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БО ТУ ДОРЕМ БО ТУ ДОРЕМ 
ИФТИХОРИФТИХОР

Эй абармарди замон, пушту паноҳи тоҷикон,
Шуҳрати миллат бибурдӣ ин замон то осмон.
Миллати садпораро воҳид намудӣ оқибат,
Тоҷики ман боз гардид соҳиби тахти каён.

Бо ту дорем ифтихор, эй Пешвои муҳтарам,
Аз ҷабинат гашта рӯшан осмони кишварам.

Аз ту пирӯз аст имрӯз бахти ман, иқболи ман,
Шоду масрур дар Ватан хеши ману атфоли ман.
Чун уқобон пар кашам андар фазои кишварам,
Қудрату зӯру тавон пайдо намуда боли ман.

Бо ту дорем ифтихор, эй Пешвои муҳтарам,
Аз ҷабинат гашта рӯшан осмони кишварам.

Тоҷикистон шуд гулистон аз талошу заҳматат,
Хонаи тоҷик мунаввар аз туву аз ҳимматат.
Тоҷикон дар рӯи олам сарбаланду сарфароз,
Ҷовидон пойдор бодо рӯи олам давлатат.

Бо ту дорем ифтихор, эй Пешвои муҳтарам,
Аз ҷабинат гашта рӯшан осмони кишварам.

Менамоям ман ба номи Пешвоям ифтихор,
Заҳмати ӯ кард обод кишвари доимбаҳор.
«Арчаи сабзе бигардӣ дар диёри тоҷикон»,
Ин дуо андар забони пиру барнои диёр.

Бо ту дорем ифтихор, эй Пешвои муҳтарам,
Аз ҷабинат гашта рӯшан осмони кишварам.
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Ман бо қатъият изҳор намудам, ки ҷонибдори бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ ҳастам.                                                
        Эмомалї Рањмон

ИЉЛОСИЯ БО РИСОЛАТИ 
ЭЊЁГАРЇ

ИШТИРОК ДАР ОЗМУН ХУД ЃОЛИБИЯТ АСТИШТИРОК ДАР ОЗМУН ХУД ЃОЛИБИЯТ АСТ

16-уми ноябри соли 1992 дар Ќасри 
Арбоби шаҳри Хуљанд Иљлосияи 16-уми 
Шурои Олии Љумҳурии Тољикистон 
(даъвати дувоздаҳум) баргузор гардид, 
ки дар таҳкими давлатдории миллї ва 
инкишофи ниҳодҳои демократї дар 
Тољикистон наќши беандоза бузург бо-
зид. Иљлосия хотима бахшидан ба љанги 
бародаркуш, пойдории миллати тољик, 
ташаккули давлати ҳуќуќбунёд, демо-
кратї ва дунявиро дар Тољикистон эъ-
лон намуд.

Дастоварди беназири ин љамъомад 
интихоби Асосгузори сулҳу ваҳдати мил-
лї, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалї 
Раҳмон ба сифати Раиси Шурои Олии 
Љумҳурии Тољикистон маҳсуб меёбад, 
ки дар нахустин суханронии пурэҳсоси 
худ тарафдорї аз ташкили давлати де-
мократї ва ҳуќуќбунёд, бозгардонидани 
гурезагон ба Ватан, талош барои сулҳи 
ҳамешагиро иброз доштанд: «Ман ба ҳар 
яки Шумо дар давраи барои Ватан хеле 
душвор мурољиат карда, ба аќлу зако-
вати Шумо, ки ворисони фарзандони 
барӯманди миллати тољик ҳастед, бовар 
мекунам. Ман ќасам ёд мекунам, ки та-
моми донишу таљрибаамро барои дар 
ҳар хона ва ҳар оила барќарор шуда-
ни сулҳ равона карда, барои гулгулшу-
куфии Ватани азизам садоќатмандона 
меҳнат мекунам. Барои ноил шудан ба 
ин нияти муќаддас, агар лозим шавад 
љон нисор мекунам, чунки ман ба оян-
даи неки Ватанам ва ҳаёти хушбахтонаи 
халќи азияткашидаам бовар дорам».

Дар умум, дар иљлосияи мазкур 74 
санади меъёрии ҳуќуќї, фармонҳо, 
ќарорҳо ќабул гардида, раисони 
кумитаҳо, комиссияҳои доимамалку-
нандаи Шурои Олї, раиси Шурои вази-
рон, аъзои Ҳукумат интихоб карда шу-
данд. Аз ин рӯ, бо боварии том метавон 
изҳор кард, ки Иљлосияи 16-уми Шурои 
Олї бунёдгузори асосҳои давлат ва дав-
латдорї, ниҳодҳо ва сохторҳои дахлдори 
давлатї буда, аз ҳама муҳимаш, боварии 
тамоми мардуми кишварро ба фардои 
дурахшон зинда кард. Дар дилҳо шуълаи 
умед барангехт. Дар натиљаи ризоияти 
љомеа нишонаҳои ваҳдати миллї зуҳур 

кард. Мардуми шарифи Тољикистон аз 
баромадҳои самимонаю пурэҳсоси Сар-
вари давлат руҳу илҳоми тоза гириф-
танд ва баҳри ободии диёри худ камар 
бастанд.

Иљлосияи таќдирсози мазкур, 
ҳамзамон, ваколати Сардори давлатро 
низ ба зиммаи Пешвои миллат гузо-
шта, он кас таъмини ҳуќуќу озодиҳои 
шаҳрвандон, Конститутсия ва ќонунҳои 
Љумҳурии Тољикистонро ба уҳда гириф-
танд. Дар андак муддат сиёсати хирад-
мандонаи Пешвои миллат назми љомеа-
ро ба вуљуд оварда, мардумро ба ояндаи 
дурахшон бовар кунонид.

Воќеан ҳам, Пешвои тољикони љаҳон 
муҳтарам Эмомалї Раҳмон бар савганди 
худ содиќ монда, барои ба даст овардани 
сулҳи тољикон нахуст дасти мардонагии 
худро ба сӯи мухолифини ҳукумат дароз 
карда, сулҳи љовидонаи тољиконро ба 
даст оварданд. Тамоми нерую ғайрат ва 
ҳастии худро барои ояндаи дурахшони 
Ватан, пойдории сулҳу субот, ваҳдати 
миллї ва зиндагии пурсаодати халќи 
Тољикистон сарф намуданд. Ҳалќаҳои 
аз ҳам гусастаи Тољикистонро ба занљи-
раи мустаҳками иттиҳод пайваста, мил-
лати азияткашидаи тољиконро аз вартаи 
ҳалокат ва нобуд  раҳої бахшиданд.

Маҳз бо шарофати Иљлосияи 16-уми 
Шурои Олии Љумҳурии Тољикистон 
(даъвати дувоздаҳум) Љумҳурии Тољи-

кистон пас аз ба даст овардани истиќ-
лол бо роҳи райъпурсии умумихалќї 
Ќонуни асосии кишварро таҳия ва ќа-
бул намуд. Конститутсияи Љумҳурии 
Тољикистон самтҳои асосии пешрафти 
ҳокимияти давлатї ва таъмини ҳуќуќу 
озодиҳои инсону шаҳрвандро мушаххас 
муайян намудааст.

Давраи навини ќонунгузории ки-
швар аз ин иљлосияи таќдирсоз оғоз 
гардидааст ва дар маљмуъ, Иљлосияи 
16-уми Шурои Олї тадбирҳои муҳими 
сарнавиштсози зеринро анљом дода-
аст: роҳбарияти нави сиёсии мамлака-
тро таҳти сарварии муҳтарам Эмомалї 
Раҳмон интихоб намуд, сохтори консти-
тутсиониро дар мамлакат барќарор сохт, 
хатари пош хӯрдани Љумҳурии Тољикис-
тон ва парокандагии миллатро пешгирї 
намуд, тадбирҳои мукаммали аз буҳрони 
сиёсї, иќтисодї, фарҳангї ва маънавї 
баровардани љомеаро ба миён гузошт, 
самтҳои асосии сиёсати дохилии мам-
лакатро аниќ ва мавќеи байналмилалї 
ва сиёсати хориљии кишварро муайян 
сохта, барои ҳамкориҳои судманд бо 
кишварҳои љаҳон роҳ кушод, ќонунгу-
зории љумҳуриро устувор намуд ва ба 
рушди он замина гузошт.

Дар Иљлосияи 16-уми Шурои Олї бо 
ташаббуси бевоситаи Эмомалї Раҳмон 
зербинои кохи бегазанди сулҳ ва ризо-
ияти миллии тољикон гузошта шуд. Да-
стоварди бузургтарини мо, ки на танҳо 
наслҳои имрӯзаи кишвар, балки наслҳои 

оянда низ бо ифтихор ба забон меоранд, 
таъмини сулҳу осоиши миллат ва ризои-
яти љомеаи Тољикистон мебошад.

Баҳри мо - омӯзгорон аз тарафи дав-
лату ҳукумат, бевосита аз тарафи Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллї, Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољики-
стон муҳтарам Эмомалї Раҳмон тамоми 
имконоту шароитҳои мусоид баҳри зин-
дагии шоиста муҳайё карда шудааст.

Аз номи худам ва аз номи коллек-
тиви бисёрнафараи кормандон, усто-
дону донишљӯёни ДДМИТ љавобан ба 
ҳамаи ин ғамхориҳо ваъда медиҳем, ки 
ҳар як лаҳза зиракии сиёсиро аз даст 
надода, пайваста аз пайи таҳким бах-
шидан ба пояҳои давлатдорї, баланд 
бардоштани сатҳи сифати таҳсилот, бо 
воя расонидани кадрҳои баландихти-
соси соҳибкасб баҳри обод гардонида-
ни Ватани маҳбубамон - Тољикистони 
беназир самимона хизмат намуда, љо-
нибдор ва пайравони асили сиёса-
ти сулҳпарваронаи Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалї Раҳмон мебошем. 
Боварии комил дорам, ки миллати 
тољик бо роҳбарии хирадмандонаи 
Пешвои муаззами худ ба ҳадафҳои стра-
тегии рушд ноил мегардад.

Љашни 30-солагии Иљлосияи 16-уми 
Шурои Олї муборак бод! 

Ректори ДДМИТ
Абдуалимзода Њакимбек Абдуалим

Бо ташаббуси Донишгоҳи дав-
латии молия ва иќтисоди 

Тољикистон Озмуни љумњуриявии 
донишљӯёни муассисањои тањсилоти 
олии касбї таҳти унвони «Бењтарин 
донандаи Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон» санаи 22 ноябри соли 
2022 баргузор гардид. Онро бо суха-
ни ифтитоњї ректори донишгоҳ Ња-
кимбек Абдуалимзода оѓоз намуда, 
изњор дошт, ки донишгоњ љињати дар 

амал татбиќ намудани сиёсати мао-
рифпарваронаи Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат, Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон муњта-
рам Эмомалї Рањмон дар пайравї 
ба озмунњои љумњуриявї ва наќшаи 
чорабиниҳои донишгоҳї дар асоси 
дастуру супоришҳои Вазорати мао-
риф ва илми Љумҳурии Тољикистон 
бахшида ба 28-умин солгарди ќабули 
Конститутсияи Љумҳурии Тољикис-

тон ва 30-солагии Иљлосияи 16-уми 
Шурои Олї ин озмуни љумҳуриявиро 
баргузор менамояд.

Маќсад аз баргузории озмуни 
мазкур љалби бештари донишљӯён ба 
дарки моҳияти меъёрҳои Конститут-
сияи Љумҳурии Тољикистон, муайян 
намудани беҳтарин донандагони Кон-
ститутсияи Љумҳурии Тољикистон, 
таќвияти донишњои њуќуќии љавонон, 
дарёфт ва ҳавасманд гардонидани ља-
вонони лаёќатманд мебошад, гуфт 
ректор.

Дар њаќиќат, баргузор намудани 
чорабиниҳои илмї миёни донишљўён 
барои баланд бардоштани завќи ки-
тобхонї, азхуд намудани донишҳои 
ҳуќуќї, санљидани донишу малакаи 
худ, пайдо намудани робитаи зич бо 
дигар муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбии кишвар ва мубодилаи таљриба 
мусоидат менамояд.

- Баргузории озмуни «Беҳтарин до-
нандаи Конститутсия» бе сабаб нест. 
Зеро њуќуќ асоси мављудияти инсон 
аст. Шахс вазифадор аст ҳуќуќҳои ху-
дро дар шакли дуруст, бидуни зарар 
ба љамъият ва давлат, ҳуќуќу озодиҳои 
шаҳрвандони дигар амалї намояд. 
Мањз ҳаётбахшии дониш муњимтарин 
принсипи тарбияи њуќуќї мебошад, - 
гуфт Абдуалимзода Њ. 

Озмуни мазкур аввалин чорабинии 
илмї дар мавзуи Конститутсия дар 

кишвар ба ҳисоб рафта, минбаъд низ 
њамасола баргузор хоҳад шуд.

Ќайд кардан ба маврид аст, ки дар 
озмун 30 иштирокчї - донишљўёни 
беҳтарин аз минтаќаҳои Хатлону Суғд, 
Рашт ва шаҳри Душанбе аз 13 муассисаи 
тањсилоти олии касбии љумњурї љамъ 
омада, дар назди аъзои комиссияи са-
лоњиятнок дониши худро санљиданд.

Њамин тавр, ѓолибон муайян 
гардиданд, Њумайнї Носиров, до-
нишљўи курси 4 факултети менељ-
мент ва њуќуќи иќтисодии ДДМИТ 
ва Шаҳром Ғуломализода, донишљўи 
ДМТ љойњои якумро соњиб гаштанд. 
Се љойи дувум муайян гардид, ки ба 
намояндагони Донишгоњи давла-
тии Бохтар ба номи Н. Хусрав, До-
нишгоњи давлатии Кўлоб ба номи 
А. Рўдакї ва Донишгоњи давлатии 
њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикис-
тон насиб гардид. Љойи севум низ ба 
се нафар - донишљўёни Донишкадаи 
омўзгории Тољикистон дар ноњияи 
Рашт, Донишгоњи (славянї)-и Тољи-
кистону Россия, Донишгоҳи давлатии 
Данғара сазовор дониста шуд. Ба 5 на-
фар иштирокчии фаъол Ифтихорно-
маи ДДМИТ супорида шуд.

Хуллас, њамаи ѓолибон бо Диплом 
ва мукофотпулї сарфароз гардонида 
шуданд. Озмуни љумњуриявии «Бењта-
рин донандаи Конститутсияи Љумњу-
рии Тољикистон» дар сатњи баланд 
доир гардид.

Таѓоймурод ЭШЗОДА

Устодон ва донишљўёни азиз!
Ҳар кадоми Шумо, дар симои Шумо наздикону пайвандонатон 

ва кулли мардуми бошарафи Ватани азизамонро бо фарорасии љаш-
ни бошукуҳи 30-солагии Иљлосияи 16-уми Шурои Олии Љумҳурии 
Тољикистон табрику таҳният гуфта, бароятон саломатї, сарбаландї, 
рӯзгори хушу босаодат ва дар љодаи кору фаъолият дастовардҳои бе-
назирро таманно менамоям. Бигзор доимо фазои сулҳу оромї, суботи 
сиёсї ва ҳамдигарфаҳмї дар кишвари мо ҳукмфармо бошад.
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Њуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар Конститусия мавқеи асосиро ишғол менамоянд.
 Эмомалї Рањмон

ИЉЛОСИЯИ ТАЪРИХИЕ, КИ ИЉЛОСИЯИ ТАЪРИХИЕ, КИ 
БА СОХТОРИ КОНСТИТУТСИОНЇ БА СОХТОРИ КОНСТИТУТСИОНЇ 

АСОС ГУЗОШТАСОС ГУЗОШТ

ПЕШВОИ МИЛЛАТ - 
ИФТИХОРИ МО, ЉАВОНОН!

ДАР БАЙНИ 62 КИТОБХОНА ДАР ЉОИ ДУВУМ

“Истиќлолияти давлатї, 
барќарорсозии сохти конститутси-
онї ва ќабули Созишномаи умумии 
истиќрори сулњ ва ризоияти миллї 3 
рукни асосии давлатдории Тољики-
стон мебошанд”,- гуфта шуд зимни 
чорабинии илмӣ-назариявӣ, ки рўзи 
3-юми ноябр дар донишгоњ ба муно-
сибати 28-умин солгарди ќабули Кон-
ститутсияи Љумњурии Тољикистон, 
30-солагии Иҷлосияи 16-уми Шурои 
Олии мамлакат ва ҳамзамон, муарри-
фии китоби дарсии “Њуқуқи андоз” 
баргузор гардид.

Дар он Р. Шомуродзода - Раиси 
Кумитаи Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумњурии Тоҷикистон 
оид ба тартиботи ҳуқуқӣ, мудофиа ва 
амният, А. Ғафурзода - д.и.њ., про-
фессор, Ректори Академияи идора-
кунии давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ш. Исмоилов 
- д.и.њ., профессор, Арбоби шоистаи 
илм ва техникаи ҶТ, Ш. Ғаюров - 
д.и.њ., профессор, мудири кафедраи 
ҳуқуқи граждании Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон, Љ. Муртазозода - д.и.њ., 
профессор, Раиси Комиссия оид ба 
назорати дастур ва ташкили кори 
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, А. Зо-
лотухин - д.и.њ., профессор, декани 
факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи 
(славянии) Россия ва Тоҷикистон ва 
Љ. Бобоев – н.и.њ., мудири кафедраи 
њуќуќи иќтисодї, молиявї ва зидди-
коррупсионии ДДМИТ ва дигарон 
иштирок ва суханронї намуданд.

Нахуст, ректори ДДМИТ Њ. Абдуа-
лимзода иброз дошт, ки агар ба таърихи 
начандон дури кишварамон назар ан-
дозем, маълум мегардад, ки дар рўзњои 
аввали Истиќлоли давлатї ва пайдо гар-
дидани давлати навин дар харитаи сиё-
сии љањон љумњурии тозаистиќлоли мо 
ба мушкилоти сиёсию иќтисодї рў ба 
рў гардид. Дар ин айём ягона маќсад ин 
роњ надодан ба парокандагї ва муттањид 
намудани мардуми кишвар буд. Рисо-
лати аслии Иљлосияи 16-уми Шурои 
Олии Љумњурии Тољикистон мањз њалли 
буњрон ва хотима додан ба хунрезињо 
ба њисоб мерафт.

Иљлосияи 16-уми Шурои Олии 
Љумњурии Тољикистон, ки санаи 
16-уми ноябри соли 1992 дар вазъи-
яти нињоят њассос дар Ќасри Арбо-

би шањри Хуљанд баргузор гардид, 
воќеан иљлосияи таърихї буда, боиси 
ифтихори њар шахси ватандўсту худо-
гоњ мебошад. Зеро дар он таќдири як 
миллати соњибтамаддун баррасї ме-
гардид. Мањз ба шарофати ин рўйдоди 
муњимми таърихї ва интихоб гардида-
ни Пешвои миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон ба њайси Раиси Шурои Олї 
мо тавонистем аркони давлатдорї ва 
шохањои фалаљшудаи њокимиятро дар 
мамлакат барќарор гардонида, пояњои 
Истиќлоли давлатиро ќавї гардонем.

Мањз бо шарофати ин иљлоси-
яи таърихї сохтори конститутсионї 
барќарор ва ќонунияту тартибот љорї 
шуда, имкон фароњам оварда шуд, ки 
кор дар самти тањияи лоињаи Консти-
тутсия оѓоз гардад.

Ректор дар идома афзуд, ки 6-уми 
ноябр аз љумлаи санањои таърихї ва 
таќдирсоз барои мардуми кишвар 
мебошад, зеро дар ин рўз Конститут-
сияи Љумњурии Тољикистон ќабул гар-
дид ва имрўз њамчун ќутбнамои зинда-
гии мардум баромад менамояд.

Ќонуни асосии кишвар, ки тањти 
роњбарии хирадмандонаи Асосгузори 

сулњу вањдати миллї, Пешвои мил-
лат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар марњи-
лаи басо мураккабу њассоси рўзњои ав-
вали ташаккули давлатдории миллиа-
мон ќабул гардид, бузургтарин дастовар-
ди даврони соњибистиќлолии кишвар 
мањсуб ёфта, њамчун санади муњимми 
сиёсї ва њуљљати сарнавиштсоз ба-
рои амалї намудани њадафњои неки 
миллати куњанбунёдамон, яъне бунё-
ди давлати муосир, ки љавњари аслии 
онро низоми демократї, њуќуќбунёд, 
дунявї ва иљтимої ташкил дода, дар 
он инсон ва њуќуќу озодињои ў арзиши 
олї эътироф шудаанд, заминаи бо-
эътимоди њуќуќї гузошт.

Дар охири баромади хеш Њ. Абдуа-
лимзода андешањояшро дар бораи кито-
би дарсии “Ҳуқуқи андоз” иброз дошт.

Гуфта шуд, ки китоби мазкур 
моҳият ва аҳаммияти баланди таъри-
хию њуќуќї дошта, муњаќќиќон, омўз-
горон ва донишљўёни муассисањои 
тањсилоти олии кишвар метавонанд аз 
ин ганљина самаранок истифода ба-
ранд ва донишњои назариявии худро 
такмил дињанд.

Сипас, Р. Шомуродзода - раи-
си Кумитаи Маҷлиси намояндаго-
ни Маҷлиси Олї оид ба тартиботи 
ҳуқуқӣ, мудофиа ва амният дар баёни 
маърузаи худ таъкид намуд, ки дар оѓо-
зи раванди Иљлосияи 16-уми Шурои 
Олї ќуввањои гуногун хуруљ намуда 
буданд, ки њар як љунбиш манфиатњои 
худро пайгирї мекард. Аз ин рў, дар он 
замон баргузории Иљлосия дар шањри 
Душанбе ѓайриимкон буд.

Ба андешаи Р. Шомуродзода, дар 
он солњо касе фикр намекард, ки бар-
гузории ин иљлосия таќдирсоз меша-
вад ё не? Лекин интихоби Роњбари 
давлат, пешнињоди ќонунњо, аз љумла 
дар бораи баргардонидани гурезањо ва 
авфи умум, ки бевосита ба раванди 
демократї оварда расонид, инчунин, 
масъалагузорињои Раиси Шурои Олї 
дар бораи љомеаи њуќуќбунёду демо-
кратї ин иљлосияро таќдирсоз намуд.

Раиси навтаъини Шурои Олї 
муњтарам Эмомалї Рањмон бо мењру 
муњаббати беандоза фикру аќидаи ху-
дро баён намуд, ки ба дили на танњо 
иштирокчиён, балки ба ќалби ноу-
меди мардуми тољик умеди тоза бах-
шид. Он замон халќ љонибдори ќабули 
Конститутсияи нав буд.

- Ваќте муњтарам Эмомалї Рањмон 
изњороти сиёсии худро дар ин Иљлосия 
ироа намуданд, пешнињод карданд, 
ки ќабули Конститутсияи нав тариќи 
муњокимаи умумихалќї ба роњ монда 
шуда, фаъолияти худро ба рушди дав-
лат равона ва ба љомеаи демокративу 
њуќуќбунёд асос гузоранд, - афзуд ба-
ромадкунанда.

Дар идома муаррифии умумии ки-
тоби дарсӣ аз љониби муаллифон сурат 
гирифт.

Омӯзиши фанни «Ҳуқуқи андоз» 
дар мактабҳои олӣ зарурати азхудку-
нии на танҳо санадҳои муҳимтарини 
қонунгузории андоз, балки асосҳои 
назариявии ҳуқуқи андозро ҳамчун 
фанни мустақил дар муассисањои тањ-
силоти олии касбии љумњурї низ дар 
назар дорад.

Њамин тавр, чорабинии илмӣ-
назариявии мазкур бо саволу љавоб 
ва музокираи ањли нишаст ва олимо-
ну муњаќќиќони соњаи њуќуќшиносї 
анљом ёфт.

Наврўз ЉОБИРОВ

16-уми ноябри соли љорї 
бо ибтикори шуъбаи кор бо 
љавонони раёсати корњои 
тарбиявї ва аъзоёни Таш-
килоти љамъиятии љаво-
нон «Пайравони Пешвои 
миллат»-и назди донишгоњ 
бо як рўњияи болида дар до-
нишгоњ аксияи таблиѓотї 
бахшида ба Рўзи Президен-
ти Љумњурии Тољикистон 
ва 30-юмин солгарди Иљло-
сияи 16-уми Шурои Олии 
Љумњурии Тољикистон тањти 
унвони «Пешвои миллат - 
ифтихори мо, љавонон!» гу-

заронида шуд. 
Маќсади асосии гузаро-

нидани аксияи таблиѓотї, 
пеш аз њама, арљгузорї ба 
Президент, ба хизматњои 
арзандаи Пешвои миллат ва 
ин рўзи таърихиву сарна-
виштсози миллат мебошад.

Њамасола љашн гирифта-
ни Рўзи Президент ин ни-
шонаи эътимоду муњаббати 
мардум ба Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои 
миллат, Президенти Љумњу-
рии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон мебошад.

Боиси ифтихор ва сарфа-
розист, ки Китобхонаи илмии 
ДДМИТ дар байни 62 ки-
тобхонаи љумњурї дар озмуни 
китобхонаи бењтарин сазово-
ри љойи дуюм гардид, ки ин 
нишондињандаи баландтарин 
аст.

Тибќи дастуру супоришњои 
Асосгузори сулњу вањдати мил-
лї, Пешвои миллат, Прези-
денти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон 
љињати баланд бардоштан ва 
таќвият бахшидани кору фаъо-
лият ва њавасманд гардонидани 
кормандони касбу кори гуно-
гун оид ба баргузор намудани 
озмунњои соњавї аз рўйи се 
номинатсия Озмуни љумњу-
риявии «Китобдори сол, ки-
тобхонаи сол ва китобхонаи 
шахсии сол дар љумњурї барои 
солњои 2021-2022» баргузор 
гардид.

Озмун рўзи 4-уми ноябри 
соли равон дар толори Ки-
тобхонаи давлатии Муассисаи 
давлатии «Маркази миллии 
патенту иттилоот»-и Вазо-
рати рушди иќтисод ва сав-
дои Љумњурии Тољикистон» 
љамъбаст гардид. Аз рўйи 
номинатсияи «Китобхонаи 
сол» дар ин озмун Китобхо-
наи илмии Донишгоњи дав-
латии молия ва иќтисоди 
Тољикистон иштирок наму-
да, аз байни 62 китобхона 

сазовори љои дувум гардид. 
Гадобек Мањмудов, муовини 
директори Китобхонаи мил-
лии Тољикистон ба Дирек-
тори Китобхонаи илмии до-
нишгоњ Абдулќаюм Юнусов 
љоиза ва Дипломро ботантана 
супорид.

Бояд ќайд кард, ки имрўз 
дар Китобхонаи илмии до-
нишгоњ 2 нафар китобдори 
калон, 3 китобдор, 1 китобши-
нос ва 1 нафар сармутахасси-
си китобхонаи электронї ба 
мизољон хизмат мерасонанд. 
Айни њол Китобхонаи ил-

мии донишгоњ дорои толори 
хониши барњаво буда, барои 
200 нафар љойи нишаст до-
рад ва фонди умумии кито-
бњо 113 њазор нусхаро ташкил 
медињад. Њамчунин, 870 њазор 
китобњои электронї дар хиз-
мати ташнагони илму маъри-
фат ќарор доранд.

Мо бо ин музаффарият 
ањли китобхонаи илмиро му-
боракбод гуфта, дар фаъолия-
ти минбаъда муваффаќиятњои 
навинро таманно дорем.

Таѓоймурод ЭШЗОДА  
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НАЌШИ МЕНЕЉМЕНТИ ИННОВАТСИОНЇ 
ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТ

ПРЕЗИДЕНТИ МАН - 
ИФТИХОРИ МАН

ШАҲЛО ҒОЛИБИ ОЗМУНИ ДАВРИ ШАҲРӢ

АЗ ИЛМ МУРОД ЉУЗ АМАЛ НЕСТ

Бахшида ба 30-солагии Иљ-
лосияи 16-уми Шурои Олии 
Тољикистон санаи 29-уми ок-
тябри соли равон дар дониш-
гоњ бо ташаббуси кафедрањои 
менељмент ва менељменти мо-
лиявї дар якљоягї бо раёсати 
илм ва инноватсия конферен-
сияи илмї-амалии байнал-
милалї тањти унвони «Рушди 
менељменти инноватсионї ва 
наќши он дар татбиќи њада-
фњои стратегии кишвар» баргу-
зор гардид.

Конференсияро бо сухани 
ифтитоњї ректори донишгоњ 
Њакимбек Абдуалимзода ку-
шода, ќайд намуд, ки мавзуи 
баррасишавандаи конфронс 
мубрам буда, дар заминаи сиё-
сати Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон дар самти инноватсия 
роњандозї гардидааст. Имрўзњо 
Њукумати Љумњурии Тољикис-
тон дар самти љорисозии инно-
ватсия ва рушди он дар кишвар 
санадњои меъёрии њуќуќии 
зиёде ќабул намудааст, ки ба-
рои танзими ин самт мусоидат 
мекунад. Феълан дар кишвари 
мо инноватсия дар истењсолот, 
технологияњо ва тиљорат исти-
фода бурда мешавад, ки сама-
рањои нек ба бор овардааст, - 
гуфт ректор.

Сипас, раиси Ташкило-
ти љамъиятии «Ассотсиатсияи 
миллии менељерон ва марке-
тингшиносон», ректори Ака-
демияи менељмент ва бизнес, 
д.и.и, профессор Ш. Базаров 
дар мавзуи «Менељменти ин-
новатсионї дар соњаи маориф» 
баромад кард. Мавсуф таъкид 
дошт, ки маориф яке аз муњар-
рикони инноватсия мебошад, 
зеро мањз дар муассисањои тањ-
силоти олии касбї инноватси-
яњо кашф ва татбиќ мегарданд. 
Вале, мутаассифона, татбиќи 

инноватсияњо дар макотиби 
олии кишвари мо камтар ба 
назар мерасад. Профессор дар 
мисоли Донишгоњи техноло-
гии Техас ва Парки техноло-
гии Бангалор дар бораи сама-
раи татбиќи инноватсияњо дар 
хориљи кишвар истода гуза-
шта, роњњои истифодаи онњо-
ро дар донишгоњњои кишвари 
мо нишон дод. Ў ќайд намуд, 
ки барои татбиќи инноват-
сияњо дар донишгоњњо тиљо-
ратикунонии инноватсияњо 
бояд ба роњ монда, механиз-
ми идоракунии инноватсияњо 
дуруст истифода бурда шавад. 
Барои ин, пеш аз њама, гурўњи 
ташаббускорон бояд таъсис 
дода шавад ва онњо лоињањои 
сармоягузорї ва инноватсионї 
дар донишгоњ тањия намоянд ва 
раванди роњандозии онњоро на-
зорат баранд.

Дар идома д.и.и., профес-
сор, мудири кафедраи идора-
кунии захирањои инсонии До-
нишгоњи миллии Тољикистон 
Таваралї Ѓаниев дар мавзуи 
«Адолат ва њаќшиносї њамчун 
арзишњои моделсозиву систе-
масозии стратегии роњбарї дар 
менељменти инноватсионии 
асри ХХI» маъруза намуда, аз 
љумла ќайд кард, ки барои ноил 
гаштан ба натиљаи бузурги адо-
лату њаќшиносии роњбарї њар 
як менељерро лозим аст, ки 
объект, њаводис ва њолатро њам-
чун системаи ягонаву алоњи-
даи адолати роњбарї шиносад, 
ки он боз ба системаву модели 
навини электронии роњбарии 
менељмент пурра пайваст шуда 
бошад.

Њамчунин, мутахассиси 
пешбари Пажуњишгоњи ил-
мї-тадќиќотии Бонки миллии 
Тољикистон, дотсент Сайалї 
Мирзоев дар мавзуи «Стратеги-

яи миллии фарогирии молиявї 
воситаи инноватсионии тат-
биќи њадафњои стратегии ки-
швар» баромад кард.

Баромадкунанда гуфт, ки 
дар амалї гардидани њадафњои 
стратегии кишвар татбиќи да-
стовардњои инноватсионии 
иќтисодї ва идоракунии ин 
равандњо наќши муњим доранд. 
Барои ноил гардидан ба њада-
фи олии рушди дарозмуњлати 
устувории иќтисоди миллї ва 
баланд бардоштани сатњи зин-
дагии мардум њадафњои страте-
гии рушд муайян шудаанд, ки 
тамоми соњањои иљтимої-иќти-
содии кишварро дар бар меги-
ранд. Татбиќи њадафњои стра-
тегии кишварро бе назардошти 
баланд бардоштани рушди 
молиявї, ки низоми босуръат 
афзоишёбанда ва раќобатпа-
зири дорои пешнињоди хизма-
трасонињои босифати инноват-
сионии молиявї ва ба таъсири 
омилњои дохилию берунї усту-
вор мебошад, тасаввур кардан 
ѓайриимкон аст.

Дар идома гуфта шуд, ки 
дар натиљаи татбиќи вазифањои 
асосии саводнокии молиявї 
нишондињандаи умумии савод-
нокии молиявї њадди аќал ба 
андозаи 10 фоиз зиёд гарди-
да, барномањои саводнокии 
молиявї њадди аќал 500,0 њаз. 
нафар ањолї, аз љумла 150,0 
њаз. нафар хонандаро фаро 
мегиранд. Бояд ќайд кард, ки 
њамаи чорабинињои дар сам-
ти ислоњоти низоми молиявї 
пешбинигардида барои баланд 
бардоштани иќтидор ва раќо-
батпазирии ташкилотњои ќа-
рзии молиявї мусоидат намуда, 
имконият медињад, ки барои 
расидан ба њадафњои стратегии 
кишвар заминаи устувор гузо-
шта шавад.

Конфронс дар ду бахш - 
бахши назария, методология 
ва амалияи менељменти инно-
ватсионї ва бахши менељмент, 
молия, иќтисодиёти раќамї ва 
њуќуќи иќтисодї корашро идо-
ма дод. Дар он масъалањо оид 
ба наќши сармояи мустаќими 
хориљї дар татбиќи њадафњои 
стратегї, таъсири равандњои 
љањонишавї ба рушди иќти-
содиёти кишвар, хусусиятњои 
менељменти инноватсионї бар-
расї гардиданд ва, дар умум, 
зиёда аз 120 маъруза шуни-
да шуд. Дар охир аз рўйи на-
тиљањои конфронс ба маќомоти 
дахлдор пешнињодоти илман 
асоснок карда мешавад.

Машњура АБДУЛЛОЕВА

Таҳти њамин унвон са-
наи 11-уми ноябри соли ра-
вон бо ибтикори бахши кор 
бо ҷавонони раёсати корҳои 
тарбиявии донишгоҳ бахшида 
ба Рӯзи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва таҷлили 30-
юмин солгарди Иҷлосияи 
XVI Шурои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳамоиши ил-
мию адабї баргузор гардид, 
ки дар он шоира Меҳринисо, 
З. Раҷабзода, директори КВД 
«Ориёно»-и назди Куми-
таи кор бо ҷавонон ва варзи-
ши назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Г.Маҳкамбой, му-
овини сардори раёсати кор бо 
ҷавонон ва варзиши шаҳри Ду-
шанбе ва шумораи зиёди усто-
дону донишҷӯёни донишгоҳ 
иштирок доштанд.

Дар оғоз шоира Меҳринисо 
ба китобхонаи илмии донишгоҳ 
ташриф оварда, бо ҳайати кор-
мандон ва ҳаводорони ашъо-
раш – донишҷӯён суҳбати хосса 
анҷом дод.

Баъдан, дар толори 
конфронсӣ А.Давлатзода сухани 
ифтитоҳӣ намуда, қайд намуд, 
ки ҳамасола рӯзи 16-уми ноябр 
мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи рӯзҳои 
ид» ҳамчун Рӯзи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн 
гирифта мешавад. Баробари 
Истиқлол Худованд ба халқи мо 
роҳбареро насиб гардонид, ки бо 
кирдору амалҳои некаш тавонист 
мардуми парешонро муттаҳид, 
дар кишвар сулҳу ваҳдатро пой-
дор ва ба ҷанги бемантиқ хоти-
ма диҳанд. 

Дар давоми ҷамъомад 
З.Раҷабзода ва Г.Маҳкамбой су-
хани шодбошӣ намуда, қайд наму-
данд, ки Президенти Тоҷикистон 
пайваста дар бораи инкишофи 
соҳаи мактабу маориф, илму 
маърифат, фароҳам оварда-
ни шароитҳои мувофиқ барои 
таҳсилу касбомӯзӣ ва ҳаёти 
ҷавонон ғамхориҳо зоҳир мена-
моянд. 

Дар давоми ин гуфтаҳо шо-
ира Меҳринисо сухан карда, 
иброз дошт, ки дар ҳар давру за-
мон барои рушду пешрафти ҳар 
миллат фарзандони барӯманду 
фарзонааш нақши мондагоре аз 
хеш боқӣ мегузоранд. Эмомалӣ 
Раҳмон чун шахсияти барҷаста 
вақте ба майдони сиёсат ворид 
шуданд, ки миллати тоҷик па-
решон ва кишвар дар вартаи 
ҳалокат қарор дошт. Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат шахсияти барҷастаи 
таърихии миллат мебошанд, 
ки дар Иҷлосияи шонздаҳуми 
Шурои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Сарвари давлат ин-
тихоб гардида, дар бунёди ни-
зоми давлатдории Тоҷикистони 
соҳибистиқлол, барқарорсозии 
сохти конститутсионӣ, ба даст 
овардани сулҳу ваҳдати миллӣ 
саҳми беназир гузоштаанд. 
Ҳамчунин, дар идомаи суханро-
нии худ Мењринисо аз эҷодиёти 
худ дар васфи Президент ва 
Тоҷикистон шеъру ғазалҳо 
қироат намуда, китоби «Оҳанги 
зиндагӣ»-и хешро, ки ашъори 
мунтахаби шоирро дар бар ме-
гирад, ба китобхонаи илмии 
донишгоҳ тақдим намуд.

Дар ин ҳамоиш шоира 
Меҳринисо ва Г.Маҳкамбой 
ҷиҳати ҳамкориҳои мутақобилаи 
судманд бо Сипосномаҳо 
қадрдонї шуданд.

Дар анҷоми ҳамоиш дар 
ҳузури меҳмонон ба чанд на-
фар аз устодон ва донишҷӯёни 
донишгоҳ барои саҳми арзанда 
гузоштан ва мусоидат наму-
дан дар татбиқи сиёсати бо-
самари ҷавонон, иштирок дар 
чорабиниҳои ҷамъиятӣ, тар-
биявию фарҳангии донишгоҳ 
бахшида ба ин санаи таърихӣ 
Сипосномаи раёсати корҳои 
тарбиявӣ дар ҳолати тантанавӣ 
супурда шуд.

Ширкаткунандагон аз ин 
ҳамоиш ба худ як ҷаҳон таассу-
рот бардоштанд. 

Тағоймурод ЭШЗОДА 

Боиси ифтихор ва хушну-
дист, ки устодону донишҷӯёни 
ДДМИТ боз аз дониши му-
каммал, қобилияти зеҳнӣ ва 
ҷаҳонбинии васеи худ дарак 
доданд. Санаи 9-уми ноябри 
соли равон дар даври шаҳрии 
озмуни ҷумҳуриявии “Фурӯғи 
субҳи доноӣ китоб аст”, аз 
рӯйи номинатсияи эҷоди на-
зму наср Шаҳло Пиримова, 
донишҷӯйи курси 4-уми факул-
тети ҳисобдорӣ ва омор сазо-
вори ҷойи сеюм ва дар ҳаҷми 
10 ҳазор сомонӣ мукофотпулӣ 
аз ҷониби мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти шаҳри Душанбе 
сарфароз гардид. Албатта, ин 
ғолибияту маҳбубият бе заҳмат 
ба даст наомадааст, зеро ба-
рои ба ин муваффақият ноил 
гаштан, дастгириву роҳнамоӣ 
ва маслиҳату машваратҳои 
пайваставу холисонаи шоири 
некандешу нексиришт ва ус-

тоди сахтгиру меҳрубон Ҷумъа 
Махшул кам нест. Зеро устод 
доимо дар лаҳзаҳои фориғ аз 
машғулиятҳои хеш дар китобхо-
наи донишгоҳ ҳамроҳи Шаҳло 
дар ҷодаи эҷоду навиштани 
шеъру ҳикояву драма роҳнамои 
хубу беминнат буд ва ба шо-
гирди худ тамоми нозукиҳои 
ин пешаи заҳматталаб, яъне 
ҳикоянависиву банду басти шеър 
ва драманависиро меомӯзонад. 
Бинобар ин, ҳама умед бар он до-
рем, ки ин донишҷӯи мо зинаҳои 
ниҳоиро низ бо ғолибият паси 
сар намуда, номи донишгоҳро 
баланд хоҳад бардошт. 

Бояд қайд кард, ки озмуни 
“Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст” 
бо мақсади баланд бардошта-
ни завқи китобхонӣ, тақвияти 

неруи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои 
нави суханвару сухандон, арҷ 
гузоштан ба арзишҳои миллию 
фарҳангӣ, инкишофи қобилияти 
эҷодӣ, таҳкими эҳсоси 
худогоҳию худшиносӣ, такми-
ли захираи луғавӣ, тақвияти 
ҷаҳони маънавӣ миёни аҳолии 
кишвар, аз ҷумла хонандагони 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 
умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои 
таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва 
олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои 
таҳсилоти касбӣ (магистрҳо, 
аспирантҳо, докторантҳо, хо-
димони илм), калонсолон ва 
намояндагони касбу кори гуно-
гун, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои 
таҳсилот, кормандони фарҳангу 
санъат ва дигар табақаҳои аҳолии 
кишвар доир мегардад. 

Евгения МИРЗОЕВА,
 сардори раёсати илм 

ва инноватсия
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То даме, ки як гурезаи тоҷик дар хориҷа умр ба сар мебарад, ман худро ором ҳис карда наметавонам.              
  Эмомалї Рањмон

ТУЊФАИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ МУБОРАК!ТУЊФАИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ МУБОРАК!

ЊАДАФ: ПЕШГИРЇ НАМУДАНИ ЊАДАФ: ПЕШГИРЇ НАМУДАНИ 
ЗУЊУРОТИ МАНФЇ ДАР ЉОМЕА ЗУЊУРОТИ МАНФЇ ДАР ЉОМЕА 

30 СОЛИ 30 СОЛИ 
ЊАМБАСТАГИИ  ЉАВОНОНЊАМБАСТАГИИ  ЉАВОНОН

 БО ПЕШВОИ МИЛЛАТ БО ПЕШВОИ МИЛЛАТ

МУЛОЌОТ БАЊРИ ТАШАККУЛИ МАЪРИФАТИМУЛОЌОТ БАЊРИ ТАШАККУЛИ МАЪРИФАТИ
ОИЛАДОРЇ ВА СИЁСЇОИЛАДОРЇ ВА СИЁСЇ

Боиси ифтихору сар-
фарозист, ки дастовардњои 
устодону донишљўён рўз ба 

рўз меафзоянд ва бо музаф-
фариятњои хеш номи таъ-
лимгоњро боло мебардоранд. 
Ин навбат н.и.и., дотсенти 
кафедраи назарияи иќтисо-
дии донишгоњ Наљмиддинзо-
да Анвар Юсуфї, ки солњои 
зиёд дар ташкили бунёди 
Неругоњи барќи обии Роѓун 
хизмати софдилона кардааст, 
барои фаъолияти самара-
нок дар бунёди ин неругоњи 
азим аз љониби Асосгузори 
сулњу вањдати миллї, Пешвои 
миллат муњтарам Эмомалї 

Рањмон – бунёдгузори НБО 
Роѓун бо соати рамзї сарфа-
роз гардонида шуд.

Бояд гуфт, ки ягон хизмат 
ва ё талошу корнамоињо барои 
рушду нумўи кишвар бе подош 
намемонад ва њатман аз љониби 
Њукумати Љумњурии Тољикис-
тон ва шахсан аз тарафи Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон 
ќадрдонї карда мешавад. Ин 
туњфаи Пешвои миллат бозгўи 
ќадршиносии мењнати корман-
дони арзанда аст.

Кирдори номатлубе, ки ба 
асосҳои сохти конститутсионӣ ва 
амнияти љомеа хавфи ҷиддӣ ба 
миён меоварад, ин ҷиноятҳои 
хусусияти террористӣ ва экс-
тремистидошта мебошад. Во-
баста ба ин мавзуъ, санаи 27-
уми октябри соли ҷорӣ дар 
толори таълимии донишгоҳ 
вохӯрии А. Салимзода, муо-
вини сардори раёсати Проку-
ратураи генералии Љумњурии 
Тољикистон, Ф. Ањмадзода ва 
Б. Маќсудзода, намояндагони 
Раёсати мубориза бар зидди 
љиноятњои муташаккили ВКД 
бо устодон ва донишљўён бар-
гузор гардид.

Нахуст, ректори донишгоњ 
Њ. Абдуалимзода иброз дошт, 
ки ҳифзи истиқлол ва ваҳдати 
миллӣ вазифаи муқаддаси ҳар 
як сокини ин сарзамин буда, он 
кафили сулҳу оромӣ, ҳувияти 
миллӣ ва суботи кишвар мебо-
шад. Ин аст, ки бо шарофати 
сиёсати хирадмандонаи Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон Ватани азиза-
мон мунтазам пеш рафта, суботу 
амнияти мардуми кишвар таъ-
мин мегардад.

Ректор дар давоми суханаш 
њамкориро бо намояндагони 
њифзи њуќуќ дар самти пешги-
рии љинояткорї ва кирдорњои 
номатлуб муњим хонд. 

Дар идома намояндагони 
њифзи њуќуќ ҳангоми баро-
мад дар бораи таҳкими сулҳу 
ваҳдати миллӣ, иштироки 
ҷавонон дар корҳои ҷамъиятӣ, 
ҳифзи муќаддасоти миллӣ ва 
давлатдорӣ андешаронӣ наму-
да, ҷавононро барои ҳифзи ин 
арзишњои барои њар як нафари 
љомеа арзанда даъват намуданд. 

Ҳамчунин, баромадкунан-
дагон дар бораи хатарзо буда-
ни пайвастшавӣ ба гурӯҳҳои 
ифротӣ, оқилона истифода 
бурдани шабакаҳои интернетӣ, 
дурӣ ҷустан аз сомонаҳои 
ғайридавлатӣ, њифзи забон ва 
фарњанг, пешгирии шомилша-
вии ҷавонон ба гурӯҳҳои иф-
ротгаро ва зӯроварї дар оила, 
тарғиботи ғайриқонунии динӣ 

бо ҳозирин суҳбат намуда, 
чандин моддаҳои ќонунҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи танзими анъана ва 
ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» ва «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд»-ро 
ба ҳозирин шарҳ доданд. 

Ҳадаф аз гузаронидани чу-
нин вохӯрињо пешгирї намуда-
ни њама гуна зуњуроти манфї 
дар љомеа, њамкорї бо маќо-
моти њифзи њуќуќ ва пешгирии 
ҳуқуқвайронкунию ҷинояткорӣ 
дар байни ҷавонон, бахусус 
донишљўён ва бартарафсозии 
омилҳои ба он мусоидаткунан-
да мебошад.

Тағоймурод ЭШЗОДА 

Тањти чунин унвон санаи 14-
уми ноябр бо ташаббуси Раё-
сати донишгоњ конференсияи 
илмї-амалї бахшида ба 30-со-
лагии Иљлосияи 16-уми Шурои 
Олии Љумњурии Тољикистон 
ва Рўзи Президенти Љумњу-
рии Тољикистон бо иштироки 
мењмонон аз Кумитаи кор бо 
љавонон ва варзиши назди Њу-
кумати Љумњурии Тољикистон, 
Маќомоти иљроияи њокимияти 
давлатии шањри Душанбе, Ит-
тифоќи љавонони Тољикистон 
ва њайати профессорону усто-
дони донишгоњ баргузор гар-
дид. Кори конференсияро му-

овини ректори ДДМИТ оид ба 
робитањои байналмилалї Фи-
рўз Ќодиров оѓоз намуда, иброз 
дошт, ки дар таърихи давлатдо-
рии навини тољикон Иљлосияи 
16-уми Шурои Олии Љумњурии 
Тољикистон њодисаи таќдирсоз 
буда, дар ташаккули Љумњурии 
соњибистиќлоли Тољикистон 
наќши њалкунанда бозидааст. 
Бузургтарин њодисаи ин Иљлоси-
яи таърихї интихоби Эмомалї 
Рањмон ба њайси Сарвари дав-
лат буд, ки ба сулњи тољикон 
асос гузошт. Мањз интихоби ин 
шахсияти бузург дар он шаро-
ити њассос умеде ба ояндаи ду-
рахшон гардид.

Сипас мутахассиси пешба-
ри Раёсати кор бо љавонон ва 
варзиши Маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии шањри 
Душанбе Юсуф Ѓаффорзода 
баромад намуда, ќайд кард, ки 
дар таърихи њар халќу миллат 
шахсиятњои бузурге њастанд, ки 
дар таќдири ин миллат наќши 
мондагор доранд ва номашон 
бо њарфњои заррин дар сафњаи 
рўзгори миллат сабт мешавад. 
Бешак, дар таърихи тољикон 
ин шахсият Эмомалї Рањмон 
мебошад, ки бо корномањои 
худ абадан номи худро дар зин-
дагиномаи инсоният сабт кар-
даанд. Дар ин Иљлосияи таќ-
дирсоз Эмомалї Рањмон барои 
расидан ба сулњи сартосарї дар 
Тољикистон асос гузоштанд. 
Санаду њуљљатњои муњимтарин 
љињати расидан ба вањдати мил-

лї мањз дар њамин иљлосия бо 
ташаббуси Пешвои миллат ќа-
бул шуданд. 

Баъдан, доктори илмњои 
таърих, профессори кафедраи 
фанњои гуманитарии Дониш-
гоњи давлатии молия ва иќтисо-
ди Тољикистон Ниёз Мирзоев 
бо маърузаи пурмуњтаво ба-
ромад намуда, оид ба вазъия-
ти мураккаби солњои навадум, 
дањшати љанги шањрвандї, 
корномањои Пешвои миллат ва 
дастовардњои Тољикистон дар 
сиёсати хориљї маълумот дод. 

Намояндаи Кумитаи кор бо 
љавонон ва варзиши назди Њу-

кумати Љумњурии Тољикитон 
Далер Алиев дар баромади худ 
дар бораи мактаби сулњпарва-
ронаи Пешвои миллат, сиёсати 
давлатии љавонон, дастгирии 
љавонон ва ташаббусњои онњо 
аз љониби Пешвои миллат, пай-
равии љавонон ба Пешвои мил-
лат, њимояи манфиатњои миллї 
ва рушди устувори иќтисоди 
мамлакат андешаронї намуд.

Абдулло Давлатзода, сардо-
ри Раёсати корњои тарбиявии 
ДДМИТ дар маърузаи худ тањти 
унвони «Љойгоњи Эмомалї Рањ-
мон дар давлатдории миллї. Аз 
Иљлосияи 16-уми Шурои Олї 
то 30-солагии Иљлосия» ќайд 
намуд, ки дар шароити љањо-
ни мураккаб мањз кўшишу та-
лошњои шабонарўзии Пешвои 
миллат имкон дод, ки давлатдо-
рии миллии тољикон барќарор 
карда шавад. Ќайд карда шуд, 
ки кашфиёти бузургтарини 
Иљлосияи 16-ум ин интихо-
би Эмомалї Рањмон ба њайси 
Сарвари давлат буд. Номбурда 
сабаби асосии муваффаќ шуда-
ни Эмомалї Рањмонро дар он 
мебинад, ки ў аз миёни халќ 
барои њифзи манфиатњои халќ 
баромада буд. Мањз ў тавонист 
тамоми неруњоро муттањид ку-
над ва ба сарзамини Тољикис-
тон сулњ оварад. 

Дар музокира дигар ишти-
рокчиён низ фикру андешањои 
худро иброз доштанд.

 
Фаридун САФАРЗОДА

Санаи якуми ноябри соли 
равон бахшида ба таљлили 30-
юмин солгарди Иљлосияи 16-
уми Шурои Олии Љумњурии 
Тољикистон мулоќоти намо-
яндагони маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии ноњияи 
Сино ва раёсати кор бо за-
нон ва оилаи шањри Душан-
бе бо устодон ва донишљўёни 
ДДМИТ баргузор гардид. Дар 
ҳамоиш Заррина Зуҳурова, 
сардори Раёсати кор бо занон 
ва оилаи мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатї дар шаҳри 
Душанбе, Шаҳло Ҳасанзода, 
мудири шуъбаи кор бо за-
нон ва оилаи ноҳияи Сино ва 
Гулчеҳра Раҳмонова, сардори 
шуъбаи сабти асноди ҳолати 
шаҳрвандии ноҳияи Сино 
иштирок ва баромад намуданд.

Сараввал муовини рек-
тор оид ба корҳои тарбиявӣ 
Бунавша Қодирова баромад 
карда, гуфт, ки кишвари мо 
бо мардуми саодатманди худ 
дар арафаи таљлили 30-сола-
гии Иљлосияи 16-уми Шурои 

Олї ќарор доранд. Иљлосияи 
таќдирсоз ва занљиркушо дар 
роњи эњёи давлатдории миллї 
барои хотимаи љанги шањрван-
дї замина ва дар ҳаёти зани 
тоҷик таъсири амиқ гузошт. 
Занону бонувон ба раванди 
таҳким бахшидани корҳои со-
зандагию бунёдкорӣ фаъоло-
на ворид гаштанд. Маҳз дар 
асоси ќарорњои ин Иљлосияи 
таърихї занону духтарон таво-
нистанд собит намоянд, ки дар 
баробари рисолати модариву 
ҳамсарӣ, вазифаи роҳбариро 
низ метавонанд сарбаландона 
иҷро намоянд. 

З. Зуҳурова, Ш. Ҳасанзода 
ва Г. Раҳмонова бошанд, дар 
тақвияти гуфтаҳои боло иброз 
доштанд, ки дар саршавии 
зуњуроти ташвишовари имрў-
за масъалањои тамоюли боло-
равии фарњанги бегона миёни 
занон ва духтарон, пошхўрии 
оилањо ва зўроварии хонавод-
агї, гирифторшавї ба бемо-
рињои сироятї дар натиљаи 
пастшавии меъёрњои ахлоќї 

ба миён меояд. Чунин муам-
моњо метавонанд устувории 
љомеаро зери суол баранд. 

Ҳамчунин, баромадку-
нандагон дар мавриди ин-
тихоби нодурусти ҳамсари 
оянда, истифодаи бемай-
лону бемақсади компюте-
ру телефонҳо, дар бораи 
фарҳанги либоспӯшии дух-
тарон ва риояи он аз тарафи 
донишҷӯдухтарон, эҳтироми 
калонсолон, ҳушёрии сиёсӣ 
ва дигар масъалаҳои мубра-
ми рӯз андешањояшонро баён 
намуданд. Баргузории чунин 
чорабиниҳои тарбиявӣ барои 
донишҷӯён бисёр муфид буда, 
барои ташаккули маърифати 
оиладорӣ ва омодашавӣ ба-
рои ҳаёти мустақилона, таќ-
вияти ташаккули маърифати 
њуќуќию сиёсї, њисси баланди 
мењнатдўстию хештаншиносї, 
пешгирї аз фарњанги бегона-
парастї мусоидат менамояд.

Тағоймурод Эшзода
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КОНСТИТУТСИЯ - БАЁНГАРИ МУСТАЌИЛЇКОНСТИТУТСИЯ - БАЁНГАРИ МУСТАЌИЛЇ

АЗ ТАЪРИХИ КОНСТИТУТСИЯИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

Ҳар сол санаи 6-уми ноябр ба-
рои халқи тоҷик, як санаи таърихию 
фаромӯшнашаванда маҳсуб мешавад, чун-
ки танҳо дар ҳамин рӯз бо роҳи раъйпур-
сии умумихалқӣ Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тасдиқ ва қабул карда шуд. 
Ҷумҳурии Тоҷикистон то имрӯз панҷ маро-
тиба - солҳои 1929, 1931, 1937, 1978 ва 1994 
конститутсияњо қабул намудааст. Консти-
тутсияи имрӯза аз конститутсияҳои солҳои 
гузашта ба куллӣ фарқ карда, меъёрҳои он 
мустақиман амал намуда, ба стандартҳои 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ 
ҷавобгӯ мебошанд.

Тавре ба ҳамагон маълум аст, санаи 
10-уми декабри соли 1948 аз ҷониби Ас-
самблеяи генералии СММ Эъломияи 
ҳуқуқи башар қабул гардидааст, ки иҷрои 
он барои ҳама давлатҳои аъзои СММ 

зарурӣ мебошад. Меъёрҳои Конститутси-
яи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба стандартҳои 
байналмилалии ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебо-
шанд ва аз меъёрҳои Эъломияи ҳуқуқи 
башар сарчашма гирифтаанд. Зеро дар 
моддаи якуми боби аввали Конститутси-
яи кишвар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 
як давлати иҷтимоӣ муаррифӣ гардида-
аст. Чунки тамоми табақаҳои ниёзманди 
аҳолӣ, аз ҷумла кӯдакону наврасони яти-
му бепарастор, оилаҳои камбизоат, пиро-
ни дастнигару бемор, маъюбон ва ғайра 
зери парасторӣ ва ғамхории хоси давлат 
қарор доранд. Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон пайваста талош меку-
нанд, ки сатҳу сифати зиндагии халқ ба-
ланд гардида, Тоҷикистон боз ҳам ободтар 
бошад.

Ин санад дар таърих ба унвони Кон-
ститутсия эҷод гардид ва то имрӯз ҳамчун 
санади асосӣ шинохта мешавад. Њарчанд 
қаблан мо дорои чунин санад будем, аммо 
он ҷавобгӯи ҳадафҳои давлату миллат на-
буд ва соҳибистиқлол шудани Тоҷикистон 
зарурати ба низом даровардани самтҳои 
асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии дав-
лати тоҷиконро ба миён овард. Масалан, 
забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ 
расман эълон гардид ва рамзҳои давлатӣ 
муқаддасот шинохта ва эътироф шуданд. 

Мутобиқи ин талаботи Конститутсия 
коргузорӣ, ҳуҷҷатнигорӣ, таҳияи санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ, сабти асноди шаҳрвандӣ 
ва дигар муносибатҳои меҳнатӣ бо забони 
давлатӣ сурат мегиранд.

Афзалияти дигари ин санад таҳияи 
боби алоҳида оид ба ҳуқуқу озодиҳои ин-
сон аст ва бори аввал мафҳуми инсон дар 
чаҳорчӯбаи қонуни асосии давлат баррасӣ 
ва эътироф гардид. Мутобиқи Конститу-
тсия, ҳуқуқу озодиҳои инсон ҳаматарафа 
ҳимоя карда мешаванд ва давлат ба ин 
кафолат медиҳад. Аз тарафи дигар, Кон-
ститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тамо-
ми шаҳрвандонро вазифадор менамо-
яд, ки риояи ҳама талаботи ин санад 
зарур мебошад, яъне шаҳрвандон дар 
ҳама ҳолат бояд талаботи Конститутси-
яро риоя намоянд. Дар вақти риоя на-
кардани талаботи он мутобиқи қонун 
ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ ҷавобгарӣ 
муайян карда мешавад. Дар Конститут-
сияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эътирофу 
эҳтироми арзишҳои миллӣ, расму оинҳо 
дар раванди пуртазоди ҷаҳонишавӣ оми-
ли воқеии пойдорӣ ва таҳкими истиқлол 
арзёбӣ гардидааст. 

Воқеан ҳам, дар ҷомеаи суннатї, ки 
асрҳо бо анъаноти вижа шакл гирифта-
аст, таъмини низоми одилона ва устувор 

дар пояи меъёрҳои ҳуқуқӣ татбиқ меша-
ванд. Чунин низомро маҳз Конститу-
тсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳукми 
як санади асосӣ бо шинохт ва риояи 
меъёрҳои байналмилалӣ рисолати воқеии 
худ қарор додааст. Он тамоми самтҳои 
фаъолияти давлату давлатдориро тан-
зим намуда, ҳуқуқу озодї ва манфиатҳои 
шаҳрвандонро зери ҳимоя гирифтааст. 
Муҳимтар аз ҳама, роҳнамоест барои 
имрӯзу фардои давлату миллат. Чун бахт-
номаи сарнавиштсоз моро ҳифз мекунад 
ва мебарад сӯйи ояндаи неку дурахшони 
Тоҷикистони соҳибистиқлол. 

Хулоса, бо эътимоди комил метавон 
изҳор намуд, ки 28-умин солгарди Кон-
ститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 
ҷашни мубораки миллӣ ба густариши бе-
штари худогоҳиву худшиносии миллӣ, 
ваҳдати миллӣ, ҳисси ватандӯстї ва ифти-
хори ватандории ҳар фарди бонангу номус 
неруи тоза мебахшад. Аз ин лиҳоз, ба мо 
лозим аст, то ба қадри истиқлолу озодии 
давлати мустақил, соҳибихтиёрӣ, сулҳу 
субот ва оромию осудагии шаҳрвандони 
мамлакати худ бирасем. 

Ислом КАЛАКОВ,
устоди кафедраи андоз

 ва андозбандї

Конститутсияи Тоҷикистон санади тақдирсоз, роҳнамо ва шаҳодатномаи халқи Тоҷикистон аст.  
                                                                                   Эмомалї Рањмон

Баъди истиќлоли хешро 
эълон намудани ҷумҳуриҳои 
собиқ Шуравӣ масъалаи тайёр 
ва қабул намудани конститут-
сия ба миён омад. Ҷумҳуриҳои 
назди Балтика - Латвия, Лит-
ва ва Эстония ҳанӯз соли 1992 
конститутсияҳои худро қабул 
намуданд. Дигар ҷумҳуриҳои 
собиқи Шуравӣ, аз ҷумла Тур-
кманистон - 18 майи соли 
1992, Узбекистон - 8 декабри 
соли 1992, Федератсияи Рос-
сия - 12 декабри соли 1993, 
Молдова - 29 июли соли 1994, 
Қирғизистон - 5 майи соли 
1995, Арманистон - 5 июли соли 
1995, Гурҷистон - 24 августи 
соли 1995, Қазоқистон - 30 ав-
густи соли 1995, Озарбойҷон - 
12 ноябри соли 1995, Украина - 
28 июни соли 1996 ва Ҷумҳурии 
Беларус - 24 ноябри соли 1996 
конститутсияҳои худро қабул 
карданд.

Баъди пош хӯрдани давлати 
Шуравӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон 
9 сентябри соли 1991 истиқлоли 
хешро эълон намуда, ба давла-
ти мустақил табдил ёфт. Гу-
зашта аз ин, яке аз масъалаҳои 
муҳимме, ки соҳибихтиёрии пур-
ра ва воқеии Тоҷикистонро бояд 
қонунӣ мегардонд, ин қабули 
конститутсияи нави Тоҷикистон 
буд. Аз ин лиҳоз, масъалаи тањия 
намудан ва қабули Конститутси-
яи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба миён омад. Ҷараёни тайёр ва 
қабул кардани конститутсияи 
ҳоло амалкунандаи Тоҷикистон 
якчанд марҳиларо дар бар меги-
рад.

Шурои Олии ҶШС 
Тоҷикистон 24 августи соли 
1990 Эъломияи Истиқлоли 
ҶШС Тоҷикистонро қабул на-
муд. Ҳангоми қабули ин ҳуҷҷати 
муҳим Тоҷикистон ба ҳайати 
Шуравӣ дохил мешуд. Қабули 
эъломияи мазкур қадами авва-
лини омодасозии лоиҳаи нави 
Конститутсияи Тоҷикистон 
гардид. Дар иҷлосияи Шурои 
Олии ҶШС Тоҷикистон моҳи 
августи соли 1990 Комиссияи 
конститутсионӣ таъсис дода 
шуд, ки он лоиҳаи Конститут-
сияи нави ҶШС Тоҷикистонро 
дар давоми як сол тайёр кард. 
Аммо бетартибиҳои моњи ав-
густи соли 1991 ва пошхӯрии 
давлати Шуравӣ сабаби ба таъ-
хир андохтан ва қабул нашуда-
ни ин лоиҳаи Конститутсия гар-
дид. Эълон шудани Истиқлоли 
Тоҷикистон боиси ба миён 
омадан, коркарди лоиҳаи нави 

Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон шуд. Аз ин рӯ, 
3-юми январи соли 1992 бо 
Қарори Шурои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба ҳайати Комис-
сияи конститутсионӣ тағйирот 
дароварда шуд. Гурӯҳи кории 
мазкур лоиҳаи нави Конститут-
сияро тайёр ва моҳи апрели соли 
1992 ба Шурои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пешниҳод наму-
данд. Шурои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 22 апрели соли 1992 
лоиҳаи Конститутсияро маъқул 
дониста, онро ба муҳокимаи 
умумихалқӣ пешниҳод кард. 
Аммо оғози ҷанги шаҳрвандӣ 

имкон надод, ки лоиҳаи Кон-
ститутсия аз тарафи халқ пурра 
муҳокима гардад. Бинобар ин, 
кор аз болои лоиҳаи Конститу-
тсия қатъ гардид.

Минбаъд масъалаи аз нав 
тайёр кардани лоиҳаи нави 
Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва тағйир до-
дани ҳайати Комисси-
яи конститутсионӣ танҳо 
дар Иҷлосияи Шурои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 июни 
соли 1993 ба миён омад ва бо 
Қарори Шурои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳайати Комис-
сияи конститутсионӣ дар ин 
иҷлосия тағйир дода шуд ва ра-
иси комиссияи конститутсионӣ 
Эмомалӣ Раҳмон интихоб гар-

дид. Аввалин маҷлиси комис-
сияи конститутсионӣ 4 сентя-
бри соли 1993 барпо шуд, ки 
дар он ду гурӯҳи кории нав 
ташкил дода шуд. Моҳи апре-
ли соли 1994 гурӯҳи корӣ ду 
шакли лоиҳаи Конститутсия-
ро, ки яке аз он лоиҳаи кон-
ститутсия бо шакли идораку-
нии ҷумҳурии президентӣ ва 
дигаре бо шакли идоракунии 
ҷумҳурии парлумонӣ буд, ба 
Комиссияи конститутсионӣ 
пешниҳод намуд. Дар натиҷа, 
лоиҳаи Конститутсия бо ша-
кли идоракунии ҷумҳурии 
президентӣ маъқул дониста 

шуд. Бо қарори Раёсати Шу-
рои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
лоиҳаи Конститутсия барои ин-
тишор ва муҳокимаи умумихалқӣ 
пешниҳод гардид. Ҳамин тариқ, 
лоиҳаи Конститутсия 21-22 апре-
ли соли 1994 дар рӯзномаҳо ва 
маҷаллаҳои расмӣ интишор гар-
дид ва муҳокимаи он то моҳи 
июли соли 1994 давом кард. Дар 
Иҷлосияи нуздаҳуми Шурои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 
21-22 июли соли 1994 баргузор 
шуд, лоиҳаи Конститутсия бо 
пешниҳоду таклифҳо муҳокима 
гардида, барои дар раъйпурсии 
25 сентябр қабул гардиданаш 
қарори дахлдор ба тасвиб расид. 

Баъдан, бо қарори Иҷлосияи 
20-уми Шурои Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 7 сентябри соли 
1994 муҳлати гузаронидани 
раъйпурсӣ то 6 ноябри соли 
1994 тамдид карда шуд.

Рӯзи 6 ноябри соли 1994 
дар раъйпурсии умумихалқӣ 
бахшида ба қабули Конститу-
тсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
94,4 фоиз шаҳрвандон иштирок 
намуданд, ки 87,59 фоизи онҳо 
ба тарафдории қабули Консти-
тутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
овоз доданд.

Ҳамзамон, рӯзи 6 ноябри 
соли 1994 њамчун рӯзи қабули 
Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳар сол ботантана 

қайд карда мешавад.
Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон конститутсияи 
сифатан нав ва қабули он дар 
ҳаёти ҷумҳурї, дар њаќиќат, 
воқеаи таърихӣ, сиёсӣ ва 
ҳуқуқӣ мебошад. Ин ҳуҷҷати 
бо роҳи демократӣ қабулшуда 
ба ҳисоб рафта, Тоҷикистонро 
ҳамчун давлати соҳибихтиёр, 
демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ 
ва ягона муаррифї менамояд. 
Дар он шакли идоракунӣ, сох-
тори давлатӣ ва режими сиёсӣ 
муайян карда шуда, давлати 
иҷтимоӣ будани Тоҷикистон 
муайян гардидааст. Хусусияти 
фарқкунандаи Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (соли 
1994), инчунин, дар он аст, 

ки он аввалин маротиба усули 
таҷзияи ҳокимиятро пешбинӣ 
карда, волоияти меъёрҳои 
қонуни асосӣ ва бартарияти 
санадҳои ҳуқуқии байналми-
лалиро муқаррар намудааст. 
Дар он аввалин маротиба сухан 
дар бораи вазъи ҳуқуқи инсон 
ва шаҳрванд меравад, ки ба-
рои конститутсияҳои пешина 
ин мафҳум бегона буд. Њамчу-
нин, Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бисёр ҷиҳатҳои 
демократӣ дорад.

Дар охир ёдовар меша-
вем, ки дар давоми 28 сол ба 
Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон се маротиба бо 
тариқи раъйпурсї - 26 сентябри 
соли 1999, 22 июни соли 2003 
ва 22 майи соли 2016 тағйиру 
иловаҳо ворид карда шудаанд. 
Ин тағйиру иловаҳо ба Консти-
тутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
асосан барои мустаҳкам намуда-
ни ақидаҳои давлати ҳуқуқбунёд, 
таҷзияи ҳокимият, волоияти 
худи меъёрҳои Конститутсия, 
волоияти ќонун, адолати судии 
конститутсионӣ ва назорати суди 
конститутсионӣ, дахлнопазир 
эълон шудани ҳуқуқҳои фитрии 
инсон ва ғайра равона карда шу-
дааст.

Ќабули Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
ташкил ва тањкими давлати 
соњибистиќлол, вањдати мил-
лии кишвари азизамон воќеаи 
муњимми сиёсї ба шумор мера-
вад. Он тањкимбахши оромии 
кишвар, сулњу субот ва якдигар-
фањмии љомеаи имрўза буда, ба-
рои рушди минбаъдаи Љумњурии 
Тољикистон тамоми заминањои 
њуќуќиро фароњам овардааст.

Собир ЊАКИМОВ,
ассистенти кафедраи

фанњои гуманитарї 
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ДОНИШЉЎ ДОНИСТАН МЕХОЊАДДОНИШЉЎ ДОНИСТАН МЕХОЊАД

БУЗУРГОНРО БУЗУРГОН ЗИНДА МЕДОРАНД!

БОБОЉОН ЃАФУРОВ 
ОЛИМИ ТАВОНО ВА АРБОБИ 

БАРЉАСТАИ СИЁСИВУ ДАВЛАТЇ

Таърихи башар шахсиятњоеро меофа-
рад, ки на танњо тамоми асрори ин ё он 
илмро фаро мегиранд, балки марзњои онро 
фарох ва хазинаи онро ѓанї мегардонанд. 
Бобољон Ѓафуров аз зумраи њамин шахси-
ятњо буда, дар радифи намоёнтарин оли-
мони љањон ќарор дорад ва барои рушди 
илми шарќшиносии љањонї ва таърихи 
Шарќ хизматњои сазовор кардааст. Боварї 
дорам, ки ормонњои воло, ѓояњои наљиб, 
саъю кўшишњои ватанпарастона ва љон-
бозињои миллатдўстонаи Бобољон Ѓафуров 
дар роњи рушду нумуи илму маърифат ма-
шъали роњнамойи њар як фарди бедордили 
кишвар хоњад гардид.

Халќи тољик давраи душвор, пур-
машаќќат ва пур аз мањрумияти љанги 
шањрвандиро паси сар намуда, имрўз ба 
сулњу салоњ ва вањдату њамдигарбахшї рас-
ид. Бо вуљуди ин, хатари нобудшавии мил-
лати тољик ва давлату давлатдории тољи-
кон њанўз аз байн нарафтааст. Бадхоњони 
миллати мо дастовардњои сиёсиву иќтисо-
дї ва муњимтар аз њама, тањкими вањдату 
њамдигарфањмии мардуми Тољикистонро 
чашми дидан надоранд. Мо бояд ба ха-
тоњои гузашта роњ надињем, дастовардњои 
истиќлолиятро њифз кунем, ойини дўстию 
бародархондагии халќњоро риоя намоем ва 
расму равиши њамсоягиро пос дорем.

Ќуввањое буданд ва њастанд, ки њам-
соягиву робитаи дўстонаи халќњои тољику 
узбекро халалдор кардан мехоњанд, байни 
онњо нифоќу кина меангезанд ва мехоњанд 
бо њамин роњ ба муроди худ расанд. Вале 
онњо сахт иштибоњ мекунанд. Зеро дўстии 
халќњои тољику узбек якрўзаву дурўза нест, 
балки аз имтињони садсолањо гузашта, ба 
њамхуниву хешутаборї табдил ёфтааст. 
Рўњи поки Бобољон Ѓафуров онњоеро, 
ки садди роњи муносибатњои неки ин ду 
халќи њамсояву њамќисмат мегарданд ва 
дар њаќќи Ватану миллат хиёнат мекунанд, 
њаргиз намебахшад.

Мо имрўз ба марњилаи нави давлатдо-
рии худ - марњилаи созандагиву бунёдкорї 
ќадам гузоштаем. Бе давлати тавонои соњи-
бистиќлол ва миллати тифоќу пешрафта, 
бе иќтисодиёту иљтимоиёти тараќќикарда 
ва эњёи илму фарњанг, бе неруи тавонои 
низомию сарњадї, њалли муаммои соњањои 
илму фарњанг ва дигар мушкилоти мављу-
даи љомеа мо наметавонем, ки дар љањони 
пурмољарои имрўза мавќеи устувор дошта 
бошем. Њар фарди бедордиле, ки нангу но-
мус дорад ва ќисмати миллату сарзамини 
аљдодї барояш азиз аст, бояд дар марњилаи 
созандагию бунёдкорї барои пешрафти 
Ватан, миллат ва љумњурии соњибистиќлол 
сањми муносиб гузорад.

Истиќлолиятро ба даст овардан њанўз 
кам аст. Онро њифз намудан, пуштибонї 
кардан, њамчун арзиши болотарини давла-
ту давлатдорї пос доштан ва барои афзойи-
ши иќтидору пойдории он пайваста талош 
варзидан ќарзи муќаддаси њар як шањрванд 
мебошад. Асри XXI дар пешорўйи њар фар-
ди бонангу номуси љумњурї вазифањои нав 
ва масъулияти басо бузург мегузорад. Мо 
бояд дар сафи давлатњои пешрафтаи олам 
љой гирифта, бо симои миллї, арзишњои 
фарњангї ва дастовардњои иќтисодї маќо-
ми арзанда пайдо кунем. Имрўз фурсати 
он расидааст, ки мо ба ќадри истиќлоли-
ят, давлату давлатдории миллї, ба ќадри 
Ватану ватандорї, сулњу созиш ва вањда-
ти миллї бирасем. Зањмати њалол ва соза-
ндагию ободониро пешаи худ созем, ба-
рои тањкими истиќлолияти сиёсї, иќти-
содї ва фарњангии мамлакат аќлу дониш 
ва неруи худро дареѓ надорем. Барномаи 
стратегии давлатро дар роњи истиќлолияти 
озуќавию ислоњоти соњаи кишоварзї, таъ-
мини истиќлолияти энергетикї, сохтани 
роњи оњану роњњои нави мошингард, бунё-
ди фурудгоњњои байналмилалї, истихрољу 
коркарди сарватњои зеризаминї ва боло 
бурдани иќтидори саноатии мамлакат дар 
њаёт татбиќ намоем.

Ифтихор аз Ватан, ифтихор аз мил-
лат ва њувияти миллї, ифтихор аз таъриху 
фарњанги аљдодї ва ниёгони сарбаланди 
хеш барои њар як фарди љомеа бояд меъёри 
доимии зиндагї гардад. Имони комил до-
рам, ки аќлу заковат, таљрибаи роњбарї, 
мењри беандоза нисбат ба Ватану миллат ва 
мероси гаронбањои илмии Бобољон Ѓафу-
ров ба ватанпарастони воќеї, ба наслњои 
имрўзу фардои миллат, ба созандагони 
давлати демократї, њуќуќбунёд ва дунявии 
Тољикистони азизамон илњому неруи тоза 
хоњад бахшид.

Бигузор дўстону душманони Тољики-

стон донанд, ки миллати тољик аз таърих 
сабаќи омўзанда гирифтааст ва дар оянда 
фирефтаи њељ ќувваи бадхоње нахоњад шуд. 
Дар ин роњ моро рўњи Исмоили Сомонї 
ва дањњо бузургмардони миллат - Рўдакї, 
Ибни Сино, Садриддин Айнї, Бобољон 
Ѓафуров ва амсоли онњо мададгор хоњад 
шуд.

Бигузор рўњи Бобољон Ѓафуров шод 
бошад ва моро ба ватандўстиву худшино-
сии миллї њидоят намояд.

II. ОЛИМИ ТАВОНО
ВА АРБОБИ БАРЉАСТАИ
СИЁСИВУ ДАВЛАТЇ
Фарзанди фарзонаи миллати тољик ва 

ходими барљастаи сиёсиву давлатї ака-
демик Бобољон Ѓафуров барои пешраф-
ти љомеаи Тољикистон, инкишофи илму 
фарњанги тољик ва шарќшиносии љањон 
сањми фаромўшнопазир гузошта, барои 
хизматњои бузург ва зањмату талошњои со-
диќонааш дар роњи шинохти асолати мил-
лии халќи тољик ва муаррифии арзандаи 
тољикон дар арсаи љањон ба унвони олии 
«Ќањрамони Тољикистон» сазовор гарди-
дааст.

Бобољон Ѓафуров аз миёни ходимони 
давлатї ва арбобони илми тољик дар ба-
робари муайян ва собит намудани маќому 
манзалати таърихиву дастовардњои арзиш-
манди давлатдории тољикон дар тарѓиби 
илму фарњанги Машриќзамин дар арсаи 
љањонї ба пояи баланд расид. Ў тамо-
ми њаёти худро сарфи тањќиќу омўзиши 
таърихи давлатдории миллати куњанбунёди 
тољик намуда, дар тўли фаъолияти пурба-
ракати хеш на фаќат таърихи комили тољи-
конро ба вуљуд овард, балки дар тањќиќи 
таърихи бисёр халќњои Машриќзамин низ 
сањми арзанда гузошт. Фаъолияти илмии 
Бобољон Ѓафуров, ки аз омўзиши таъри-
ху фарњанги миллати тољик оѓоз шудааст, 
тадриљан хеле густурда ва фарох гардида, 
масоили мухталифи таърихи ќавму мил-
латњои Машриќзамин, зиндагї ва осори 
мутафаккирони бузурги Шарќ, рушди 
илми шарќшиносї ва амсоли инњоро фаро 
мегирад. Бобољон Ѓафуров њамчун ходими 
дурандеши давлатї, сиёсатмадори барља-
ста ва олими тавоно ба шарофати донишу 
хиради фавќулода, мањорати баланди таш-
килотчигии худ дар ташаккули њаёти нав ва 
пешрафти соњањои гуногуни иќтисодиёт ва 
иљтимоиёти Тољикистон хизмати бесобиќа 
кардааст. Бобољон Ѓафуров дар давраи пур 
аз тазод ва муборизањои шадиди сиёсиву 
илмї, яъне дар солњои мураккабу таќдир-
сози 30-юми асри гузашта, ки њазорон 
зиёиёну равшанфикрон таъќибу бадарѓа 
гардида, њазорњо нафари дигар тарки Ватан 
карда буданд, бо љасорати сиёсиву илмї 
дар пањлуи устод Садриддин Айнї истода, 
барои њифзи номи неки миллати тољик, аз 
тањрифи бадќасдона њимоя кардани таъри-
ху фарњанги пурѓановати он ќарзи фарза-
ндии худро дар назди халќу Ватани ази-
заш сарбаландона адо намуд. Ў дар маќо-
ми роњбари аввали њизбии Тољикистон на 
танњо барои рушду ободии њамаљонибаи 
он њадафмандона кўшишу талош намуд, 
балки «Таърихи мухтасари халќи тољик» 
ва шоњасари таърихии «Тољикон»-ро таъ-
лиф намуда, бо њамин иќдоми худ мактаби 
илмї ва суннати таърихнигории муосири 
тољикро бунёд гузошт.

(Давом дорад)
Аз китоби «Чењрањои мондагор»-и 

Эмомалї Рањмон

САВОЛ: Шиносномаи донишљўе, ки аз 
ноњияи дурдаст ба донишгоњ дохил шуда, 
айни њол дар хобгоњ истиќомат дорад, дар 
куљо бояд ба ќайд гирифта шавад?

ЉАВОБ МЕДИЊАД: сардори шуъбаи 
дуюм ва баќайдгирии шиносномањои до-
нишљўён Умеда Болтаева:

Мутобиќи мод-
даи 469-и Кодекси 
њуќуќвайронкунии 
маъмурии Љумњурии 
Тољикистон барои бе 
шиноснома маскун 
будани шањрвандоне, 
ки бояд шиноснома 
дошта бошанд ё бо 
шиносномаи беэъти-
бор, инчунин бидуни ќайд зиндагї кар-
дан ба андозаи аз як то ду нишондињанда 
барои њисобњо љарима таъин карда ме-
шавад.

Аз ин рў, бо маќсади риояи талабо-
ти ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
дар доираи салоњиятњои вазифавї кор-
мандони шуъбаи дуюм ва баќайдгирии 
шиносномањои донишљўён донишљўё-
неро, ки аз ноњияњои дурдаст ба дониш-
гоњ дохил шуда, айни њол дар хобгоњ 
истиќомат доранд, шиносномаашон 
муваќќатан дар суроѓаи донишгоњ ба 
ќайд гирифта мешаванд. Ин кор тибќи 
тартибот дар асоси фармоиши ќабул, 
маълумотномаи садорати факултет ва 
вараќањои шаклњои №12 ва №16 то даври 
тањсил сурат мегирад.

САВОЛ: Кадом гурўњи донишљўён 
њуќуќи гирифтани стипендияро доранд?

ЉАВОБ МЕДИЊАД: сармутахассиси 
раёсати таълим Бахтиёр Бурњонов: 

Бояд ќайд кард, 
ки дар муассисањои 
тањсилоти олии касбї 
роњњои гуногуни ња-
васмандкунии до-
нишљўён мављуданд. 
Яке аз чунин шаклњои 
њавасмандкунї ин до-
дани стипендия ба 
донишљўён мебошад. 

Тартиби пардохти стипендияи донишҷӯён 
дар асоси санадњои меъёрии њуќуќї, аз 
љумла ќонунњои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи маориф», «Дар бораи таҳсилоти 
олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз 
муассисаи олии таълимӣ», Ќарори Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
андоза ва тартиби пардохти стипендия ба 
донишљўён, аспирантон ва докторантон 
аз рўи ихтисос, докторантон ва постдокто-
рантон дар муассисањои тањсилоти миёнаю 
олии касбї ва илмию тањќиќотї» аз 31 майи 
соли 2019 №273, «Низомномаи намунавӣ 
оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти 
олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», 
«Низомнома дар бораи муқаррар наму-
дани стипендияи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» таҳия шудааст.

Тибќи тартиби муайяншуда танњо до-
нишљўёни гурўњњои буљавї, ки бо бањои 
хубу аъло тањсил мекунанд, њуќуќи ги-
рифтани стипендияро доранд. Стипен-
дияи давлатии академї дар асоси љамъба-
сти натиљањои сессияњои имтињонї (зи-
мистона ва тобистона) дар як соли тањсил 
ду маротиба (барои њар як давраи акаде-
мї) бо дар назар доштани дастовардњои 
таълимии донишљўён њангоми азхудку-
нии барномањои таълимии фанњо, соњиб 
гардидани рейтинги баланди академї, 
натиљањои назарраси илмию тањќиќотї 
ва иштироки фаъолонаи ў дар корњои ља-
мъиятии муассисаи тањсилоти миёна ва 
олии касбї таъин ва пардохт карда ме-
шавад. 

Стипендияи давлатии академї барои 
донишљўёни курси 1 аз давраи академии 
якум аз рўи натиљаи бањои дар имтињо-
ни дохилшавї гирифтаи онњо бо тартиби 
муќарраршуда таъин карда мешавад. 

Бояд ќайд кард, ки барои донишљўёни 
ятиму бепарастор, маъюбони гуруњњои 1 ва 
2 стипендияи давлатии академї новобаста 
аз натиљаи тањсил пардохт карда мешавад. 

 
САВОЛ: Таљрибаомўзии пешаздипло-

мї чист ва он чї тавр гузаронида мешавад?

ЉАВОБ МЕДИЊАД: сардори шуъбаи 
таљрибаомўзї ва рушди касбияти ДДМИТ 
Шуњрат Сулаймонзода: 

Таљрибаомўзии пешаздипломии до-
нишљўён тибќи наќшаи таълимї ва муто-

биќи банди 63-юми Низомномаи наму-
навї оид ба муассисањои тањсилоти олии 
касбии Љумњурии Тољикистон, бандњои 
Низомномаи низоми кредитии тањсилоти 
олии касбии Љумњурии Тољикистон ва Ни-
зомнома доир ба таљрибаомўзии таълимї, 
истењсолї ва пешаздипломии донишљўёни 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди 
Тољикистон ба роњ монда мешавад.

Љузъи муњими иљро намудани тала-
боти наќшаи таълим аз рўи самт ё ихти-
сосњои амалкунандаи муассисаи тањсилоти 
олии касбї таљрибаомўзї муќаррар карда 
шуда, бевосита дар давоми соли тањсил 
дар баробари ба анљом расидани даври 
академї бо маќсади татбиќи донишњои 
назариявї дар амал ташкил ва гузарони-
да мешавад. Пеш аз оѓози таљрибаомў-
зии пешаздипломї донишљўён объекти 
таљрибаомӯзии пешаздипломиашонро 
бо мавзуъњои рисолањои хатми тахассу-
сї мувофиќ намуда, бо маводи зарурї, 
аз љумла барномаи таљрибаомўзии пе-
шаздипломї дар шакли электронї ва 
чопї аз рўи тахассус, рўзномаи таљрибао-
мўзї, супоришњои фардї оид ба таљриба-
омўзии пешаздипломї, наќшаи таќвимї 
- мавзуї ва бо роњхат барои сафарбар 
кардан ба таљрибаомўзии пешаздипломї 
таъмин карда мешаванд.

Ташкил ва самаранокии давраи 
таљрибаомўзии пешаздипломї тањти на-
зорати доимии раёсати донишгоњ ќарор 
дошта, бањри дар амал татбиќ намудани 
сиёсати хирадмадонаи Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат, Прези-
денти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон љињати тайёр намуда-
ни мутахассисони ба бозори мењнат ља-
вобгў ва иљрои банди 27-и пайнавишти 
маљлиси назди Президенти Љумњу-
рии Тољикистон аз 12 апрели 2010 бо 
маќсади дар сатњи зарурї ташкил ва 
гузаронидани таљрибаомўзињои таъ-
лимї, истењсолї ва пешаздипломии до-
нишљўён, шартномањои дуљонибаи њам-
корї байни Донишгоњи давлатии молия 
ва иќтисоди Тољикистон ва 139 вазорату 
муассисањои бонкї, молиявї, корхона-
ву идорањои давлатї ва ташкилотњои ху-
сусї ба имзо расонида шуда, фењристи 
объектњои таљрибаомўзии донишљўёни 
ДДМИТ аз тарафи бахши таљрибаомўзї 
ва рушди касбият тањия гардида, ба кафе-
драњои тахассусї дастрас гардидааст.

Маврид ба зикр аст, ки тибќи наќшаи 
таълимии тасдиќшуда донишљӯёни кур-
сњои 4-уми шуъбаи рўзона, 4-уми тањсилоти 
фосилавї ва 3-юми тањсилоти олии дуюм, 
ки наќша ва барномањои таълимиро пурра 
аз худ намудаанд, бо фармоиши ректори 
донишгоњ барои гузаштани таљрибаомӯзии 
пешаздипломї дар соли тањсили 2022-2023 
аз 13 апрели соли 2023 то 24 майи соли 2023 
сафарбар карда мешаванд.

САВОЛ: Рељаи даромадан ва баромадан 
дар хобгоњи донишљўён чї гуна аст ва барои 
вайрон кардани ин тартиб чї муљозот муќар-
рар шудааст?

ЉАВОБ МЕДИЊАД: коменданти хоб-
гоњи №1 Зуњур Мухторов:

Пеш аз њама, бояд 
ќайд кард, ки хобгоњ 
барои донишљў хона 
аст ва масъулини хоб-
гоњ тўли истиќомат 
донишљў дар хобгоњ 
мисли аъзои оилаи ў 
мешаванд. Кормандо-
ни хобгоњ низ пайваста 
кўшиш менамоянд, то 
донишљў аз хонаи падару модар дур будани 
худро камтар эњсос кунад.

Албатта, њар муассиса тартиботи до-
хилии худро дорад ва хобгоњи донишљўён 
низ истисно нест. Яке аз талаботи њатмї 
ин риояи рељаи хобгоњ аст. Тибќи рељаи 
муайяншуда донишљўён аз соати 6-и субњ 
метавонанд бароянд ва то 20-и бегоњ ме-
тавонанд ба хобгоњ ворид шаванд. Дар 
њолати вайрон кардани ин реља дар иљо-
затномаи донишљўй муњр бо ишораи 
сана ва соати вайрон кардани реља зада 
мешавад. Агар шумораи чунин вайрон-
кунии тартибот се маротиба шавад, во-
лидони донишљў огоњ карда мешаванд 
ва ба ректори донишгоњ пешнињод ба-
рои ихрољи донишљў аз хобгоњ пешкаш 
карда мешавад. Такроран иброз медо-
рам, ки бе огоњии волидон ва розигии 
раёсати донишгоњ донишљў аз хобгоњ 
ихрољ карда намешавад.

(Давомаш, аввалаш дар шумораи гузашта)
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Дар давоми 30 соли охир дар кишвар зиёда аз 2000 корхонаи гуногуни истеҳсолӣ
бунёд гардидааст.

Тањти чунин унвон бахшида 
ба таљлили 30-солагии Иљлоси-
яи XVI Шурои Олии Љумњурии 
Тољикистон ва Рўзи Президенти 
Љумњурии Тољикистон рўзи 15 
ноябри соли равон дар Дониш-
гоњи давлатии молия ва иќтисо-
ди Тољикистон њамоиши илмию 
сиёсї дар сатњи баланд баргу-
зор гардид, ки дар он раиси КИ 
ЊХДТ дар ноњияи Сино Зарина 
Файзуллозода иштирок намуд.

Чорабиниро бо сухани шод-
бошї ректори таълимгоњ Ња-
кимбек Абдуалимзода ифтитоњ 
намуда, дар бораи ањаммияти 
таърихии Иљлосияи XVI Шурои 
Олии Љумњурии Тољикистон 
истода гузашт ва иброз дошт, ки 
њарчанд дар бораи ин иљлосия 
олимону коршиносон ва шах-
сиятњои гуногун китобу маќо-
лањои бешумор навиштаанд ва 
менависанд, аммо ин падида дар 
таърихи тамаддун ва давлатдории 
навини тољикон тањти роњбарии 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
таќдири миллати куњанбунёди 

мо наќши таќдирсоз гузошт ва 
дар ќатори барљастатарин са-
надњои таърихии миллатамон то 
абад боќї хоњад монд.

- Љонибдории халќи кишвар 
аз сиёсати роњбарии Президен-
ти мамлакат муњтарам Эмомалї 
Рањмон нишонаи садоќат ва 
мењру муњаббати мардум ба ин 
фарзанди фарзонаи миллат маъ-
нидод мегардад. Зеро Роњбари 
хирадманду саодатпеша муњта-
рам Эмомалї Рањмон бањри ба 
як кишвари воњид табдил додани 
Тољикистон ба дили мардум умед 
бахшид ва, дар њаќиќат, он оѓози 
давлатдории навин буд. Гузашти 
ваќт собит намуд, ки вакилони 
Шурои Олї ањаммияти якпорча-
гии давлат ва ягонагии миллати 
тољикро љиддан дарк мекарданд, 
- гуфт ректор ва наќши ин иљ-
лосияро дар тањким ва рушди 
давлатдории тољикон, истиќлоли 
воќеї, якпорчагии он, вањдати 
миллї, амалигардии ислоњоти 
сиёсї, њуќуќї ва иќтисодї муњим 
арзёбї кард.

Њ. Абдуалимзода дар бораи 

мањорату истеъдоди роњбарї ва 
шахсияти баланди Эмомалї Рањмон 
сухан гуфта, аз корномањои Сар-
вари давлати тољикон, ки раван-
дњои марказгурезию минтаќага-
роиро барњам заданд ва давлатро 
аз фаноёбї наљот бахшиданд, 
ёдовар шуд. Ин корномаи Пе-
швои миллатро ба фаъолияти 
президентњо, ба мисли Авраам 
Линколн, Отатурк ва дигарон 
ќиёс карда.

Сипас Зарина Файзуллозода 
баромад карда, њозиринро бо ин 
ду љашни бузург муборакбод на-

муда, дар бораи муњиммияти Иљ-
лосияи XVI Шурои Олии Љумњу-
рии Тољикистон андешањояшро 
баён дошт. Мавсуф ќайд намуд, 
ки бо вуљуди мањдудиятњо ва 
бањсњои тўлонї иљлосия таво-
нист, ки ќарорњои таќдирсоз ва 
муњимми таърихиро ќабул намо-
яд. Муњимтарин дастоварди иљ-
лосия тантанаи ќонун ва бо роњи 
мусолињатомез њаллу фасл кар-
дани тамоми масъалањои иљти-
моию сиёсии кишвар ба шумор 
меравад. Бешубња, Иљлосияи XVI 

Шурои Олии Љумњурии Тољи-
кистон падидаи комилан нави 
сиёсї буда, дар таърихи милла-
ти тољик сањифаи наверо боз на-
муд. Ин иљлосия баќои давлатро 
таъмин намуда, дастгоњи нави 
давлатиро, ки омили пешрафту 
тараќќиёти љомеа мебошад, рўйи 
кор овард. Аз ин рў, ин иљлосия 
њамчун тањкурсии асосии давлат-
дории Тољикистон дар дохилу 
хориљи мамлакат эътироф гар-
дид.

Дар идома З. Файзуллозо-
да аз корномаи Пешвои миллат 

ёдовар шуда, дар гирди Сарвари 
давлат муттањид гардидани ањли 
љомеаро барои тањкими давлат 
ва пояњои истиќлоли давлатї ва 
вањдати миллї зарур шуморид.

Сипас Асадулло Муллољонов 
дар мавзуи «Хотираи таърихї ва 
наќши Иљлосияи XVI Шурои 
Олї дар тањкими давлатдории 
миллї» баромад намуда, иброз 
дошт, ки барои насли љавон Иљ-
лосияи XVI Шурои Олї ба њукми 
таърих даромадааст ва ёд наму-
дани он нишоне аз худшиносии 

миллї буда, барои тањкими хо-
тираи таърихї заминагузор аст. 
Ў ањаммияти таърихї ва калидии 
ин иљлосияро дар истиќрори 
сулњ ва вањдати миллї ва оѓози 
давраи нави давлатдорї муњим 
арзёбї намуд. А. Муллољонов 
њамчун таърихнигор аз моњият ва 
муњтавои асари безаволи муњта-
рам Эмомалї Рањмон «Чењрањои 
мондагор» сухан гуфта, ба до-
нишљўён тавсия дод, ки онро му-
толиа намуда, аз зиндагиномаи 
ниёгони бузурги худ бархўрдор 
бошанд.

Дар музокира Абдулло Дав-
латзода баромад намуда, ин ду 
љашни таърихиро барои ањли 
нишаст муборакбод ва таљлили 
онњоро нишонаи арзи эътиќоду 
эњтироми мардум ба Президен-
ти мамлакат муњтарам Эмомалї 
Рањмон маънидод кард.

Чорабинї дар фазои танта-
наи ватандўстї ва эњсоси худши-
носии миллї њусни анљом пази-
руфт. 

Машњура АБДУЛЛОЕВА

15-уми ноябри соли ҷорӣ дар Кохи 
Суруши шањри Душанбе маросими ља-
мъбаст ва ќадршиносии ѓолибон ва љо-
изасупории 3-юмин Фестивали дӯстии 
ҷавонону варзишгарони шањри Душанбе 
таҳти унвони «Зебоӣ, доноӣ ва тавоноӣ 
аз варзиш аст!» бахшида ба 30-солагии 
Иҷлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар вазъияти тантанавӣ бар-
гузор гардида, ғолибони мусобиқаҳо аз 
ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии шаҳри Душанбе қадршиносӣ 
шуданд.

Дар маросими љоизасупорї муовини 
раиси шањри Душанбе Дилшод Одиназо-
да, муовини раиси Кумитаи кор бо љаво-
нон ва варзиши назди Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон Парвиз Собиров, сар-

дорони сарраёсату раёсатњои мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ду-
шанбе ва роњбарони донишгоњу дониш-
кадањо ва коллеҷу омӯзишгоҳҳои шањри 
Душанбе иштирок доштанд.

Бояд ќайд кард, ки бо таваҷҷуҳ ва 
роҳнамоиҳои Раиси шаҳри Душанбе 
муҳтарам Рустами Эмомалӣ ин чора-
бинї дар сатҳи баланд баргузор гардид.

Дар давоми 18 рӯзи баргузории фе-
стивал аз рўйи 7 намуди варзиш, аз 
ҷумла футбол, волейбол, баскетбол, тен-
ниси рӯйи миз, шоҳмот, гӯштини миллӣ 
ва варзиши сабук мусобиқаҳои варзишӣ 
баргузор гардида, дар умум, 2324 на-
фар барои иштирок дар кори он сабти 
ном карда, дар натиҷа 237 нафар ғолиб 
дониста шуда, дар макони баргузории 

чорабиниҳо қадрдонӣ гардиданд.
Бояд ёдовар шуд, ки дар њама наму-

ди мусобиќањои варзишї варзишгарони 
Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди 
Тоҷикистон фаъолона иштирок на-
муданд. Аз љумла, дар намуди гўшти-
ни миллї дар вазнњои гуногун 4 нафар 
донишљўи донишгоњ бо раќибони худ 
ќувваозмої намуда, сазовори љойњои на-
моён шуданд (1 љойи якум, 2 љойи дуюм 
ва 1 љойи сеюм).

Боиси хушнудист, ки аз намуди 
гўштини миллї Донишгоњи давлатии 
молия ва иќтисоди Тољикистон дар 
байни муассисањои тањсилоти миёнаи 
умумї, миёна ва олии касбии ҳудуди 
пойтахт сазовори љойи 2-юм гарди-
да, бо Диплом ва туњфаи хотиравии 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давла-

тии шаҳри Душанбе сарфароз гардонида 
шуд.

Њамзамон, ректори донишгоњ Ња-
кимбек Абдуалимзода барои њамкорињои 
мутаќобилан судманд ва таъмини ишти-
роки фаъолонаи дастаи варзишгарон дар 
фестивали мазкур бо Сипосномаи куми-
таи тадорукот ќадрдонї гардид.

Дар охири чорабинї баҳри болидахо-
тирии аҳли нишаст барномаи фарҳангӣ-
фароғатии саршор аз суруду таронањои 
љанбаи мењандўстидошта манзури ишти-
рокчиён гардонида шуд.

Дастоварди навбатии Донишгоњи 
давлатии молия ва иќтисоди Тољикис-
тон ба кулли устодону донишљўён мубо-
рак бошад!

Љовидон ХАЛИФАЗОДА
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Њифзи Парчам ва арҷгузорӣ ба он нишонаи ҳисси баланди миллӣ ва ватандӯстиву ватанпарастӣ мебошад.                       
Эмомалї Рањмон

ЊАМОИШИ БОЗГЎИ ЭЊТИРОМ БА ПАРЧАМИ ДАВЛАТЇ
«Дар љаҳони муосир Парчами давлатї ин нишо-

наи истиќлолият, яке аз рамзҳои асосии давлатдорї 
ва ваҳдати миллї мебошад, яъне давлати муосир та-
вассути парчами он муаррифї мегардад». Ин нукта 
23 ноябр дар суханронии ректори ДДМИТ Њакимбек 
Абдуалимзода зимни таљлили Рўзи Парчами давлатї 
таъкид гардид. Ректор сараввал ањли толорро бо ин са-
наи муњим муборакбод намуда, ќайд кард, ки парчам 
муаррифгари ҳар давлат буда, аз рӯйи он кишварро ба 
расмият мешиносанд.

- Парчами давлатї нишонаи баќои миллат, давлат, 
ваҳдату ҳувияти миллї ва яке аз беҳтарин василаҳои 
тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандорї, ифтихор 
аз миллати хеш ва ҳифзи арзишҳои волои таърихию 
фарҳангии халќамон мебошад, - гуфт ректор.

Мавсуф ба таърихи парчамдории халќи тољик 
руљуъ намуда, афзуд, ки дар таърихи тамаддун ва 
фарҳанги бою ќадимии давлатдории тољикон парчам 
ва парчамдорї таърихи љолибу тӯлонї дорад. Ў аз ша-
кли парчами Коваи оњангар, парчами давраи шўравї 
ва давраи соњибистиќлолї ёдрас шуд. Њамзамон, ран-
гњои Парчами давлатиро тафсир намуда, гуфт, ки ран-
ги сурх - рамзи муборизаву љоннисории халќ барои 
озодї ва истиќлол, ранги сафед - нишони бахту сао-
дат, умеду орзу ва ранги сабз - нишонаи сарсабзиву 
шукуфої, сарбаландиву хуррамї ва абадият мебошад. 
Тасвири тољ ва ҳафт ахтар ишора ба решаҳои таърихии 
давлатдории Тољикистони соҳибистиќлол мебошад, - 
таъкид дошт ректор.

- Ҳар яки мо бояд зери Парчами давлатї сарљамъу 
муттаҳид гардида, баҳри ободию шукуфоии сарзами-
намон - Тољикистон саъю талош намоем, - гуфт дар 
љамъбаст Абдуалимзода Њ.

Баъдан озмуни љумњуриявии донишљӯёни муасси-
сањои тањсилоти олии касбї таҳти унвони «Бењтарин 
донандаи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон» ља-
мъбаст гардида, ѓолибон бо Диплом, мукофотпулї ва 
Ифтихорномањо сарфароз гардонида шуданд.

Дар баробари ин, чандин дастовардњое, ки аз љо-
ниби устодону донишљўён дар сатњи љумњуриявї ва 
байналмилалї ба даст оварда шуда буданд, муаррифї 
ва соњибони онњо бо Ифтихорномаи ДДМИТ ќадр-
донї карда шуданд, ба мисли Юнусов А., директо-
ри Китобхонаи илмии донишгоњ барои ишѓоли љойи 
дуюм дар озмуни љумњуриявии “Китобхонаи бењтари-
ни сол”, Пиримова Ш., донишљўи курси 4, факултети 
њисобдорї ва омор барои ишѓоли љойи сеюм дар даври 
шањрии озмуни љумњуриявии “Фурўѓи субњи доної 
китоб аст” бо Диплом ва мукофотпулї, Ќурбонов С., 
барои ишѓоли љойи аввал дар мусобиќаи Осиё оид ба 
вазнбардорї бо Диплом.

Њаваскорони шуъбаи фарњанги донишгоњ - Ќурбо-
нов Т., Муњаммадиева Г., Шарипов Д., Мунисаи Ња-
мрохон барои фаъолияти пурсамари фарњангї бо Иф-
тихорномаи донишгоњ сарфароз гардонида шуданд.

Дар идома Гулчењра Муродова, мудири кафедраи 
њуќуќ ва муносибатњои байналмилалии Донишгоњи 
давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї баромад намуда, 
барои ташкили озмуни «Бењтарин донандаи Консти-
тутсияи Љумњурии Тољикистон» ба раёсати ДДМИТ 
изњори сипос намуда, онро барои таќвияти маърифати 
њуќуќии донишљўён таъсирбахш номид.

Дар охир барои фароѓати њозирин барномаи 
шавќовари фарњангї пешкаш гардонида шуд, ки фа-
рогири раќсу сурудњои ватандўстона ва сањначаи њаљвї 
аз њаёти донишљўён буда, барои густариши худши-
носии миллии иштироккунандагон мусоидаткунанда 
буд.

Машњура АБДУЛЛОЕВА
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ВАРЗИШ - 
МУАРРИФГАРИ ДАВЛАТ
Ё ДАЛЕРӢ КУН, КИ МАЙДОН 

АЗ ДАЛЕР АСТ!

Тайи солҳои 2011–2020-ум дар кишвар қариб 3000 иншооти варзиш сохта шудааст.
 Аз Паёми Пешвои миллат 

Имсол барои намояндагони кул-
ли соњањо дар донишгоњ соли боба-
рор буд, махсусан, ба варзишгарон. 
Чандест, ки варзишгарони мо пайи 
њам дар мусобиќањои љумњуриявї ва 
байналмилалї баромад карда, ѓоли-
бият ба даст меоранд ва номи Тољи-
кистону донишгоњро баланд мебар-
доранд. Албатта, дар ин пирўзињо 
сањми мураббиёни ин варзишгарон 
– коллективи омўзгорони кафедраи 
варзиш ва мудофиаи граждании до-
нишгоњ кам нест, зеро мањз бо роњ-
барї ва дастури эшон ин музаффа-
риятњо ба даст меоянд. 

Тавре Айниддинов Ибодулло, 
мудири кафедраи варзиш ва мудо-
фиаи гражданї њангоми суњбат ба 
мо иброз дошт, дар кафедра 8 нафар 
омўзгор кор мекунанд ва њар кадоми 
онњо мутахассиси соњањои алоњидаи 
варзиш мебошанд. Масалан, Айнид-
динов Ибодулло, оид ба гўштини 
миллї ва самбо, Шокиров С., мута-
хассиси футбол, Азизќулов Б. - бокс, 
Сафаров М. – волейбол, Сафаров 
Ќ. – варзиши сабук, Эламонов Т. 
– мураббии шоњмот, Саидов М. – 
мураббии гўштини самбо мебошанд. 

- Натиљаи тамринњои пайваста ва 
љиддї бо њар як варзишгар буд, ки 
намояндагони донишгоњ дар мусо-
биќањо дастболо мегарданд. Яке аз 
дастовардњои охирони мо ин дар 
Фестивали дўстии љавонону варзиш-
гарони шањри Душанбе тањти унво-
ни «Зебої, доної ва тавоної аз ва-
рзиш аст!», дастаи ДДМИТ аз рўйи 
варзиши гўштини миллї дар байни 
16 муассиса љойи дуюмро гирифт, 
ки ин натиљаи бењтарин мањсуб меё-
бад, - мегўяд Айниддинов И.

Мавсуф њангоми суњбат аз даст-
гирию кумакњои раёсати донишгоњ 
изњори миннатдорї намуда, афзуд, 

ки донишгоњ ду толори варзишї ва 
як майдонча дорад ва тамоми ша-
роитњо барои тамрину машѓулиятњо 
муњайёст. Натиљаи ин дастгирињост, 
ки донишљўёни мо дар мусобиќањо 
дастболоянд. Њайати омўзгорони 
кафедра аз њар як ѓолибияти шогир-
дњо бањра мегиранд, зеро он натиљаи 
мењнати мо низ њаст, гуфт дар охир 
И.Айниддинов.

Инак, натиљањои бадастомадаи 
варзишгаронро худ ќазоват намоед:

Дар мусобиқаи байналмилалӣ 
оид ба вазнбардорӣ миёни ҷавонон 
ва калонсолон, ки рўзњои 25-31-
уми октябри соли равон дар шаҳри 
Самарқанди Ҷумҳурии Узбекистон 
баргузор гардид, донишҷӯи курси 
2-юми факултети молия ва қарзи 
ДДМИТ Сафармуҳаммад Қурбонов 
дар вазни 67 кг бо бардоштани 80 кг 
якзарба ва 105 кг дузарба (штанга) 
миёни ҷавонони то синни 20-сола 
ширкат намуда, сазовори ҷойи ав-
вал гардид. Номбурда бо Дипломи 
дараҷаи 1, медал ва туҳфаҳои хоти-
равї сарфароз гардонида шуд.

Бо ташаббуси Кумитаи кор бо 
ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 27-
ум то 30-юми октябри соли ҷорӣ дар 
шаҳри Душанбе мусобиќаи Осиё оид 
ба муҳорибаи омехтаи ғайрикасбӣ 
миёни ҷавонони то 25-сола баргузор 
гардид. Дар он 130 варзишгар аз 20 
кишвари Осиё ширкат варзиданд.

Хушбахтона, дар ин чораби-
нии сатҳи баланд донишҷӯи кур-
си 4-уми факултети менеҷмент 
ва ҳуқуқи иқтисодии донишгоҳ 

Воҳид Зоҳидзода аз рӯйи риштаи 
муҳорибаи омехтаи ғайрикасбӣ ҷойи 
1-умро ишғол намуд.

Њамзамон, бо ибтикори Кумитаи 
кор бо ҷавонон ва варзиш рўзњои 
22-23-юми октябри соли равон дар 
ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти 
Суғд мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба 
гӯштини миллӣ (гӯштингирӣ) миё-
ни ҷавонони солњои таваллудашон 
2001-2003 бахшида ба гиромидошти 
хотираи устоди варзиши Иттиҳоди 
Шуравӣ Меҳробҷон Одинаев бар-

гузор гардид. Дар он донишҷӯёни 
мо низ иштироки фаъолона до-
шта, сазовори ҷойҳои намоён гар-
диданд. Аз ҷумла, Пайрав Сали-
мов, донишҷӯи курси 2-юми фа-
култети муносибатҳои иқтисоди 
байналмилалӣ дар вазни 55 кг ва 
Фаридун Миршарифов, донишҷӯи 
курси 4-уми факултети ҳисобдорӣ 
ва омор дар вазни 71 кг сазово-
ри ҷойњои 2-юм ва бо Диплом ва 
туҳфањо сарфароз гаштанд.

Донишҷӯи курси дувуми факул-
тети ҳисобдорӣ ва омор Баҳодур 
Ҷӯраев бошад, дар мусобиқаи 
гӯштини миллӣ дар вазни 60 кг, 
ки дар доираи Фестивали дӯстии 
ҷавонону варзишгарони шаҳри Ду-
шанбе таҳти унвони «Зебоӣ, доноӣ 
ва тавоноӣ аз варзиш аст!» санаи 30-
юми октябр баргузор гардид, сазово-
ри ҷойи сеюм шуд.

Дар ин чорабинї, ки аз 28 октябр 
то 14 ноябри соли љорї доир гардид, 
устодону донишҷӯёни донишгоҳ бо 
дастовардҳои варзишии худ фаъоло-
на иштирок намуданд.

Фестивал миёни донишҷӯёни 
муассисаҳои таҳсилоти олӣ, миё-
наи касбӣ, омӯзишгоҳҳои касбӣ-
техникӣ, қисмҳои ҳарбию низомӣ ва 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи уму-
мии ҳудуди шаҳри Душанбе аз рўйи 
7 намуди бозиҳои миллӣ-варзишӣ 
роҳандозӣ карда шуд.

Мо тамоми варзишгарони ѓоли-
бро ба пирӯзињояшон табрик гуфта, 
дар хониш ва фаъолияти минбаъдаи 
варзишиашон музаффариятҳои на-
вро таманно мекунем.
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АБДУМУХТОР УРУНБОЕВ: 

Муаллим ақл, шарафу виҷдони ҷомеа ва симои асосии он мебошад.
       Эмомалї Рањмон

«САОДАТИ РЎЗГОР «САОДАТИ РЎЗГОР 
БА ВАТАН ВА ПАДАРУ  МОДАР СОДИЌОНАБА ВАТАН ВА ПАДАРУ  МОДАР СОДИЌОНА

 ХИЗМАТ НАМУДАН АСТ!» ХИЗМАТ НАМУДАН АСТ!»
Фаъолияти илмї-тадќиќо-

тї ва илмї-методии дотсенти 
кафедраи тањлили иќтисодии 
Донишгоњи давлатии молия ва 
иќтисоди Тољикистон, номза-
ди илмњои иќтисодї Абдумух-
тор Урунбоев солњои тўлонї 
ба омўзиши масъалањои ба-
ланд бардоштани њосилнокии 
мењнат дар соњаи хољагии ќи-
шлоќи Тољикистон бахшида 
шудааст. Номбурда муалли-
фи зиёда аз 70 маќолаи илмї-
методї ва васоити таълимї 
мебошад.

Солњои охир Абдумухтор 
Урунбоев дар бораи омўзиши 
бозори мењнат, шуѓли ањолї 
ва ташкили музди мењнат 
корњои тадќиќотї мебарад. 
Ў омилњои асосї ва нишон-
дињандањоеро, ки ба бозори 
мењнат ва шуѓли ањолї таъ-
сир мерасонад, муайян карда-
аст.

Лозим ба ёдоварист, ки 
Абдумухтор Урунбоев 18-
уми ноябри соли 1946 дар 
шањри Исфараи вилояти 
Суѓд таваллуд шуда, 76-сола 
аст ва беш аз 50 соли онро 
фаъолияти илмї-омўзгорї 
ташкил медињад. Бо исти-
фода аз фурсат, бо эшон 
атрофи масоили гуногуни 
рўзмарра мусоњиба оростем, 
ки фишурдаи онро пешкаши 
хонандагони нашрия мена-
моем:

Љолибтарин лањзаи њаёти 
хешро метавонед бо як љумла 
љамъбаст намоед?

- Ман соли 1964 ба До-
нишгоњи аграрии Тољики-
стон ба номи Шириншоњ 
Шоњтемур дохил шуда, соли 
1969 онро бо дипломи аъло 
хатм кардам. Сипас, ба шуъ-

баи иќтисодии Институти 
илмї-тадќиќотии кишо-
варзии Тољикистон ба кор 
роњхат гирифтам. Як лањза 
њељ аз ёдам намеравад. Ин 
њам бошад, соли 1973 ваќте 
ки аз фанни таърихи КПСС 
дар Академияи хољагии ќи-
шлоќи шањри Москва им-
тињони дохилшавї месупо-
ридем, яке аз профессорони 
ин муассиса аз Тољикистон 
будани маро фањмида пур-
сид: «Оё китоби аллома Бо-
бољон Ѓафуров - «Тољикон», 
ки соли 1972 чоп шудааст, 
мутолиа намудаї?» Ман 
посух додам, ки њоло на-
хондаам. Он кас пешнињод 
карданд, ки албатта ин ки-
тобро ёфта хонам. Пас аз 
љустуљўњои зиёд ин китобро 
пайдо намуда хондам. Тах-
минан моњи марти соли 1973 
буд. Мутолиаи ин шоњасар 
тамоми фикру аќидаи маро 
ба кору зиндагї дигар кард 
ва ба ман барои ба итмом 
расонидани диссертатсияи 
илмї кумак намуд.

Шумо дар љодаи илм шо-
гирдони зиёдеро тарбия ва 
роњнамої кардаед. Чанд су-
хан дар ин бора мегуфтед?

- Дар давраи омўзгории 
худ шогирдони зиёдеро тар-
бия кардаам, ки њоло дар 
тамоми соњањои иќтисоди 
Тољикистон чун мутахассис, 
роњбари корхонаву ташки-
лотњо ва кумитаву вазоратњо 
фаъолият карда истодаанд. 
Ѓайр аз ин, ба чанд нафар 
дар ваќти донишљў будана-
шон дарс гуфтаам, њоло ном-
зади илм ва доктори илмњои 
иќтисодї мебошанд, ки ман 
бо онњо фахр мекунам.

Муваффаќиятњои иќтисо-
дии Љумњурии Тољикистон рўз 
то рўз бештар мегарданд. Ба-
рои нигоњ доштани ин њолат 
ва пешрафти љомеа дар оянда 
чї бояд кард?

- Дар шароити њозира 
ноил шудан ба рушди ња-
масолаи маљмуи мањсулоти 
дохилї зиёда аз 7,5 % на ба 
њамаи кишварњо муяссар ме-
гардад. Ин рушди баландро 
ман аз сиёсати Пешвои мил-
лат муњтарам Эмомалї Рањмон 
мебинам. Барои нигоњ дошта-
ни ин њолат ба рушди соњањои 
воќеии иќтисодиёт, пеш аз 
њама, ба соњањои истењсолї 
бояд ањаммият дињем.

Фикри Шумо дар бораи 
пайвандии назария бо ама-
лия?

- Ба андешаи ман, иќти-
содиёти ин ё он давлат дар 
он шароит рушд меёбад, 
ки агар назария бо амалия 
зич пайвандї дошта бошад. 
Мисоли он пештар омўзго-
рони муассисањои тањсило-
ти олии касбии љумњурї дар 
ваќти таљрибаомўзии до-
нишљўён ба љойи таљрибао-
мўзї рафта, раванди кор бо 
донишљўёнро месанљиданд. 
Ин ба сифати таљрибаомўзї 
мусоидат мекард. Њоло бо-
шад, ин таљриба ќариб ки аз 
байн рафтааст.

Мисоли дигар дар бораи 
пайвандии назария бо ама-
лия. Дар шуроњои диссерта-
тсионї чандин диссертатсия 
оид ба ин ё он проблема бар-
расї гардида, барои баланд 
бардоштани самаранокии 
соњањои алоњидаи иќтисо-
диёт пешнињодњо карда ме-
шаванд. Аммо аксари онњо 

дар амал татбиќ намешаванд. 
Баъзан дар амалия аз ин наза-
рияњо хабардор њам нестанд.

Чаро таваљљуњи донишљўён 
ба хондан кам шудааст, саба-
бро дар чї мебинед?

- Ба ин савол љавоб додан 
нисбатан мушкил аст, чун-
ки он пањлўњои гуногунро 
дар бар мегирад. Ба фикри 
ман, яке аз сабабњо ин баъд 
аз хатми муассисањои тањси-
лоти олии касбї љойи кори 
муносибро пайдо накардан 
мебошад, яъне бархе афрод 
баъд аз хатм ба муњољирати 
мењнатї рафта, ба кори ѓай-
рикасбї машѓул мешаванд. 

Дигар пањлўи ин масъа-
ла аз љониби омўзгорон паст 
шудани талабот ба донишан-
дўзї мебошад, ки он оњиста-
оњиста дар мактабњои олї 
ислоњ шуда истодааст.

Замони имрўз аз омўзгори 
муассисањои тањсилоти олии 
касбї чиро талаб менамояд. 
Мутобиќ шудан ба замон, 
яъне чї?

- Дар замони имрўз аз 
омўзгорони муассисањои 
тањсилоти олии касбї до-
ниши баланди тахассусї та-
лаб менамояд, чунки њамаи 
иттилоот тариќи интернет 
дастраси донишљўён мебо-
шад. Аз њамин сабаб, омўз-
гор бояд аз маълумотњои 
имрўза бохабар бошад. Беш-
тари ваќти худро ба тањлили 
адабиёти касбї харљ намояд, 
яъне фаќат аз рўйи матни 

лексия гузаштани дарс на 
омўзгор ва на донишљўёнро 
ќаноатманд карда метаво-
над. 

Саодати рўзгорро дар чї 
мебинед?

- Ваќте ки саодати рўзгор 
мегўем, шахсони алоњида 
онро њар хел мефањманд. Ба 
фикри ман, саодати рўзгор 
ин ба Ватан ва падару модар 
содиќона хизмат намудан 
аст. Њар нафар бояд дар љойи 
кор њалол мењнат кунад.

Инчунин, саодати рўз-
гор дар оила вуљуд дошта-
ни якдигарфањмї, тарбияи 
дурусти фарзандон, ба онњо 
додани маълумоти хуб мебо-
шад. Ман аз он ќаноатманд 
њастам, ки барои иљрои ягон 
кор ба кадом маќомот на-
равам, шогирдони худро ме-
бинам ва аз онњо ифтихор 
менамоям.

Дар охир чї гуфтанї до-
ред?

- Сатњи рушд ва нуфу-
зи њар як кишвар дар ар-
саи байналмилалї, пеш аз 
њама, ба он вобаста аст, ки 
љавонони он кишвар то чї 
андоза ба маърифати сиё-
сию фарњангї, техникї ва 
эљодї ноил мегарданд, яъне 
љавонон бояд соњибкасб ва 
соњибмаълумот бошанд. Ба 
донишљўён низ талош ба-
рои комёбї ва муваффаќият 
хоњонам!

Мусоњиб: 
Наврўз Љобиров

?

МОЊИЯТИ ИДЊОИ МОЊИ НОЯБРЇ
Њамасола моњи ноябр дар љумњурї иду љашнворањои гуногун ќайд карда мешаванд, ки њар яке ањаммияти бузурги таърихиву 

фарњангї ва иљтимої доранд. Бахшида ба ин санањо рўзномаи «Молия ва иќтисод» миёни устодон назарпурсї гузаронида, ба њар ка-
дом суоли махсус вобаста ба ин ё он љашн пешнињод намуд ва чунин љавобњоро дарёфт:

6 НОЯБР - РЎЗИ ЌАБУЛИ  КОНСТИТУТСИЯИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН6 НОЯБР - РЎЗИ ЌАБУЛИ  КОНСТИТУТСИЯИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Субњоналї МИРЗОЕВ, 
номзади илмњои њуќуќшиносї, 
дотсент, муовини декан оид ба 
илми факултети менељмент ва 
њуќуќи иќтисодии ДДМИТ:

Конститутсия њамчун ќону-
ни асосї соњањои муњимтарини 
фаъолияти давлат, љамъият ва 
шањрвандонро танзим менамо-
яд.

Баъди ба даст овардани 
истиќлол бояд санади тозае 
тањия ва ќабул карда мешуд, 
зеро дар њама давру замон бо 

рушд ёфтани давлату давлат-
дорї зарурати муайян сохтани 
сохтор, идораи давлатдорї ва 
пойдории давлат санаде мурат-
таб мешуд, ки фарогири њама 
њадафњои давлат бошад ва ин бо 
номи Конститутсия муаррифї 
мешавад ва санади асосї ши-
нохта шудааст. 

Конститутсияи кишвар ба-
рои њар як шањрванди љумњурї 
ва шахсони дар он кору зинда-
гонидошта вазифа, яъне уњда-
дорї муќаррар кардааст, ки 
ќатъиян иљрои онњо барои њама 
њатмист. Дар њолати ихтиёран 
иљро нашудани ин вазифањо 
аз сиёсати маљбуркунї исти-
фода бурда мешавад. Аз ин рў, 
њар як шањрванди мамлакатро 

зарур аст, ки на танњо њуќуќу 
озодињои худ, балки вазифањои 
асосиашро низ иљро намояд.

Барои дарки моњияти 
меъёрњои Конститутсия ва дар 
амал татбиќ намудани њуќуќу 
уњдадорињои конститутсио-
нии инсон ва шањрванд, ба-
ланд бардоштани маърифати 
конститутсионї-њуќуќии до-
нишљўёнро зарур мешуморем 
ва дар амал татбиќ намудани 
пешнињодњои зеринро сари-
ваќтї мењисобем:

1. Баргузор намудани суњба-
ту вохўрињо бо донишљўён воба-
ста ба дарки моњияти меъёрњои 
Конститутсия;

2. Иштироки донишљўён дар 
чорабинињои илмї-назариявї 

бахшида ба муносибати таљли-
ли Рўзи ќабули Конститутсия;

3. Иштирок ва баромад дар 
барномањои телевизионї ва ра-
диої ва тамошо кардани онњо;

4. Мутолиаи маводи таъ-
лимї, илмї ва оммавї вобаста 
ба Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон;

5. Ба таври бояду шояд аз 
бар намудани фанни њуќуќши-
носї аз љониби донишљўёни 
ихтисосњои ѓайрињуќуќї;

6. Ташкил ва баргузор на-
мудани озмунњои сатњи дониш-
гоњї ва љумњуриявї вобаста ба 
бењтарин донандаи Конститут-
сияи Љумњурии Тољикистон.

Чї бояд кард, ки донишљўён аз моњияту та-
лаботи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
огоњии бештар пайдо намоянд??

С. 12
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Конститутсия воқеан ҳам ифодагари иродаи халқи Тоҷикистон аст.
                                                                                    Эмомалї Рањмон

МОЊИЯТИ ИДЊОИ МОЊИ НОЯБРЇ
16 НОЯБР - РЎЗИ ПРЕЗИДЕНТИ 16 НОЯБР - РЎЗИ ПРЕЗИДЕНТИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОНЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

24 НОЯБР - РЎЗИ ПАРЧАМИ 24 НОЯБР - РЎЗИ ПАРЧАМИ 
ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОНДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

16 НОЯБР - РЎЗИ 16 НОЯБР - РЎЗИ 
ИЉЛОСИЯИ XVI ШУРОИ ОЛЇ ИЉЛОСИЯИ XVI ШУРОИ ОЛЇ 

Моњияти Рўзи Президенти Љумњурии Тољикистонро шарњ 
медодед?

Барои таќвияти гиромидошти Парчами давлатї чї корњо-
ро бояд ба анљом расонид?

Чаро ин иљлосияро таќдирсоз мегўянд?

Дилшод ДАВЛАТЗОДА, 
эдвайзер оид ба таълими
факултети њисобдорї ва омор:

Тибќи Ќонуни конститутсио-
нии Љумҳурии Тољикистон «Дар бо-
раи Асосгузори сулҳу ваҳдати мил-
лї - Пешвои миллат» аз 14 ноябри 
соли 2016 тањти №1356: «Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллї - Пешвои мил-
лат шахсияти барљастаи таърихии 
миллат мебошад, ки дар иљлосияи 
шонздаҳуми Шурои Олии Љумҳурии 
Тољикистон Сарвари давлат интихоб 
гардида, дар бунёди низоми давлат-
дории Тољикистони соҳибистиќлол, 
барќарорсозии сохти конститутси-
онї, ба даст овардани сулҳу ваҳдати 
миллї саҳми беназир гузошта, тибќи 
Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон 
соли 1994 дар асоси овоздиҳии умуми-
халќї аввалин Президенти Љумҳурии 
Тољикистон интихоб шуда, дар эъмо-
ри давлати соҳибихтиёр, демократї, 
ҳуќуќбунёд, дунявї ва иљтимої наќ-
ши арзанда гузошта, миллатро аз па-
рокандагї, давлатро аз нестшавї ва 
халќро аз љанги шаҳрвандї раҳо наму-
да, дар рушди сиёсї, иќтисодиву иљти-
мої ва таърихиву фарҳангии давлати 
мустаќили Тољикистон хизматҳои бу-
зурги таќдирсоз намудааст».

Яъне, мансаби Президентї муќар-
рароти конститутсионї буда, дар Кон-
ститутсияи Љумҳурии Тољикистон 
тартибу шартҳои ба ин мансаби олии 

ҳокимияти давлатї интихоб шудан ва 
лаҳзаи ба фаъолият шуруъ намудани 
Президент муќаррар гардидааст.

Маќсад аз рўзи ид муайян карда-
ни 16 ноябр дар он ифода меёбад, ки 
ибтидо аз ҳамин рӯзи таќдирсозу му-
айянкунандаи рушди минбаъдаи бо-
мароми Тољикистон марҳилаи нави 
муҳими давлатї, яъне тибќи Кон-
ститутсияи давлати соҳибихтиёр дар 
Љумҳурии Тољикистон идоракунии 
президентї оғоз ёфта, Президенти 
тозаинтихобгардида ба иљрои вазифа 
шуруъ намудааст.

Президенти Љумҳурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон шахси-
яти дурандешу хирадмандест, ки бо 
ташаббусу ибтикороти созанда љаво-
нонро њамеша дастгирї менамоянд ва 
љавобан ба он љавонон бояд пешраф-
таву ташаббускор бошанд. 

?

?

?
Ќутбия ҲОМИДОВА, 
номзади илмњои таърих,
дотсенти кафедраи фанњои
гуманитарї:

Пеш аз ҳама, барои ба роҳ мон-
дани чунин иќдоми нек ба корман-
дони рӯзномаи “Молия ва иќтисод” 
ташаккур баён менамоям. Мо, ки 
таълиму тарбияи насли љавонро ба 
зимма дорем, бевосита вазифадорем  
донишљӯёнро аз таърихи гузаштаи 
миллати худ огоҳ намоем.

Барои насли љавони имрӯза, ки 
пас аз бесарусомониҳо ва даҳшати 
љанги бародаркуши солҳои 90-уми 
асри гузашта ба дунёи равшан чашм 
кушодаанд, донистани сабабу анљо-
ми ин лаҳзаи мудҳиши таърихи мил-
лат хеле зарур мебошад. Ин фољи-
аи гарони фаромӯшнашаванда дар 
саҳифаи таърихи мардуми тољик сабт 
шудааст, то дарси ибрати наслҳои 
имрӯзаву оянда гардад.

Лозим ба ёдоварист, ки дар шаҳри 
Душанбе тамоми рукнњои давлат-
дорї фалаљ гардида буд. Чунин њолат 
зарурати њокимияти нави ќонунии 
љумњуриро ба вуљуд овард, ки онро 
бояд њар ду тарафи муќобил эътироф 
менамуданд. Чунин њокимиятро бояд 
Иљлосияи Шурои Олї ташкил медод, 
ки барояш дар шароити њамонваќта 
холисона ташкил намудани чунин њо-
кимият ѓайриимкон буд.

9 ноябри соли 1992 ќарори раёса-
ти Шурои Олии Љумњурии Тољики-
стон дар бораи 16 ноябри њамон сол 

дар шањри Хуљанд даъват намудани 
Иљлосияи XVI Шурои Олї (даъвати 
12-ум) баромад.

Иљлосияи XVI Шурои Олии 
Љумҳурии Тољикистон, ки дар 
шаҳри Хуљанд аз 16 ноябр то 2 де-
кабри соли 1992 баргузор гардид, 
барои таҳкими ҳокимияти давлатї, 
ташаккули истиќлоли миллї, таъин 
намудани самти љараёни инкишофи 
љомеа дар солҳои баъдї ва пайгирї 
аз принсипҳои талаботи бунёди љоме-
аи демократї, дунявї ва ҳуќуќбунёду 
ягона асос ва заминаи воќеї ба вуљуд 
овард.

Маҳз дар ҳамин иљлосия муҳтарам 
Эмомалї Раҳмон аз љониби намо-
яндагони мардуми кишвар ба ҳайси 
Раиси Шурои Олии Љумҳурии Тољи-
кистон интихоб гардида, ҳамзамон 
ваколати Сардори давлатро низ ба 
зимма гирифтанд. Ба уҳдаи Сардори 
давлат таъмини ҳуќуќ ва озодиҳои 
шаҳрвандон, Конститутсия ва 
ќонунҳои Љумҳурии Тољикистон во-
гузор гардида буд.

Воќеан ҳам, Пешвои тољикони 
љаҳон муҳтарам Эмомалї Раҳмон бар 
савганди худ содиќ монда, барои ба 
даст овардани сулҳ нахуст дасти мар-
донагии худро ба сӯйи мухолифини 
ҳукумат дароз карда, сулҳи љовидонаи 
тољиконро ба даст оварданд.

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалї 
Раҳмон буданд, ки ҳалќаҳои аз ҳам 
гусастаи Тољикистонро ба занљи-
раи мустаҳками иттиҳод пайвастанд, 
миллати азияткашидаи тољиконро 
аз вартаи ҳалокат ва нобудї ба раҳої 
оварданд, як меҳани соҳибистиќлолу 
воҳид эъмор карданд ва худ девор бо-
раи Тољикистон гардиданд.

Иљлосия давраи бунёдкории мар-
думи Тољикистонро ба миён овард, 
сатҳи худшиносї, асолати ватандорї 
ва ифтихори миллии шаҳрвандонро 
баланд бардошт. Иљлосияи XVI Шу-
рои Олї барои мо як мактаби бузур-
ги ҳаёт ва сабаќи нотакрори давлату 
давлатдорї, марҳалаи ибратомӯзи 
расидан ба сулҳу ваҳдати мил-
лї, ќадами љиддии рӯ овардан ба 
наќшаҳои азими офарандагї гардид.

Мусоњиб: 
Наврўз ЉОБИРОВ

Ќутбиддин МУЌИМОВ,
н.и.и.,  декани факултети МИБ:

Халќи мо њамасола дар баробари 
дигар идњои миллию динї 24-уми 
ноябр - Рўзи Парчами давлатиро 
хотирмон љашн гирифта, ин рамзи 
муќаддасро арљгузорї менамояд.

Парчами давлатї таљассумгари 
асосњои таърихї ва рамзњои давлат-
дории гузаштаи тољикон, инчунин 
ифодакунандаи маќсаду маром ва 
орзуву ормонњои тамоми мардуми 
Тољикистон мебошад.

Барои таќвияти гиромидошти 
Парчами давлатї мо бояд њамеша 
миёни љавонон корњои фањмонда-
дињї гузаронем. Онњоро ба сўйи ва-
тандўстиву ватанпарварї, инчунин 
дар арсаи байналмилалї баланд бар-

доштани Парчами миллї њидоят на-
моем.

Гиромидошти Парчами мил-
лї њамон ваќт таќвият меёбад, ки 
халќи тољик њамеша дар сулњу субот 
ва осоиштагї зиндагї намояд. Љаво-
нон бояд дар тамоми самту соњањо, 
чи озмуну олимпиадањои фаннї, чи 
дар мусобиќањои варзишї, чи дар 
пажўњишу корњои илмї-тадќиќотї 
муваффаќ бошанд ва он гоњ миё-
ни дигар давлатњо Парчами миллии 
хешро баланд бардошта, ѓолибият ба 
даст оранд.
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ЊИКМАТИ МОДАРИ 
ЊАВЛИРЎБ

Парчами давлатӣ рамзест, ки дар қалби ҳар як шаҳрванд ғурури миллӣ ва эҳсоси гарми ватандориро бедор мекунад.                                                                    
                                                                                        Эмомалї Рањмон

Парчам рамзи хоссаи соҳиб- 
истиқлолӣ, ватандорӣ, соҳибдавлатӣ 
ва ҳастии миллат буда, ҳанӯз аз 
замонҳои қадим нишони шукўҳу ифти-
хор ва нангу номус будааст. Бозёфтҳои 
бостоншиносӣ, навиштаҷот ва 
деворнигораҳои гуногун, ки то имрӯз 
боқӣ мондаанд, аз он гувоҳӣ медиҳанд. 
Давлатдории тоҷикон таърихи қадима 
дорад. Аҷдодони мо ҳанӯз дар замо-
ни Каёниён соҳиби дирафше буда-
анд, ки мавҷудияти давлати онҳоро 
ифода мекард ва он «Дирафши Ко-
виён» ном дошт, ки он ҳамчун рам-
зи ваҳдат ва ягонагии давлатдории 
ориёӣ қабул шуда буд.

Воқеан, дар бораи Дирафши 
Ковиён «Шоҳнома»-и безаволи 
Абулқосим Фирдавсӣ ҳам маълумот 
медиҳад. Дар ин асар омадааст, ки 
Коваи оҳангар дар вақти мубори-
за бар зидди қувваи бадӣ - Заҳҳок 
ғолиб омада, пешбанди чармини ху-
дро ба ҳайси дирафш-парчам исти-
фода карда, онро баланд мебардорад 
ва бо ин амал ғолиб шуданашро ба 
халқ нишон медиҳад. Аз ин ҷост, ки 
варзишгарон дар баробари ғолибият 
дар мусобиқаҳои байналмилалӣ 
парчами миллиашонро баланд ме-
бардоранд.

Хушбахтона, бо шарофати 
Истиќлоли давлатӣ тоҷикон соҳиби 
Парчами миллӣ гардиданд. Дар 
ҷаҳони муосир доштани парчами 
миллӣ нишони истиқлол ва ваҳдати 
миллӣ буда, давлат тавассути он дар 
љаҳон муаррифӣ мешавад.

Парчами миллӣ рамзи гироми-
дошти яке аз муқаддасоти миллати 
мутамаддину бомаърифат, нишонаи 
муборизаву ҷоннисориҳои халқи 
тоҷик барои озодиву истиқлол, 
илҳомбахши фаъолияти фидокоро-
наи фарзандони содиқи миллату Ва-
тан ва ҳидоятгару раҳнамои мардум 

ба сӯи шукуфоӣ ва зиндагии босао-
дат мебошад. Он ифодагари иқболу 
истиқлол, иттиҳоду сарҷамъӣ, нангу 
номус, мардонагию матиниродагӣ, 
ватандӯстиву ватанпарастӣ ва 
ҳувияти миллии мо буда, волота-
рин мақсаду мароми тоҷиконро дар 
ҷилои рангҳои худ инъикос карда-
аст.

Имрӯз Парчами миллӣ ҳамчун ни-
шонаи азму иродаи устувори мардум 
баҳри ободии кишвар, ҳаммароми 
«Дирафши Ковиёнӣ»-и аҷдодиамон 
бори дигар аз мавҷудияти тамаддуну 
фарҳанги бостонии тоҷикон, пай-
кари созандагиву асолати миллӣ, 
давлату давлатдории мустақил ва 
ормонҳои ватанхоҳии родмардони 
сарзаминамон башорат медиҳад.

Он тасвири рангҳо, тоҷ ва ҳафт 

ситорае, ки дар парчам акс ёфтаанд, 
мазмуни зиёдеро дар худ таҷассум 
кардаанд ва ҳар кас метавонад онро 
вобаста ба фаҳмиши худ шарҳ диҳад. 
Аммо мазмуни ҳақиқиаш - ранги сурх 
дар парчам муборизаю фидокории 
халқ барои озодию истиқлол, ранги 
сафед - бахти сафед ва покизагӣ, 
ранги сабз - саъю кӯшиш ва меҳнати 
сокинон баҳри сарсабзу хуррам гар-
донидани Ватан мебошад. Тасвири 
тоҷ ин нишон аз соҳибдавлатӣ ва 
мустақилияти кишвар буда, њафт си-
тора - ҳафт иқлим, ҳафт ситораи ба-
родарон, ҳафт қабати осмон ва ҳафт 
рӯзро маънидод мекунад. Умуман, 
рақами ҳафт дар мардуми тоҷик ази-
зу муқаддас дониста мешавад.

Робитаҳои дӯстиву ҳамкорӣ, 
аз ҷумла равобити дипломатӣ ва 

иқтисодиву фарҳангӣ бо кишварҳои 
зиёди хориҷӣ густариш ёфтанд. 
Тоҷикистон узви комилҳуқуқи Со-
змони Милали Муттаҳид ва дигар 
ташкилоту созмонҳои бонуфузи 
байналмилалӣ гардид. Имрӯз Пар-
чами миллии мо дар қатори пар-
чами дигар кишварҳо дар фарози 
созмонҳои баландпояи љаҳонӣ па-
рафшон аст, ки ин мояи ифтихору 
рўҳбаландӣ ва эҳтироми тоҷикон 
мебошад.

Парчами давлатӣ, дар ҳакиқат, 
нишонаи бақои миллату давлат, 
ваҳдат ва ҳувияти миллист. Он 
беҳтарин василаи тарбияи навра-
сону ҷавонон дар рўҳияи ифтихо-
ри миллӣ ва ҳифзи арзишҳои во-
лои таърихию фарҳангии халқамон 
маҳсуб мешавад.

Хулоса, моро мебояд, ки аз Пар-
чами миллӣ ифтихор дошта боше-
му эҳтироми онро ҳамчун нишонаи 
давлатдории аљдодї ба ҷо орем. Ин-
чунин, вазифадорем, ки қадру ман-
залат ва нақшу эътибори Парчами 
миллиро ба фарзандони худ ва на-
врасону ҷавонон талқин намоем.

Чуноне ки Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллї, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид 
кардаанд: «Эҳтироми Парчами 
давлатӣ ва расидан ба қадри он 
ҳамчун яке аз рамзҳои муқаддаси 
Ватани соҳибистиқлол аз ҷумлаи 
вазифаҳои ифтихорӣ ва қарзи 
шаҳрвандии аҳли ҷомеаи мо ба 
ҳисоб меравад ва зарур аст, ки ҳисси 
ифтихор аз парафшонии он дар си-
ришту фитрати њар як шаҳрванди 
ватандӯсту меҳанпарасти кишвар 
доимо пойбарҷо бошад».

Нурализода Амрулло, 
декани факултети молия ва ќарз 

ПАРЧАМ - РАМЗИ 
ХУДШИНОСИИ МИЛЛАТ 

Сањархезї одати некухисолон 
буда, баракати он дигар аст. Марду-
ми мо ин одатро њељ тарк накарда-
анд ва модарони мо аз субњи содиќ 
ба њавлї об зада рўфтанро хосияти 
нек дорад, мегўянд. Ин одат маро 
низ аз замони хурдсолї дунболгир 
аст. Субњи солењон барваќт аз хоб 
мехезаму роњ мегирам сўи дониш-
гоњ. Њанўз аз дарвозаи таълимгоњ на-
даромада, шоњиди он мешавам, ки 
кормандони хољагидорї, аз љумла 
модари њавлирўб Бозоргул Шарипо-
ва соати шаш, аллакай дар дасташ 
љорўб дар тозаву озода ва сабзу хур-
рам нигоњ доштани сањни махзани 
илму дониш зањмат мекашад... Вале 
боре њам нашудааст, ки ба сањни 
њавлии таълимгоњ ворид шудаву 
онро зери баргњо бинем. Корман-
дони хољагї њамеша дар пайи то-
загии гирду атрофанд. Сањни њавлї 
дар тамоми фасли сол тозаву озода 
буда, накњату нафосати гулњои он 
ба кас илњому ба дидањо нур мебах-
шанд. Њар боре ба донишгоњ во-
рид мешавам, ин манзараи зеборо 
дида, бадоњатан ба дастандаркорони 
ин ободкориву тозакорињо ањсант 
мехонам.

Ваќти корї њам сар шудаву соат 
њам аз њашт гузаштааст. Табиат ќабои 
зарринеро ба бар намудаву офтоби 
тирамоњии аз зери абр баромада ме-
дурахшад, аз шохсорон анбўњи бар-
гњои хазон мисли барфи лаклакї ба 
замин мерезанд. Холаи Бозоргулро 
дар сањни донишгоњ дар даст љорўби 
њавлирўбї меёбам. Ба худ мегўям: 
«Њоло ки фасли хазонрезист, кори 

ин модарон хеле зиёд аст».
- Мехоњам барои хонандагони 

рўзнома оид ба фаъолияти корї ва 
зиндагии шахсиатон каме суњбате 
дошта бошем. 

Модар хоњиши маро рад наме-
кунад ва суњбати мо сари баргњои 
хазони љамъкардашуда љараён ме-
гирад…

- Ман зиёда аз 16 сол мешавад, ки 
аз пайи ин касаба ризќу рўзии фа-
рзандонамро пайдо менамоям. Агар-
чанде њавлирўбї шуѓли назарногир 
бошад њам, вале нони он ширин аст. 
Њавлирўбї њам зањматро металабад. 
Шахс бояд на аз гармои тобистон ња-
росаду на аз сармои зимистон. Агар 
корро аз самими дил иљро намої, аз 
натиљаи он хурсанд мешавї. Охир 
мењру муњаббат ва раѓбат ба кор ва 
коргоњ метавонад ѓайрати корман-
дро дучанд афзун намояд, дар халќ 
мегўянд: «Хушбахт касест, ки ба касе 
ва ё ба чизе дилбастагї дошта бо-
шад». Дилбохтаи шуѓле будан воба-
ста ба маърифат, љањонбинии васеъ 
ва, аз њама муњимаш, дар нињоди 
шахс љой гирифтани эњтиром ни-
сбати њамкорон, муњити маънавии 
корхона, олами ботинии пурѓанова-
ти инсон аст.

Албатта, имрўзњо њар бинанда ё 
мењмоне, ки ба донишгоњ меояд, аз 
дидани манзарањои зебову дилкаши 
тозаву озода ва гулзору сабзазор ва 
дарахтони сарбафалаккашидаи он 
њаловат мебарад. Дар њаќиќат, то-
загии гирду атроф, бўи муаттари 
гулњои шукуфта ва ободкорињо та-
скинбахши дилу рўњу равони њар би-

нанда аст.
Њамсуњбати мо дар идома афзуд, 

ки зиндагї ќонунњои нонавиштаи 
худро дорад, на њар ваќт хостањои 
дили инсон дар зиндагї амалї ме-
гардад. Бо мурури замон, гоње дар 
зиндагї бо њолатњое рў ба рў ме-
шавї, ки хоњ-нохоњ ту маљбур ме-
шавї маљрояшро дигар намої. Марги 
шавњари мењрубонам, маро аз зинда-
гї дилшикаста кард. Азм кардам бо 
зиндагї мубориза барам. Ба њама до-
штаву надоштањоям, Худоро сад шукр 
мегўям, ки дар љањон одамони нек 
зиёданд. Маро имрўзњо дар донишгоњ 
њамкорон ва раёсат дастгирї менамо-
янд. Писарам Алишер низ њамроњам 
дар донишгоњ кор мекунад.

Бегоњињо њангоми фориѓ шуда-
нам аз кор дар ињотаи фарзандон ва 
наберагон худамро модар ва бибии 
хушбахт мењисобам. Замоне ки онњо 
дар гирдам љамъ меоянд, њама дар-
ду ранљњоямро фаромўш менамоям, 
мегўяд њамсуњбатамон. 

Холаи Бозоргулро тамоми ањли 
хонавода њурмату эњтиром намуда, 

насињатњояшро бо маром гўш ва аз 
рўйи он амал мекунанд.

«Аљдодони мо кони дурру гуња-
ранд. Модаркалонам пайваста 
таъкид мекарданд: «Аз дуои пада-
ру модар месабзї». Имрўз њарчанд 
худ модараму синну солам ба љое 
расидааст, боз суханњои пурњикмати 
модарамро ёд мекунам ва аз фарза-
ндонам хоњиш менамоям, ки воли-
дайнро барои њавою њавас шуда хор 
накунанд, иззату эњтиромашонро 
бо љо оранд, дуояшонро бигиранд. 
Ваќте дуои падару модарро гирифтї, 
нашъунамо меёбї, ба орзуву њава-
сњоят мерасї, муњиммаш, аз зиндагї 
лаззат мебарї», - афзуд ин модари 
мењрубон.

Замоне ки суњбати мо бо ин зани 
мењнатќарин поён меёфт, баргњои 
зардшудаи дарахти чинор аз шохањо-
яш канда шуда, бозикунон омада ба 
сару рўяш мезаданд. Ў аз ин њало-
ват мебурду даст ба дуо бардошта, 
шукри тинљиву амониро мекард.

Таѓоймурод ЭШЗОДА
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ЉАЛАСАЕ, КИ БА МАРДУМИ ТОЉИК УМЕД 
ВА РӮЊУ ИЛЊОМИ ТОЗА БАХШИД!

МУЛОҚОТ БО ИШТИРОКЧИЁНИ ИҶЛОСИЯИ 16-УМИ ШУРОИ ОЛӢ 

ДАРСИ КУШОД. ОН БОЯД НАМУНА БОШАД!
Тањлили илмии дарс ва тавсияњои методї барои омўзгорон

БИЁЕД БИОМЎЗЕМ!

Муаллими ҳақиқӣ ҳамонест, ки дониши ӯ дониши хонандагонаш гардад.
Д. И. Менделеев

- Тайи як ҳафта мешавад, ки дар 
донишгоҳ ҷаласаҳои тантанавӣ бахшида 
ба Иҷлосияи тақдирсозу овозадори 16-
уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
идома доранд. Дар ҷамъбасти ин 
чорабиниҳо, мо хостем ходимони на-
моёни ҷумҳурӣ, собиқадорони меҳнат, 
иштирокчиёни ин иҷлосия - собиқ 
Вазири меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Рафиқа 
Мӯсоева ва арбоби давлатӣ, собиқ ра-
иси ноҳияи Варзоб Абдулваҳҳоб Са-
идмуродовро, ки дар он иҷлосия ба 
тарафдории Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон овоз дода, саҳми на-
моёни худро дар таҳкими сулҳу ваҳдати 
миллӣ гузоштаанд, даъват намоем, - 
иброз дошт ректори Донишгоҳи дав-
латии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, 
номзади илмҳои иқтисодӣ, дот-
сент Ҳакимбек Абдуалимзода зим-
ни ҷаласаи васеи тантанавӣ зери ун-
вони «Ҷойгоҳи Эмомалӣ Раҳмон дар 
ташаккули давлатдории миллӣ» ва 
меҳмононро ганҷинаҳои маърифат ва 
дурдонаҳои гаронбаҳо номид. 

Ректор дар идомаи маърузаи хеш 
иброз дошт, ки Иҷлосияи 16-уми Шурои 
Олӣ, даъвати дувоздаҳум 30 сол муқаддам 
ба таҳкими давлатдории миллӣ ва ин-
кишофи ниҳодҳои демократӣ саҳми бе-
андоза бузург гузошт. Дастоварди бена-
зири ин ҷамъомад интихоби Эмомалӣ 
Раҳмон ба сифати Раиси Шурои Олӣ 

маҳсуб меёбад. Раиси тозаинтихоби 
Шурои Олӣ дар нахустин суханронии 
пурэҳсосашон бо тарафдорӣ аз ташки-
ли давлати демокративу ҳуқуқбунёд, 
бозгардонии гурезаҳо ба Ватан, талош 
барои сулҳи ҳамешагӣ ибрози андеша 
намуданд.

Дар тақвияти суханони ректор ар-
боби давлатӣ Рафиқа Мӯсоева чунин 
афзуд: «Маҳз ҳамин рӯз - санаи 19-уми 
ноябри соли 1992 барои мо вакилон - 
иштирокчиёни Иҷлосияи 16-уми Шу-
рои Олӣ ва халқи тоҷик таърихӣ ва хо-
тирмон буд. Зеро марди Худододе, ки 
тавонистанд ҷанги шаҳрвандиро хотима 
бахшанд, марде, ки Ватанаш, миллаташ 
ва заминашро аз ҷонаш зиёд дӯст ме-
доштанд, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
Роҳбари давлат интихоб гардиданд. 
Мардум пас аз интихоби Раиси Шурои 
Олӣ умед ба оянда ва рӯҳу илҳоми тоза 

гирифтанд. 
Номбурда дар идома иброз дошт, 

ки таърих барои ҳар халқу миллат 
чеҳраҳоеро дар марҳалаи гуногуни 
таърихӣ эҳдо мекунад, то бори сарҷамъӣ, 
хештаншиносӣ, танзим ва рушди мил-
латро ба дӯш дошта бошанд. Барои мил-
лати тоҷик ин гуна шахсияти муътабар 
Эмомалӣ Раҳмон аст.

Дар идома иштирокчии дига-
ри Иҷлосияи 16-уми Шурои Олӣ 
Абдулваҳҳоб Саидмуродов гуфт, ки дар 
оғози солҳои 90-уми асри гузашта, ки 
барои миллати тоҷик солҳои пуршиддат, 
мудҳиш ва вазнин буд, гирдиҳамоиҳо 
сар зад. Тазоҳуротчиён авзои сиё-
сиро ҳар лаҳза дигаргун месохтанд ва 
қарорҳои ғайриконститутсионӣ ва зид-

ди манфиатҳои миллӣ мебароварданд. 
Маҳз ин иҷлосия марҳила ба марҳила 
вазъи муташанниҷи ҷумҳуриро ба эъти-
дол овард. 

Дар музокира мудири кафедраи на-
зарияи иқтисодӣ профессор Фирӯзҷон 
Насриддинов баромад намуда, бо 
ёдоварӣ аз оғози соҳибистиқлолӣ ва 
ташаббусу тадбирҳои саривақтӣ ба 
шахсони аввал - иштирокчиёни бево-
ситаи Иҷлосияи 16-уми Шурои Олӣ 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои даъва-
ту вохӯрӣ бо устодону донишҷӯёни 
ДДМИТ изҳори сипос намуда, чунин 
хитоб кард: «Ташаккур, барои интихоби 
дурусти Роҳбари арзанда!» 

Наврӯз ҶОБИРОВ

Тавре огањї доред, дар шумораи 
гузаштаи рўзнома (№3-4, 30 октябри 
2022) зери унвони «Дарси кушод. Он 
чї гуна бояд бошад?» маќола ба табъ 
расид, ки он дар асоси таассурот аз 
иштирок ва мушоњидаи дарсњои ку-
шоди омўзгорони донишгоњ таълиф 
гардида буд.  

Шуъбаи мониторинг ва идораи 
сифати таълим иштирок ба дарсњои 
устодонро идома дода, пас аз мушоњи-
даи дарс онро тањлили илмї ва муваф-
фаќияту камбудињоро ошкор карда, ба 
муаллим пешнињоду тавсияњои мето-
дї медињад.   

Дар давоми моњи ноябри соли ра-
вон кормандони ШМИСТ ба беш аз 
15 дарси кушоди њайати омўзгорию 
профессорї дохил шуда, онњоро мав-
риди санљишу тањлил ќарор доданд.

Набояд фаромўш кард, ки дигар он 
хондани лексияи дурударози якнавохт 
ва бетаъсир ба талаботи дарси муосир 
љавобгў набуда, шавќу раѓбат ва майлу 
њаваси донишљўи имрўзаро бедор на-
мекунад, тафаккурро ташаккул наме-
дињад. Мавзуъ бояд дар њадди зарурї 
мувофиќ ба хусусиятњои синнусолї, 
дараљаи фањмиш, идроки донишљўён 
ва хотиру тафаккури онњо баён кар-
да шавад, зеро њаљми калони маводи 
таълимї дар хотири донишљў њифз на-
мегардад. Њамчунин, дар рафти дарс 
вобаста ба моњияти мавзуъ ташкили 
вазъияти проблемавї ба маќсад муво-
фиќ меояд, ки ин аз мањорати баланди 
касбї ва донишњои педагогию мето-
дии устод вобаста аст.  

Љомеаи муосир дар назди соњаи 
тањсилот талаботи навро дар миён ме-
гузорад. Соњаи тањсилот ва махсусан, 
муассисаи тањсилоти олии касбї вази-

фадор аст, ки мутахассиси њамаљониба 
рушдёфтаи давронсозро омода ва ба 
љомеа пешкаш кунад. Дар робита ба 
ин, аз устоди МТОК донишњои фарох, 
доираи љањонбинии васеъ ва мањорати 
баланди касбї таќозо карда мешавад. 

Аз љумла, барои бењтарсозии фаъо-
лияти таълимї, ки хусусияти он омў-
зонидан (кори муаллим) ва омўхтан 
(кори донишљў) мебошад, иштирок 
ба дарс, тањлили илмии он ва нињоят, 
ошкор намудани муваффаќияту кам-
будињо ва пешнињоди тавсияњои суд-
манди педагогию психологї ва дидак-
тикию методї бењтарин усул ба шумор 
меравад.     

Дарвоќеъ, дар донишгоњ омўзгоро-
не фаъолият мебаранд, ки бо истифо-
да аз методњои интерактивии таълим 
дарсњоро пурмазмун, хушсифат ва љо-
либ доир менамоянд. Аз љумла, дарси 
ташкилкардаи Љурахонзода Б.Љ., дот-
сенти кафедраи андоз ва андозбандї 
дар курси 3, ихтисоси 1-25010403 бо 
љамъи чанд гурўњ дар мавзуи “Тасни-
фи андозњо ва вазифањои он дар ша-
роити имрўза” босифат ва хеле пур-
мазмун доир гардид. Дарс бо истифо-
даи намоишномаи электронї ба тарзи 
инноватсионї ва ба талаботи дарси 
муосир мувофиќ баргузор шуд. До-
нишљўён низ фаъолнокї нишон дода, 
аз дарс таассуроти хуб бардоштанд. 
Дар анљом устод љињати њавасманд-
гардонї воситаи таълимии ба тозагї 
таълифнамудаашро бо номи “Андоз 
ва андозбандї” (Душанбе, 2022. - 175 
с.) ба сардорони гурўњ ва ба мудири 
кафедраи андоз ва андозбандї кито-
би дарсии “Њуќуќи андоз”  (Душанбе, 
2022. – 536 с.)-ро таќдим кард.  

Лексияи кушоди Ќодиров Ф.А., 

дотсенти кафедраи иќтисоди корхо-
нањо ва соњибкорї аз фанни иќтисо-
ди корхонањо дар мавзуи “Фаъолияти 
инноватсионии корхонањо” ба таъриф 
сазовор аст. Устод барои моњияти 
мавзуъро ба донишљўён фањмонидан, 
аз усулњои нави фаъоли тадрис кор ги-
рифта, тариќи лексия-мубоњиса маво-
ди таълимиро баён дошт. Мафњумњои 
илмиро шарњу тавзењ дода, назарияро 
бо амалия алоќаманд сохт, аз аќидањои 
олимони соња иќтибос оварда, илмия-
ти мавзуъро асоснок кард. Аз оѓоз то 
ба анљом лексия тавассути намоиш-
номаи электронї ва бо маводи видеої 
љараён гирифта, усулњои проблемагу-
зорї фаровон истифода шуданд, ки 
чунин њолат диќќати шогирдонро љалб 
ва дараљаи фикрронии онњоро афзун 
мегардонад. Чунин ташкили дарс ва 
методи дарсгузарї майлу раѓбати до-
нишљўро бедор ва њаваси донишу ил-
мљўиро афзун менамояд. 

Бояд ќайд кард, ки дотсентон Љу-
рахонзода Б.Б. ва Ќодиров Ф.А. сарфи 
назар аз вазифаи муовини ректор бу-
дан, бо њисси баланди масъулият би-
дуни наќша бо ташаббуси худ барои 
њамкасбон, махсусан барои муаллимо-
ни љавон ва камтаљриба дарси кушод 
ташкил намуданд.

Њамин гуна дарсњои кушоди 
пурмазмунро олимони донишгоњ  
Љонмамадов Ш., профессори ка-
федраи иқтисоди ҷаҳон ва тиҷорати 
байналмилалӣ,  Мирсаидов С., про-
фессори кафедраи фаъолияти гумрук 
баргузор карданд, ки шоистаи тањсин 
аст. Лексияи профессорон тариќи 
тахтаи электронї дар сатњи баланди 
касбї доир шуда, мафњумњои иќти-
содии соњавї шарњу тавзењ меёфтанд, 

ки ин доираи љањонбинии илмии до-
нишљўёнро васеътар мегардонад. 

Њамчунин, дарсњои дигар устодо-
ни касбї, ба монанди Оймањмадов 
Г., дотсенти кафедраи молия, Фози-
лова Д., дотсенти кафедраи иќтисоди 
раќамї ва логистика, устодони ка-
федраи забони русї Махшулов Љ. ва 
Давлатова Р. бо методњои фаъол ва 
инноватсионї, вобаста ба равияи их-
тисос бо истифодаи мафњумњои иќти-
содї дарсњои љолиб доир намуданд, ки 
аз мањорати баланди педагогї дарак 
медињад.

Таъкид менамоем, ки дарси кушод 
бо ягон метод, тарз ва воситаи таълим, 
алалхусус бо навгонињо аз дарси одї 
ва муќаррарї бояд фарќ кунад. Гуф-
тан зарур аст, ки истифодаи методњои 
интерактивии таълим фаъол будани 
њам устод ва њам шогирдонро талаб 
менамояд. 

Умуман, њар як дарси кушоди бар-
гузоршуда мавриди тањлили илмї 
ќарор гирифта, барои аз ин хубу 
бењтар ташкил намудани дарсњо пеш-
нињоду тавсияњои хуби методї манзур 
карда шуд.  

Дар охир таъкид менамоем, ки 
дари шуъбаи мониторинг ва идораи 
сифати таълим њамеша боз аст ва 
омўзгороне, ки ба ёрии методї ниёз 
доранду мехоњанд дар фаъолияти пе-
дагогї муваффаќ гарданд, метавонанд 
дар ваќтњои барояшон муносиб аз ма-
слињату тавсияњои кормандони шуъ-
ба бањра баранд. Дуруст гуфтаанд, ки 
“Пурсидан айб нест, надонистан айб 
аст”.

Шуъбаи мониторинг ва идораи 
сифати таълими ДДМИТ
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РАВЗАНАИ ИЌТИСОД

Соли 2022 маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ба 114 миллиард сомонӣ расида, даромади 
буҷети давлатӣ ба 33 миллиард сомонӣ баробар мешавад.

БАРАНДАГОНИ
 ЉОИЗАИ БОНУФУЗТАРИНИ 

ИЌТИСОДЇ 

Љоизаи Бонки миллии Шведсия 
дар соњаи улуми иќтисод ба хотири 
Алфред Нобел, ба таври ѓайрирасмї 
љоизаи Нобел дар соњаи иќтисодиёт 
њисобида мешавад. Он барои дасто-
вардњо дар соњаи улуми иќтисодиёт 
супорида мешавад. Љоиза дар як сол 
як маротиба аз љониби Академияи 
улуми шоњии Шведсия супорида 
мешавад ва бонуфузтарин љоиза дар 
соњаи иќтисодиёт мебошад. Љињати 
фарќкунандаи ин љоизаи Нобел аз 
дигар соњањои љоизаи Нобел дар он 
аст, ки он мероси бевоситаи Алфред 
Нобел нест. Љоизаи мазкур соли 
1969 таъсис дода шуда, то имрўз 54 
маротиба таќдим шудааст ва онњо-
ро 89 нафар олимони иќтисодчї 
гирифтаанд. Барандаи ин љоиза ду-
шанбеи дуюми моњи октябр эълон 
мешавад ва худи љоиза санаи 10-уми 
декабр супорида мешавад. 

Дар маводи мазкур мо тасмим 
гирифтаем ба хонандагон рўйха-
ти њамаи барандагони ин љоиза ва 
кашфиёти онњоро пешкаш намоем. 
Донишљўён бошанд, метавонанд 
ин маводро дар навиштани корњои 
мустаќилона истифода баранд. 
Инак, ба Шумо барандагони љоиза 
ва кашфиёташон пешкаш мегардад: 

1. Соли 1969 Ригнар Фриш аз 
Норвегия ва Ян Тинберген аз Ни-
дерландия «Барои тартиб додан ва 
истифодаи моделњои динамикї ба-
рои тањлили равандњои иќтисодї».

2. Соли 1970 Пол Самуэлсон аз 
ИМА «Барои кори илмии ташаккул-
дињандаи назарияи иќтисодии ста-
тикї ва динамикї».

3. Соли 1971 Саймон Кузнетс 
аз ИМА «Барои шарњи аз љињати эм-
пирикї асоснокшудаи рушди иќти-
содї».

4. Соли 1972 Љон Ричард Хикс 
аз Британияи Кабир ва Кеннет Эр-
роу аз ИМА «Барои сањми аввалин 
дар назарияи умумии мувозинат ва 
назарияи некуањволї».

5. Соли 1973 Василий Леонтиев 
аз ИМА «Барои ташаккули усули «ха-
рољот-истењсолот» ва истифодаи он 
дар масъалањои муњимми иќтисодї».

6. Соли 1974 Гуннар Мюрдал аз 
Шветсия ва Фридрих фон Хайек аз 
Австрия «Барои корњои фундамен-
талї оиди назарияи пул ва таѓйирё-
бии иќтисодиёт ва тањлили амиќи 
бањамалоќамандии падидањои иќти-
содї, иљтимої ва институтсионалї».

7. Соли 1975 Леонид Канторо-
вич аз ИЉШС ва Тяалинг Кулманс 
аз ИМА «Барои сањмгузорї дар на-
зарияи таќсими оптималии захи-
рањо».

8. Соли 1976 Милтон Фрид-
ман аз ИМА «Барои дастовардњо дар 
соњаи тањлили истеъмол, таърихи 
муомилоти пулї ва коркарди наза-
рияи монетарї, њамчунин, барои на-
моиши амалии мушкилии сиёсати 
муътадилгардонии иќтисодї».

9. Соли 1977 Бертил Олин аз 
Шведсия ва Љеймс Мид аз Британи-
яи Кабир «Барои сањми аввалин дар 
назарияи тиљорати байналмилалї ва 
њаракати байналмилалии сармоя».

10. Соли 1978 Герберт Саймон 
аз ИМА «Барои тадќиќоти навова-
ронаи раванди ќабули ќарор дар до-
ираи ташкилотњои иќтисодї». 

11. Соли 1979 Теодор Шултс аз 
ИМА ва Артур Люис аз Британияи 
Кабир «Барои тадќиќоти навова-
ронаи рушди иќтисодї дар мисоли 
проблемањои давлатњои рў ба инки-
шоф».

12. Соли 1980 Лоуренс Клейн 
аз ИМА «Барои сохтани моделњои 
иќтисодї ва истифодаи онњо дар 
тањлили таѓйироти иќтисодї ва сиё-
сати иќтисодї».

13. Соли 1981 Љеймс Тобин аз 
ИМА барои «Тањлили вазъияти бо-
зорњои молиявї ва таъсири онњо ба 
сиёсати ќабули ќарор дар соњаи ха-
рољот, дар њолати вазъияти бекорї, 
истењсолот ва нархњо».

14. Соли 1982 Љорљ Стиглер аз 
ИМА «Барои тадќиќоти навоваро-
наи сохторњои саноатї, фаъолияти 
бозорњо, сабаб ва натиљаи танзими 
давлатї».

15. Соли 1983 Жерар Дебрё 
«Барои сањмгузорї дар фањми-
ши назарияи умумии мувозинат ва 
шароитњое, ки дар онњо мувозина-
ти умумї дар шароити абстрактии 
иќтисодї мављуд аст».

16. Соли 1984 Ричард Стоун аз 

Британияи Кабир «Барои сањми бу-
зург дар рушди илми иќтисодї».

17. Соли 1985 Франко Модиля-
ни аз Италия «Барои тањлили раф-
тори одамон нисбати пасандозњо, 
ки дар ташкили барномањои миллии 
нафаќа ањаммияти бузурги амалї 
дорад».

18. Соли 1986 Љеймс Бюнкенен 
аз ИМА «Барои тадќиќоти асосњои 
шартномавї ва конститутсионии 
назарияи ќабули ќарорњои иќтисодї 
ва сиёсї».

19. Соли 1987 Роберт Солоу аз 
ИМА «Барои сањмгузорї дар наза-
рияи рушди иќтисодї».

20. Соли 1988 Морис Алле аз 
Фаронса «Барои сањми навоварона 
дар назарияи бозорњо ва истифодаи 
самараноки захирањо».

21. Соли 1989 Трюгве Ховел-
мо аз Норвегия «Барои шарњњои 
асосњои назарияи эњтимолиятњо 
ва тањлили сохторњои якваќтаинаи 
иќтисодї».

22. Соли 1990 Гарри Марковитс 
ва Мертон Миллер аз ИМА «Барои 
сањмгузорї дар назарияи ташаккули 
нархњои дороињои молиявї».

23. Соли 1991 Роналд Коуз аз 
Британияи Кабир «Барои ошкор ва 
нишон додани аҳаммияти хароҷоти 
муомилот ва ҳуқуқи моликият ба-
рои сохторҳои институтсионалӣ ва 
ташаккули иқтисодиёт».

24. Соли 1992 Гэри Беккер аз 
ИМА «Барои тадќиќи доираи васеи 
масъалањои рафтор ва вокуниши ин-
сонї, ки танњо бо фаъолияти бозор-
гонї мањдуд намешаванд».

25. Соли 1993 Роберт Фогел 
ва Дуглас Норт аз ИМА «Барои 
тадќиќоти нави таърихи иќтисодї 
бо ёрии назарияи иќтисодї ва мето-
ди миќдорї љињати шарњи таѓйироти 
иќтисодї ва институтсионалї».

26. Соли 1994 Љон Харсани ва 
Љон Нэш аз ИМА ва Райнхард Зел-
тен аз Олмон «Барои тањлили муво-
зинат дар назарияи бозињои ѓайри-
кооперативї». 

27. Соли 1995 Роберт Лукас аз 
ИМА «Барои рушд ва истифодаи 
интизорињои ратсионалї, транс-
форматсияи тањлили макроиќтисо-
дї ва амиќгардонии фањмиши сиё-
сати иќтисодї».

28. Соли 1996 Љеймс Миррлис 

аз Британияи Кабир ва Вилиям Ви-
кри аз ИМА «Барои сањми фунда-
менталї дар назарияи иќтисодии 
ангезањо ва маълумоти ассиметрї».

29. Соли 1997 Роберт К.Мёртен 
аз ИМА ва Майрон Шоулз аз Канада 
«Барои методи бањодињии њосилањои 
молиявї».

30. Соли 1998 Амартия Сен аз 
Њиндустон «Барои сањмгузорї дар 
некуањволии иќтисодї».

31. Соли 1999 Роберт Манделл 
аз Канада «Барои тањлили сиёсати 
молиявию фискалї дар шароити 
ќурбњои гуногуни мубодилаи асъор 
ва барои тањлили минтаќањои асъо-
рии оптималї».

32. Соли 2000 Љеймс Њекман 
аз ИМА «Барои рушди назария ва 
усулњои тањлили интихоби дискер-
тї».

33. Соли 2001 Дэниел Макфад-
ден, Љорљ Акерлоф, Майкл Спенс, 
Љозеф Стиглитс ва Даниэл Канеман 
аз ИМА «Барои тањлили бозорњо бо 
маълумоти ассиметрї».

34. Соли 2002 Даниэл Канеман 
аз ИМА ва Изроил ва Вернон Смит 
аз ИМА «Барои тањќиќот дар соњаи 
ќабули ќарор ва механизмњои бо-
зорњои алтернативї».

35. Соли 2003 Роберт Энгл аз 
ИМА «Барои коркарди усули тањ-
лили ќаторњои муваќќатї дар иќти-
содиёт дар асоси модели математи-
кї бо гетероскедастикии шартии 
авторегрессивӣ» ва Клайв Грэнджер 
аз Британияи Кабир «Барои коркар-
ди усули коинтергартсияи тањлили 
ќаторњои муваќќатї дар иќтисо-

диёт».
36. Соли 2004 Финн Кидланд 

аз Норвегия ва Эдвард Прескотт аз 
ИМА «Барои сањмгузорї дар омўзи-
ши таъсири омили ваќт ба сиёсати 
иќтисодї ва тањќиќи ќуввањои њара-
катдињандаи сиклњои корї». 

37. Соли 2005 Роберт Ауман аз 
Изроил ва Томас Шеллинг аз ИМА 
«Барои амиќгардонии дарки моњия-
ти мољаро ва њамкорї бо роњи тањли-
ли назарияи бозињо».

38. Соли 2006 Эдмунд Феллс аз 
ИМА «Барои тањлили мубодилаи 
байниваќтї дар сиёсати макроиќти-
содї».

39. Соли 2007 Леонид Гурвич, 
Эрик Мэскин ва Рољер Майерсон аз 
ИМА «Барои бунёди асосњои наза-
рияи механизмњои оптималї». 

40. Соли 2008 Пол Кругман 
аз ИМА «Барои тањлили сохтори 
тиљорат ва љойгиркунии фаъолияти 
иќтисодї».

41. Соли 2009 Элинор Остром ва 
Оливер Уилямсон аз ИМА «Барои 
тањќиќот дар соњаи ташкилоти иќти-
содї».

42. Соли 2010 Питер Даймонд ва 
Дэйл Мортенсен аз ИМА ва Крис-
тофер Писсаридес аз Британияи 
Кабир ва Кипр «Барои тањќиќи бо-
зорњо бо моделњои љустуљўї».

43. Соли 2011 Томас Сарљент ва 
Кристофер Симс аз ИМА «Барои 
тањќиќоти эмпирикии алоќањои са-
бабиву натиљавї дар макроиќтисо-
диёт».

44. Соли 2012 Ллойд Стауэлл 
Шепли ва Элвин Элиот Рот аз ИМА 
«Барои назарияи таќсимоти устувор 
ва таљрибаи сохтори бозорњо».

45. Соли 2013 Юљин Фама, Ро-
берт Шиллер ва Ларс Петер Хансен 
аз ИМА «Барои тањлили эмпирикии 
таѓйироти нархи дороињо».

46. Соли 2014 Жан Тирол аз Фа-
ронса «Барои тањлили њокимияти 
бозорї ва танзими он».

47. Соли 2015 Ангус Дитон аз 
ИМА ва Британияи Кабир «Барои 
тањлили масъалањои истеъмолот, 
камбизоатї ва таъминоти иљтимої».

48. Соли 2016 Оливер Харт аз 
Британияи Кабир ва ИМА ва Бент 
Холмстрём аз Финландия «Барои 
сањмгузорї дар рушди назарияи 
шартномањо».

49. Соли 2017 Ричард Талер аз 
ИМА «Барои сањмгузорї дар иќти-
содиёти рафторї».

50. Соли 2018 Вилям Нордхаус 
аз ИМА «Барои интегратсияи таѓй-
ироти иќлим дар тањлили дарозмуд-
дати макроиќтисодї» ва Пол Ромер 
аз ИМА «Барои интергатсияи техно-
логияњои инноватсионї дар тањлили 
дарозмуддати макроиќтисодї».

51. Соли 2019 Абхиљит Бенерљи 
ва Майкл Кремер аз ИМА ва Эстер 
Дюфло аз ИМА ва Фаронса «Барои 
равиши таљрибавї дар самти мубо-
риза бо ќашшоќии глобалї».

52. Соли 2020 Пол Милгром 
ва Роберт Уилсон аз ИМА «Барои 
мукаммалгардонии назарияи му-
зоядањо ва ихтирои шаклњои нави 
онњо».

53. Соли 2021 Дэвид Кард аз 
Канада, Љошуа Ангрист аз ИМА ва 
Изроил ва Гвидо Имбенс аз ИМА 
ва Нидерландия «Барои сањми эм-
пирикї гузоштан дар иќтисодиёти 
мењнат ва сањми методологї дар тањ-
лили алоќањои сабабиву натиљавї».

54. Соли 2022 Бен Бернанке 
аз ИМА «Барои тањќиќи бонкњо ва 
буњронњои молиявї».

НАСРИДДИНОВ Ф.Б., 
профессор, мудири кафедраи 

назарияи иќтисодї
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 Муассис:  
Донишгоњи  давлатии молия 

ва иќтисоди Тољикистон

Сармуњаррир:
Машњура Абдуллоева

Муњаррирон: 
Раъно Њакимова
Эшов Таѓоймурод
Наврўз Љобиров 

Рўзнома дар Вазорати фарњанги Љумњурии 
Тољикистон  тањти №300/РЗ-97 аз 12 апрели соли 
2022 ба  њисоб гирифта шудааст.

Нишонї: ш. Душанбе, кўчаи Нахимов, 64\14
Тавзењ:
Дастнавис ќабул карда намешавад. Мавод бояд бо 

њуруфи Arial Tj, андозаи 14 њуруфчинї шуда бошад. 
Нашрия на бо њама афкори муаллифон мувофиќ 

буда, ба хотири гуногунандешї матолиби мухталиф-
ро ба табъ мерасонад. 

Дар матбааи 
«Мега-принт»  

нашр мешавад.
Теъдоди нашр 3850
Нархаш шартномавї

Телефон: 93-422-56-96

www.tgfeu.tj
E-mail:

 gazetadmit@tgfeu.tj

ЗОДРЎЗ 
МУБОРАК!
ЗОДРЎЗ ЗОДРЎЗ 

МУБОРАК!МУБОРАК!

60

40

БОНУВОНИ АЗИЗУ МУЊТАРАМ УМЕДА БОНУВОНИ АЗИЗУ МУЊТАРАМ УМЕДА 
БОЛТАЕВА ВА БУНАФША АСОЕВА!БОЛТАЕВА ВА БУНАФША АСОЕВА!

Шуморо бо фарорасии зодрўзи муборакатон аз Шуморо бо фарорасии зодрўзи муборакатон аз 
самими ќалб муборакбод мегўем ва бароятон тамоми самими ќалб муборакбод мегўем ва бароятон тамоми 
хушињои оламро таманно дорем. Бигзор Худованд хушињои оламро таманно дорем. Бигзор Худованд 
тамоми шодињои дунёро дар китоби умратон сабт тамоми шодињои дунёро дар китоби умратон сабт 
намуда бошад.намуда бошад.

Сарат чун кўњи Помир сарбаланд бод,Сарат чун кўњи Помир сарбаланд бод,
Рухи зебо, ки дорї, гулфишон бод.Рухи зебо, ки дорї, гулфишон бод.
Њамон умре, ки бар ту дод Худованд.Њамон умре, ки бар ту дод Худованд.
Мисоли арча доим бехазон бод.Мисоли арча доим бехазон бод.

МУЊТАРАМ МИРЗОН СОЛИЕВ!МУЊТАРАМ МИРЗОН СОЛИЕВ!
60-умин солгарди љашни фархундаи зодрўзатонро 60-умин солгарди љашни фархундаи зодрўзатонро 

ба Шумо сидќан шодбош гуфта, таманнои онро до-ба Шумо сидќан шодбош гуфта, таманнои онро до-
рем, ки бахт њамеша шуморо ёр, таќдир мададгор ва рем, ки бахт њамеша шуморо ёр, таќдир мададгор ва 
Худо нигањдор бошад. Худо нигањдор бошад. 

Бигзор мењр андар чароѓи дилатон фурўзон, хан-Бигзор мењр андар чароѓи дилатон фурўзон, хан-
да дар лабатон чун гулњои бањор шукуфон ва орзуву да дар лабатон чун гулњои бањор шукуфон ва орзуву 
ниятњоятон њамеша љомаи амал пўшад.ниятњоятон њамеша љомаи амал пўшад.

Имрўз миёни мо гули анљуманї,Имрўз миёни мо гули анљуманї,
Дар бањри кабири илм дурри аданї.Дар бањри кабири илм дурри аданї.
Бас љилва намуд хома дар коргањат,Бас љилва намуд хома дар коргањат,
Ай шери Худо, шањи диёри суханї.Ай шери Худо, шањи диёри суханї.

МУЊТАРАМ ОДИЛ УЛУЃОВ МУЊТАРАМ ОДИЛ УЛУЃОВ 
ВА ФИРДАВС СОЊИБОВ!ВА ФИРДАВС СОЊИБОВ!

Шуморо бо фарорасии 40-умин солгарди љашни ме-Шуморо бо фарорасии 40-умин солгарди љашни ме-
лоди умратон табрик намуда, ба шумо аз даргоњи Худо-лоди умратон табрик намуда, ба шумо аз даргоњи Худо-
ванд саломатї, сарбаландї ва хуширо орзумандем. ванд саломатї, сарбаландї ва хуширо орзумандем. 

Бахт ёру толеъ мададгор ва Худо нигањдоратон бод!Бахт ёру толеъ мададгор ва Худо нигањдоратон бод!
Мавлуди накуи умр бодо табрик,Мавлуди накуи умр бодо табрик,
Ин як зи ҳазори умр бодо табрик.Ин як зи ҳазори умр бодо табрик.
Дар ављу барор бахту толеи ту бод,Дар ављу барор бахту толеи ту бод,
Ин ављу барори умр бодо табрик.Ин ављу барори умр бодо табрик.

ЭЪТИБОР НАДОРАД

ОБУНА – 2023

Билети донишљўии Исмо-
илзода Сомон, донишљўи курси 
3-юми шуъбаи рўзонаи ихтисоси 
1-25010800 факултети њисобдорї ва 
омори ДДМИТ бинобар гум шуда-
наш, аз эътибор соќит дониста ша-
вад. 

***
Билети донишљўии Мањмада-

лиев Њайдар Зиёвуддинович, до-
нишљўи курси 3-юми шуъбаи рўзо-
наи ихтисоси 1-25010800 факултети 
њисобдорї ва омори ДДМИТ бино-
бар гум шуданаш, аз эътибор соќит 
дониста шавад. 

***
Билети донишљўии Суюнов 

Ширинбек Иззатуллоевич, до-
нишљўи курси 2-юми шуъбаи рў-
зонаи ихтисоси 1-25011200 факул-
тети технологияњои иттилоотї дар 
иќтисодиёти ДДМИТ бинобар гум 
шуданаш, аз эътибор соќит дониста 
шавад. 

***
Билети донишљўии Холмуродов 

Сулаймон Файзалиевич, донишљўи 
курси 1-уми шуъбаи рўзонаи ихти-
соси 1-25010409 факултети молия 
ва ќарзи ДДМИТ бинобар гум шу-
данаш, аз эътибор соќит дониста 
шавад. 

***
Билети донишљўї ва дафтарчаи 

имтињонии Абдулмаљидзода Љањо-
нафрўз Абдурашид, донишљўи кур-
си 4-юми шуъбаи рўзонаи ихтисоси 
1-96010101 факултети менељмент ва 
њуќуќи иќтисодии ДДМИТ бинобар 
гум шуданаш, аз эътибор соќит до-
ниста шавад. 

***
Билети донишљўии Љалилов 

Њасан Мањмадиёрович, донишљўи 
курси 2-юми шуъбаи рўзонаи ихти-
соси 1-25010201 факултети њисоб-
дорї ва омори ДДМИТ бинобар гум 
шуданаш, аз эътибор соќит дониста 
шавад. 

***
Билети донишљўии Баротов Ња-

сан Раљабалиевич, донишљўи курси 
2-юми шуъбаи рўзонаи ихтисоси 
1-260202 факултети муносибатњои 
иќтисодии байналмилалии ДДМИТ 
бинобар гум шуданаш, аз эътибор 
соќит дониста шавад.

***
Билети донишљўии Саидзода 

Шањроми Хуршед, донишљўи кур-
си 1-уми шуъбаи рўзонаи ихтисоси 
1-960101 факултети муносибатњои 
иќтисодии байналмилалии ДДМИТ 
бинобар гум шуданаш, аз эътибор 
соќит дониста шавад. 

Билети донишљўии Ќурбонов 
Љањонгир Аљикович, донишљўи кур-
си 3-юми шуъбаи рўзонаи ихтисоси 
1-26020208 факултети менељмент ва 
њуќуќи иќтисодии ДДМИТ бинобар 
гум шуданаш, аз эътибор соќит до-
ниста шавад. 

***
Билети донишљўии Њаќдодов 

Саидмуњаммад Сафарбоевич, до-
нишљўи курси 2-юми шуъбаи рўзо-
наи ихтисоси 1-96010101 факултети 
менељмент ва њуќуќи иќтисодии 
ДДМИТ бинобар гум шуданаш, аз 
эътибор соќит дониста шавад. 

***
Билети донишљўии Юсупов 

Сирољиддин Шамсуллоевич, до-
нишљўи курси 2-юми шуъбаи рўзо-
наи ихтисоси 1-25010801 факултети 
њисобдорї ва омори ДДМИТ бино-
бар гум шуданаш, аз эътибор соќит 
дониста шавад. 

***
Билети донишљўии Ќадамов 

Давлатбек Умаралиевич, донишљўи 
курси 2-юми шуъбаи рўзонаи ихти-
соси 1-25010801 факултети њисоб-
дорї ва омори ДДМИТ бинобар гум 
шуданаш, аз эътибор соќит дониста 
шавад. 

***
Билети донишљўии Одиназо-

да Самариддин, донишљўи курси 
3-юми шуъбаи рўзонаи ихтисоси 
1-25010408 факултети молия ва ќа-
рзи ДДМИТ бинобар гум шуданаш, 
аз эътибор соќит дониста шавад. 

Дафтарчаи имтињонии Анваров 
Сипењр Бахтиёрович, донишљўи 
курси 4-уми шуъбаи рўзонаи ихти-
соси 1-25011100 факултети њисоб-
дорї ва омори ДДМИТ бинобар гум 
шуданаш, аз эътибор соќит дониста 
шавад. 

***
Билети донишљўии Шоимов 

Бароталї Алишерович, донишљўи 
курси 1-уми шуъбаи рўзонаи ихти-
соси 1-25010409 факултети молия 
ва ќарзи ДДМИТ бинобар гум шу-
данаш, аз эътибор соқит дониста 
шавад. 

***
Билети донишљўии Иброњимов 

Аслишо, донишљўи курси 3-юми 
шуъбаи рўзонаи ихтисоси 2-5010407 
факултети муносибатњои иќтисодии  
байналмилалии ДДМИТ бинобар 
гум шуданаш, аз эътибор соқит до-
ниста шавад. 

***
Билети донишљўии Олимов 

Шуњрат Шоњрухович, донишљўи 
курси 1-уми шуъбаи рўзонаи ихти-
соси 1-26010101 факултети иќтисод 
ва бизнеси ДДМИТ бинобар гум 
шуданаш, аз эътибор соқит дониста 
шавад. 

***
Билети донишљўии Давлатов 

Шерзод Раљабалиевич, донишљўи 
курси 2-юми шуъбаи рўзонаи их-
тисоси 1-3103060104 факултети 
технологияњои иттилоотї дар иќти-
содиёти ДДМИТ бинобар гум шу-
данаш, аз эътибор соқит дониста 
шавад. 

Раёсат, Кумитаи муттањидаи иттифоќи каса-
ба ва ањли њамкорон аз марги дарбони шуъбаи 
амният ва бехатарии донишгоњ 

САМАДОВ ЉУМА АЗАМОВИЧ
андўњгин буда, изњори њамдардї ва тасаллият 
менамоянд ва ба наздикону пайвандонаш аз дар-
гоњи Илоњї сабри љамил хоњонанд.

****
Раёсат, Кумитаи муттањидаи иттифоќи касаба ва 

ањли њамкорон ба Ќаландаров Асомуддин, сардори 
раёсати таълими донишгоњ нисбати даргузашти 

МОДАРАШ
изњори њамдардї ва тасаллият менамоянд.

****
Раёсат, Кумитаи муттањидаи иттифоќи каса-

ба ва ањли њамкорон ба Маќсудинова Фирўзамо 
Сафаралиевна, фаррош-њавлирўби донишгоњ 
нисбати даргузашти фољиавии

ДУХТАРАШ
изњори њамдардї ва тасаллият менамоянд.

****
Раёсат, Кумитаи муттањидаи иттифоќи каса-

ба ва ањли њамкорон ба Бозоров Љиёнхон, устои 
барќи раёсати маъмурию хољагидории донишгоњ 
нисбати даргузашти 

БАРОДАРАШ
изњори њамдардї ва тасаллият менамоянд.

****
Раёсат, Кумитаи муттањидаи иттифоќи касаба ва 
ањли њамкорон ба Неъматов Илњомиддин, му-
дири кафедраи менељменти донишгоњ нисбати 
даргузашти фољиавии 

БАРОДАРАШ
изњори њамдардї ва тасаллият менамоянд.

****
Раёсат, Кумитаи муттањидаи иттифоќи касаба 
ва ањли њамкорон ба Равшанова Шарифа, ки-
тобдори калони Китобхонаи илмии донишгоњ 
нисбати даргузашти 

АПААШ
изњори њамдардї ва тасаллият менамоянд.

Маъракаи обуна ба рўзно-
маи «Молия ва иќтисод» оѓоз 
гардид. Рўзнома фарогири 
тамоми масоили таълимгоњ 
буда, моње як маротиба чоп 
мешавад. Обуна шудан ба 
«Молия ва иќтисод» дастрасї 
ба маводи љолибу хонданї ва 
ѓанї гардонидани љањони маъ-
навиёт, фарњанг, иќтисодиёт 
ва дарёфти њаљви гуворост.

Хонандагони гиромї, нар-
хи обуна барои як сол таѓйир 
наёфта, 25 сомониро ташкил 
медињад, аз обунашавї ба ин 
нашрия дар канор намонед. 

Парчами адлу инсоф,
Рояти илму фарњанг.
Иззи алам зи таърих,
Наќши ситам зи сад нанг.

Ранги муњаббату ѓам,
Дар ту зи хуни Кова.
Болфишонданињот,
Њамчу љунуни Кова.

Парчами Тољикистон,
Парчами коваёнист.
Тољу ситорањояш,
Тољи сари каёнист.

Чину пареши баргаш,
Набзи дил аст моро.
Мављи мулавванаш њам,
Руњдам аст моро.

Сабзу сафеду сурхаш
Ранги њаёту љон аст.

Њафтситорагонаш
Нур зи бостон аст.

Баргу матои парчам
Перањане ба миллат.
Найзахадангчўбаш
Њамчу ситези зиллат.

Пеши ливои миллат
Сар бар замин гузорем.
Чашму љабини худро
Дар буни он бимолем.

Парчами адлу инсоф,
Рояти илму фарњанг.
Иззи алам зи таърих,
Наќши ситам зи сад нанг.

Саидљаъфаров Озод,
 профессори  кафедраи

забони тољикї

ПАРЧАМИ МИЛЛАТ


