боб иборат буд, 
дар рӯйи тахтачаҳо бо хатти заррин 
менависад ва онро дар оташкада ме-
монанд. Дар Динкард омадааст, ки пас 
аз навиштан бо фармони Виштосп як 
нусхаи матни Авасто дар Шиз (Ганҷи 
Шойгон), нусхаи дигар дар «Дижи 
нипишт» – китобхонаи Истахр 
ва нусхаҳои боқимондаи он дар 
китобхонаҳои дигар ва оташкадаҳо 
ҷой дода шудаанд. Пас аз ҳуҷуми 
Искандари Мақдунӣ юнониҳо як 
нусхаи онро сӯзонда, нусхаи дигара-
шро бо худ бурда, ба забони юнонӣ 
тарҷума намуда, матни асли китобро 
нобуд мекунанд. Сипас дар замо-
ни Ашкониён шоҳ Валахш фармон 
медиҳад, то сурудҳои Авасторо аз 
ҳофизаи мӯбадон ҷамъоварӣ намуда, 
дар шакли китоб мураттаб созанд.

Дар замони Хусрави Парвиз 
китоби Авасто бо забони паҳлавӣ 
тарҷумаву тафсир мешавад, ки онро 
Занд меноманд. Ин китоб аз бисту 
як бахш иборат будааст, ки то имрӯз 
танҳо шаш бахши он боқӣ мондааст: 
«Гоҳон», «Йасна», «Йаштҳо», «Ван-
дидод», «Виспарад», «Хурда-Ава-
сто». Ду нусхаи муътабари ин китоб 
ҳоло дар китобхонаи шаҳри Копенга-

гени Дания маҳфуз аст.
Китоби Авасто аз нигоҳи мазмун 

ва мундариҷа бой буда, чун қомуси 
зиндагии халқҳои ориёӣ, дониши 
андӯхтаи онҳо аз илмҳои гуногун, аз 
ҷумла, фалсафа, дин, таърих, ҳуқуқ, 
тиб, ҷуѓрофиё, нуҷум, ҳандаса, риё-
зиёт, забон ва адабиёт дар давраи бо-
стон шинохта шудааст.

Он аз нигоҳи истифодаи санъатҳои 
бадеӣ ниҳоят бой буда, баъзе 
порчаҳои он дар вазни ҳиҷоӣ суруда 
шудаанд, ки онро яке аз сарчашмаҳои 
пайдоиши насри мусаҷҷаъ, чи дар ада-
биёти тоҷику форс ва чи дар адабиёти 
араб метавон ном бурд, ки аз арзиши 
бузурги адабӣ баҳраманд мебошад. 
Дар ин китоб номҳои гуногуни мар-
дону занони ориёӣ, номҳои асотирӣ 
ва таърихии мардумони ориёинажод 
ёдрас шудаанд. Дар саросари китоб, 
ҳар ҷое, ки сухан аз номи зан меравад, 
он ҳамчун поктарини покҳо ва наму-
наи олии покӣ, ростиву некӯкорӣ ва 
отифа васф мешавад.

Ба мақоми зани ориёӣ, махсусан, 
дар давраи Ҳахоманишиҳо таваҷҷуҳи 
хосса зоҳир шудааст. Зеро дар ин дав-
ра бо зуҳури дини зардуштӣ ва ба рас-
мият шинохтани он дар рӯзгори за-
нон таҳаввулоти азиме ба миён омад. 
Албатта, занон пеш аз ин ҳам дар 
замони давлатдории модҳо соҳиби 
мартаба ва мақоми махсусе буданд. 
Аммо дар замони Ҳахоманишиён 
мақоми занҳо ҳам аз нигоҳи сиёсӣ, 
иҷтимоӣ ва ҳам аз нигоҳи ҳуқуқӣ 
комилан ҷойгоҳи хосеро касб кард. 
Онҳо дигар озодона дар миёни 
мардҳо кору фаъолият мекарданд. 
Маҳз дар ҳамин давра ҷашне бо номи 
«Ҷашни Исфандгон» (муждагирон ё 
муздгирон) барои бузургдошти зан ва 
замин баргузор мешавад, ки он мин-
баъд ҳар сол дар рӯзи панҷуми моҳи 
исфанд ҷашн гирифта мешуд. Моҳи 
исфанд ба моҳи март баробар мешуд. 
Муҳаммадҷаъфари Ёҳақӣ перомуни 
ин ид навиштааст: «Сипандармазрӯз 
дар «Исфанднома» ид аст ва ба ил-
лати татобуқи номи рӯз ва моҳ ин 
рӯз ба «иди занон» ва ё мардгирон 
(маздгирон) маъруф аст ва то рӯзгори 
Абӯрайҳон дар Исфаҳону Рай ба ҷой 
будааст».

Бузургдошти рӯзи мазкур ҳамчун 
иди туҳфа супурдан ба занон дар 
шеъри классикӣ низ зиёд ба чашм 
мерасад.

Абӯрайҳони Берунӣ менависад, ки 
ин ҷашн ба вижа хосси занон буда, дар 
он аз шавҳарони хеш ҳадя мегирифта-
анд ва аз ин рӯ, онро ҷашни «Музд-
гирон» низ мехондаанд. Дар ин рӯз 
занҳоро бар тахт менишондаанд ва 
барои онҳо бахшишҳо мекардаанд.

Муҳаммадҷаъфари Ёҳақӣ қайд ме-
кунад, ки: «…бархе аз муҳаққиқон ин 
расмро дар қарни ҳозир ба минтақаи 
курднишини Қафқоз нисбат додаанд, 
дар ҳоле ки дар соири навоҳии Эрон 
ҳам маъмул аст».

Муаррихон бар ин ақидаанд, ки 
ҳанӯз аз давраи Ҳахоманишиён сар 
карда занҳо дигар ҳақ доштанд, то 
соҳиби молу мулки шахсии худ бо-
шанд.

Зан дар Авасто бо унвони Ritasya 
Bhanu (ё Аша Бону) ёд шудааст, ки 
маънои «дорандаи фурӯѓи ростӣ ва 

порсоӣ» аст. Модар дар Авасто бо 
унвони Matri (парваришдиҳанда) 
ва хоҳар бо унвони Svâsri (вуҷуди 
муқаддас) омадааст. Зани шавҳардор 
бо унвони Nmâno Patni (нигаҳбони 
хона), баъдан кадбону ёд шудааст.

Дар Авасто зан баробари дигар 
хислатҳои ҳамида, инчунин тимсоли 
покӣ ва парҳезкорӣ, некӣ ва накӯкорӣ 
васф шудааст.

Зан дар давраи бостон дар баро-
бари мардҳо кору фаъолият дошт, 
дар ҳама гуна маросимҳо ҳамроҳи 
мардҳо ширкат меварзид, ҳатто дар 
ҷангу шикор низ. Дар хона озодии 
иқтисодӣ дошт.

Дар китоби Авасто ҳам занҳои 
асотирӣ ва ҳам воқеии таърихиро 
вохӯрдан мумкин аст. Зан дар он бо 
номҳои «модар», «фаришта», «иза-
дбону», «хоҳар», «зан», «ҳамсар», 
«бону», «кадбону», «хонахудо», 
«духтар», «духт», «дӯшиза», «дух-
тари дӯшиза», «бонуи ҷавон», «пир-
зан», «кампир» ва ѓ. омадааст. Маса-
лан, вожаи «модар» дар Йаснаи 38 
чунин ситоиш карда шудааст:

«Эй обҳои борвар!
Шуморо ба ёрӣ ҳамехонем; шу-

моро, ки ҳамчун модаред; шуморо, 
ки ҳамчун гови ширдеҳ парастори бе-
навоёнед ва аз ҳамаи ошомиданиҳо 
беҳтару хуштаред».

Вожаи «ҳамсар» низ чандин ма-
ротиба истифода шудааст:

«Эй Дрвасп! Эй нек! Эй тавоно-
тарин!

Маро ин комёбӣ арзонӣ дор, ки 
ман бар Ажидаҳок-сепӯзаи секалаи 
шашчашм, он дорандаи ҳазор гуна 
чолокӣ, он деви бисёр зӯрманди 
Дуруҷ, он дурванди осебрасони ҷаҳон, 
он зӯрмандтарин Дуруҷе, ки Аҳриман 
барои табоҳ кардани ҷаҳони Аша, ба 
патёрагӣ дар ҷаҳони астуманд биофа-
рид – пирӯз шавам ва ҳарду ҳамсараш 
Сангҳавак ва Аренавакро, ки бароза-
ндаи нигоҳдории хонадон ва шоистаи 
зоишу афзоиши дудмонанд– аз вай 
бирубоям».

Ин ҷо ишора ба қиссаи Ажидаҳок 
(Заҳҳок) аст, ки пас аз чирагӣ бар 
Ҷамшед хоҳарон ё духтарони ӯро 
Сангҳавак ва Аренавакро (Арнавоз 
ва Шаҳрноз)-ро ба занӣ мегирад. Дар 
«Шоҳнома» ба ин қисса чунин ишора 
шудааст:

Ду покиза аз хонаи Ҷаммишед,
Бурун овариданд ларзон чу бед.
Ки Ҷамшедро ҳарду хоҳар буданд,
Сари бонувонро чу афсар буданд.
Зи пӯшидарӯён яке Шаҳриноз,
Дигар моҳрӯе ба ном Арнавоз.
Пас аз он ки Фаридун бар Заҳҳок 

пирӯз мешавад, ду хоҳари Ҷамшедро 
озод мекунад ва онҳоро ба никоҳи 
худ медарорад. Аз Шаҳрноз ду писар 
бо номҳои Салму Тур ва аз Арнавоз 
писаре бо номи Эраҷ ба дунё меояд. 
Фаридун ҷаҳонро миёни он се писар 
тақсим мекунад.

Вожаи «духтар» ва «бону» низ 
дар ин китоб ниҳоят зиёд аст.

Вожаҳои «духтар» ва «бону» 
баъзан шакли «духтари дӯшиза» ва 
«бонуи ҷавон»-ро мегиранд.

Вожаи хоҳар низ дар ин китоби 
муқаддас хеле зиёд истифода шудааст. 
Ҳар гоҳе ин вожа оварда мешавад, ме-
бинем, ки он бо эҳтиёт ва бо ситоиш 

истифода мешавад.
Номи нахустин зан – Машиёна дар 

Авастои кунунӣ нест. Лекин тибқи на-
виштаи «Динкард» дар яке аз наскҳои 
гумшудаи Авастои куҳан «Чеҳрдод-
наск» исмҳои Машӣ ва Машиёна 
(нахустин марду зан) зикр шудаанд.

Аредвисура Аноҳита: номи иза-
дбонуи обҳост. Дар паҳлавӣ Аноҳид 
ва дар арманӣ Аноҳит ва дар форсӣ 
Ноҳид шуда ва номи ситораи Зуҳра 
аст. Вожаи Обон, ки дар Авасто зикр 
ёфтааст (дар паҳлавӣ Опон), даҳумин 
рӯзи моҳ ва ҳаштумин моҳи сол буда, 
номи менӯии ҳамаи обҳо ва сифати 
изадбону Ардевисура Аноҳита аст. 
Номи ӯ дар Авасто зиёд ёд шудааст 
ва барои ӯ суруди алоҳидаи «Обон 
Яшт» бахшида шудааст.

Олиҳаи ишқу зебоӣ аслан дар асо-
тири халқу миллатҳо гуногун буда-
аст. Масалан, Аредвисура Аноҳита 
дар асотири ориёӣ, Афродита худои 
ишқу зебоӣ дар асотири Юнон, Ве-
нера дар асотири Рум, Хатор дар 
асотири мисриҳо, Иштар дар асо-
тири аккодӣ, Инанна дар асотири 
шумериҳо, Лада ва Леля дар асотири 
халқҳои славянӣ. Бартарии Аредви-
сура Аноҳитаро аз Афродита ва Ве-
нера, ки аз машҳуртарин олиҳаҳои 
ишқу зебоӣ ба шумор мераванд, 
Назри Яздонӣ дар китоби «Ҳикмати 
озодагон» бо факту далел нишон 
додааст: «Аноҳито савори гардуна-
ест чаҳораспа, Афродитову Венера 
гардунаи дуаспа доранд. Пироҳани 
Афродитову Венера дар қиёси 
пироҳани Аноҳито бараҳнагиҳои 
бештар дорад. Дар сухантасвирҳо 
ва муҷассамаҳо, Афродитову Венера 
монанди Аноҳито бурзманду барум-
санд нестанд. Яъне тарбияи ҷисмонии 
ориён барои марду зан баробар буд, 
ҳар як зан монанди ҳар як мард тар-
бияти ҳатмии аспсаворӣ, найзаварӣ, 
камонварӣ, шамшерзанӣ мегирифт...

Сухантасвири Аноҳито дар «Обо-
няшт» дусад солу чанде муқаддамтар 
аз тасвирҳои Афродитову Венера аст. 
Тасвирҳои қадимтар аз «Обоняшт» 
дастраси мо нест, аммо дар назди илм 
мусаллам аст, ки решаҳои воқеии 
ҷаҳонбинии авастоӣ аз ҷаҳонбинии 
адолатпешагон (пешдодиён) баҳра 
гирифтааст, ки чанд садсола то авасто-
иён роиҷу маъмул буд».

Тибқи ақидаи баъзе муҳаққиқон, 
аз ҷумла, олими олмонӣ Х. Нюберг 
парастиши Аредвисура Аноҳита 
ҳамчун илоҳаи об миёни бошандагони 
соҳилҳои Сирдарё ба вуҷуд омадааст.

Аши. Аши дар паҳлавӣ Арт, Ард-
номи изадбонуи тавонгарӣ ва подошу 
ганҷури Аҳура Маздо мебошад. Аши-
ро духтари Аҳура гуфтаанд. Бародаро-
наш Сурӯшу Рашну Меҳрро гуфтаанд.

Спандармад дар Авасто Сипинта 
ормаитӣ ва дар паҳлавӣ Спандормат 
ва дар форсӣ Исфандормаз ё исфанд 
аст, ки маънии фурӯтанӣ, фидокориву 
бурдборӣ, хиради комилро дорад. Ӯ 
духтари Аҳура Маздо ва Обон аст.

Хурдод дар Авасто Ҳаурватат 
ва дар паҳлавӣ Ҳурдод ё Хурдод ба 
маънии «камолу расоӣ ва сиҳҳатию 
бемаргии ҷовидонӣ» аст. Дар ҷаҳони 
астуманд нигаҳбони об аст.

Амурдод дар Авасто Амеретата, 
дар паҳлавӣ Амурдод ва дар форсӣ 

Амурдод ё Мурдод аст, ки маънии 
ҷовидонагӣ ва бемаргиро дорад.

Номҳои Спандармаду Хурдоду 
Амурдод дар Авасто аксар маврид 
якҷоя зикр мешаванд.

Поренди номи изадбонуест мо-
нанди Аши нигоҳбони ганҷу доро-
иву неъмат аст. Номи ӯ гоҳе бо Аши 
ҳамроҳ меояд.

Дрватат дар «Виспарад» изади 
тандурустӣ аст.

Саока (дар паҳлавӣ Суог), изад-
бонуи нигоҳбони хушиву болидану 
парвариш ва намоди хушии изадист.

Срутатфидри (ба маънии «доран-
даи падаре номӣ ва баландовоза»), 
номи модари Ҳушедар.

Чиста (дар паҳлавӣ фарзо-
нак ба маънии «донишу огоҳиву 
фарзонагӣ»), номи изадбонуи дони-
шу фарзонагист.

Ҳутаоса (дар Авасто Ҳутаоса 
аз хонадони Нузар), номи ҳамсари 
Гуштосп аст. Дар «Шоҳнома» аз ин 
ном нишонае намебинем ва ҳамсари 
Гуштосп Катоюн духтари қайсари 
Рум аст.

Ҳвови номи духтари Фрашаоштра 
ва ҳамсари Зартушт аст.

Ҳамчунин исмҳои духтарони Зар-
тушт низ ёд шудаанд: Френи (духта-
ри бузурги Зартушт), Трити (дувву-
мин духтари Зартушт), Пуручиста 
(ҷавонтарин духтари Зартушт).

Дар Авасто инчунин исмҳои дига-
ри хоси Варидкана ва Ҳумой (духтаро-
ни Гуштосп), оварда шудаанд.

Ҷаҳӣ (Ҷаҳика): (дар паҳлавӣ Ҷеҳ 
ба маънии зани фурӯмояву бадкор ва 
русапӣ), номи духтари Аҳриман аст, 
ки Аҳриманро ба тохтан ба ҷаҳони 
аҳуроӣ бармеангезаду ба ӯ ёрӣ ме-
расонад.

Зартушт дар мавриди интихоби 
шавҳар ба духтари худ ва дигар дух-
тарон муроҷиат менамояд, ки марди 
ҳушёру доноро интихоб намоянд. 
Синни издивоҷ дар замони Зартушт 
аз понздаҳсолагӣ боло будааст. Дар он 
даврон духтар дар интихоби шавҳар 
озод будааст. Яъне агар падар ё модар ё 
бародар касеро интихоб намояд, ки ба 
духтар писанд нест, духтар ҳақ дорад, 
ӯро рад намояд ва хостаи худро инти-
хоб намояд. Аммо хостаи ӯ бо розигии 
падару модар беҳтар дониста мешавад.

Дар Авасто зани зебову хушсурат 
низ мавриди таваҷҷуҳ қарор гириф-
тааст:

«Ишонро занони дӯстдор шишта-
анд дар гоҳҳои хешгоҳҳои бо сурҳану 
зебо, бо зарринҳалқа болиштҳо но-
занда бо синарези зарчоргушаву 
гушвораҳо…»

Дар давраи бостон занон аз байни 
мӯйҳои худ фарқ мебаровардаанд ва 
гесувони худро ба монанди юнониён 
орову торо медодаанд ва чодаре бар 
пушти сар мениҳодаанд, аммо рӯй ва 
гесувони онҳо намоён будаанд. Аз 
ин бармеояд, ки оини ороиши тарзи 
юнонии мӯйҳо хеле пештар миёни 
занони ориёӣ ҷорӣ будааст.

Мавқеи зан дар Авасто ва уму-
ман дар давраи бостон гоҳе ҳатто аз 
мардҳо низ болотар гузошта шуда, 
онҳо чун нигоҳдорандаи обҳо, рост-
тарини ростҳо ва поктарини покҳо, 
изадбону, нигаҳбони хона, омӯзанда 
ва парҳезкор зикр шудаанд.

Шобегим МАЛИКШОЕВА 
сардори шуъбаи омода-
кунии кадрҳои илмӣ ва 

илмӣ-педагогӣ
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Табиат ба олам чаҳор фаслро 
ато карда, ки ҳар кадоме дилни-
шину ҷаззобтар ва назарработар 
аз дигаранд, вале  Тоҷикистони 
биҳиштии мо ҳамагӣ як фасл до-
рад. Он ҳам бошад фасли Ҷавонӣ! 
Чӣ сон фаслаш ҷавонӣ нагӯем 
кишвареро, ки синни миёнаи 
аҳолиаш 25 буда, 70 фисади  соки-
нонро шахсони то 35-сола ташкил 
менамояд?!  Ватани маҳбуби мо на 
танҳо пур аз ҷавонон аст, балки аз 
таҷаллии ҷавонӣ дурахшон асту 
ҳамешаҷавон.

Имрӯз насли ҷавони бофарҳангу 
заковатманди тоҷик аз насиҳатҳои 
падаронаи Пешвои миллатамон дарк 
намудаанд, ки  истиқлолияти воқеӣ 
доштан ва соҳибдавлату соҳибватан 
будан барои инсон бузургтарин неъ-
мат ва волотарин  ормони зиндагист. 
Барои  ҷавонони кишвар ошноӣ 
доштан бо гузаштаи ибратомӯзи 
миллат, пос доштани фидокориҳову 
қаҳрамониҳои фарзандони фарзонаи 
тоҷик ва огаҳӣ доштан аз таърихи 
куҳану нави мамлакат шарт ва зарур 
аст. Зеро дар гузашта миллати тоҷик 
агар аз деворҳои фарҳангу тамаддун 
ва таърих қомат афрохта, имрӯз ба 
бинои хушсурату бо маҳорати ба-
ланди меъморӣ бунёдшуда мубаддал 
гардида бошад, пас набояд фаромӯш 
сохт, ки оромиву осудагӣ ва сулҳу 
субот шоҳсутуни пойбарҷои имрӯзу 
фардои он маҳсуб шуда, насли 
ҷавони мамлакат муҳофизу меъмо-
ри боэътимоди миллатанд. 

Таҷрибаҳои  сиёсии ҷаҳони 
имрӯз исбот намудааст, ки  иқтисоди 
ғаниву устувор ва ҳатто артиши 
пуриқтидори муҷаҳҳазу замонавӣ 
наметавонад амнияти давлатро ба 
таври зарурӣ таъмин созад. Дар ин 
дигаргуниҳои сиёсӣ ва хатарҳои 
умумибашарӣ танҳо давлатҳое ме-
тавонад амният ва осоиштагии мар-
думашро нигоҳ дорад, ки сиёсати 
озмудашударо бо пуштибонии халқи 
дорои хираду зиракии сиёсӣ амалӣ 
намояд. Вагарна кишварҳои азият-
шудаву ранҷбурдае чун Сурия, Ироқ 
ва Либия мисол шуда метавонанд, ки 
сатҳи рушди маърифати сиёсии ак-
сарияти сокинон, аз ҷумла, ҷавонон 
паст буда, оқибат ба фалаҷ гардидани 

амнияту субот оварда расонид. 
Фаромӯш набояд сохт, ки дилхоҳ 

амали манфӣ ва номатлуб аз заъфи 
донишҳои сиёсист. Бинобар ин, 
Садри муаззами миллат ҷавононро 
ҳамеша ҳушдор медиҳанд , ки 
ҳушёриву зиракии сиёсиро аз даст 
надиҳед. Пӯшида нест, ки яке аз 
сабабҳои ҷанги шаҳрвандии солҳои 
нахустини соҳибистиқлолӣ дар ки-
швар маҳз аз заиф будани фарҳанги  
сиёсӣ ва нокифоягии савияи дониши 
сиёсии омма, бахусус, ҷавонон буд. 
Таваҷҷуҳу ғамхориҳои пайвастаи 
давлату ҳукумат ва алалхусус сар-
вари мамлакат ба ҷавонон махсусу 
ҷиддӣ буда, баҳри баланд бардош-
тани саводнокиву савияи дониши 
ҷавонон  рӯз то рӯз шароитҳои наву 
замонавӣ роҳандозӣ  гардида исто-
даанд. Муҳимтарин рӯйдодҳо дар 
сиёсати давлатии ҷавонон ва ҳаёти 
ҷавонони Тоҷикистонро метавон 
аз китоби “Эмомалӣ Раҳмон-ҳомӣ 
ва раҳнамои ҷавонон” таҳлилу 
баршуморӣ намуд, ки  шурӯъ аз со-
ли 1991 то ба имрӯз зиёда аз чорсад 
сана ва санадҳои сиёсиву иҷтимоӣ 
дар самти ҷавонон сурат гирифтаву 
ба тавсиб расидаанд. Дар даҳсолаи 
охири солҳои соҳибистиқлолӣ 
шумораи кадрҳои баландихтисо-
су болаёқат аз ҳисоби ҷавонон дар 
тамоми сохторҳои кишвар афзуда 
истодааст. Шукрона мегӯем, ки 
ҷавони имрӯзаи тоҷик новобаста 
аз ҷавониаш роҳбар аст, соҳибкор 
аст, мутахассиси варзида асту дар 
самтҳои афзалиятноки ҷомеа баҳри 
ободии ватанамон кору фаъолият 
менамояд.

Дар шароити замони имрӯз за-
рур аст, ки асоси тафаккури нави 
сиёсӣ ва фарҳангии ҷавононро 
мақсади таҳкими истиқлолияти 
давлат, ваҳдату худшиносии миллӣ, 
ҳисси ватандӯстиву ватанпарастӣ, 
таъмини амнияту ҳифзи тамоми-
яти арзӣ ва татбиқи манфиатҳои 
умумимиллӣ ташкил диҳанд. Ба-
рои мо, ҷавонон, имрӯз арзишҳои 
умумимиллӣ ва умумидавлатии 
Тоҷикистон ва ҳифзи онҳо аз 
ҳама гуна манфиатҳо бартарӣ 
дорад. Манфиатҳои миллии мо 
пеш аз ҳама, ҳифзи сохти давлатӣ, 
истиқлолият, ваҳдату ягонагӣ, исти-

фодаи захираҳои табиии кишвар, 
рушди иқтисоди миллӣ, баланд 
бардоштани мақоми байналмила-
лии кишвар, арҷгузорӣ ба забони 
модариамон, арзишҳои миллӣ, 
таърихи пурғановати кишварамон, 
фарҳанги бою ғании ниёгон, расму 
оини аҷдодӣ ва ҳуввияти миллиа-
мон мебошад. Ҳифзи манфиатҳои 
миллӣ пеш аз ҳама, сатҳи баланди 
донишҳои замонавӣ, тафаккури 
муосири сиёсӣ, таҳлили дақиқи 
равонӣ ва ақидаҳои сиёсӣ доштан-
ро аз ҳар як ҷавони ватандӯст талаб 
менамояд. Барои он ки ҷавонони 
мо ватандӯст ба воя расанду як-
порчагии марзу буми Тоҷикистони 
азизамонро пос дошта, арзишҳову 
манфиатҳои миллиамонро дар 
замони пур аз тазод ҳифз намо-
янд, моро зарур аст  тарбияи на-
сли наврасу ҷавонро дар асоси 
анъанаҳои миллӣ, афкори педаго-
гии ниёгон, ҳисси дӯстиву рафоқат, 
баробарию бародарӣ, ҳамфикрию 
якдигарфаҳмӣ, бахшидани ха-
тои якдигар, масъулиятшиносӣ, 
х у ш а х л о қ и в у  м е ҳ н а тдӯ с т ӣ , 
поквиҷдонию бошарафӣ, футув-
вату ҷавонмардӣ, ватандӯстиву 
инсонпарварӣ,  қад ршиносии 
миллию ҳамраъйӣ, эҳтиром ба 
арзишҳои миллию башарӣ, маъна-
виёт ва ахлоқи неки инсонӣ, хок-
сорию ҳақгӯӣ, некбинию накӯкорӣ, 
муқаддас донистани обу хоки Ва-
тан, шаъну шарафи мардуми он, 
эҳтироми падару модар, бузургсо-
лони оилаву ҷомеа, ва халқу Вата-
ни хеш ба роҳ монем, зеро бидуни 
тарбияи дуруст фардоро мунаввар 
дидан ғайриимкон аст.  

Мо, тоҷикон, низ дар бароба-
ри тамоми давлатҳои дигар ҷузъи 
ҷудонашавандаи ҷомеаи башарӣ 
ҳастем ва субъекти комилҳуқуқу 
м у с т а қ и л и  м у н о с и б а т ҳ о и 
байналмилалӣ мебошем. Бо як ҳисси 
баланд имрӯз мо аз ватани ободу озо-
дамон ифтихор мекунем. Шоиста-
тар мебуд, ки Ватан бо мо, рафтору 
кирдори мо, дастоварду ташаббусҳо, 
созандагиву бунёдкориҳои мо низ 
ифтихор кунад.

Аҳдия УМАРОВА,
магистри бахши аввали 

Академия 

ЉАВОНОН ВА 
МАНФИАТЊОИ МИЛЛЇ

Ҷумҳурии Тоҷикистон дав-
лати навбунёд аст ва дар байни 
давлатҳои абарқудрат бояд аз 
манфиатҳои геополитикии хеш 
дифоъ карда тавонад. Ҷавонон 
чун ояндаи миллату давлата-
мон бояд ҳамеша барои ҳифзи 
манфиатҳои миллату давлат 
тайёр ва омода бошанд. 

Барои ба ин ҳадаф ноил гаштан 
моро лозим меояд, ки ҷавононро 
ҳанӯз аз синни томактабӣ дар 
руҳияи баланди ватандӯстию 
ифтихори баланди миллӣ тар-
бия намоем. Тавре Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Сарфармондеҳи олии 
Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Генерали Артиш 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид 
кардаанд: “Барои насли наврас яке 
аз муҳимтарин мактаби обутоби 
ҳаёт хизмат дар сафи Қувваҳои 
Мусаллаҳи миллатамон аст. Маҳз 
дар ҳамин ҷо ҷавонписарон дарси 
мардонагӣ омӯхта, муқаддастарин 
арзиши ҳаёт, дӯст доштан ва 
содиқона муҳофизат кардани хо-
ки поки азизамонро ёд мегиранд”.

Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон - ташкилоти ҳарбии 
давлатӣ буда, асоси мудофиаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки он 
барои муҳофизати мусаллаҳонаи 
истиқлол ва тамомияти арзии он 
таъйин гардидааст, ташкил медиҳад.

Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 23 феврали соли 1993 
таъсис ёфтааст. Дар асоси Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
рӯзҳои ид”, 23 феврал хамчун рӯзи 
Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷашн гирифта ме-
шавад . Дар васфи Қувва ҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
адибон ва шоирони мо бисёр гуф-
таанду сурудаанд. Аз ҷумла, устод 
Мирсаид Миршакар мегӯяд: 

Ба қонуни ҳақиқат месароям
 то забон дорам, 

Ба зидди душманон мебароям
 то ҷон дорам. 

Ватан дорад чунин қонун, 
ки бой фахрҳо дорад,

Ҳамегӯяд, ки қонуни ягона 
дар ҷаҳон дорад.

 
Аз таъсиси Артиши миллии 

кишвар 28 сол пу р мешавад. 
Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷик ис тон зодаи давр они 
истиқлол буда, дар шароити хе-
ло вазнин таъсис ёфтааст. Баъди 
пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ 
кишварҳои навтаъсис, алалхусус 
давлатҳои мустақили Осиёи Миё-
на дар заминаи биною иншоот 
ва техникаи ҳарбии аз даврони 
шӯравӣ боқимонда, қувваҳои 
мусаллаҳи хешро бунёд намуданд. 
Ҳамзамон, баъзе аз ҷумҳуриҳои 
с о б и қ  и т т и ҳ од  аз  А р т и ш и 
пурқудрати Шӯравӣ техникаву ла-
возимоти ҷангӣ ва яроқу аслиҳаи 
гунонун ба мерос бурданд.

Вазъи  ду ш в о р и  ҳ ар б и ю -
сиёсии он солҳо имкон надод, ки 
Тоҷикистон аз мероси Артиши 
Иттиҳоди Шӯравӣ бархӯрдор 
гардад. Дар қаламрави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон танҳо дивизияи тиран-
дози 201-ум ҷойгир буд.

То  с о л и  1 9 9 7  а с о с и 
Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро Қӯшунҳои хуш-
кигард, Қӯшунҳои ҳарбӣ-ҳавоӣ ва 
Қӯшунҳои мудофиаи зиддиҳавоӣ 
ташкил медод. Ба ғайр аз ҷузъу 
томҳои тобеи навъҳои Қувваҳои 
Мусаллаҳ, ҳамзамон дар тобе-
ияти Вазорати мудофиа қисму 
воҳидҳои низомии алоҳида низ 
фаъолият менамояд. Аз ҷумлаи 
онҳо Литсейи ҳарбӣ, Дониш-
кадаи ҳарбӣ, Полки комендантӣ, 
қисмҳои ҳарбии таъминотӣ ва 
дигар идораҳои ҳарбӣ мебошанд, 
ки аксари онҳо аз солҳои авва-
ли ташкилёбии Артиши миллии 
Тоҷикистон таъсис ёфта, воба-
ста ба иҷрои вазифаҳои муҳимми 
соҳавӣ корҳои зиёдеро амалӣ ме-
намоянд. 

Х и д мат  ба  Ватан  и н  аз 
нишонаҳои муҳаббат ба Ватан 
аст, аммо на ҳар кас ба Ватани худ 
содиқона хидмат мекунад. Нафа-
роне ҳастанд, ки хиёнат ба Ватан 
мекунанду боре намеандешанд, ки 
Ватанро бояд содиқона дӯст дошт. 
Хидмат ба Ватану халқ қарзи ҳар 
як фарзанди фарзонаи миллат аст. 

Имрӯз хушбахтона, Артиши 
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
метавонад , дар ҳама ҳолат ам-
нияти миллатро таъмин намояд. 
Маҳз Артиши миллӣ дар замо-
ни муд ҳиши ҷанги шаҳрвандӣ 
тавонист дар барқарор наму-
дани сулҳи тоҷикон саҳми бо-
сазо г узорад. Артише, ки бо 
ташаббуси бевоситаи Пешвои 
миллат, Сарфармондеҳи олии 
Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Генерали Артиш 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъ-
сис ёфтааст. 

ХИЗМАТ ДАР САФИ 
АРТИШИ МИЛЛӢ 

ШАРАФ АСТ

Муборак БОБОЕВА,
магистранти Академия
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Афзоиши босуръати аҳолии ку-
раи замин ва ботадриҷ кам гарди-
дани захираҳои табиӣ инсониятро 
водор месозад , ки барои таъмини 
ҳастии худ ва оқилона коркард  наму-
дани захираҳои мавҷуда аз сармояи 
инсониву зеҳнӣ истифода намояд. 
Таҷрибаи ҷомеаи ҷаҳонӣ собит на-
муд, ки дастовардҳо дар ҷодаи илм ва 
моликияти зеҳнӣ ба сифати сармояи 
устувор ва безаволи ҳама гуна халқу 
миллат баромад менамоянд. 

Дар ин радиф, тоҷикон ҳамчун миллати 
соҳибфарҳанг ва тамаддунофар аз азал мо-
ликони сармояи зеҳнӣ ба шумор мерафтанд. 
Дар тӯли таърих намояндагони миллати 
тоҷик саҳми сазоворро дар рушду нумӯи 
илми ҷаҳонӣ, маориф ва фарҳанги башарӣ 
гузошта, махзани илму маърифати арзиш-
мандро барои наслҳои худ ба мерос гузошта-
анд. Осорҳои гаронбаҳои фарзандони фар-
зонаи миллатамон, ба мисли Абӯали ибни 
Сино, Муҳаммад Хоразмӣ, Закариёи Розӣ, 
Абӯнасри Фаробӣ, Абӯрайҳони Берунӣ ва 
дигарон дар сатҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ нуфуз ва 
эътибори хосса доранд. 

Ҳамин аст, ки Ҳукумати кишвар барои 
рушди илму маориф ҳамчун соҳаҳои афзали-
ятнок таваҷҷуҳ зоҳир менамояд. Дар давоми 
30 соли истиқлоли давлатӣ ба истифода 
додани 3020 иншооти соҳаи маориф бо фа-
рогири зиёда аз 1 миллиону 300 ҳазор ҷойи 
нишаст худ бозгӯ аз сиёсати маорифпарва-
ронаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон мебошад.

Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сама-
раи Истиқлоли давлатӣ мебошад, ки рӯзи 
1-уми сентябри соли 2019 бо иштироки Пе-
швои миллат ифтитоҳ гардид. Ин муассиса 
дар омода намудани мутахассисони варзи-
даи соҳаи идоракунии давлатӣ ва хизмати 
давлатӣ нақши муассир дорад. 

Бояд қайд намуд , ки тибқи Фармони 
Президенти Ҷумҳу рии Тоҷикистон аз 
29.02.2020, №1463 Муассисаи давлатии таъ-
лимии “Донишкадаи идоракунии давлатии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
ба Муассисаи давлатии “Академияи идораку-

нии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” табдил дода шуд. 

Академия ҳамчун муассисаи таҳсилоти 
олии касбӣ ва таҳсилоти баъд аз муассисаи 
олии таълимӣ аз ҷиҳати базаи моддӣ-техникӣ 
дар муддати хеле кӯтоҳ пешрафт намудааст. 
Сохтори Академия васеъ гардида, дар назди 
он Маркази омўзиши «Мактаби давлат-
дории Эмомалї Рањмон», Пажўњишгоњи 
идоракунии давлатї ва хизмати давлатї ва 
Пажўњишгоњи равандњои сиёсї, дипло-
матия ва масоили љањонишавї таъсис дода 
шуданд. Ҳамчунин, дар назди пужӯҳишгоҳҳо 
Маркази омўзиши масоили љањонишавї 
ва муносибатњои байналмилалї, Маркази 
тањлил ва тадќиќоти идоракунии давлатї 
ва хизмати давлатї, Маркази муќовимат бо 
коррупсия ва тадќиќоти сотсиологї, Марка-
зи омўзиши афкори иљтимої ва равандњои 
сиёсї, Маркази омўзиши масоили муњољи-
рат, Маркази муќовимат бо терроризм ва 
ифротгарої, Маркази пешгирии хушунати 
хонаводагї, Маркази идоракунии лоињањо 
ва дар заминаи факултетҳо 16 кафедра таъсис 
дода шудаанд, ки фаъолияти онҳо ба омӯзиш 
ва таҳияи лоиҳаҳои илмӣ-таҳқиқотии бунёдӣ 
ва амалӣ нигаронида шудаанд.

Пажўњишгоњи идоракунии давлатї ва 
хизмати давлатї дар доираи эълон гардида-
ни “Соли рушди деҳот, саёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ (2019 -2020)” лои ҳаи илмӣ-
таҳқиқотиро дар доираи маблағҳои буҷетӣ 
таҳти унвони “Худидоракунии мањаллї дар 
Ҷумњурии Тољикистон: назария, амалия ва 
дурнамои рушд” фаъол намуда, масъалаҳои 
муҳим ва рӯзмарраи ин самтро  мавриди 
баррасӣ ва омӯзиш қарор додааст. Лоиҳаи 
мазкур фарогири тадќиќоти комплексї оид 
ба масъалањои назария, амалия, дурнамои 
рушд ва таќвияти самаранокии фаъолияти 
низоми худидоракунии мањаллї дар Тољи-
кистон мебошад. 

Корҳои илмӣ-таҳқиқотии Академия во-
баста ба таҳдидҳо ва мушкилоти замони 
муосир, рушди бахшҳои иқтисоди миллӣ, 
идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ, ки 
дар “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи то соли 2030” ва 
дигар барномаҳои давлатӣ дарҷ гардидаанд, 
барои панҷ сол (2021-2025) дар доираи 
дурнамо ва стратегияи рушди Академия ба 
нақша гирифта шудаанд.

Барои анҷом додани корҳои илмӣ - 
тадқиқотӣ дар Академия устодони унвон-
дори илмӣ ҷалб карда шудаанд, ки шумораи 
онҳо сол то сол зиёд шуда истодааст. Агар 
љалби устодони унвондори доимї ва њамкор 
дар соли 2018 34 нафар ва соли 2019 82 на-
фар ташкил медод, пас ин шумора дар соли 
2020 ба 114 нафар рост меояд. 

Натиҷаҳои 2 соли охири корҳои илмӣ 
- таҳқиқотӣ нишон медиҳад , ки мақсад 
ва вазифаҳои Академия дар самти рушди 
корҳои илмӣ- таҳқиқотӣ самарабахш иҷро 
гардидаанд. 

Дар соли гузашта аз љониби њайати усто-
дон ва профессорони Академия 24 адад 
монографияи илмї, 14 адад васоити таълимї, 
18 адад дастури таълимӣ, 273 адад маќо-
лаи илмї, ки аз он 144 адад дар маҷаллаҳои 
тақризшавандаи КОА рост меоянд, ба нашр 
расонида шудааст. Дар маҷмӯъ, натиљаи 

фаъолияти илмӣ ва эҷодии њайати устодон 
ва профессорони Академия дар соли 2020 
бе назардошти натиҷаҳои фаъолияти илмӣ-
тадқиқотии ҳамкорони берунӣ 463 адад 
маводи илмиро ташкил медиҳад.

Натиљаи фаъолияти зењнии њайати усто-
дон ва профессорони собиқ Донишкада 
дар соли 2018 58 адад ва дар соли 2019 бо-
шад, 267 асари илмиро ташкил медод. Агар 
дастовардҳои Академияро дар самти фаъо-
лияти илмӣ – таҳқиқотӣ бо 2 соли охир қиёс 
намоем, пас маълум мегардад, ки шумораи 
он нисбат ба соли 2018 қариб 8 маротиба ва 
назар ба соли 2019 1,7 маротиба афзудааст. 

Академия дар соли 2020 новобаста ба 
хуруҷ намудани бемории сироятии коро-
навируси навъи COVID-2019 дар маҷмӯъ, 
25 чорабинии илмиро тариқи онлайн 
баргузор намуд, ки аз он 3 конференсияи 
байналмилалӣ, 3 конференсияи ҷумҳуриявӣ, 
4 конференсияи сатҳи Академия, 9 семинари 
илмӣ ва 6 мизи мудаввари сатҳи Академия ба 
шумор мераванд. Баргузории чорабиниҳои 
илмии соли гузашта нисбат ба соли 2018 4 
маротиба ва назар бо соли 2019 бошад, 1,5 
маротиба зиёд мебошанд. 

Дар паёмҳои хеш ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳу рии Тоҷикитон Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масоили рушди 
соҳаи илм ва маорифро дар мадди аввал 
мегузоранд. Ба масъулини сохторҳои дахл-
дор таъкид менамоянд, ки бо мақсади ноил 
гардидан ба ҳадафи чоруми стратегӣ - са-
ноаткунонии босуръати кишвар  дар самти 
ташкили низоми самараноки тайёр намудани 
мутахассисон ва бозомӯзии онҳо дар дохил 
ва хориҷи кишвар чораҷӯӣ намоянд. 

Барои ташаккули тафаккури илмӣ, ғанӣ 
ва мукаммал гардонидани сармояи зеҳниву 
инсонӣ, дарёфти истеъдодҳои нав ва таъ-
мини сифати таълим як қатор чорабиниҳои 
илмӣ-маърифатӣ барномарезӣ карда шуданд. 
Хусусан, эълон гардидани  солҳои 2020 – 
2040 «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи ил-
му маориф» ва татбиқи нақшаи чорабиниҳо 
дар ояндаи наздик метавонад мутахассисони 
барҷастаро дар соҳаи истеҳсолию саноатӣ 
ба бозори меҳнат ворид сохта, фосиларо 
ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафи чоруми 
стратегӣ – саноаткунонии мамлакат наздик 
менамояд. 

Вобаста ба масъалаи болозикр, дар до-
ираи татбиқи нуқтаҳои Паём оид омӯзиш 
ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва 
риёзӣ Академия нақша - чорабиниҳоро ба-
рои солҳои 2020 - 2025 таҳия намуд. 

Гарчанде ихтисосҳои Академия бештар 
равиши ҷамъиятӣ - гуманитарӣ доранд , 
аммо донишҷӯёни муассиса дар озмун ва 
олимпиадаҳо аз фанҳои дақиқ ва риёзӣ сазо-
вори ҷойҳои намоён мегарданд. Дар рӯзҳои 
12-13 марти 2020 дар назди АМИТ олимпи-
адаи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбии ҷумҳурӣ барои дарёфти “Ҷоми 
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
аз рӯйи самтҳои математика, физика, ас-
траномия, химия, биология, геология ва 
технологияи иттилоотӣ баргузор гардид. 
Дар олимпиадаи мазкур донишҷӯёни Ака-
демия аз рӯйи чор фанни таълимӣ: техно-
логияи иттилоотӣ, математика, физика ва 

биология ширкат варзида, ду нафар (мате-
матика ва биология) сазовори ҷойи 2-юм, 
як нафар (физика) сазовори ҷои 3-юм ва як 
нафар бо ифтихорномаи Академияи илмҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ  гардиданд.

Дастовардҳои кормандон ва донишҷӯёни 
Академия ҷиҳати иштирок дар сатҳи гу-
ногуни озмунҳои «Тоҷикистон – Ватани 
азизи ман» ва «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб 
аст» низ хеле назаррас мебошанд. Аз ҳисоби 
омӯзгорон, кормандон ва донишҷӯёну ма-
гистрантон ба даври ҷумҳуриявии озмуни 
«Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» чор нафар 
роҳхат гирифта, дар ин даври озмун аз рӯи 
номинатсияи “шоирӣ” як корманд сазово-
ри ҷои дуюм ва  як нафар донишҷӯ барои 
иштироки  фаъолона соҳиби ифтихорнома 
гардиданд. 

Дар самти омода намудани кадрњои ил-
мї ва илмї-педагогї шуъбаи алоҳида таъсис 
дода шудааст. Дар ин давом барои анҷом 
додани корҳои илмӣ -таҳқиқотӣ дар риштаи 
унвонҷӯӣ 153 нафар ва зинаи докторантура- 
доктори фалсафа (PhD)  30 нафар таҳсил 
менамоянд. 

Танҳо дар давоми ду соли охир  7 нафар 
рисолаҳои илмиашонро бо муввафақият 
дифоъ намуданд, ки ин миқдор барои муас-
сисаи навбунёд хеле дастоварди назаррас ба 
ҳисоб меравад. 

Бо кумак ва ҳидоят ҳои роҳбарияти 
Академия то ҷашнгирии 30 -солагии 
Истиқлоли давлатӣ дар назар аст, ки 30 на-
фар унвонҷӯёну докторантон рисолаҳои 
илмии худро аз пешдифоъ мегузаронанд ва 
як қисмашон ба Шӯроҳҳои дифоъ пешниҳод 
менамоянд.

Раёсати Академия барои анҷом додани 
корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва баланд бардо-
штани иқтидори илмии муассиса тасмим 
гирифтааст, ки Шӯрои диссертатсионии 
муштаракро бо дигар муассисаҳои илмӣ ва 
таҳсилоти олии касбӣ таъсис дода, аз рӯи 
нуҳ ихтисос қабули довталабонро дар зинаи 
докторантура-доктори фалсафа (PhD) ва 
доктор аз рӯи ихтисосро  ба роҳ мондааст. 

Аз рӯйи нақшаи дурнамои корҳои илмӣ-
тадқиқотӣ ва Стратегияи рушди Академия 
барои солҳои 2021-2025 муассиса тас-
мим гирифтааст, ки то ҷашни 30 - солагии 
Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
шумораи устодони унвондори илмиро аз 
114 нафар ба 150 нафар,  маводи илмӣ ва 
нашрро аз 463 ба 600 адад ва баргузории 
чорабиниҳои илмиро аз 25 ба 34 адад рас-
онад. 

Бо назардошти дастовардҳои зикршуда 
ҷиҳати баланд бардоштани сифати корҳои 
илмӣ-таҳқиқотӣ, ҷустуҷӯи имкониятҳои 
самаранок амалишавии натиҷаҳои корҳои 
и л м ӣ -та ҳ қ и қо т ӣ ,  ко р к а рд и  у с ул ҳ о и 
ҳ авасмандгардонии фаъолияти илмӣ-
таҳқиқотии ҳайати устодон ва профессо-
рон аз рӯи масъалаҳои муҳимми Стратеги-
яи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои то соли 2030 муайян шуда, дар до-
ираи созишномаҳои ҳамкорӣ фаъолияти 
илмӣ-таҳқиқотиро бо институтҳои илмию 
соҳавии Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва 
дигар шарикони рушд фаъолияти муштара-
кро минбаъд роҳандозӣ намояд. 

ЯК СОЛИ ФАЪОЛИЯТИ АКАДЕМИЯИ ИДОРАКУНИИ 
ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ДАР ЉОДАИ ИЛМ

Зоир ҚОДИРОВ, 
муовини сардори раёсати 

илм ва инноватсияи Академия
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МОДАР - ФАРИШТАИ УМЕДУ ОРЗУ

Модар - фариштае лабрези ҳусну 
латофат, назокат ва чун гул муатта-
ру зебо. Фариштае саршор аз меҳру 
муҳаббат ва навозиш. Фариштае рав-
шангару зебу зиннати ҳар хонадон.

Модар. Туӣ, ки зиндагӣ ранги ди-
гар дораду ҳаёти мо, фарзандон, мо-
ломоли хушрӯзиву хушбахтиҳост. Ту 
ягона нафаре ҳастӣ, ки дар тамоми 
лаҳзаҳои ҳаёт, шебу фароз, ширини-
ву талхӣ ва афтидану хестанҳо бо мо 
ҳастӣ, аз комёбиамон меболиву бо 
бахтҳоямон ҳамдардӣ. Чун замоне 
ба коре бояд мепардохтем, ҳатман ӯ 
бароямон бо суханони ҳикматомезу 
ҳидоятгари хеш росткору ростқавл 
ва доштани виҷдони покро баро-
ямон меомӯзонду онро нишонаи 
инсони комил маънидод мекард. Оё 
медонед, бо муҳаббат зистанро кӣ 
бароямон омӯзонд? Албатта, нури 
чашму маънии ҳаёти ҳар яки мо мо-
дар аст. Модар қиматтарин неъмати 
рӯи дунё, сарчашмаи муҳаббати бе-
канор, чашмаи мусаффо ва маҳзани 
ганҷи фарзанд, шахси башарият бу-
да, маҳз меҳри бепоён ва навозиши 
гарми модар моро ба оламу одам 
ошно сохтааст. Заҳмати шабонарузӣ, 
бедорхобӣ, пурбардории ӯ танҳо 
ба худаш хос буда, касро ба ҳайрат 
меорад. Мо канори модар бо олами 
рангини кӯдакӣ ба воя мерасему аз 
ӯ дарси одамгарию инсондӯстӣ ва 
ватандӯстиро меомӯзем. Инсон баъд 
аз раҳо гаштан аз оғӯши гарми модар 
қимати ӯро дарк мекунад. Зеро ми-
сли канори модар биҳиштосо маъвои 
дигаре нест. Барҳақ, шоири зиндаёд 
устод Лоиқ фармудааст:

Тифлию домони модар хуш 
биҳиште будааст,

Чун ба пои худ равон гаштем, сар-
гардон шудем.

Оре, давлати фарзанд модар аст. 
Образи ин шахсияти нотакрор дар 
адабиёт мақоми хоса дорад. Шои-
рону адибони олам симои воқеии 
ӯро бо сухан нишон дода, номашро 
абадӣ гардониданд. Модар ба чунин 
қадрдонӣ сазовор аст. Зиндагӣ худ 
шеър аст, ки бо аллаи модар ибтидо 
гирифта, бо номи он хотима меёбад. 
Ана ҳамин бузургию шаҳомати ӯро 
ба назар гирифта, модарро тимсоли 
Ватан медонанд. Модар сарчашмаи 
ҷушони ҳаётест, ки ҳастии моро аз 
файзи худ шодоб мегардонад. Ҳар 
фарзанде, ки қиммати модарро до-
над, бо дуояш хушбахту шуҳратёр 
мегардад. Дасти дуои модар калиди 
дари хушбахтии мост:

Сад ҷону дил фидои як 
муддаои модар,

Фатҳу кушоиш орад дасти
 дуои модар. 

Модар дар ҳама ҳолат, чӣ ҳозиру 
чӣ дар ғоиб пайваста дар ёди фарзанд 

аст. Оромиву сиҳатӣ ва хушгуфто-
рии фарзандро дида, аз шодӣ ме-
болад. Аҷаб дунёи рангину зебо ва 
беназир дорад.

Мутаассифона, на ҳама вақт мо 
ба қадри ин ганҷи нодир мерасе-
му иззату эҳтиромашро ба ҷо ме-
орем. Ҳолатҳое мешаванд, ки дар 
дарёи пуршӯри ҷавонӣ ва ишқу 
ҳавас заврақ меронему модарро бо 
он ҳама дилсӯзию мушфиқиаш, бо 
он ҳама меҳру муҳаббаташ ба ко-
ми фаромӯшӣ месупорем ва гоҳо 
носипосиҳоеро баҳраш раво ме-
дорем. Баъд  аз кирдор ва рафтори 
хеш пушаймон мешавем, ки кайҳо 
дер шудаасту дигар ӯро пайдо карда 
наметавонем. 

Нақши Зан - Модар дар таҳким 
ва рушди ҷомеа, бунёди оилаи хуш-
бахт, таълиму тарбияи фарзандон, 
афзоиши эътибори хонадон ниҳоят 
муҳим ва арзишманд аст. Зеро, бу-
зургии Зан-Модар дар рисолати 
тарбиятгарӣ ва иқдому ташаббусҳои 
созандагиву бунёдкории ӯ таҷассум 
мегардад. Имрӯз занон дар тамоми 
соҳаҳои ҳаётан муҳим, бахусус дар 
соҳаи илму маориф хеле назаррас аст.

Чи тавре Сарвари давлат иброз 
намудаанд: “Мо ба қувваи бузурги 
занон эътимод дорем ва ба онхо такя 
мекунем, ки барои осону сода бар-
по кардани маъракаҳо саҳми худро 
гузоранд. Саодатмандиву сарбалан-
дии занону модарони тоҷик ва аҳли 
хонадони онҳо дар маҷмӯъ омили 
муҳими пешрафту ободии Ватани 
маҳбубамон –Тоҷикистон мебошад”. 
Ин суханони Пешвои миллат қувваи 
бузургест барои занону модарони 
кишвар. Тавре хамагон хуб огоҳанд, 
бо мақсади бузургдошти Зан - Модар 
офарандаи ҳаёт, тарбиятгари наслҳо, 
ҳидоятгари наврасону ҷавонон ба 
роҳи нек ва пойдории оила 6 марти 
соли 2009 Фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 
8 март эълон гаштани Рӯзи Модар 
ба тасвиб расида буд, ки ҳамасола 
ин рӯз пуртантана ҷашн гириф-
та мешавад. Аз ин рӯ, мо ин рӯзи 
фараҳбахшро ҳамеша бо хушҳоливу 
нишоти хосса истиқбол мегирем, 
зеро нақш ва мақоми зан дар ҳамаи 
давру замонҳо дар ҳаёти ҷомеаи 
ҷаҳон ҳамчун офарандаи ҳаёт, пай-
вандагари наслҳо ва низомбахши 
рӯзгор ниҳоят бузург аст.

Воқеан, саҳму нақши занону бо-
нувон дар рушди кишвар беҳамтост. 
Маҳз чунин хусусиёти арзандаи 
занҳоро ба инобат гирифта, Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бо судури чанд амру фармоне саҳму 
нақши занонро дар ҷумҳурӣ боло 
бардоштанд. Имрӯз Зан-Модари 
тоҷик ба сифати роҳбару хизмат-

чии давлатӣ, дар соҳаҳои гуногуни 
кишвар, бухусус дар пешбурди соҳаи 
илму маориф  бошарафона фаъолият 
карда истодаанд.

 Бо итминони комил гуфта мета-
вонем, ки модарону хоҳарони азизи 
мо минбаъд низ дар амалӣ гардида-
ни нияту ҳадафҳои пешбиникардаи 
Ҳукумати мамлакат, дар тарбияи 
фарзандони солеҳу соҳибмаърифат, 
ободии Ватан ва пешрафти давлат 
саҳми худро мегузоранд. 

Ҷомеаи имрӯзаро бе неруи со-
зандаи Зан - Модар тасаввур кар-
дан имконнопазир аст. Аз ин рӯ, 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз солҳои аввали соҳибистиклолӣ 
ҷиҳати таҳкими мақому манзалат 
ва баланд бардоштани нуфузу эъ-
тибори занону бонувони кишвар 
дар вазифаҳои гуногуни соҳаҳои 
мухталифи давлатӣ пурсамар кору 
фаъолият мекунанд.

“Мо ба азму ирода ва маъсулият-
шиносии занон хамчун неруи бузурги 
ҷомеа эътимоди комил дорем. Баро-
бари ин,медонем, ки зан-модар аст, 
яъне ягона мавчудест, ки инсонро ба 
дунё меорад ва ба ӯ ҳаёт мебахшад. 
Ба ин хотир, мо масъул ҳастем, ба 
ин мавҷуди офарандаи инсоният арҷ 
гузорем, ранҷу машаққат ва заҳмату 
хизматҳои ӯро қадр намоем”. 

Эмомалӣ Раҳмон 

Донистани қадру қимати зан - мо-
дар ва бузургдошти рисолати ӯ қарзи 
ҳар фарди солим ва баору номус аст. 
Аз нақши бузурги зан дар саҳнаи 
зиндагӣ на танҳо адибону шоирону 
файласуфон ёд кардаанд, балки онҳое, 
ки саҳнаи набардҳои азимеро тарҳрезӣ 
мекарданду барои кишваркушоӣ 
кӯшиш мекарданд, саранҷом аз бузур-
гии зан - модар ёд карда, пеши азамати 
ӯ сари таъзим фуруд овардаанд. 

Модарон арзандаи ҳама гу-
на эҳтирому дӯстдорианд. Зеро 
меҳрубонтарин инсонҳои рӯи ола-
манд ва фарзандро дар ҳама ҳолат 
дастгиранду дилсӯзу бахшандаанд. 
Навозишҳои дастони модар беҳтарин 
истироҳат аст - барои фарзанд, ново-
баста ба синну сол. Чун зан - модар 
худ гул аст, ҳар ҷое қадам мениҳад, 
онҷо гулу гулзор мешавад. Ҳамду 

сано ба зан модар, ки муҳаббати ӯ 
интиҳо надорад ва пойдории ҳаёти 
инсоният ва бақои одамият аз бузур-
гиву фазилатҳои ӯст. Ба оғози эҳёи 
табиат фасли рӯидани сабза, шукуф-
тани гулҳо ва ҷомаи сабзи баҳорӣ ба 
тан кардани дашту саҳрои сарзамини 
зебоямон рост омадани Рӯзи модар 
рамзи басо неку хуҷаста мебошад. 
Чунки агар баҳор оғози эҳёи табиат 
ва зиндагӣ ибтидои нақшаву ниятҳо 
ва ташаббусу иқдомоти тоза, омодагӣ 
ба кишту кор ва оғози нави корҳои 
ободониву созандагӣ бошад, модар 
худ оғозгари зиндагӣ ва бахшандаи 
ҳаёт мебошад. Аз ин рӯ, мо модарро 
ҳамчун мавҷуди муқаддас дӯст медо-
рем, мақому манзалат, қадру қимат ва 
ҳурмату эҳтироми ӯро ҳамеша пос 
медорем. 

“Сухани пурҳикмату таъсирбах-
ши занону модарони бомаърифат 
қудрате дорад, ки каҷравонро ба 
роҳи рост, ҷинояткоронро ба ад-
лу инсоф, хиёнаткоронро ба сидқу 
сафо, ношукру носипосонро ба 
фурӯтаниву шикастанафсӣ роҳнамун 
месозад”, қайд кардаанд Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. 

Андешаҳоямро бо иқтибосе аз 
суханони Ҳоноре Ди Балзак, ки дар 
васфи Зан-Модар нигоштааст, хоти-
ма мебахшам:

“Модар гаронбаҳотарин дороии як 
миллат аст ва ба андозае арзиш до-
рад, ки метавон гуфт: “Ҷомеа замоне 
ба авҷ мерасад, ки битавонад аз кор ва 
кирдорҳои модар пуштибонӣ кунад”.

Инчунин  дигар шахсиятҳои 
бузург низ дар васфи модар 
суханҳои беназирро гуфтаанд:

“Қалби модар ба андозае густарда 
ва фарох аст, ки ҳамеша метавонед 
бахшиш ва гузаштро дар он ёбед”.

Ҳоноре Ди Балзак 

Модар гаронбаҳотарин дороии як 
миллат аст ва ба андозае арзиш до-
рад, ки метавон гуфт: “Ҷомеа замоне 
ба авҷ мерасад, ки битавонад аз кор ва 
кирдорҳои модар пуштибонӣ кунад”.

Алан Кэй

Модарон арзандаи ҳама гу-
на эҳтирому дӯстдорианд. Зеро, 
меҳрубонтарин инсонҳои рӯи ола-

манд ва фарзандро дар ҳама ҳолат 
дастгиранду дилсӯзу бахшанда-
анд. Навозишҳои дастони модар 
беҳтарин истироҳат аст, барои фа-
рзанд, новобаста ба синну сол.

Бе офтоб гулҳо намешукуфанд, бе 
муҳаббат хушбахтӣ нест, бе зан ишқ 
нест, бе модар шоир нест, қаҳрамон 
ҳам нест. Тамоми ифтихори дунё аз 
модарон аст.

А. М. Горкий
 
Як модар хуб ба сад устод ва 

омӯзгор меарзад.
Ҷорҷ Ҳерберт

 
Ҳеҷ атргуле ранг ва зебоии модарро 

надорад.
Эрнест Ҳамингвей 

Тору пуди модарро аз меҳрубонӣ 
бофтаанд.

Ролф Волду Амрсон 

Поктарин нигоҳи меҳромезро дар 
чашмони  модари хеш ҷустуҷӯ кун.

Уруди Бузург

Ман аз ишқ бадам меояд, зеро 
як бор ошиқ шудам ва модарамро 
фаромӯш кардам.

Марк Твен 

Ҳеҷ гоҳ дар зиндагӣ наметаво-
нед муҳаббатеро беҳтар, хубтар ва 
воқеитар аз муҳаббати модари хуб ёбед.

Ҳоноре де Балзак
 
Усораи ҳамаи меҳрубониҳоро ги-

рифта ва аз он модар сохтаанд.
Кристофар Марлу

 
Тифл модарашро аз лабхандаш 

мешиносад.
Ферҷил

 
Яке аз бузургтарин офаридаҳои 

Худо қалби модар аст.
Андре Гретрӣ

 Зиҳӣ, модар, бо чунин қудрату 
матонат, эҳсону ҷасорат ва меҳру 
садоқати беканор, ки бузургони 
олам пешат сар фуруд меоранд.

Сафарова Р. Б.,            
муаллими калони кафедраи 

забонҳои хориҷӣ 

Модар азизтарин вуҷуди рӯи замин мебошад ва зиндагӣ аз 
нафаси гарму дилнавози ӯ оғоз мегирад. Мо вуҷуди муқаддаси 
модарро аз аввалин лаҳзаҳои ҳаёт то дами вопасин фаромӯш 
намекунем, чун ӯ ҳангоми шодиву нишот ва ғаму андӯҳи 
зиндагӣ ҳамеша ҳамроҳи мост.

Эмомалӣ РАҲМОН 
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9 сентябри соли равон мар-
думи кишварамон, аз ҷумла 
ҳайати шахсии ҷузъу томҳои 
Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо як ҳисси ифти-
хору сарбаландӣ 30-юмин сол-
гарди Истиқлолияти Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро ҷашн мегиранд. 

Дар остонаи ин ҷашни фар-
хунда мо беихтиёр замони таш-
килёбию роҳи пуршарафи тай-
намудаи Қувваҳои Мусаллаҳи 
Ҷу м ҳ у р и и  Тоҷ и к ис то н р о, 
ки кафили с улҳ у амонӣ ва 
истиқлолияти кишвар мебошад, 
пеши назар меорем. 

Аз рӯзҳои аввали таъсиси Ар-
тиши миллӣ афсарони мо баро-
бари дар сангарҳо ҷангидан боз 
ба танзими сохтори ташкилию 
штатии хеш машғул шуданд. 
Заминаи моддию техникӣ ме-
тавон гуфт умуман вуҷуд на-
дошт. Норасоии кадрҳои таъ-
лимдидаю обутобёфтаи ҳарбӣ 
ва мутахассисони касбӣ дар 
ҳама ҷанбаҳо ҳис мешуд. Сарфи 
назар аз ин мушкилиҳо ҳайати 
шахсии Қувваҳои Мусаллаҳи 
Ҷу м ҳу рии Тоҷикистон дар 
солҳои душвори муқовимати 
дохилӣ роҳи пурпечутоберо тай 
намуда, таҷриба андӯхт, дарси 
ҷангию муҳорибавиро омӯхт 
ва ба яке аз Артишҳои касбии 
минтақа табдил ёфт. Албатта, 
бунёди Қувваҳои Мусаллаҳ ко-
ри осон набуд ва он давра ба 
давра сурат гирифт.

Баробари соҳибистиқлол 
гардидани ҷумҳуриамон бисёр 
санаду ҳуҷҷатҳои муҳим оид 
ба ташкилу ташаккули Артиши 
миллӣ ба имзо расида буданд. 
Боиси таассуф аст, ки низою 
нооромиҳои сиёсӣ дар мам-
лакат барои амалӣ гаштани 
чорабиниҳои ташкилию амалӣ 
имкон надоданд. 

Мувофиқи Фармони Прези-
денти мамлакат Кумитаи мудо-
фиаи кишвар аз 4 январи соли 
1992 ташкил дода шуд. 30 сен-
тябри соли 1992 бошад, баҳри 
иҷрои фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17-
ми сентябри соли 1992 «Дар 
бораи таъсиси Вазорати мудо-
фиа» Қарори Девони Вазирони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул 
гардид.

Р а и с и  Ш ӯ р о и  О л и и 
Ҷ у м ҳ у р и и  То ҷ и к и с т о н 
Э м о м а л ӣ  Ра ҳ м о н  1 8  де -
кабри соли 1992 на хустин 
қарорро «Дар бораи таъ-
сиси Қу вва ҳои Муса лла ҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба им-

зо расонд. Мувофиқи ин қарор 
Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар заминаи ҳайати 
«Фронти халқӣ» ва гурӯҳҳои 
мусаллаҳи тарафдори Ҳукумати 
Конститутсионӣ ташкил дода 
шуд. Норасоии низомиёни кас-
бии таълими ҳарбию ҷангдида 
ва дар ҳарбу зарб ва машқ об-
утобёфта дар ин давра баръало 
эҳсос мешуд. 

Мувофиқи Фармони Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 29 сентябри соли 1992 № 
УП-198 ва Қарори Шӯрои Ва-
зирони Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 03 ноябри соли 1992 № 404 
бо с у пориши Ку митаи ди-
фоъ дар пойгоҳи техникуми 
геологӣ Коллеҷи Олии Ҳарбии 
Фармондеҳ ию Му ҳ анд исӣ 
ташкил карда шуд. 23 февра-
ли соли 1993 дар рӯзи таъсиси 
Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон курсантҳо ва сар-
бозони коллеҷ савганди ҳарбӣ 
қабул намуда, дар сафороӣ ва 
намоиши гузашти ботантанаи 
ҳарбӣ иштирок намуданд.

Хизматчиёни ҳарбию ҳайати 
шахсии ҷузъу томҳои Қувваҳои 
мусаллаҳ дар тӯли 28 соли фаъо-
лият дар ҳама лаҳзаҳои душвор 
ҷасорату мардонагӣ ва садоқат 
ба Савганди ҳарбиро нишон 
дода, барои ҳифзи сарзамин ва 
дастовардҳои истиқлолият, пой-
дории сулҳу субот ва сохтори 
конститутсионӣ омодагиро ба-
рои ҳифзи Ватан ва ҷони худро 
дар роҳи Ватан нисор кардан 
тайёр буданашонро исбот кар-
даанд. Имрӯз сафҳои Артиши 
миллӣ аз ҳисоби низомиёни 
касбӣ, ки мактабҳои ҳарбии 
дохилию хориҷии дуру назди-
кро хатм кардаанд, мукаммал 
гардидааст. 

Имрӯ з,  ки ҳифзи Ватан, 
сулҳу субот, осоиштагии мар-

думи сарзаминамон ҷавҳари 
асосии ҷомеаи демократӣ ва 
ҳуқуқбунёд мебошад , мо бо-
яд меҳру муҳаббат ва тамоми 
ҳастии худро ба он равона 
кунем, ки мардуми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳис намояд ва 
хотирҷамъ бошанд, ки Артиши 
қобили муҳофизати марзу буми 
кишвар ва истиқлолият доранд 
ва онҳо метавонанд хотирҷамъ 
таҳти муҳофизати ин Артиш 
меҳнату ҳаёти осоишта намо-
янд. Акнун халқи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон метавонанд бо 
дили пуру хотири ҷамъ аз сама-
раи Истиқлолияти Тоҷикистон 
баҳра баранд. 

М у с а л л а м  а с т ,  к и 
истиқлолияти комил ва руш-
ди бемайлони ҳар як давлат, 
пеш аз ҳама, ба таъмини вазъи 
му ътадили сиёсӣ ва амния-
ти иҷтимоии ҷомеа иртибот 
дорад . Дар ростои ин амр 
истиқлолияту ваҳдати ҳамон 
ҷомеа поянда хоҳад буд , ки 
сохторҳои қудратии он нуфузи 
бештареро ба худ ихтисос дода, 
иҷрои вазифаҳои босалоҳият 
аз ҷониби ҳар як корманди 
мақомоти дифоъ дуруст ба роҳ 
монда шавад. Таърих фаромӯш 
нахоҳад кард , ки Тоҷикистон 
дар шароити басо му шкил 
истиқлолияти худро нигоҳ до-
шт. 

Маҳз, бинои сулҳу ваҳдат дар 
Тоҷикистон, ки имрӯз таҳким 
ёфтаву ҳузури мубораки он дар 
паҳнои давлатдории муосири 
мо ба ҳукми дастоварди бенази-
ри таърихӣ арҷ ниҳода мешавад, 
симои сарвари давлатро ҳамчун 
меъмори ва ҳ дат,  эҷод гари 
фарҳанги сулҳ дар қарни ҷадид 
ва  р оҳ намо и  та ҳ ав вулот и 
ҳамгироӣ ва ҳамзистӣ дар асри 
Навин муаррифӣ кардааст. Ин 
пеш аз ҳама, реша дар фалсафаи 

некпиндории Эмомалӣ Раҳмон 
– вориси ин мулки бузург до-
рад, ки дар минбари Иҷлосияи 
16 ва баъдтар муроҷиатномаҳои 
пайдарпайи эшон садо додаву 
ба тадриҷ бо андешаи созандаи 
мардуми тоҷик «нияти нек-
ними давлат» давлату иқболи 
беназиреро барои мо тоҷикон 
дар кӯтоҳтарин фурсат таъмин 
намуданд. Ба тадбири дигар, аз 
пиндори нек то ба қаламрави 
гуфтору рафторҳои неки мута-
аддин ҳаёти ҷамъиятӣ рӯшан ва 
пешорӯи халқ ҷилвагар сохтанд. 

Сӣ сол аст, ки аз парта-
ви ис тиқлолият тоҷи зар -
рини давлати Тоҷикистони 
соҳибихтиёри мо бо ранг у 
ҷилои нав медурахшад ва аз 
шуълаи ҳаётбахши он рӯзгори 
мо мазмуну таровати тоза ва 
осоишу баракати рӯзафзун пай-
до карда, манзилу маъво, шаҳру 
деҳот, водиҳои сарсабзу хуррам 
ва қуллаҳои сарбафалаккаши-
даи кишварамон ғарқи нури 
истиқлол мебошад.

Р а с и д а н  б а  қ а д р и 
ис т иқлолият ва  давл атдо -
рии мустақилона, та ҳкими 
сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ, 
эҳсоси ватанпарастӣ, бедории 
маънавӣ, ифти хори миллӣ, 
пос доштани арзишҳои миллӣ 
ва рамзҳои давлатдорӣ – ҳама 
дар ҷамъ Моро ба сӯи бунёди 
ҷомеаи шаҳрвандӣ, пешрафти 
устувори иқтисодиву иҷтимоӣ 
ва ҳ адафҳои нав мебарад . 
Муқаддасу бегазанд ва ҳамеша 
пойдору устувор нигоҳ дошта-
ни истиқлолият – ин дастовар-
ди бузург ва неъмати беҳамтои 
миллӣ вазифаи давлат ва рисо-
лати ҷонии ҳар як шаҳрванди 
худшиносу худогоҳ ва бонангу 
номуси Тоҷикистон аст. 

Бахтиёр ЮСУФЗОДА,
магистранти Академия

ИСТИКЛОЛИЯТ 
ВА ЭЊЁИ АРТИШИ МИЛЛЇ

ЊИФЗИ 
ИСТИЌЛОЛ 
- ЌАРЗИ 

ЊАР ФАРДИ 
ВАТАНДЎСТ

 

М у б о р и з а и 
истиқлолиятталабона - ги-
ромитарин фасли таърихи 
ҳар як кишвар аст.

 Агар мо ба таърихи башари-
ят назар афканем, шоҳиди он 
мегардем, ки аз замони пайдо-
иши нахустин давлатҳо одамон 
кӯшиш бар он менамуданд, ки 
истиқлолияти давлатии хешро 
ҳифз ва мустаҳкам намоянд. Зе-
ро ҳар як давлате, ки нисбатан 
неруманд мегардид, талош бар 
он менамуд, ки аз ҳисоби забт 
намудани ҳудуди кишвари дигар 
ва ба даст овардани захираҳои 
моддию маънавии он инкишофи 
хешро таъмин намояд. 

Аз ин ҷост, ки муборизаи 
истиқлолият бо баробари пай-
доиши давлатҳои аввалин ба 
вуҷуд омадаанд. Ин раванд дар 
шароити гуногун вобаста ба 
инкишофи давлату давлатдорӣ 
то ба замони муосир боқӣ мон-
дааст. 

Дар ҷа ҳони имрӯ з низ 
халқияту миллатҳое, ки ҳанӯз 
ба истиқлолияти хеш дастёб 
нагардидаанд, ҳамеша талош 
меварзанд ва ба ҳар гуна муш-
килоту монеаҳо cap ба cap ме-
шаванд, то дар ниҳояти кор ба 
истиқлолияти давлатии хеш 
мушарраф гарданд. Бинобар 
ин, истиқлолият ҳамчун гиро-
митарин саҳифа дар таърихи 
давлат бо ҳарфҳои зарҳалин 
нақш баста, дар зеҳну шуури 
одамон ҳамчун воситаи асо-
сии дарёфти озодӣ ва таъмини 
ҳуқуқу уҳдадориҳо пазируфта 
мешавад.

Аз ин лиҳоз, ҳар яки моро за-
рур аст, ки ҷавобан ба ин ҳама 
дастгириҳо ва ғамхориҳои дав-
лату Ҳукумати Тоҷикистон та-
моми саъю кӯшиши худро баҳри 
донишандӯзӣ, ободиву пешраф-
ти сарзамини аҷдодиамон ра-
вона сохта, парчамбардори ин 
сарзамин, марзу бум ва давлати 
миллиамон бошем ва ҳамзамон, 
таъкидҳои дурандешонаи Сар-
вари давлатамонро шиори кору 
фаъолияти ҳаррӯзаи худ қарор 
диҳем.

Имрӯз, ки ба халқи тоҷик 
истиқлолият муяссар гардидааст, 
онро пос доштан ва баҳри рушду 
нумуи он ҳамеша ҷаҳду талош кар-
дан вазифа ва қарзи ҳар як фарди 
ҷомеа ба ҳисоб меравад.

ФАРЗОНА МУРОДОВА,
магистрант
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Зиндагии ҳар фарди ҷомеа аз меҳру 
муҳаббат ва сидқу вафодории Зан – 
Модар маъво мегирад. Зан чароғи му-
наввари хонадон, ҳидоятгари ахлоқи 
нек ва дастгиру наҷотбахши ҳамешагии 
мост. Оре, фазилати оливу рушду нумӯи 
ҷомеа аз талошҳои пайвастаи модарон 
сарчашма мегирад.

Чи тавре Пешвои муаззами миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бузургиву беназирии Мо-
дарро ситоиш намуда гуфтаанд: “Бешак, дар 
ҷомеае, ки сафи занҳои босаводу бомаърифат 
меафзояд, пешравӣ босуръат хоҳад буд ва дар 
он шумораи ҳарчи бештари фарзандони хуб 
тарбия хоҳанд ёфт”.

Зан офарандаи нотакрори табиат, асоси 
саодатмандиву шукуфоӣ, хулоса, нерӯи пе-
шбарандаи ҷомеа аст. Саодату сарфарозии 
мардум аз тинати поку ҳидояти неки мода-
рон ва заҳмати шоистаи занони сарбалан-
ду нозанини мост. Танҳо зани покгавҳар, 
нексиришт, ватанпарвар, хушахлоқ ва бо-
маърифат қодир аст бунёдгари ҷомеаи 
босаодат бошад. Бонувони мо собит на-
мудаанд, ки ин рисолати пуршарафро бо 
сари баланд ба иҷро расонида метавонанд.

Бешак, васфу сифоти ин олиҳаи латофа-
ту садоқат дар китобҳои осмонӣ, аз ҷумла 
Қуръони Карим бо зикри сураи хос зери 
унвони «Аннисо» (занҳо) омадааст, ки 
далолат аз фазилату шаҳомати зан медиҳад.

Месазад гуфт, ки тамоми адабиёти олам 

бо ҳар забону гӯишҳо дар бораи симои зан 
ва мавқеи ӯ дар ҷомеа мисолу масалҳои 
хуберо баён кардаанд, ки дар байни онҳо 
олимону суханварони минтақаи Осиёи 
Ҷанубӣ ё Шибҳи қораи Ҳинду Покистон 
низ мавҷуданд. Қобили зикр аст, ки қораи 
мазкур пур аз суханварону шоироне мебо-
шад, ки тарвиҷгару таблиғгари забон ва 
адабиёти мо, мардуми Тоҷикистон буда, 
тавассути эҷодиёти пурғановати худ та-
маддуну маърифати илмии моро боз ҳам 
ғанитар мегардонанд.

Ҳамаи мо хуб медонем, ки давлати 
соҳибистиқлоли тоҷикон занро ҳамчун 
қувваи пешбаранда, нақши ӯро дар ҷомеа 
ва таҳкими давлатдорӣ  эътироф наму-
да, иштироки ӯро дар тамоми ҷабҳаҳо, 

аз ҷумла сиёсат, иқтисодиёт, иҷтимоиёт, 
маънавиёт ва сохторҳои қудратӣ ногузир  
медонад.

Оре, модар олиҳаи ҳусн ва зебогии олам 
аст. Ҳар фарди огоҳу соҳибмаърифат бояд 
зан-модарро ба ҳайси сарчашмаи ҳаёт ва 
ҳастии башар эҳтиром ва қадр намояд.

Ин ҳама бузургиву беназирии Модар 
аст, ки маҳз дар айёми дӯстиву муҳаббат, 
фасли нозанини баҳор ва лаҳзаи гуворои 
он “Рӯзи Модар” таҷлил карда мешавад.

Холиқов Шодоб 
ХӮҶАМҚУЛОВИЧ, 

ходими хурди илмии пажӯҳишгоҳи 
идоракунии давлатӣ ва хизмати 

давлатии Академия 

Модар - 
олиҳаи ҳусн

МАРТМАРТ

Дар тӯли таьрихи беш аз хазорсо-
ла намояндагони илму адаб, таъриху 
фарҳанг ва олимони таҳлилгар нақши 
занро дар пешбурди ҷомеа солим ва 
идора намудани он бо таъсири зан мо-
дар хеле муҳим арзёбӣ кардаанд.

Бояд гуфт, ки классикони адабиёти 
форсу тоҷик занро поягузори  пешрафти 
маънавии инсон, сабабгори лабрез гашта-
ни ҷоми илҳоми суханварон ва боиси сар-
шории завқи баланду истеъдоди суханварӣ 
ҳисобидаанд. Зан ва тасвири симои бадеии 
ӯ на танҳо дар адабиёти форсу тоҷик, бал-
ки дар адабиёти халкҳои мухталифи ҷаҳон 
низ боиси тавлиди осори оламшумули 
ривоӣ ва ғаноӣ гардидааст. 

Дар саргаҳи ин ҳама бузургиҳо ва 
ҷаҳонишавиҳо пеш аз ҳама нақши зан-
модар назаррас буда, имрӯз ҳам он дар 
пешбурди ҷомеаи солим ва навин нақши 
бориз ва созандаеро дорост. Сарчашмаҳои 
таърихӣ ба мо занони мубориз ва 
қаҳрамонони худро дар мисоли Рухшо-
на, Фарангис, Гурдофарид, Бӯрондӯхт, 
Рудоба, Томирис, Сурхвард, Майрамбибӣ, 
Сайрамбибӣ, Зайнаб, Гулизор, Ойгул 
Муҳаммадҷонова  ва дигарон нишон до-
дааст, ки имрӯз ҳам корнамоии онҳоро 
таърих мисли занони мубориз, озодихоҳ, 
ватандӯст, шӯҷоъу далер ба ҷаҳониён 

муррифӣ кардаистодааст.
 Пас маълум мегардад, ки модаро-

ни мо дар гузашта ва имрӯза роҳи дурусти 
тарбияи фарзандро дар хонаводагӣ, ки 
яке аз ҷузъҳои ҷомеаи солим ё носолим 
шинохта шудааст, идора намуда метаво-
нанд, дар пешбурди ҷомеаи солим нақши 
боризе дошта бошанд. Таҳлилҳо нишон до-
данд, ки зан муҳимтарин ашхосе дар ҷомеа 
шинохта шудааст, ки метавонад ҷомеаро 
бо муҳаббати модарона, шуру исёни со-
зандааш барои насли оянда, эҳсоси ва-
тандориаш идора намуда, роҳбари хубу 
созанда барои хонавода ва ҷомеа шуда 
метавонад. Масалан, Бӯрондӯхт духтари 
Шоҳ Доро, пас аз марги падар тавонист 
бо ҷуръати дошта, муҳаббати самимӣ сар-
лашкари кишвар бигардад ва лашкарро 
моҳирона идора менамуд, лашкариён низ 
ба ӯ на ҳамчун ба зан, духтари Шоҳ, балки 
ба сарлашкари оқилу доно, хирадманд, 
зираку ҳушёр, худшиносу ватанпарвар 
итоат менамуданд. Ин худ гувоҳ аз хуб 
идора карда тавонистани зан, лашкарро ва 
ҳамчун роҳбари оқилу дона худро муарри-
фи намудани Бурондӯхт, дар сарчашмаҳои 
таърихӣ оварда шуда, моро водор месозад, 
ки тавонем ба мактаби бузургу ба мерос-
мондаи ниёгон дар ҷомеаи имрӯза руҳу 
равони тоза бубахшем.

Имрӯз ҳам тавоноӣ ва ҷонбахшиҳои 

модарон аст, ки ин миллат соҳиби Озодӣ 
ва Истиқлолият гардида, фарзандҳои фар-
зонаи он дар идоракунии давлати навини 
тоҷикон ҳиссаи арзандаи худро гузошта 
истодаанд. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
м у ҳ тарам  Э мо ма л ӣ  Ра ҳ мо н  д ар 
суханрониҳо ва паёмҳои ҳамасолаашон 
ба масъалаи баланд бардоштани нақши 
зан дар ҷомеа  даъват намуда, мақоми зан-
модарро дар пешбурди ҷомеаи солим хеле 
муҳим меҳисобад.

 Таҳлилҳо нишон додаанд, ки 
имрӯзҳо ба корҳои давлатӣ - сиёсӣ занон 
зиёдтар ҷалб мешаванд, зеро дар раванди 
идора намудани хонавода ва ҷомеаи солим 
нақши зан - модар бориз буда, он танҳо 
метавонад солиму созанда бошад. Аз ин 
хотир, ба кор ҷалб намудани бонувон дар 
муассисаҳои давлатӣ ва хидмати давлатӣ 
низ барои ин самт хеле манфиатнок арзёбӣ 
шудааст. Ба ҳамин хотир, Асосгузори сулҳу 
Ваҳдати миллӣ Пешвои миллат, Ҷаноби 
олӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармон дар 
бораи баланд бардоштани мавқеъи зан 
дар ҷомеаро тасдиқ намуда, зимни он 
барномаҳои муҳими давлатӣ таҳия гар-
дид, ки ин санадҳои муҳими самти идо-
ракунии давлатӣ дар амал назаррас ҳалли 
худро ёфтаистодаанд. Ҳадаф аз татбиқи 

барномаҳо натанҳо баланд бардоштани 
мавқеи зан дар ҷомеа, балки дар ҳаёти 
сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ 
назаррастар кардани фаъолияти занон 
мебошад. 

Пешвои муаззами миллат мефармоянд, 
ки «…нахустин мураббӣ ва муаллими 
фарзанд модар аст. Ба ибораи дигар, зан-
модар миллат, ворисони он ва ҳомии Ва-
танро тарбия менамояд. Аз ин рӯ, бояд 
занон соҳибмаърифат ва тибқи таомули 
шарқӣ хушодобу хушрафтор, хушгуфтору 
хушкирдор ва барои тарбияи хуби фарза-
ндон, ба ҳаёти мустақилона ҳаматарафа 
омода кардани онҳо, пеш аз ҳама, худашон 
дорои донишу малакаи кофӣ, ҷаҳонбинии 
васеъ бошанд... Ҳар модаре, ки соҳиби 
саводу дониш ва таҷрибаву ҷаҳонбинӣ 
бошад, фарзанди ӯ ҳам босаводу хушахлоқ 
ба воя мерасад».

Аз ин рӯ, ба гуфтаи Низомии Ганҷавӣ, 
шоири тоҷики Озарбойҷони имрӯза  такя 
намуда даъват менамоям, ки 

Бо модари хеш меҳрубон бош,
Омодаи хизматаш ба ҷон бош,
Бо чашми адаб нигар падарро, 
Аз гуфтаи ӯ мапеч сарро.

Шоҳписанд УМАРАЛИЗОДА,
магистранти Академия

БО МОДАРИ ХЕШ МЕЊРУБОН БОШ….
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Ҷумҳурии Тоҷикистон аз лиҳози мав-
зеъгирии геополитикӣ дар минтақаи 
Осиёи Марказӣ ҷойгир буда, тавас-
сути Афѓонистон бо Осиёи Ҷанубу 
Ховари наздик ва Хитой бо Осиёи 
Шарқӣ ҳамсояи миёндардевор мебо-
шад. Дар меҳвари сиёсати минтақавии 
Тоҷикистон нақши перомуни ҳифзи 
сарҳадот ва оромии фазои сиёсӣ 
ҷойгоҳи хос дорад. Дар татбиқи сиё-
сати хориҷии Тоҷикистон ба устуво-
рии ҳусни ҳамҷаворӣ ва неку ҳамсоягӣ 
муносибатҳо роҳандозӣ мегардад.

Барномаи мукаммалсоз дар тарҳрезии 
сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ Паёмҳои Пре-
зидент ба Мақоми олии қонунгузор 
маҳсуб меёбад. Дар ин санад дилхоҳ 
масъала аз назари прогматикӣ маври-
ди баррасӣ ва татбиқ қарор дода меша-
вад. Аз ин лиҳоз, дар ин ҳуҷҷати муҳим 
масъалаҳо воқеъбинона инъикос меша-
ванд. Муҳимияти барномарезии Паём дар 
он аст, ки ҳадафҳои дурнамосоз мавриди 
амал қарор дода мешаванд.

Дар самтгирии сиёсати хориҷӣ ба 
занҷираи ҳусни устувори ҳамсоягии нек 
авлавият дода мешавад. Зимни ироаи Паё-
ми худ ба Маҷлиси олии кишвар Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои мил-
лат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз наму-
данд, ки «Ҳукумати Тоҷикистон бо дар-
назардошти вазъи мураккаби минтақа ба 
таҳкими доимии ҳифзи сарҳад, махсусан, 
сарҳади Тоҷикистону Афѓонистон диққати 
аввалиндараҷа дода, барои пешгирӣ кар-
дани қочоқи маводи мухаддир, силоҳ, ада-
биёти экстремистӣ ва дигар ҷиноятҳои 
фаромиллӣ дар хатти сарҳади давлатӣ 
тадбирҳои зарурӣ меандешад. Хотирни-
шон месозам, ки тадбирҳо на танҳо ба 
ҳимояи манфиатҳои кишвари мо, балки ба 
оромиву суботи кишварҳои дуру наздик, 
бахусус, кишварҳои минтақа низ мусоидат 
менамоянд».

Дар фазои кишварҳои минтақаи 
Осиёи Марказӣ ва пасманзари он зуҳури 
гурӯҳ ҳои ифротию террористӣ, аз 
қабили Толибон, Ҳизбутаҳрир, Ҷумбиши 
Ӯзбекистон, Ҷумбиши Туркистон, ТТЭ 
Ҳизби наҳзат, Ҳизбулоҳ, Ал-Қоида, ДО-
ИШ ва дигарон ба суботу амният ва 
осоиштагии мардум хатарзо гардидаанд. 
Тавре ба ҳамагон маълум аст, мубориза 
алайҳи терроризм ва экстремизм аз оѓози 
асри XXI, яъне пас аз ҳодисаи тахрибко-
ронаи 11.09.2001 пурзӯр карда шуд. Вале 
инҷо суоле пеш меояд, ки оё бар зидди ин 
таҳдидҳо мубориза бурда мешавад ё онҳо 
истифода мешаванд? Дар ин майдон ду на-
въ фаъолият пеш бурда мешавад: сиёсати 
зидди террористӣ ва мубориза бар зидди 
терроризм. 

Он кишварҳое, ки сиёсати зидди тер-
рористиро маҳаки иштироки хеш дар ар-
саи байналмилал дидан мехоҳанд, ҳаргиз 
бар зидди ин таҳдидот амал намекунанд. 
Баръакс, аз ин вазъ истифода бурда, 

манфиатҳои худро пиёда мекунанд. Ба ин 
мисол шуда метавонад фазои носолими 
Афѓонистон, Ироқ, Лубнон ва Сурия. Дар 
муддати 20 соле, ки дар ҳудуди Афѓонистон 
бар зидди ҳаракати Толибон мубориза 
бурда мешавад, ягон дигаргуние ба нафъи 
ин кишвари осебдида ба назар намерасад. 
Дар ин асно вазъ торафт мураккаб гарди-
даасту осоише ба вуҷуд наомадааст. Чун 
Толибон он гурӯҳҳои ифротию терро-
ристие, ки зикрашонро дар боло оварда 
будем, фазои дигар кишварҳоро халалдор 
карда истодаанд.

Кишварҳои минтақа бояд бо дарки 
масъулият ва зиракию ҳушмандӣ баҳри 
ҳифзи манофеи минтақавӣ дастаҷамъона 
баҳри пурра нест кардани қувваҳои бадӣ 
муборизаи муштарак баранд. Минтақаро 
ба намоишгоҳи театри фоҷиавии ҷаҳонӣ 
табдил надиҳанд. Бояд ба як моҳият 
аҳамият дода шавад, ки дилхоҳ кишваре, ки 
дар минтақа фазои носолим дошта бошад, 
зарараш ба кишварҳои дигар мерасад. Чун 
бетарафию ҳамдигарнофаҳмӣ авҷи хуруҷи 
қудратталабӣ гашт, албатта қудрати дига-
ре бо гомҳои неруманди худ баҳри зери 
нуфузи хеш қарор додани минтақа аз ҳар 
роҳу восита истифода мебарад.

Дар арсаи байна лмила л ус ули 
тақсимкуну ҳукмронинамо баҳри зери 
итоати хеш қарор додани субъект исти-
фода мешавад. Бо ин усул чунин гурӯҳҳое, 
ки ба нафъи мардум барнамехӯранд, аз 
ҷониби қувваҳои берунӣ ташкил шуда, 
фазои кишварҳо мавриди омӯзиш қарор 
дода шуда, сенарияҳо баҳри расидан ба 
мақсадҳои геополитикӣ ва геостратегӣ 
кашида мешаванд. Барои дилхоҳ минтақа 
истифода аз қудрати дигар минтақа ман-
фиатовар нест. Қудрати дигар аз назари 
рақиб чашм аъло карда, монеи пешрафт 
шуда, минтақаро аз қудрати худ вобаста 
мекунад. Чун вобастагӣ амалӣ шуд, дар ин 
сурат ба таҳмили ѓояҳои ба мардум бегона 
оѓоз мекунад.

Тавре аз расонаҳо мушоҳида меша-
ванд, гурӯҳҳои террористию ифротӣ бо 
мақсади таъсиси хилофати тундравона му-
бориза мебаранд. Аммо онҳоро қудратҳое 
истифода ва дастгирӣ мекунанд, ки даъвои 
демократия ва ҳуқуки инсон доранд. Бо 
чунин омилҳо халалдоршавии амнияти 
байналмилалиро баҳона карда, ҳуқуқу 
манфиатҳои дигар халқу кишварҳоро 
поймол мекунанд. Ин қудратҳо як ҳадаф 
доранд, носолимсозии фазои дигарон 
баҳри оромии фазои худ. Бо чунин ши-
ор намегузоранд, ки кишварҳои хурд ва 
миёна мустақилона рушду нумуъ намоянд.

Кишварҳои минтақа ва ҳамҷавори он-
ро зарур аст, ки дар ин вазъи пуртаззод 
аз нерӯи якдигар истифода бурда на-
гузоранд, то ки қудрати дигар минтақа 
дар ин мавзеъҳо ҳукмрон бошад. Ин 
мавзеъҳоро худи кишварҳо ором карда 
метавонанд, зеро ки осоиштагию амн ба 
нафъи манфиатҳои миллии кишварҳои 
доираи минтақа аст. Бо усули манфиатҳои 
мутақобилан судманд ҳамкорӣ намуда, дар 
доираи созмонҳои минтақавӣ, ки баҳри 
манофеи ин мавзеъҳост, муттаҳид шаванд. 
Ҳамкориҳо устувор шаванд, масъулияти 
эътидоли вазъ ба зимма гирифта шавад, 
бо боварии комил гуфта метавонем, ки 
дар муддатҳои кӯтоҳ фазои Афѓонистон, 
Ироқ, Лубнон, Сурия ва дигар кишварҳои 
осебпазир осоишта хоҳад шуд. Ин матлаб 
метавонад, ки бо машварати коршиносон 
бо усули дипломатияи пешгирикунанда 
(превентивная дипломатия) амалӣ карда 
шавад. Аз Маркази дипломатияи пешги-
рикунандаи дар Ашхобод буда, аз қудрати 
СҲШ, СҲИ, СААД ва дигарон истифода 
бурда шавад. Бо чунин ҳамгироӣ фазои 
кишварҳо аз лиҳози амниятӣ устувор, 
аз лиҳози иқтисодӣ тараққикарда ва аз 
ҷиҳати иҷтимоӣ осоишта хоҳад шуд.

Ҷамшед МУРОДАЛИЗОДА,
унвонҷӯи Академия

УСТУВОРИИ ФАЗОИ СИЁСИИ 
МИНТАЌАВЇ ДАР ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ 

ТОЉИКИСТОН БА МАЉЛИСИ ОЛЇ

АСРОРИ АДАДИ 11 
ВА ИФШОИ АМАЛИЁТИ 

ТЕРРОРИСТИИ 11/9

Равандҳои сиёсии асри ҷадидро ходисаи 
террористии 11-уми сентябри соли 2001 шакли 
нав бахшид. Яъне, ҷаҳони модернро аз ибтидо 
терроризми байналмилалӣ ҳамроҳӣ намуд. 
Ҳодисае, ки ба таври сунъӣ аз тарафи режи-
ми саҳюнистӣ, махсусан, ИМА бо ҳадафҳои 
геополитикӣ сохта шуд, ояндаи ҷаҳонро дигар-
гун сохт. Муҳандисини ин амалиёти террористӣ 
масонҳо мебошанд, ки бо истифода аз адад ва ё 
рамзҳои муқаддас дар замон ва макони қаблан 
муайяншуда нақшаи шайтонии худро амалӣ на-
муданд. Аз ҳодисаи 11-уми сентябри соли 2001 
19-сол сипарӣ мешавад, вале ҷомеаи башар то 
ҳол воқеияти ин моҷароро натавонистааст, ки 
маърифат кунад. 

Масонҳо аслан аз рамзҳои барояшон муқаддас кор 
мегиранд, то воқеияти лоиҳаҳояшон барои башар нору-
шан боқӣ бимонад. Инҷо якчанд далелеро доир ба адади 
11, ки адади муқаддаси масонҳо (шайтонпарастҳо) ба 
ҳисоб меравад, меоварем, ки сунъӣ будани ин моҷароро 
бароямон рушан месозад:

1. Бурҷҳои Маркази тиҷорати ҷаҳонӣ дар шаҳри 
Ню-Йорк байни солҳои 1966 то 1977, сохта шудаанд, 
яъне 11 сол;

2. Шабоҳати бурҷҳои Маркази тиҷорати ҷаҳонӣ 
ба адади 11;

3. Ҳодисаи инфиҷори бурҷҳои Маркази тиҷорати 
ҷаҳонӣ дар таърихи 11.09.2001;

4. Моҷарои 11-уми сентябр маъруф ба 11/9   
(1+1+9=11);

5. Ҳодисаи 11-уми сентябр 254 рӯз гузаштан аз 
оғози сол, яъне (2+5+4=11);

6. 11-уми сентябр 111-рӯз то поёни сол боқӣ монда 
буд=111;

7. Аввалин ҳавопаймое, ки ба Маркази тиҷорати 
ҷаҳонӣ бархӯрд намуд, парвози 11 буд;

8. Ню-Йорк 11-умин иёлот дар асосномаи Ам-
рикост;

9. Дар 11-уми сентябри соли 1941, яъне 60-сол қабл 
аз моҷарои 11-уми сентябри 2001 бинои Пентагон 
пайрезӣ шудааст;

10.  Дар 11.09.1990 дар соати 9:09, яъне 11-сол 
қабл аз ҳодисаи бурҷҳо Ҷорҷ Буш (падар) тайи як 
суханрониаш бо номи «Ба сӯи назми нави ҷаҳонӣ» 
парда аз чеҳраи худ ва арбобонаш канор зад;

11.  21.12.2012 соати 11:11 дигаргунии Замин 
тибқи пешгӯии моёҳо (иттифоқе, ки бар хилофи 
адёни илоҳӣ амал мекунанд) расонаӣ шуд;

12. 21.12 соли 2012   21/12/2012 
(2+1+1+2+2+1+2=11);

13.  Ҳодисаи 11-уми сентябри 2001 11-сол қабл 
аз ҳодисаи дигаргунии Замин дар соли 2012, яъне=11;

14.  11 дар ҳарами (пирамида) ададҳо: 
11:11*11:11=1234321;

15.  Аввалин маъмурияти НАСА бо фазопаймои 
Apollo 11.

Ин далелҳоро ба он хотир пешкаши ҷомеаи 
тоҷикистонӣ менамоем, ки дар шинохти равандҳои 
сиёсӣ аз ҳақиқати илмӣ кор гиранд, на аз расона. Зе-
ро расонаҳои ҷахони муосир низ моли масонҳо ва 
саҳюнистҳо буда, он чизеро ба намоиш мегузоранд, 
ки худашон мехоҳанд. Он чизҳое, ки башар мехоҳад, 
аз ҷониби расонаи ғарбӣ хеҷ гоҳ ба намоиш гузошта 
намешавад. 

Доир ба моҷарои 11-уми сентябр чандин асару 
мақолаҳо ба чоп расидаанд, вале навад дарсади ин 
мақолаҳо дур аз воқеияти сиёсӣ буда, дар натиҷаи 
фазосозии расонаи ғарбӣ рӯи чоп омадаанд. Ифшои 
асрори бозиҳои сиёсӣ ҳамеша дар дасти сиёсатшино-
сон қарор хоҳад гирифт. Аз ҳамин хотир, баҳри ифшои 
лоиҳаҳои дарпешбудаи дастандаркорони низоми нави 
ҷаҳонӣ ҳамеша пайи таҳқиқи сиёсӣ ва пажӯхиш хоҳем 
буд. Ҷаҳоне, ки мо дар он қарор дорем, дар ояндаи 
наздик ба майдони нави ҳодиса ва моҷароҳои сиёсии 
ҷадид мубаддал хоҳад шуд. Мо мунтазир мемонем ва 
замон инро муайян хоҳад кард.

Муқим УМАРОВ, 
корманди китобхонаи илмию сиёсии Акадмия
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Ҷ а в о н о н  б о я д  с а б а қ ҳ о и 
истиқлолиятро ҳаматарафа омӯзанд, 
аз сиёсати имрӯз огоҳ бошанд, таърихи 
гузаштаву ҳозираи халқи худро гаштаву 
баргашта варақ зананд ва аз Ватан, 
миллат, забон ва фарҳанги худ ифтихор 
намоянд.  

Эмомалӣ РАҲМОН

Ин таъкиди Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам.Эмомалӣ 
Раҳмон бар он далолат мекунад, ки ҷавонон 
ҳарчи бештар бояд донанду аз илмҳои муо-
сир бархурдор бошанд. Дар баробари ин ба-
рои пешбурди кишвари азизамон саъйи беш 
аз пеш намоянд. Зимнан аз ин нукта метавон 
дарк намуд, ки сиёсати ҷавонпарваронаи 
Ҳукумати кишвар бар он нигаронида шуда-
аст, ки ҷавонон бо диди тоза ва неруи соза-
ндаи худ бояд ҳамеша дар ҳалли масъалаҳои 
глобалӣ, рушди соҳаҳои хоҷагидорӣ, пе-
шбурди кору вазифаҳои муҳимми давлатӣ 
пешгом бошанд. 

Ба ҳамаи мо маълум аст, ки дар сиёсати 
хирадмандонаи Президенти маҳбуби ки-
швар дастгирии ҷавонон аз самтҳои афза-
лиятнок ба ҳисоб меравад. Чуноне соли 
равон шоҳид гаштем, дар асоси фармонҳои 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазифаҳои 
роҳбарикунандаи як қатор сохторҳо кадрҳои 

ҷавону болаёқат таъин гардиданд. Албатта, 
ин таҷрибаи нав нест. Солҳои қаблӣ низ 
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар ҷараёни мулоқотҳояш бо сокинони ки-
швар борҳо ҷавонони фаъолу рӯшанфикр 
ва болаёқатро аз миёни издиҳоми мардум 
шинохта, дар рушди минбаъдаи онҳо сабаб 
гардиданд.

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар аксар вохӯриҳои хеш сароҳатан 
таъкид мекунанд, ки “Ояндаи давлат дар 
дасти ҷавонон аст”. Ва чуноне имрӯзҳо мо 
шоҳид гардида истодаем шумораи ҷавонони 
роҳбарикунанда дар кишвар ба тадриҷ зиёд 
шуда истодаанд. Ин иқдоми Президенти 
кишвар амали дурбинона буда, ба вазифаҳои 
роҳбарикунанда таъин гардидани кадрҳои 
ҷавону лаёқатманд сармоягузорӣ ба фар-
до аст, ки он ҳатман дар шакли хизмати 
содиқона ба Ватану миллат бозпас мегардад.

Дар навбати худ ҷавонон аз ин иқдомоти 
Пешвои муаззами миллат бояд бо масъулия-
ти том баҳри рушди кишвар саъй намоянд. 
Дар касбу кори хеш содиқ бошанд. Онҳо 
кӯшиш намоянд, ки бо тамоми неру кор-
ро пеш баранд, бо идеяҳои наву созанда 
ва барои пешрафти ҷомеа муфид амал на-
моянд. Ҳамкориро бо мардум зиёд намуда, 
дар пешрафти кор аз таклифу пешниҳодҳои 
созандаи онҳо истифода намоянд, пайваста 
дониши худро такмил диҳанд, обрӯву эъти-
бори худро ҳифз карда, бо рафтору кирдор 
барои дигарон намунаи ибрат бошанд ва 
ҳамеша дар татбиқи сиёсати хирадмандонаи 
Пешвои миллат кӯшишу талош намоянд. 

Наимҷон НАИМОВ, 
магистранти курси 2, 

ихтисоси муносибатҳои 
байналмилалӣ

ТАВАЉЉУЊ БА ЉАВОНОН 
МАСЪУЛИЯТИ ОНЊОРО ЗИЁД МЕКУНАД

ТАВАЉЉУЊ БА ЗАНОН - 
САМТИ АФЗАЛИЯТНОКИ СИЁСАТИ 

ЊУКУМАТИ КИШВАР
Сaҳми зaнону духтaрон дaр руш-

ди соҳaҳои илму мaориф, фaрҳaнг, 
тaндурустӣ вa дигaр сaмтҳои ҳaёти 
иҷтимоиву иқтисодии кишвaр торaфт 
aфзун шудa истодaaст. Тaвре ки дaр 
пaёми худ бa Мaҷлиси Олӣ ишорa кaр-
дaм, имрӯзҳо дaр соҳaи мaорифи кишвaр 
73 фоиз, тaндурустӣ вa ҳифзи иҷтимоӣ 
67 фоиз вa фaрҳaнг 51 фоиз зaнону бо-
нувон фaъолияти пурсaмaр дорaнд. 
Тибқи мaълумот дaр соҳaҳои гуногуни 
кишвaр 116 нaфaр докторҳои илм вa 
1124 нaфaр номзaдҳои илм, aз ҷумлa 15 
доктор вa 133 номзaди илм дaр соҳaи 
илмҳои дaқиқ aз ҳисоби зaнон фaъолият 
мекунaнд. 

Эмомaлӣ РAҲМОН

Воқеан, аз солҳои aввaли соҳибистиқлолӣ 
яке aз сaмтҳои aсосӣ вa aфзaлиятноки сиёсaти 
дaвлaту Ҳукумaти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тaвaҷҷуҳ бa зaнон, соҳибмaълумот нaмудaн вa 
бa донишомӯзӣ фaро хондaни онҳо бa шумор 
мерaфт. Тaҳсили духтaрон дaр aввaл яке aз 
мушкилиҳои кaлидӣ вa проблемaи ҳaлтaлaб 
донистa мешуд. Вaле бо гузaшти чaнд сол ин 
мaсъaлa нaтaнҳо бa пуррaгӣ ҳaлли худро ёфт, 
бaлки дaр ин сaмт бa дaстовaрдҳои нaзaррaс 
ноил гaрдидем. 

Чуноне Aсосгузори сулҳу вaҳдaти миллӣ – 
Пешвои миллaт муҳтaрaм Эмомaлӣ Рaҳмон дaр 
сухaнрониҳои худ қaйд нaмудaнд, имрӯзҳо беш 
aз 82000 нaфaр зaнону духтaрони тоҷик кaсби 
бошaрaфи омӯзгориро бa уҳдa доштa, дaр тaъ-
лиму тaрбияи нaсли ояндaсози кишвaрaмон 
нaқши aрзaндa мегузорaнд. Нa тaнҳо дaр сaм-
ти илму мaориф, бaлки дaр тaмоми соҳaҳои 
кишвaр имрӯз сaҳми кaлони зaнону духтaрон 
бa нaзaр мерaсaд, ки гувоҳ aз тaвaҷҷуҳи aмиқу 
нишонрaси дaвлaту Ҳукумaт бa донишaндӯзии 
зaнону духтaрон мебошaд. 

“Aз ибтидои тaъсис додaни Квотaҳои 
президентӣ то соли хониши 2019-2020 зиёдa 
aз 11 000 нaфaр духтaрон aз ноҳияҳои дур-
дaсти кӯҳистон бо истифодa aз ин имтиёз 

бa мaктaбҳои олӣ дохил шудa, беш aз 10 000 
нaфaри онҳо соҳиби мaълумоти олӣ вa кaсбу 
ҳунaр гaрдидa, ҳоло дaр соҳaҳои мухтaлифи 
иқтисоди миллӣ мувaффaқонa фaъолият кaрдa 
истодaaнд,” - иброз доштaнд Пешвои миллaт. 
Воқеaн, имрӯзҳо бa нaзaр мерaсaд, ки сaфи 
духтaрони соҳибмaърифaти тоҷик нa тaнҳо дaр 
дохили кишвaр, бaлки дaр хориҷ низ бa тaдриҷ 
aфзудa истодaaст. Тибқи ҳисоботҳо aз 30 
ҳaзор нaфaр донишҷӯёне, ки ҳоло дaр хориҷи 
мaмлaкaт мaшғули тaҳсил мебошaнд, 12300 
нaфaрaшонро духтaрон тaшкил медиҳaнд.

Бо бовaрӣ метaвон гуфт, ки зaнону дух-
тaрон бо дaрки aмиқи дaстгириҳои ҳaмешaгии 
Роҳбaри давлат дaр ҳaёти имрӯзa вa рушди 
кишвaр бо зaковaт, иродaву мaтонaти қaвӣ, 
дaрки ҳaдaфҳои созaндaгиву бунёдкоронa, бa 
хотири шинохти рисолaти хеш дaр шоҳроҳи 
рушду нумӯи кишвaр сaдоқaтмaндонa вa усту-
вор қaдaм мезaнaнд.

Нaргиси AЛИШЕР, 
мaгистрaнти курси 2, 

ихтисоси менеҷменти сиёсӣ

ИСТИҚЛОЛИЯТ 
ТAҲКИМБAХШИ 

ОРМОНҲОИ МИЛЛӢ

Истиқлолият вa вaҳдaти миллӣ бa 
хaлқу мaмлaкaти мо қуввaи тaвоное 
бaхшидa, бaрои пешрaфти ҳaёти сиёсӣ 
вa иқтисодиву иҷтимоӣ фaзои мусоиду 
озод фaроҳaм овaрд вa имрӯз мо дилпу-
ронa метaвонем гӯем, ки Тоҷикистон дaр 
кӯтоҳтaрин муддaт бa дaстовaрдҳои хеле 
нaзaррaс ноил гaрдид. Эмомaлӣ Рaҳмон

Истиқлолиятро чун неъмaти бебaҳо вa 
гaронмоя ҳaрчaнд вaсф кунем, боз ҳaм кaм 
aст. Чун тaҳкурсии тaмоми дaстовaрдҳои 
дaвлaти мо Истиқлолияти мост. Он воло-
тaрин вa пурaрзиштaрин дaстовaрди дaв-
лaту миллaти мо дaр aсри гузaштa мебошaд. 
Мaҳз пойдории Истиқлолият боис бaр он 
шуд, ки дaр кишвaри мо нуру зиё, меҳру 
вaфо, ободию озодӣ, ҳaмфикрию ҳaмзистӣ 
вa осоиштaгию оромӣ ҳукумфaрмо гaрдaд. 

Истиқлолият бaрои кишвaри мо ши-
носномaи ҳaстии дaвлaт, комилҳуқуқӣ, 
соҳибихтиёрӣ, низоми дaвлaтдорӣ вa бу-
зургии миллaт бa шумор рaфтa, сиёсaти 
дохилию хориҷӣ, иқтисодӣ, вaзъияти 
иҷтимоиву фaрҳaнгии миллaтро ривоҷу 
рaвнaқ медиҳaд. 

Мо нaбояд фaромӯш созем, ки бa дaст 
овaрдaни Истиқлолият бaрои мо хеле гaрон 
aфтод. Чун рӯзҳои мудҳиши солҳои aввaли 
90-ум бa сaри миллaти тоҷик хaробиҳоеро 
овaрд, ки то кунун дaр ёд нaдошт. Aз ҳaмин 
нуқтaи нaзaр дaр сaҳифaи тaърихи миллaти 
тоҷик Истиқлолият тaфовут вa шaбеҳи тa-
момaн дигaр доштa, он чун рaмзи муқaддaс 
вa бениҳоят гиромӣ бaрои ҳaр фaрди тоҷик 
бa қимaти ҷон нигоҳ доштa мешaвaд. 

Тaҳкими Истиқлолият қaдaми бузург 
вa aсосии aмaлӣ шудaни ормонҳои миллaт 
донистa мешaвaд, ки дaр ҳaқиқaт ҷомеaи 
имрӯзa бa хубӣ эҳсос мекунaнд, ки мaҳз бо 
бaрaкaти Истиқлолияти дaвлaтӣ, вaҳдaти 
миллӣ вa ҳaмзистии осоиштa мaрҳилa 
бa мaрҳилa дaр тaмоми сaмтҳои ҳaёти 
иҷтимоию иқтисодии кишвaр пешрaвиҳои 
нaзaррaс бa мушоҳидa мерaсaнд. Дaр пaртa-
ви соҳибистиқлолӣ созaндaгию ободкорӣ 
дaр кишвaри мо рушди кaйҳониро соҳиб 
гaрдид. Мaҳз дaр дaврони соҳибистиқлолӣ 
aзнaвсозӣ вa бунёди роҳҳои мошингaрд, 
сохтмони пулу нaқбҳои муҳтaшaм нa тaнҳо 
сокинони нaвоҳии ҷумҳуриро бо ҳaм нa-
здик сохт, бaлки бaромaдро бa роҳҳои 
сaвдои бaйнaлхaлқӣ тaъмин нaмудa, бa 
беҳдошти вaзъи иҷтимоию иқтисодии 
кишвaр вa сокинони он мусоидaт нaмуд. 
Ҳaмчунин силсилaи неругоҳҳои хурду бу-
зург, бa монaнди НОБ-и “Роғун”, вусъaт 
бaхшидaни мaйдонҳои кишти зироaтҳои 
кишовaрзӣ, бунёду aзнaвсозии боғу токзор, 
роҳaндозӣ нaмудaни тaдбирҳо ҷиҳaти 
бунёд вa бa кор aндохтaни иқтидорҳои 
истеҳсолии кишвaр, тaъсиси ҷойҳои нaви 
корӣ вa ғaйрa, ки ҳисобaшон бешумор aст, 
aз фaйзу бaрaкaти Истиқлолият мебошaнд.

Зaрилов МAҚСУДҶОН, 
мaгистрaнти курси 2, 

ихтисоси муносибaтҳои бaйнaлмилaлӣ
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Ҳамасола дар саросари Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 23-юми феврал Рӯзи 
Артиши миллӣ ҷашн гирифта ме-
шавад. Ҷавонмардони шуҷоу далери 
Ватан барои орому осуда хуфтани 
халқи худ шабу рӯз марзу буми Ва-
танро мардонавор муҳофизат ме-
кунанд.

Артиши миллии Тоҷикистон за-
моне таъсис дода шуд , ки вазъи сиё-
сию иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар 
дар ҳолати ноором қарор дошт ва ба-
рои бунёди он ягон заминаи моддиву 
техникӣ вуҷуд надошт. Яъне ташкили 
Артиши миллии мо дар заминаи холӣ, аз 
сифр шурӯъ шуд. 18-уми декабри соли 
1992 аз ҷониби Раиси Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 
Қарор «Дар бораи таъсиси Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

ба имзо расид. Ҳамин тариқ, 23-юми 
феврали соли 1993 дар пойтахти ки-
швар – шаҳри Душанбе, бори нахуст 
паради ҳарбӣ баргузор гардид , ки он 
рӯз расман санаи таъсисёбии Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон эъ-
лон карда шуд.

Мақсад и асо сии давраи авва ли 
сохтмони Артиши миллӣ ин ташкили 
қувва ҳои ҳарбие буд , ки қобилияти 
таъмини истиқлолу якпорчагии хоки 
Ватан ва оромии ҳаёти осоиштаро 
дошта бошад. Бо ин мақсад бригада ва 
баталиёнҳои тирандоз таъсис ёфтанд , 
ки вазифаи асосии онҳо муқовимат бо 
қувваҳои зиддидавлатӣ ва муҳофизати 
сох ти констит у тсионӣ буд . А з таъ-

с и с ё б и и  Қу в в а ҳ о и  М у с а л л а ҳ и 
Ҷу м ҳ у рии Тоҷикистон 28 сол пу р 
мешавад. 

Имрӯзҳо маҳз бо шарофати кӯшишу 
за ҳ мат ҳои Сар фармондеҳ и Олии 
Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар, Асос-
г узори с улҳу ва ҳ дати миллӣ - Пе-
швои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
То ҷ и к и с то н  м у ҳ та р а м  Э м о м а л ӣ 
Раҳмон Артиши миллии кишвар дар 
ҳоли рушду тараққиёт қарор дошта, хе-
ле пурқувват низ гардидааст ва яке аз 
қудратмандтарин қувваҳои мусаллаҳи 
минтақа шуморида  мешавад. Имрӯз аф-
сарону сарбозони Қувваҳои Мусаллаҳи 
кишвар бо дарки баланди масъулияти 
касбӣ вазифаҳои худро содиқона ба 

ҷой оварда, барои пешгирии ҳар амалу 
кирдоре, ки амният ва ҳаёти осоиштаи 
сокинони кишварро зери хатар мегузо-
рад, омода мебошанд.

Имрӯз Тоҷикистон аз кишварҳоест, 
ки баҳри ҳифзи хоки худ истодагарӣ 
карда метавонад , ҷавонони бонангу 
бономус, родмардони шуҷои Ватан 
пуштибони марзу буми аҷдодианд. 
Имрӯз бо боварии том гуфта метаво-
нем, ки Тоҷикистон он Тоҷикистони 
солҳои 90-уми асри гузашта нест, ки 
ба найрангҳои сиёсатхоҳону авбошон 
гирифтор шавад. Ақлу заковат ва хиради 
азалии миллати тоҷик ҳамеша дастболо 
аст ва доимо сулҳу амониро тараннум 
хоҳад кард.

ОРОМИИ ВАТАН АЗ ХИЗМАТИ 
ЉАВОНМАРДОНИ  ШУЉОУ ДАЛЕР АСТ

Бо дастгириҳои бевоситаи Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пе-
швои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон имрӯз соҳаи маориф яке аз 
шохаҳои муҳимми давлатдорӣ ба 
шумор рафта, рӯз аз рӯз дастгириҳо 
ҷиҳати рушди бештари он зиёд ме-
гарданд. 

Воқеан ҳам, равона намудани сиёсати 
хирадмандонаи Сарвари давлат дар ин 
самт тавонист як қатор корҳои муҳимро 
сомон диҳад. Дар сар то сари ҷумҳурии 
мо соҳибкорон ва шахсони саховатпеша 
бо пайгирӣ аз сиёсати хирадмандона 
ва маорифпарваронаи Президента-
мон ба сохтмону азнавсозии боғчаҳои 
кӯдакона, мактабҳо ва дигар иншоотҳои 
муҳими соҳа камари ҳиммат бастаанд. 

Агар мо яке аз ноҳияҳои баландкӯҳи 
Балҷувонро нисбати солҳои пешин қиёс 
кунем, пешравиҳои ҷиддие ба назар 
мерасанд. Бояд гуфт, ки дар соли 2010 
дар ноҳияи Балҷувон 38 муассисаи 
таҳсилоти миёнаи умумӣ, 1 Гимназияи 
давлатӣ кору фаъолият мекард. Имрӯз 
бошад , бо дастгири ҳои бевоситаи 
Президенти кишвари мо дар ноҳия 46 
муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 1 
Гимназияи давлатӣ, 2 боғчаи бачагона 
бо фарогирии 7557 нафар хонанда ба 
илмомӯзӣ машғуланд. Дар як муддати 
кӯтоҳ чунин тағйир ёфтани шумораи 
мактабу иншоот ҳои соҳаи маориф 
аз он шаҳодат медиҳад , ки таваҷҷуҳи 
Ҳукумати ҷумҳурӣ, роҳбарияти олии 
мамлакат ба ин самт хело калон аст.

Бояд қайд кард, ки дар баробари сох-
тмони мактабҳо ва дигар иншоотҳои 

соҳ аи маориф дар сат ҳи ҷу м ҳ у рӣ 
донишгоҳу донишкадаҳо низ бунё-
ду азнавсозӣ ва бо таҷҳизотҳои наву 
замонавӣ таъмин гардида истодаанд. 
Яке аз донишгоҳи бузурги кишвар, ки 
бевосита бо дастгириҳои пайвастаи 
Пешвои миллат бунёд шудааст, ин Ака-
демияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мебошад. 

Банда солҳост ҳамчун мутахассиси 
ҷавон фаъолият дорам. Дар давоми 
фаъолият орзу доштам, ки такмили их-
тисосро дар яке аз донишгоҳҳои олии 
кишвар г узарам. Баъди пешниҳоди 
ҳ у ҷ ҷат ҳои лозима ва с у поридани 
имтиҳонҳо ба Академияи идораку-
нии назди Президенти Ҷу м ҳ у рии 
Тоҷикистон дохил шудам. Воқеан ҳам 
баъди шиносоӣ бо устодон ва корман-

дони Академия, шароити таҳсилу ҷойи 
зист ҳазорон ҳазор таҳсину офарин ме-
хонем ба Сарвари кишвар, Президенти 
маҳбубамон, Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон. Бо сиёсати созанда ва 
маорифпарваронаи ин абармарди тоҷик 
чунин як донишгоҳи олии ҷавобгӯи 
талаботҳои сатҳи ҷаҳонӣ барои такми-
ли ихтисос ва омӯзиши илмҳои гуногун 
бунёд шудааст. Мо, ҷавонон, имрӯзҳо 
дар курси яксолаи магистрантони хиз-
матчиёни давлатӣ такмили ихтисос на-
муда, ба роҳбарияти мамлакат ва кор-
мандони Академия миннатдории худро 
изҳор медорам ва ҳамчун мутахассиси 
ҷавон кӯшиш менамоям, ки дар ободо-
нию шукуфоии ватани азизи худ саҳм 
гузорам. 

Сиёвуши РУСТАМЗОД А, 
магистранти Академия 

МАОРИФ - СОЊАИ КАЛИДЇ

Шаҳноза ФАЙЗИЕВА, 
донишҷӯи курси 2-юми факултети 

идоракунии давлатии Академия
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Оре, ҳифзи Ватан, дастовардҳои 
истиқлолият ва сулҳу осоиш вазифаи 
муқаддас ва шарафи бузург аст. Ин вази-
фаи муҳимро мо, ҷавонони хушиқболи 
Тоҷикистон, вақте сарбаландона иҷро 
карда метавонем, ки аввалан ба моҳияти 
истиқлол, арзишҳои давлати демократи-
ву ҳуқуқбунёд сарфаҳм равем ва бо во-
ситаи чунин дарки воқеӣ ба таҳаввулоти 
мафкуравии гиромидошти ин меъёрҳо, 
ки омили аслии мавҷудияти ҷомеаи мута-
маддин ва ободии рӯзгори ҳар фард аст, 
муваффақ гардем. Дар ин замина, шарти 
муҳимтар он аст, ки эҳсоси соҳибватан 
буданро дар худ парвариш диҳем ва 
дар ақлу идроки худ расидан ба қадри 
неъмати бебаҳои ватандориро мароми 
зиндагии хеш созем.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар ин бора гуфтаанд: «Ватандорӣ бахти 
бузург аст, вале ба қадри истиқлолияти 
миллӣ ва давлати соҳибихтиёр расида 
тавонистан аз он ҳам болотар аст. Зеро 
соҳибватан будан, тақдири фарзандон, 
тақдири миллат, забон ва иқтисоду 
фарҳанги хешро дар даст доштан на 
ба ҳар халқу миллат ба осонӣ муяссар 
мегардад».

Беҳтарин ифодаи шукргузорӣ аз 
соҳибватан будан, расидан ба қадри 
Истиқлолияти миллӣ ва давлати 
соҳибихтиёр ин ватандӯстӣ аст ва рав-
шантарин изҳори ватандӯстӣ, хизмат 
кардан ба Ватан мебошад. Хизмат кардан 
ба Ватан, аслан хизмат кардан ба падару 
модар, барои некӯаҳволии фарзандон ва 
ободии рӯзгори худи инсон аст.

Пешвои муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ватандӯстиро бо 
муҳофизати Ватан тавъам дониста, 
фармудаанд: «Вақте ки мо ватандӯстӣ 
мегӯем, пеш аз ҳама, муҳофизати Ва-
тан ва тамомияти арзии кишварро 
дар назар дорем. Имрӯз вазифаи ҳар 
як шаҳрванди некхоҳ ва ҳар тоҷики 
ватандӯст, аз хурд то бузург афзудан ба 

дастовардҳои истиқлолият ва таҳкими 
рукнҳои давлатдорӣ аст, ки яке аз ин 
рукнҳо Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мебошад».

Бунёд ва таҳкими Қувваҳои мусаллаҳ 
ва дигар сохтору воҳидҳои ҳарбии таъ-
мини амният ва мудофиаи Тоҷикистон 
дар таърихи навини давлатдории 
тоҷикон ва дар корномаи Президен-
ти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
саҳифаи дурахшоне мебошад.

Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун кафи-
ли амнияту истиқлоли мамлакат ва 
Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои 
мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
такя ба меъёрҳои Конститутсияву 
қонунҳои марбута муҳофизати Ватан 
ва дифоъ аз манфиатҳои мамлакатро 
вазифаи асосии давлат муайян намуда, 
тамоми масъалаҳои вобаста ба таҳкиму 
такмили артиши миллӣ, фаъолияти он, 
омодагии доимии ҷангии қӯшунҳо ва 
ҳаёти ҳарбиро дар маркази диққати худ 
қарор дода, барои боз ҳам беҳтар кар-
дани шароити хизмат ва вазъи моддию 
маишии хизматчиёни ҳарбӣ пайваста 
ѓамхорӣ менамоянд.

Ифтихормандии Президенти мам-
лакат аз бунёди Қувваҳои мусаллаҳ иф-
тихормандии роҳбарест, ки дар даврони 
мураккаби муқовиматҳои ҳамватанӣ ва 
шароити душвори иқтисодӣ бо такя ба 
иродаи маѓлубнопазири фарзандони 
шарифи Тоҷикистон нерӯҳои мусаллаҳ – 
муҳофизи аслии истиқлол ва якпорчагии 
Ватани маҳбубамонро бунёд гузоштааст. 
Сардори давлат дар яке аз суханрониҳо 
чунин гуфта буданд: «Мо баъди ҳазор 
сол ба шарофати истиқлолият соҳиби 
Артиши миллӣ шудем. Шукронаи онро 
мекунем, ки Қувваҳои мусаллаҳи худро 
бунёд карда тавонистем. Вале ин ҳанӯз 
кам аст. Дар назди нерӯҳои низомии мо 
корҳои бисёре истодаанд. Мо мехоҳем, 
ки низомиёни мо чун падару бобоёни 
худ бо халқ ҳамдилу ҳамнафас бошанд, 
аз ҷониби шаҳрвандон чун ҳимоятгари 
Ватан пазируфта шаванд. Аз ин рӯ, ҳар як 
афсару сарбозро лозим аст, ки беҳтарин 
анъанаҳои ҳарбиро ривоҷ диҳанд, аз 
интизоми намунавӣ, матонат ва садоқати 
ба халқу Ватан доштаи наслҳои гузашта 
сабақ гиранд».

Сарвари давлат дар баробари бар 
уҳдаи давлат, мақомоти роҳбарӣ ва 
ҳайати фармондеҳию афсарӣ гузошта-
ни ҳалли масъалаҳои таҳкими Қувваҳои 
мусаллаҳ ва сохтору воҳидҳои ҳарбӣ, 
инчунин, вазифаҳо ва масъулиятҳои 
та м о м и  та б а қ а ҳ о и  и ҷ т и м о ӣ , 
созмонҳои ҷамъиятӣ, мактабу маориф, 
иттиҳодияҳои эҷодӣ ва падару мода-
ронро барои ба хизмати ҳарбӣ омода 
намудани ҷавонон ва дар мафкураи онҳо 
парвариш додани ҳисси ватандӯстӣ, 
муқаддас шуморидани хизмати Ватанро 
тақозо менамоянд.

Пешвои муаззами миллат ҷавононро 

нерӯи пешбар ва созанда номида, ит-
минон доранд, ки насли ҷавони мам-
лакат дар кори ҳифзи дастовардҳои 
истиқлолият ва сулҳу осоиши мамлакат 
аз худ масъулиятнокӣ зоҳир менамо-
янд. Президенти мамлакат корнамоиҳои 
беҳамтои ҷавононро дар барқарор кар-
дани ҳукумати конститутсионӣ мах-
сусан қайд карда, бар он аст, ки онҳо 
ҳамчун қувваи бузург қодир ҳастанд дар 
ҳалли тамоми масъалаҳои ҳаёти ҷомеа 
саҳми беназири худро гузоранд, дар 
такмил намудани Қувваҳои мусаллаҳ ва 
ҳифзи боэътимоди сарҳадҳои давлатӣ 
низ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ саҳм 
мегиранд.

«Такмили Қувваҳои мусаллаҳи 
Тоҷикистон, пу рзӯ р намудани 
муҳофизати сарҳади давлатии ҷумҳурӣ 
вазифаи ҷонии ҷавонон аст. Мо ба ҳамаи 
ҷавонон, махсусан ба даъватшавандагон 
муроҷиат намуда, онҳоро даъват менамо-
ем, ки қарзи ватандӯстонаи худро софди-
лона иҷро намоянд ва ба сафи Қувваҳои 
мусаллаҳ дохил шаванд».

Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои 
мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон гене-
рали артиш Эмомалӣ Раҳмон сафҳои 
Артиши миллиро на танҳо ҷойи адо 
кардани қарзи фарзандиву ватандорӣ, 
ҳамчунин, мактаби камолоти инсонӣ 
ва шуҷоату мардонагӣ ҳисоб мекунанд:

«Барои насли наврас яке аз 
муҳимтарин мактаби обутоби ҳаёт 
хизмат дар сафи Қувваҳои мусаллаҳи 
мамлакат аст. Маҳз дар ҳамин ҷо 
ҷавонписарон шуҷоату мардонагӣ 
омӯхта, муқаддастарин арзиши ҳаёт 
– дӯст доштан ва содиқона муҳофизат 
кардани хоки поки Ватани азизро ёд 
мегиранд. Хизмат дар сафҳои Артиши 
миллӣ бояд қарзи виҷдон ва ҳаққи фа-
рзандии ҳар як ҷавони далер бошад. 
Муҳофизати Ватан муҳофизати обу хо-
ки муқаддаси бобокалонҳои номовари 
мост. Касе, ки аз хизмати Ватан саркашӣ 
мекунад, аз хизмати падару модар, аз 
эҳтироми хоҳару бародари худ саркашӣ 
мекунад. Даъват ба хизмати ҳарбӣ бояд 
ид бошад».

Муҳтарам Ҷаноби Олӣ дар ин замина 
бо овардани мисолҳо аз таърихи пурша-
рафи аҷдодони тоҷикон ба ҷавонон ёд-
рас мекунанд, ки фарзандони барӯманди 
миллати тоҷик ҳамеша ва дар ҳама давру 
замон муҳофизати Ватан, анъанаҳои аси-
ли миллӣ ва ҳувияти таърихии худро 
ҳифз намуда, бо душманон муборизаҳои 
беамон мекарданд ва аз худ беҳтарин 
намунаҳои шуҷоату қаҳрамонӣ нишон 
медоданд. Сардори давлат таъкид ме-
кунанд, ки корнамоиҳои Спитамени 
диловар, Деваштичи ватандӯст, Темур-
малики сафшикан ва Восеи шуҷоъ, ки 
парчами озодиву истиқлолиятро баланд 
афрохта, дар миёни ҳазорон марди да-
лер ифтихори миллӣ ва нангу номуси 
ватандориро бедор мекарданд, баъди 
садсолаҳо низ ҳамчун намунаи олии 

ватандӯстӣ ҷовидона мемонанд.
Роҳбари хирадманди тоҷикони 

дунё муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ҷонфидоиҳои насли бузурги моро дар 
давраи Ҷанги Бузурги Ватанӣ тимсо-
ли олии ватандӯстӣ, ваҳдат, шуҷоату 
мардонагӣ тавсиф намуда, барои 
насли ҷавон дарси ибрат ва сабақи 
ҷовидона меҳисобанд: «Мо имрӯз 
ҳам бо гузашти даҳсолаҳо бо камоли 
ифтихор номи қаҳрамонон ва фидо-
корони Ҷанги Бузурги Ватаниро ёдо-
вар мешавем, хотираи онҳоро пос ме-
дорем. Ягон муҳорибае набуд, ки дар 
он тоҷикон ҳамроҳи намояндагони 
миллатҳои дигар иштирок накарда бо-
шанд. Маҳорат, диловарӣ, мардонагӣ, 
шуҷоат ва қаҳрамониҳое, ки фарзандони 
Тоҷикистон дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ 
нишон додаанд, сазовори таҳсин аст. 
Барои корнамоиҳои ҷангӣ 72 нафар фа-
рзандони Тоҷикистон сазовори унвони 
олии «Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ» 
шудаанд ва 17 нафар ҳамдиёрони мо 
бо ҳар се дараҷаи ордени «Шараф» 
сарфароз гардидаанд. Қаҳрамонии 
онҳо ҳамеша ифтихори халқи тоҷик ва 
илҳомбахши Артиши миллии Ҷумҳурии 
соҳибистиқлоли Тоҷикистон хоҳад буд».

Дар тарбияи насли наврас ва 
омода кардани ӯ барои ҳифзи Ва-
тан, дастовардҳои истиқлолият ва 
ваҳдату ягонагии мардуми мамлакат 
нақши адабиёт хеле муҳим аст. Пе-
швои фарҳангсолори миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон нақши созандаи 
адибон ва адабиётро махсусан қайд кар-
да, гуфтаанд, ки адабиёт каломи бадеӣ, 
эҳсоси ватандӯстӣ ва нангу номуси ва-
тандории мардумро ба ҷӯш меоварад: 
«Ваҳдати миллӣ, ҳисси ватандӯстӣ, 
кӯшиши пойдору устувор нигоҳ дошта-
ни Ватани аҷдодӣ мавзуъҳое ҳастанд, ки 
ҳамеша диққати аҳли илму адабро ба худ 
ҷалб менамуданд. Фирдавсии бузургро 
бе Ватани азизаш тасаввур кардан имкон 
надорад. «Шоҳнома» дар замоне эҷод 
гардид, ки аз як сӯ ҳокимияти миллии 
мо – давлати Сомониён рӯ ба шикаст 
ниҳод, аз сӯи дигар ҷойи арзишҳои 
бостонии Аҷамро арзишҳои сифатан 
нави исломӣ фаро мегирифт. Фирдавсӣ 
тавонист, ки ба ранҷу азоби тоқатфарсо 
нигоҳ накарда, бо сухани ҷаззоби шо-
ирона Аҷамро аз нав зинда карда, ме-
роси бузурги фарҳангӣ ва анъанаҳои 

ватандӯстии халқашро барои наслҳои 
оянда ба ёдгор бимонад.

Ё дур нарафта, адибони асри ху-
дамонро гирем. Маҳз ѓурури миллӣ, 
кӯшиш барои бақои Ватан ва нигоҳ дош-
тани фарҳанг ба Садриддин Айнӣ имкон 
дод, ки очерки пурмӯҳтавои «Темурма-
лик»–ро нависад. Ба азобу шиканҷа ва 
калтаккӯбиҳо нигоҳ накарда, устод Айнӣ 
таърихи адабиёти моро эҷод кард, вай 
собит намуд, ки халқи тоҷик на танҳо 
вуҷуд дорад, балки дорои тамаддуни 
бостонӣ ҳам мебошад.

Мирзо Турсунзодаи ҷавон на фақат 
бо шеърҳои хубаш, балки ҳамроҳи 
ҳазорҳо ватандӯстон кӯҳҳои касногу-
зарро шикофта, ба маркази Помир роҳ 
баровард...

Фидокории Бобоҷон Ѓафуров, ки 
барои Ватани азизаш ҳам бо қалам ва ҳам 
бо кори амалӣ хизмати арзанда карда-
аст, чӣ тавр фаромӯш мешавад? Китоби 
ҷовидонии ӯ «Тоҷикон» муосирони 
моро бо таърихи Ватан пайваст».

В оқеан,  Пешвои муаззами 
миллат, Қаҳрамони Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёдгу-
зору таҳкимбахши Артиши миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, барои 
мустаҳкам намудани заминаи моддию 
техникии он, ҷалби ҷавонон ба хизма-
ти содиқонаю софдилона ва дастгирии 
ҳамаҷонибаи хизматчиёни ҳарбӣ тамоми 
нерӯву тавоноӣ ва ѓамхориҳои падаро-
наи хешро сафарбар месозанд.

Бинобар ин, ҳамаи мо, ки дар на-
зди халқу Ватан вазифадор ҳастем, 
бояд сулҳи пойдор ва якпорчагии 
Тоҷикистони азизро чун гавҳараки чашм 
ҳифзу нигаҳбонӣ кунем. Халқи мамлакат 
ва Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои 
мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бовар 
кунонем, ки бо хизмати намунавӣ, бо 
меҳнати созанда, бо дарки баланди 
масъулияти инсонӣ қудрати иқтисодӣ ва 
нерӯи мудофиавии давлатамонро афзун 
менамоем. Бо дилу ҷон ба Ватан хизмат 
карда, доимо бар он кӯшем, ки кишвари 
маҳбубамон ҷавлонгоҳи меҳнату зин-
дагии осоишта, хуррамбоѓи фароѓату 
роҳати пирон ва дунёи равшану босафои 
кӯдакону ҷавонон бошад. Чунки мо ме-
донем: «Хизмат кардан ба Ватан вазифаи 
муқаддас ва шарафи бузург аст!»

ЭМОМАЛЇ РАЊМОН – 
БУНЁДГУЗОРИ АРТИШИ МИЛЛЇ

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки: 
«Ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳкими истиқлолият ва 

иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст».

Орифӣ Озар 
БАҲРОМЗОД А, 

магистранти Академия
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Асосог узори с улҳу ва ҳ дати 
миллӣ – Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таво-
нист, ки миллатро аз хатари ба 
ҳалокат расидану парешонӣ наҷот 
диҳад. 

Расидан ба истиқрори сулҳ дар ки-
швар маҳз натиҷаи хиради воло ва 
ташабусҳои сулҳофаринии президенти 
кишвар Эмомалӣ Раҳмон буд. Бо ку-
шиш ва талошҳои ҳамаҷонибаи Пешвои 
миллат Тоҷикистони тозаистиқлол аз 
буҳрони ҳамаҷонибаи сиёсӣ, иқтисодию 
иҷтимоӣ ва фарҳангию маънавӣ раҳо 
ёфта, баҳри рушду камоли иҷтимоӣ, 
иқтисодӣ ва зеҳнии ҳар як шаҳрванди 
кишвар заминаи уст у вор фароҳам 
овард. Ҳамзамон дар ин фазои оро-
му осуда ҳаёти шаҳрвандони кишвар 

рӯ ба пешравӣ ниҳодааст. Онҳо бо 
шукргузорӣ аз суботи мавҷудаи кишвар 
баҳри зиндагии арзанда дар ҷомеа ва 
мустаҳкамии давлатдории миллиамон 
камари ҳиммат мебанданд.

Қавлу қасам, вафодорӣ, меҳрубонӣ.
ҷ а с о р а т у  ш у ҷ о а т ,  ҷ а в о н м а р д ӣ , 
садоқат у му ҳ аббат ва ният у қа лби 
поки Пешвоямон буд , ки 8-уми де-
кабри соли 1992 ба тамоми гу резаго-
ни бу рунмарзӣ му роҷиат ва аз онҳо 
бозгашт ба Ватанро тақозо намуд. Дар 
он му роҷиатнома омада буд: «Пада-
ру модарони меҳрубон ва хоҳарону 
додарони гиромӣ! Ха лқи мо имруз 
душвортарин ва фоҷианоктарин дав-
рони таъри хиро аз сар г узаронида 
истодааст. Ҳақиқат талх аст, вале мо 

бояд иқрор шавем, ки қувваҳои муай-
ян сабабгори фоҷиаи миллат гаштанд. 
Ман ба ҳар яки шумо дар ин рузҳои 
барои Ватан душвор му роҷиат карда, 
ба ақлу заковати шумо, ки ворисони 
фарзандони баруманди тоҷик ҳастед , 
бовар мекунам. Ман қасам ёд меку-
нам, ки тамоми донишу таҷрибаамро 
барои ҳ ар як хона ва ҳ ар як оила 
барқарор шудани с улҳ равона карда, 
барои г улг улшукуфии ватани азизам 
садоқатмандона меҳнат мекунам. Ба-
рои ноил шудан ба ин нияти муқаддас, 
агар лозим шавад , ҷон нисор мекунам, 
чунки ман ба ояндаи неки Ватанам ва 
ҳаёти хушбахтонаи халқи азияткаши-
даам боварӣ дорам…”

Ҳар як инсони комил дар зиндагии 

худ нафареро чун идеал эътироф наму-
да, кӯшиш менамояд, ки ба монанди он 
сухан гўяд, рафтор кунад ва ҳатто шакли 
зоҳириашро мутобиқ созад , яъне ҳар 
як инсон намунаи ибрати худро бояд 
дошта бошад. Танҳо он нафар намунаи 
ибрат шуда метавонад , ки дар рафтор, 
гуфтор ва кирдори ў нуқсон ҷой на-
дошта бошад. Хирадмандию ҷасурӣ, 
ростқавлию бовиҷдонӣ, дастгирию ма-
дадгори ниёзмандон будани Пешвои 
миллат аст, ки хурду калони тоҷику 
Тоҷикистонӣ ин марди ҷасури миллат-
ро барои хеш ибрат (идеал) ҳисобида, 
аз мактаби сулҳофариву ватандўстиаш 
баҳрабардорӣ мекунанд.

Д АВЛАТОВА З.,
магистрант

САРНАВИШТСОЗИ МИЛЛАТ

А ртиши миллӣ ҳамчун сипа-
ри боэътимоди  Ватан  аз рӯзҳои 
на хустини таъсисёбӣ таъмин-
кунандаи амнияти сартосарӣ ва 
сулҳу ваҳ дати миллӣ буда, имрӯз 
тамоми ҷузъу том ҳои он ба ҳри 
осоиштагии зидагии  мардуми 
кишвар содиқона хизмат намуда 
истодаанд . 

Қувваҳои Мусаллаҳ чун такягоҳи дав-
лат  ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
23 феврали соли 1993 таъсис ёфта, 
инак т ӯли  28 сол мешавад , ки дар 
нигоҳдошти фазои сулҳу суботи ин са-
рзамини биҳиштӣ саҳми арзандаи худро 
мегузорад. Имрӯз  афсарону сарбозони 

Қувваҳои Мусаллаҳ ба савганди ҳарбии 
хеш содиқ буда рисолати фарзандии 
худро дар назди Ватан-Модар  ва халқу 
давлат бо сарбаланди адо карда тамоми 
донишу таҷриба, малакаву маҳорати 
худро ба хотири ҳифзи дастовардҳои 
Истиқлоли давлатӣ сафарбар намудаанд.

Бо ба даст омадани Истиқлоли 
давлатӣ бо та лошҳои  Асосг узори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президети  Ҷумҳу рии Тоҷикистон 
муҳтарам  Эмомалӣ Раҳмон муддати  
28 соли соҳибистиқлоли дар тамоми 
соҳаҳои кишвар дигаргуниҳои азим ба 
вуқуъ омаданд. Қатори дигар соҳаҳо 
солҳои аввали соҳибистиқлолӣ сиёсати 
давлатӣ дар самти ҳарбӣ яке аз паҳлуҳои 
муҳимми давлат ва Ҳукумати кишвар 

қарор гирифт ва бо талошҳои  Пешвои 
муазами  миллат, Сарфармондеҳи Олии 
Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар муҳтарам 
Эмомали Раҳмон Артиши миллии  ки-
швар дар тӯли  28 сол аз бисёр имтиҳону 
озмоишҳои  сахту сангин бо сари ба-
ланд гузашта, дар ин муддати кутоҳ ба 
як сохтори боэътимод табдил ёфт.

Баъ д и  по ш  х у рд ан и  Ит т и ҳ од и 
Ш ӯ р а в ӣ  м и л л а т и  к у ҳ а н б у н ё ду 
соҳибтамаддуни  тоҷик дар шарои-
ти  душвору ноором  марҳилаи нави 
давлатдории  худро оғоз намуд. Дар 
ин  давраи вазнину ҳасос  дар назди 
роҳбарияти сиёсии давлат  вазифаҳои 
басо мураккабу  муҳим - ба эътидол 
овардани  авзои сиёси, мутаҳ ҳид на-
мудани миллати тоҷик , роҳ  надодан 

ба амалҳои тахрибкоронаи  гурӯҳҳои 
силоҳбадаст , пешгирии ҷинояткорӣ, 
нигоҳ доштан ва барқарор намудани  
иқтисоди косташуда  ва таъмини фаъо-
лияти  мақомоти давлати вогузор гарди-
да буданд. Ҳукумати мамлакат аз рӯзҳои 
аввал дарк кард ки иҷрои ин вазифаҳо 
бидуни Қувваҳои Мусаллаҳ ва неруи 
таъминкунандаи амнияту субот амалӣ 
шуда наметавонад. 

Шароити имруза тақозо менамояд , 
ки дар тамоми соҳаҳои кишвар, аз ҷумла 
соҳаи ҳарбӣ таҷрибаи пешқадамро 
ҷорӣ намоем. Ҳамин аст, ки бо ҳидояту  
талошҳои бевоситаи Сарфармондҳи 
олии  Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар 
вазорати  мудофиа аз рузҳои  аввали 
таъсисёбии Артиши милли ҳакориҳои 
судманди ҳарбӣ ва ҳарбӣ техникиро  ба 
роҳ монда, дар ин муддат ба натиҷаҳои 
муайян ноил гардидааст. 

АРТИШИ МИЛЛЇ - 
ТАКЯГОЊИ БОЭЪТИМОДИ ДАВЛАТ

Алишери ҲАБИБУЛЛО,
 донишҷӯи Академия
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МУАССИС: Академияи идоракунии
давлатии назди Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳайати мушовара:
Раҳмон Озода Эмомалӣ, Абдуҷаббор Раҳмонзода,

Асадулло Раҳмон, Абдухалил Ғафурзода

Рӯзнома дар Вазорати фарҳанги 
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти 

№145/РЗ-97 аз 28 июли соли
2019 ба қайд гирифта шудааст.

Дар рӯзнома ба хотири
чандандешагӣ матолибе низ

нашр мешавад, ки идораи
нашрия зимнан метавонад

бо муаллифон ҳамақида на-
бошад ва масъулияти онро

ба дӯш нагирад.

Тарроҳ: Умед Султонов

Нишонии рӯзнома:
734003, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ш. Душанбе,
 кӯчаи Саид Носир, 33,

Тел: 881-88-80-41
E-mail: sarvar.did@mail.ru

Рӯзнома дар 
нашриёти 

«Мега-принт»
бо теъдоди 1000

нусха ба нашр
расид.

Ҳайати таҳририя:
Д.Сафаров,
А.Комилбек,

З. Аҳмадзода, 
С. Исматов,

И.Абдуалимзода, 
О.Бобозода

Ҳайати эҷодӣ:
П.Абдуллоева,

С.Таиров

Котиби масъул: 
Х.Мавлонов

САРМУҲАРРИР: Раҳматулло КАРИМОВ

Дар таърихи инсоният асри ХХ дар ҳамаи 
самтҳо, равияҳои зиндагӣ ва фаъолияти чӣ ин-
сон, чӣ ҷамъият, чӣ соҳаҳои илмӣ ва таълимӣ 
хоҷагии халқ мақоми устуворе гузошт, ки нисбат 
ба давраҳои то асри мазкур мавҷудбуда куллан 
фарқ мекунад. Дар ин марҳила иқтисодиёт, ил-
ми иқтисод, системаи илмҳои иқтисодӣ, ҳаёти 
иқтисодии ҷамъият беистисно мебошад.

Фанни эконометрика асосан баъд аз солҳои 2000-
ум сар карда дар нақшаи таълимии факултетҳои равияи 
иқтисодии муассисаҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳамчун фанни ҳатмӣ дохил карда шудааст. Ин қарор 
имконият медиҳад, ки дар донишгоҳҳои ҷумҳурӣ 
иқтисодчиёни баландихтисос тайёр намуда, таҳсили 
иқтисодии олиро ба сатҳи савияи баланди дониши 
иқтисодчиён-донишҷӯёни донишгоҳҳои мамлакатҳои 
хориҷии дуру наздик, хусусан, мамлакатҳои Европа ва 
Ғарб наздик кунад. Дар ин ҷо мутахассисони касбӣ низ 
истисно нестанд.

Омӯхтани эконометрия дар назар дорад, ки 
донишҷӯён ба як қатор фанҳои иқтисодӣ, оморӣ 
ва риёзӣ, мисли назарияи иқтисодӣ ва ҷузҳои тар-
кибии он микроиқтисодиёт, мезоиқтисодиёт 
ва макроиқтисодиёт, омори иқтисодӣ, алгебраи 
матритсавӣ, алгебраи векторӣ, омори риёзӣ, назарияи 
умумии омор, омори иқтисодӣ, иқтисоди кишоварзӣ, 
илмҳои технологӣ оид ба тайёр намудани маҳсулоти 
саноатӣ, растанипарварӣ ва чорводорӣ ва коркард 
кардани онҳо, маркетинг ва ғайраҳо шинос мебошанд. 

Чӣ тавре, ки маълум аст, хоҷагиҳо маҳсулот 
истеҳсол карда, саъю қӯшиши худро асосан ба се 
самт (ҷониб) - и бо ҳам алоқаманди зерин равона 
мекунанд:

1. Баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот.
2. Зиёд кардани рақобатнокии корхона ва 

маҳсулотҳои истеҳсолкардашуда. 
3. Баланд бардоштани сифати маҳсулот. 
Барои амалӣ гардонидани фаъолиятҳои худ 

хоҷагиҳо аз принсипҳо, ақида, нуқтаи назари 
истеҳсоли самаранок ва воситаҳои инструмента-
лии идоракунӣ истифода мебаранд. Яке аз чунин 
воситаҳои инструменталии идоракунӣ маҷмӯи усулҳо 
ва моделҳои эконометрия мебошад. Донистани ҷой ва 
нақши тадқиқотҳои эконометрӣ дар таҳлили иқтисодӣ, 
дар ҳамаи марҳилаҳои банақшагирии стратегии сикли 
ҳаёти маҳсулот ва идоракунии фаврӣ идоракунии 
ҳар як марҳила ва таҳлил кардани лоиҳаи дурнамоҳо 
беҳад аҳамияти калон дорад. Пеш аз қабул кардани 
ягон қарори идоракунӣ тартиб додани моделҳои 
эконометрии пешгӯикунӣ (ояндабинӣ) зурур аст. Бо 
истифодабарии ин моделҳо ҳисоб кардани оқибатҳои 
қарори қабулшаванда мумкин аст. Пас аз он ҳалли 
оптималӣ интихоб карда мешавад. 

Вазифаи асосии эконометрия дарёфт (ҳосил) 
кардани дурнамои ҷараёнҳои иқтисодиёт, ки барои 
қабул кардани қарорҳои идоракунӣ истифода бурда 
мешавад. Ҳамаи моделҳое, ки саҳеҳии дурнаморо 
баланд ё ин ки зиёд мекунад, беҳад муҳим (қиматбаҳо 
ё арзанда) мебошад ва ба фонди тиллоии на фақат 

тадқиқотҳои эконометрӣ, балки тадқиқотҳои риёзии 
иқтисодиёт низ дохил карда мешавад. 

 Қайд кардан лозим аст, ки гузаронидани 
тадқиқотҳои эконометрикӣ дар фазои номуайяни 
иқтисоди бозоргонӣ мақсади ягона набуда, балки 
яке аз инструментҳои асоситарини амалӣ дар роҳи 
ҳал намудани муаммоҳо ва занҷири беҳтар наму-
дани ҷараёнҳо мувофиқи сикли Деминг: ба нақша 
гир (банақша дарор), иҷро кун, таҳлил намо, такмил 
деҳ мебошад. Аз ин лиҳоз, эконометрия дар соҳаи 
иқтисодӣ ва идоракунӣ мисли микроскоп дар илмҳои 
табиатшиносӣ ва реактивҳои химиявӣ хизмат мекунад. 

Объекти эконометрия аз ҷараёнҳои иқтисодие, ки дар 
системаи иқтисодии ҷамъият ҷой дорад, иборат мебошад.

Предмети эконометрия баҳои миқдории 
алоқамандиҳои байни ҳодисаҳои тасодуфӣ, нишонаҳо, 
нишондиҳандаҳо, омилҳо, тағйирёбандаҳои объектҳои 
иқтисодӣ, санҷиши модели назариявии ҷараёнҳои 
иқтисодии воқеӣ, ҳақиқӣ, ё ин ки амалӣ барои дарёфт 
намудани дурнамоҳои фаъолияти системаи иқтисодӣ 
мебошад.

Мақсади эконометрия аз таъин намудани баҳо 
(баҳодиҳии)-и дурнамоҳои нуқтавӣ ва интервалии 
фаъолияти маҷмӯи генералии объектҳои системаи 
иқтисодӣ дар асоси ҳисобкуниҳо аз рӯйи маълумотҳои 
маҷмӯи интихобӣ ё ин ки амалигардонидани 
ҷараёнҳои тасодуфӣ иборат мебошад. Вобаста аз 
мақсади фан вазифаҳои он бармеояд.

Вазифаҳои эконометрия дар замони муосир аз ду 
гурӯҳи калони зерин иборат мебошад.

1. ВАЗИФАҲОИ СТРАТЕГӢ.
• Муҳайё намудани шароитҳои самаранок барои 

истифодабарии моделҳои эконометрӣ;
 • Кор карда баромадани усулҳои эконометрие, ки 

саҳеҳии дурнаморо баланд бардошта (зиёд карда) та-
вонад;

 • Кор карда баромадани роҳҳои ҳисоб кардани 
коэффисиентҳои моделҳо дар ҳолати вайрон кардани 
заминаи усули квадратҳои хурдтарин;

 • Муайян кардани соҳаи самаранок истифодабарии 
эконометрия. 

2. ВАЗИФАҲОИ ТАКТИКӢ.
 • Тартиб додани модели риёзӣ бо назардошти 

хосиятҳои объектҳои иқтисодӣ;
 • Муайян кардани коэффисиентҳои модели риёзии 

ҷараёнҳои иқтисодӣ;
 • Гирифтани (кор карда баромадани) дурнамои 

нуқтавӣ ва интервалии ҷараёнҳои иқтисодӣ;
 • Ҳисоб намудани баҳои сифати модели гирифта-

шуда.
Усулҳои эконометрия аз рӯйи аломатҳои 

мувофиқ аз чор гурӯҳи калони зерин иборат аст: 
10. Усулҳои муайян кардани коэффесиентҳои 

регрессионӣ.
20. Усулҳои тартиб додани моделҳои фаъолияти 

объектҳои иқтисодӣ.
30. Усулҳои интихоби маълумотҳо аз маҷмӯи 

генералӣ.
40. Усулҳои таҳлили маълумотҳои интихобӣ: фазоӣ, 

вақтӣ ва фазоию вақтӣ.

  МАҚСАДИ ОМӮЗИШИ 
ФАННИ ЭКОНОМЕТРИЯ 

Дар замони муосир аз мутахассисон дар фаъолия-
ти соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт: идоракунӣ, ташки-
ли истеҳсолот, молия ва қарз, маркетинг ва ғайраҳо 
татбиқ намудани усулҳои замонавӣ (ҳозиразамонро), 
донистани ғояҳои иқтисодии ҷаҳонӣ, фаҳмидани за-
бони илмӣ, татбиқ карда тавонистани усулҳои таҳлил, 
банақшагирӣ, баҳисобгирии идоранамоӣ (идоракунӣ), 
баҳисобгирии истеҳсолот ва донистани роҳҳои тар-
тиб додани пешгӯикунии рушди ҳодисаҳоро талаб 
ва тақозо мекунад. Аксари усулҳои нави тадқиқоти 
иқтисодиёт ба моделҳо, консепсияҳо ва услубҳои 
(тарзҳои) эконометрӣ асос карда шудааст. 

Бе мукаммал донистани асосҳои эконометрия дар 
фаъолияти амалӣ истифода бурдани усулҳои экономе-
трия беҳад мушкил мебошад. Хондан ва фаҳмидани 
адабиёти иқтисодии ҳозиразамон низ тайёрии хуби 
эконометрикиро тақозо мекунад.

Эконометрия дар қатори фанҳои асосии таъ-
лимоти иқтисодӣ дохил мешавад. Эконометрия ин 
илме мебошад, ки ифодаи миқдории алоқамандиҳои 
воқеаҳои ҷараёнҳои иқтисодиро дар асоси наза-
рияи иқтисодӣ, риёзию оморӣ, омори иқтисодӣ, 
инструменталӣ баҳо медиҳад.

Эконометрия бо муайянкунии қонуниятҳои 
алоқамандиҳои миқдории аниқӣ дар ҳаёти иқтисодӣ 
(махсус дар шароити иқтисоди бозор) мушоҳида карда 
мешавад, машғул мебошад, ки бо ин мақсад усулҳои 
омориро истифода мебарад. Нуқтаи назари (муноси-
бати) оморӣ дар ченкуниҳои эконометрӣ нисбат ба 
муносибатҳои дигар фанҳо бартаридошта мебошад.

Аҳамияти амалии (таҷрибавии) эконометрӣ аз 
он иборат аст, ки он дар байни назарияи иқтисодӣ ва 
амалии иқтисодӣ ҳалқаи мустаҳками пайвасткунанда 
мебошад. Эконометрия усулҳои андоза (чен) кардан, 
усулҳои баҳодиҳии параметрҳои моделҳои микро-
мизо- макроиқтисодиётро медиҳад.

Усулҳои эконометрия ба хатогиҳои ченкунии 
бузургиҳои иқтисодӣ ва параметрҳои (бузургиҳое, ки 
ба модели риёзӣ- иқтисодӣ дохил буда, моҳияти дои-
мии худро фақат дар шароити як масъалаи иқисодию 
риёзии муайян нигоҳ медорад) моделҳо баҳо додан 
имконият медиҳад. Иқтисодчиёне, ки дорои ин усулҳо 
намебошанд, ҳамчун таҳлилкунандаи (аналитики) са-
маранок коркунанда шуда наметавонад. Идоракунан-
дае, ки аҳамияти усулҳои эконометриро намефаҳмад, 
мутахассисе мебошад, ки барои қабул кардани қарорҳо 
ба хатогӣ роҳ медиҳад. Дар замони муосир, дар фазои 
иқтисоди бозоргонӣ бе донистани усулҳои эконо-
метрия сохтан ё ин ки тартиб додани ягон дурнамои 
боэътимод ғайриимкон мебошад. Муваффақиятҳое, 
ки намояндагони соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт дар 
идоракунӣ ва ташкили истеҳсолот, корҳои бонкӣ, 
молия ва қарз, бизнес ва ғайраҳо ҳама вақт интизор 
ҳастанд, дар зери хатар ё аломати савол қарор доранд. 

Муаммои баҳодиҳии параметрҳои модели 
эконометрӣ дар ҳолати тараққиёти ҳозиразамон (му-
осир, ҳозира) метавонад бо ёрии ягон намуд пакетҳои 
барномаҳои оморӣ ҳал карда шаванд. Аммо пакетҳои 

барномаҳои оморӣ ва компютерҳо фақат муаммоҳои 
ҳисоббарорӣ (ҳисобкунӣ)-ро ҳал мекунаду халос. 
Онҳо истифодабарандагонро аз зарурати донистани 
эконометрия озод намекунад, балки баръакс зиёд 
мекунад.

Бояд тазаккур диҳем, ки на ҳар гуна модели 
иқтисодӣ - риёзие, ки навиштани (ифода кардани) 
формулаи объекти иқтисодиро нишон медиҳад, мо-
дели эконометрӣ ҳисоб карда мешавад ё ин ки модели 
эконометрикӣ шуда метавонад.

Хар гуна модел фақат дар ҳамон вақт 
эконометрӣ ба ҳисоб меравад, ки агар он объекти 
тадқиқкардашавандаро дар асоси маълумотҳои омо-
рии амалӣ ифода кунанд, яъне дарҷ кунанд. Мута-
хассиси ҳозиразамон масъалаҳои ифода намудани 
ҷараёнҳои стохастикии истеҳсолию иқтисодиро аз 
ҷиҳати миқдорӣ ба дараҷаи аъло донистанаш ҳатмӣ 
аст. Ғайр аз ин қонуниятҳои пайдоиш, фаъолиятнамоӣ 
ва инкишофёбии ҳодисаҳои тасодуфиро муайян карда 
тавонистан, оид ба ин ҳодисаҳо маълумотҳо ҷамъ овар-
дан, коркард кардан ва шарҳ додани маълумотҳои омо-
риро тавонистан, аз усулҳои омори риёзии тадқиқоти 
иқтисодӣ истифода бурда тавонистанаш лозим ва 
зарур аст.

Мақсади омӯзонидани фанни эконометрия ба 
донишҷӯён баён намудани бо ҳам алоқамандии 
маълумотҳои асосӣ оид ба усулҳо, моделҳо ва 
услубҳое мебошад, ки онҳо барои муайян намудани 
қонуниятҳои назарияи иқтисодиро дар асоси омори 
иқтисодӣ бо истифодабарии инструментҳои риёзӣ 
ё ин ки оморӣ-риёзӣ аз ҷиҳати миқдор, омӯхтани 
малакаи миқдорӣ ва сифатӣ, асоснок намудан, қабул 
кардани қарорҳои идоракунӣ дар асоси маълумотҳои 
санҷидашударо истифода мебаранд.

Дар фанни эконометрия, ки ба донишҷӯён 
омӯзонида мешавад, дар рафти дарс шинос шудан 
бо масъалаҳои методологӣ ва назариявӣ, мафҳумҳои 
асосӣ ва дастгоҳҳои ҳисобкунии ҳалли масъалаҳо 
оварда мешавад, ки татбиқи онҳо дар ҳал кардани 
мисолҳои намунавӣ тасвир карда шуда, барои истифо-
да намудани дониши назариявӣ ва машқ кардан, мисол 
ва масъалаҳои алоҳида низ пешниҳод карда мешавад. 
То ин ки онҳо фанни мазкурро ба пуррагӣ омӯзанд ва 
дар ҷойи кори худ истифода бурда тавонанд.

Масъалаҳои асосии фанни эконометрия. 
Дар эконометрияи классикӣ асосан се гурӯҳ 

масъалаҳои калони зерин: (i) омӯхтани бозор (ii), 
тартиб додани дурнамоҳо (iii), барномасозӣ дида баро-
мада шуда, роҳҳои ҳалли онҳо нишон дода шуда бошад, 
он гоҳ дар замони муосир фазои татбиқи он беҳад 
васеъ шуда тамоми соҳаҳои хоҷагидорӣ, иқтисодӣ, 
молиявӣ ва идоракуниро фаро гирифтааст. Ҳамин 
тариқ, мо бо боварӣ гуфта метавонем, ки экономе-
трия илм оид ба қабул намудани қарори идоракунӣ 
дар фазои номуайяниҳои иқтисоди бозор мебошад. 

 
Ниёз ХУҶАҚУЛОВ, 

муаллими калони кафедраи таҳлили 
иқтисодӣ ва омор, 

Аълочии маориф ва илми Тоҷикистон 

ЭКОНОМЕТРИЯ ЭКОНОМЕТРИЯ 
Илм дар бораи қабул кардани қарори 

идоракунии иқтисодӣ дар шароити номуайянӣ


