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ЭЊДО БА ПЕШВОИ МИЛЛАТ

Мањбуби љањониву њабиби Ватанї, 
Бар љумлаи дардњо табиби Ватанї.
Гуфтї, ки ман аз бањри Ватан мемирам,
Аз бањри Ватан бизї, ки зеби Ватанї.

 
ФАРЗОНА,

Шоири халќии Тољикистон

Њар сол сокинони мамлакат 
Рўзи Президенти Љумњурии Тољики-
стонро њамчун нишони садоќат ба 
давлату миллат, рамзи муњаббат ба 
Ватан, арҷ гузоштан ба хидматњои 
шоистаи Пешвои миллат,  шара-
фу номуси ватандорї таљлил ме-
намоянд. Имсол Рӯзи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазое 
ҷашн гирифта шуд, ки Тољикистони 
соњибистиќлоли мо бо баргузор на-
мудани ду чорабинии муҳимми сиёсӣ 
- интихоботи вакилони Маҷлиси на-
мояндагон ва маҷлисҳои маҳаллии 
вакилони халқ ва интихоботи Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон бори 
дигар собит намуд, ки дар ҷомеаи 
имрӯзаи кишвар фазои комили 
ҳамдигарфаҳмӣ, ваҳдати миллӣ, 
садоқат ба ормонҳои таърихии 
халқи куҳанбунёди тоҷик, пойдории 
сулҳу субот ва фарҳанги баланди 
сиёсии шаҳрвандӣ ба неруи воқеан 
бузург табдил ёфтааст. 

Дар доираи ин љашни њумоюн 
дар МДТ “Донишкадаи давлатии 
фарњанг ва санъати Тољикистон ба 
номи Мирзо Турсунзода” бо иб-
тикори Њизби Халќии Демократии 
Тољикистон бо унвони «Пешвои 
фарњангпарвари миллат» кон-
фронси љумњуриявї баргузор гар-
дид. 

Дар њамоиш Ёрдамчии  Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 
ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва 
робита бо ҷомеа Абдуљаббор Рањ-
монзода, муовини Раиси Њизби 
Халќии Демократии Тољикис-
тон Хайринисо Юсуфї, вазири 
фарњанги Љумњурии Тољикистон 

Зулфия  Давлатзода, раиси Куми-
таи Маљлиси намояндагони Маљ-
лиси Олии Љумњурии Тољикистон 
оид ба сохтори давлатї ва худи-
доракунии мањаллї Абдурањим 
Холиќзода, раиси Кумитаи кор 
бо занон ва оилаи назди Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон Њи-
лолбї Ќурбонзода, иштирокчии 
Иљлосияи таърихии XVI Шўрои 
Олї Рафиќа Мўсоева ва гирандаи 
стипендияи президентї Манзура 
Сафарзода иштирок ва суханронї 
намуданд.

Ёрдамчии  Президенти 
Љумҳурии Тоҷикистон оид ба 
масъалаҳои рушди иҷтимоӣ 
ва робита бо ҷомеа нахуст  соз-
мондињандагон ва иштирокчиё-
ни  конференсияи љумњуриявиро 
бо Рӯзи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон табрику муборакбод 
намуда, зикр сохт, ки  дар сатҳи 
баланди ташкиливу ғоявӣ бар-
гузор намудани Рўзи Президент 
нишонаи шукргузорӣ аз озодиву 
соҳибихтиёрӣ ва эҳтиром гузош-
тан   ба   арзишҳои давлатдориву 
соҳибистиқлолӣ  мебошад. Ба гуф-
таи ў, 6-уми ноябри соли 1994 дар 
таърихи давлати соҳибистиқлоли 
Тоҷикистон саҳифаи наве оғоз 
ёфт, ки он дар ҳаёти минбаъдаи 
мардуми тоҷик ва рушди давлат-
дории навини миллиамон нақши 
сарнавиштсоз дорад. Дар ин рўз 
сокинони кишвар, бо вуҷуди ва-
зъи душвори сиёсиву иқтисодӣ 
ва нобасомониву мушкилоти 
солҳои аввали истиқлолият, бо 
камоли масъулияти шаҳрвандӣ, 
дарки қарзи ватандорӣ ва такя 

ба арзишу муқаддасоти таъри-
хиву фарҳангии худ бо роњи 
раъйпурсии умумихалқӣ на-
хустин Конститутсияи давлати 
соҳибистиқлоламонро қабул кар-
да, шакли идораи президентиро 
эътироф намуданд. Њамзамон, 
дар њамон рўз муњтарам Эмомалї 
Рањмон бо роњи раъйпурсии уму-
михалќї Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон интихоб гардиданд. 
Аз њамон сол то кунун, шакл ва 
таљрибаи идоракунии президентї 
дар шароити кишвари мо мубра-
мияти худро собит сохт. Мањз ба 
василаи ин шакли идоракунии 
давлат дар мамлакат сулњу субот 
барќарор гашта, Тољикистон ба 
марњалаи рушди беназири  иќти-
содиву иљтимої ворид шуд. 

Абдуљаббор Рањмонзода та-
заккур дод, ки маќоми баланд ва 
салоњиятро ба Президент халќи 
Тољикистон аз тариќи иштироки 
бевосита дар интихобот медињад. 
Ин аст, ки низоми мазкур сатњу 
сифати фарњанги сиёсии халќи 
тољикро боло бурда, он сол ба сол 
такомул ёфта истодааст, ки инро 
мо, аз љумла дар мисоли интихобо-
ти навбатии Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки рўзи 11 октябри 
соли равон баргузор гашт, баръа-
ло мушоњида намудем. Гуфта шуд, 
ки «ба бахти миллати куњанбунёди 
мо, дар лањзањои њассоси таъри-
хи халќи тољик Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таъси-
ру нуфузи љањонии худ баромад кар-
да, низоми президентиро на танњо 

ба ќаринаи (контексти) фарњанги 
сиёсии халќи тољик ворид наму-
данд, балки пойдору мустањкам 
карда, сазовори боварии ањли љо-
меаи кишвар гардиданд». 

Муовини Раиси Њизби Халќии 
Демократии Тољикистон Хайри-
нисо Юсуфї дар бораи хизматњои 
шоистаи Сарвари давлат дар 
самтњои мухталифи њаёти љомеа 
ибрози назар намуда, таъкид ва-
рзид, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар таърихи мил-
лати куҳанбунёди тоҷик аз дурах-
шонтарин чеҳраҳое мебошанд, ки бо 
фаросату ҷасорат, сиришти пок ва 
фитрати азалии худ дар маснади 

бузурги роҳбарӣ нишастанд ва дав-
латдории миллии тоҷиконро дар 
даврони муосир асос гузоштанд. 

Вазири фарњанги Љумњурии 
Тољикистон Зулфия  Давлатзода 
иброз дошт, ки  таљлили Рўзи Пре-
зидент њамчун як љашни муњимми 
давлатї дар баробари ибрози эњти-
роми љомеа ба Президент, омили 
муњимми сарљамъию муттањидї 
низ мебошад. Мавсуф  аз дастовар-
дњои фарњангии кишвар дар давро-
ни соњибистиќлолї ёдовар шуда, 
таъкид кард, ки сиёсати фарҳангии 
давлати соҳибихтиёри Тоҷикистон 
аз Иҷлосияи ХVI Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, пас аз бо 
заковати фитрии намояндагони 
мардумӣ ба вазифаи Раиси Шӯрои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон инти-
хоб шудани Эмомалӣ Раҳмон оғоз 
меёбад. Хусусан ин раванд аз соли 

1994, баъди бо роҳи раъйпурсии 
умумихалқӣ ба мансаби Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон ин-
тихоб шудани муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон вусъати тоза гирифт. 

Ректори МДТ “Донишкадаи 
давлатии фарњанг ва санъати 
Тољикистон ба номи Мирзо Тур-
сунзода”, доктори илмњои фи-
лологї, профессор Муњриддин  
Низомї конференсияро љамъбаст 
намуда, иброз дошт, ки обрӯю 
эътибори Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба шарофати фазилату фидо-
корию матонати Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон чун субъекти ҳуқуқи 

байналмилалӣ рӯз ба рӯз боло 
рафта, ҳамчун узви ҷудонопазири 
ҷомеаи байналмилалӣ эътироф 
гаштааст. Ба қадри ин шахсият 
расидан, номи ӯро гиромӣ дош-
тан ва роҳи интихобкардаи ӯро 
ҳифз карда, идома додан - ин 
қадршиносӣ аз давлати миллӣ, 
демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии 
Тоҷикистон аст.

Дар доираи  конференсияи 
ҷумҳуриявӣ барномаи фарҳангӣ, 
ки фарогири шеъру оҳангҳои «Ба 
Пешвои миллат», «Пешвои мил-
лат», «Бӯйи гул», «Ватан», «Эй ки-
швари ман» ва «Ӯ ҷони миллат аст» 
ва рақсҳои ҷолиб буд, пешкаши 
ҳозирин гардонида шуд.

Додољон РЎЗИЕВ,
муњаррири маљаллаи илмии 

“Фарњанг ва санъат”

НАШРИЯИ МДТ «ДОНИШКАДАИ ДАВЛАТИИ ФАРЊАНГ 
ВА САНЪАТИ ТОЉИКИСТОН БА НОМИ МИРЗО ТУРСУНЗОДА»
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Китоби тозанашр

 «ОИНАИ РАШТ»  АЗ НИГОЊИ «ЉУМЊУРИЯТ»

ЭМОМАЛЇ РАЊМОН - ПЕШВОИ 
ФАРЊАНГПАРВАРИ МИЛЛАТ

Њељ ганље нест аз фарњанг бењ,
То тавонї рўй бар ин ганљ нењ.
                                                           А. Рўдакї

НАЌШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР РУШДИ ФАРҲАНГИ МИЛЛЇ

Дар МДТ «Донишкадаи 
давлатии фарҳанг ва санъа-
ти Тоҷикистон ба номи Мирзо 
Турсунзода», 13 ноябри соли 
равон, бахшида ба Рўзи Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
конфронси ҷумҳуриявӣ бо унво-
ни «Нақши Пешвои миллат дар 
рушди фарҳанги миллӣ» баргу-
зор гардид.  

Муҳриддин Низомӣ - ректори до-
нишкада, дар ин њамоиш суханронї 
намуда, перомуни хизматҳои шоистаи 
Сарвари давлат дар рушди фарҳанги 
миллӣ ибрози назар намуд. Мавсуф 
тазаккур дод, ки маҳз бо ибтикори Пе-
швои муаззами миллат муассисаҳаи 
муҳташами фарҳангӣ, аз қабили Ки-
тобхонаи миллии Тоҷикистон ва 
Осорхонаи миллии Тоҷикистон мав-
риди истифода қарор гирифтанд.  
Арҷгузорӣ ба арзишҳои таърихӣ, 
фарҳангӣ ва расму оинҳои мардумӣ, 
инчунин баргузории солгарди бузур-
гони илму адаб, сиёсат, маориф ва 
фарҳанги гузаштаву муосир, тарғибу 
ташвиқ, таҳқиқ ва таълими осору аф-
кори онҳо ва ҳифзи мероси адабию 
фарҳангӣ ва таърихиву илмӣ дар дав-
рони соҳибистиқлолии мамлакат, 
бешубҳа, аз сиёсати дурандешона ва 
фарҳангпарваронаи Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма 
мегиранд.

Ректори донишкада ёдовар шуд, ки 
маҳз бо ибтикори Сарвари давлат  дар 
МДТ «Донишкадаи  давлатии фарҳанг 
ва санъати Тоҷикистон ба номи Мир-
зо Турсунзода», 26 июни соли  2011, 
толори нави консертӣ ва сози мусиқии 
арғунун  ба истифода дода шуданд. Дар 
ин  чорабинии фарҳангӣ аввалин ма-
ротиба Суруди миллии Тоҷикистон бо 

ҳамовозии сози арғунун садо дод.  Ин 
амр маънои онро дорад, ки минбаъд бо 
ин сози бузург на танҳо мусиқии клас-
сикони ҷаҳонӣ, балки суруду таронаҳои 
тоҷикӣ низ иҷро мегарданд ва на-
вои рӯҳафзои сози арғунун дар фазои 
фарҳангии Тоҷикистони соҳибистиқлол 
танинандоз хоҳад гардид.

Муҳаммадулло Табаров, номза-
ди илмҳои таърих, дотсенти кафе-
драи маҳорати актёрии донишкада, 
дар мавзӯи “Симои Пешвои миллат 
дар драматургияи миллӣ” суханронӣ 
намуда, иброз дошт, ки таърихи мил-
лату давлатдории навини мо бо исму 
корнамоиҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ — Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон пайванд аст. Агар 
бозтоби чеҳраи ин сиёсатмадори му-
аззам дар адабиёт, кинематография, 
санъати мусиқӣ, тасвирӣ, ороишиву 
амалӣ ва суратгирии бадеӣ то андозае 
амалӣ шуда бошад, дар театр ин ра-
ванд акнун оғоз ёфта истодааст.

Ба гуфтаи Маҳмадулло Табаров, 
ҳаёт ва фаъолияти сиёсии Пешвои 

муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон, идеяҳои наҷиб ва талошҳои 
хастанопазирашон дар роҳи шукуфо-
ии кишварамон мавзӯъҳое мебошанд, 
ки аз як ҷиҳат барои драматургия 
ва театр нав ва аз ҷониби дигар хеле 
ҷолиб мебошанд. Ҳоло мо дар саргаҳи 
ин раванди барои худшиносии мил-
лиамон муҳим қарор дорем. Бо зи-
кри дастовардҳои ноилшуда изҳори 
умедворӣ менамоем, ки моро дар ин 
самт корҳои наҷиб дар пешанд.

Мавзӯи дигари конференсия 

“Пешвои миллат  ва ташаккули дав-
латдории миллии тоҷикон”  буд, ки 
муовини ректор оид ба илм ва руш-
ди инноватсионӣ, номзади илмҳои 
филологӣ, дотсент Алишер Авғонов 
мавриди таҳлили амиқ қарор дод. Зикр 
сохт, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар таърихи миллати 
куҳанбунёди тоҷик аз дурахшонтарин 
чеҳраҳое мебошанд, ки бо ҷасорату си-
ришти пок ва фитрати азалӣ дар мас-
нади бузурги роҳбарӣ нишаста, дав-
латдории навини миллии тоҷиконро 
бунёд гузоштанд. Бидуни шак, тамо-
ми дастовардҳо ва муваффақиятҳои 
даврони соҳибстиқлолии миллати 
тоҷикро, ки кам ҳам нестанд, намета-
вон бе ҳузури Пешвои муаззами мил-
лат тасаввур кард.  

Рудоба Мустаҷобова, муовини 
раиси Кумитаи иҷроияи Ҳаракати 
ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон, 
Камол Насрулло, Шоири халқии 

Тоҷикистон, зимни суханронӣ  зикр 
сохтанд, ки рушду инкишофи тамо-
ми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, 
илмию фарҳангӣ, техникию саноа-
тии имрӯзаи кишвари маҳбубамон 
аз фаъолияти гуногунҷанбаи ин 
абармарди арсаи сиёсат ибтидо ме-
гиранд. Зеро маҳз Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавони-
станд, ки халқи гирифтори гирдо-
би нобудиро наҷот диҳанд, ҷон дар 

кафи даст душманонро ба оғӯш ка-
шанд, ҷинояткоронро авф намоянд, 
зиёда аз як миллион нафар гурезаю 
муҳоҷири иҷбориро ба Ватан баргар-
донанд, аркони давлатдориро аз нав 
бунёд ва эҳё созанд.

Дар Конфронси ҷумҳуриявӣ бо 
унвони «Нақши Пешвои миллат 
дар рушди фарҳанги миллӣ», ин-
чунин мавзӯъҳои “Пешвои мил-
лат ва ташаккули сиёсати хориҷии 
Тоҷикистон”, “Рисолати Пешвои 
миллат дар бунёди давлатдории 
миллӣ”, “Пешвои миллат-эҳёгари 
ҷашнҳои миллӣ”, “Пешвои мил-
лат ва истиқлолияти фарҳангӣ”, 
“Уфуқҳои сиёсати китобдории Пе-
швои миллат”, дар маҷмӯъ беш аз 
30 маърӯзаи илмӣ шунида шуд, ки 
фарогири фаъолияти гуногунҷанбаи 
Пешвои муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон буданд.

Суњроб ЗОКИРОВ, 
муаллими калони

 кафедраи љомеашиносї

Бо маќсади густариши 
эҳсоси ватандӯстиву ифтихори 
миллӣ, болоравии сатҳи маъ-
навиёти ҷомеа, арљгузорї ба 
хидматњои пайвастаи Пешвои 
муаззами миллат ахиран бо иб-

тикори Раёсати Донишкадаи 
давлатии фарњанг ва санъати 
Тољикистон ба номи Мирзо 
Турсунзода маљмўаи маќолањо 
бо унвони «Нақши Пешвои 
миллат дар рушди фарҳанги 
миллӣ» аз чоп баромад. Дар 
ин маљмўа, ки ЉДММ «Нури 
моњтоб» ба нашр расонд, маќо-
лањои илмии устодони дониш-
када ва дигар муассисањои тањ-
силоти олии кишвар гирд овар-
да шудааст.  

Китоб зери назари доктори 
илмҳои филологӣ, профессор 
Муҳриддин Низомӣ нашр шу-
дааст. Мураттиби маљмўа ном-
зади илмњои филологї, дотсент 
Алишер Авѓонов мебошад. 

Дар китоб беш аз 30 маќо-
лаи илмї, аз љумла «Наќши 
Пешвои миллат дар рушди 
фарњанги миллї», «Пешвои 
миллат  ва ташаккули давлатдо-
рии миллии тоҷикон», «Образи 

Пешвои миллат дар драматур-
гияи тољик», «Уфуќњои сиёсати 
китобдории Пешвои миллат», 
«Пешвои миллат ва ташаккули 
сиёсати хориљии Тољикистон», 
«Рисолати Пешвои миллат 
дар бунёди давлатдории мил-
лї», «Сањми Пешвои миллат 
дар рушди туризми фарњан-
гї - маърифатї» нашр шуда-
аст, ки муаллифон Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмонро  дар таърихи миллати 
куҳанбунёди тоҷик аз дурах-
шонтарин чеҳраҳое мењисо-
банд, ки бо фаросату ҷасорат, 
сиришти пок ва фитрати аза-
лии худ дар маснади бузурги 
роҳбарӣ нишастанд ва давлат-
дории миллии тоҷиконро дар 
даврони муосир асос гузош-
танд. 

Зимни мутолиаи китоб  хо-

нанда  бори дигар дармеёбад, 
ки Пешвои муаззами миллат аз 
рӯзҳои нахустини давлатдорї 
ба фарҳанг такя мекарданд ва 
имрӯз низ корбаст аз фарҳанги 
миллї шеваи фаъолияти до-
манадорашон мебошад. Арљ-
гузорї ба арзишҳои таърихӣ, 
фарҳангӣ ва расму оинҳои 
мардумӣ, инчунин баргузории 
солгарди бузургони илму адаб, 
сиёсат, маориф ва фарҳанги 
гузаштаву муосир, тарғибу 
ташвиқ, таҳқиқ ва таълими 
осору афкори онҳо ва ҳифзи 
мероси адабию фарҳангӣ ва 
таърихиву илмӣ дар даврони 
соҳибистиқлолии мамлакат, 
бешубҳа, аз сиёсати дуранде-
шона ва фарҳангпарваронаи 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон сарчашма 
мегиранд.

Воќеан, Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољи-
кистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон шахсияти барҷастаи 
таърихии миллат мебошанд, 
ки дар барқарорсозии сохти 
конститутсионӣ, ба даст овар-
дани сулҳу ваҳдати миллӣ, 
эъмори давлати соҳибихтиёр, 
демократӣ, ҳуқуқбунёд, 
дунявӣ ва иҷтимоӣ нақши 
арзанда гузошта, миллатро 
аз парокандагӣ, давлатро аз 
нестшавӣ ва халқро аз ҷанги 
шаҳрвандӣ раҳо намуданд ва 
дар рушди сиёсӣ, иқтисодиву 
иҷтимоӣ ва таърихиву 
фарҳангии давлати мустақили 
Тоҷикистон хизматҳои бузур-
ги тақдирсоз намуданд, ки ин 
њама дар маќолањои илмии дар 
ин маљмўа гирдомада инъикос 
ёфтаанд.

Азиза ЊОТАМОВА, магистр
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ПАРЧАМИ ДАВЛАТЇ 
РАМЗИ ИТТИЊОДУ 

ЯКДИЛИСТ

Родмардиро намои асрҳоӣ дар Ватан!
Парчами пирӯзии ман, парчами армони ман!

К. Насрулло

Пас аз тамошои намоиш-
гоњ мењмонони љашнвора ба 
толори консертии “Арѓунун”, 
ки њанўз соли 2011 бо ибти-
кори Асосгузори сулњу вањда-
ти миллї-Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољи-
кистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон мавриди бањрабар-
дорї ќарор гирифта буд, во-
рид гардиданд. Баъдан, тањти 
сарварии хормейстер Суруди 
миллї дар иљрои њайати њам-
сароён, ки дар бар либосњои 
рамзи парчам доштанд, бо ња-
мовозии ањли толор садо дод.

Ректори донишкада, до-
ктори илмњои филологї, про-
фессор Муњриддин Низомї 
иштирокдорони чорабинии 
тантанавиро ба муносибати 
Рӯзи Парчами давлатӣ, ин 
ҷашни муқаддаси миллӣ, ки 
равшанибахши роҳи миллат 
ба сӯи ояндаи неку дурахшон 
мебошад, самимона табрик 
намуда, иброз дошт, ки мил-
лати соњибтамаддун ва до-
рои суннатњои хеле қадимаи 
давлатсозиву давлатдории 
тољик, аз давраҳои бостонӣ 

соҳиби давлатҳои мутамарказ 
ва рамзу рукнҳои хоси онҳо 
буд. Дар ин маврид тасвиру 
хусусиятҳои хоси Дирафши 
Ковиёниро, ки ҳоло дар Ли-
вои Президенти Тоҷикистон 
ҳамчун рамзи пойдорӣ ва бар-
давомии давлати миллии мо 
инъикос ёфтаанд, хотирни-
шон кардан кофист. 

Вазири фарњанги Љумњу-
рии Тољикистон Зулфия Дав-
латзода ањли нишастро бо 
Рўзи Парчами давлатї табри-
ку муборакбод намуда, тазак-
кур дод, ки Парчами миллї 
њамчун рамзи истиќлоли дав-
латї, сарбаландї ва ѓуруру 
ифтихори миллї дар таърихи 
давлатдории мо љойгоњи хос-
са дорад. Давлатсозї ва дав-
латдории тољикон низ дорои 
таърих ва суннати ќадима 
мебошад. Тибќи гувоњии осо-
ри таърихї, достонњои куњан 
ва ривоятњои асотирї гуза-
штагони мо њанўз 4000 сол 
пеш соњиби парчам буданд, 
ки дар адабиёти ќадимаи мо 
бо номи дирафш ёд мешавад. 
Дирафши Ковиёнї нахустин 

парчамест, ки дар ривоёти 
асотирї, порчањои манзуми 
пањлавї ва достонњои ада-
биёти классикї, хусусан аса-
ри безаволи Њаким Абдулќо-
сим Фирдавсї - «Шоњнома» 
аз он ба маротиб ёд шудааст.

Дар доираи таљлили Рўзи 
Парчами давлатии Љумњу-
рии Тољикистон озмунњои 
«Муаллими бењтарини сол», 
«Донишљўи бењтарини сол» 
ва «Хонандаи бењтарини сол» 
љамъбаст гардида,  ба ѓоибон 
дар вазъияти тантанавї ди-
плом ва туњфањои хотиравї 
супурда шуд. Дар озмуни 
«Муаллими бењтарини сол» 
профессори кафедраи мањо-
рати актёрии донишкада 
Ќурбони Собир ва дар оз-
муни «Донишљўи бењтарини 
сол» донишљўи соли 2-юми 
шуъбаи рўзноманигории фа-
култаи режиссура, кино ва 
телевизион Мадина Зоирова 
ѓолиб омада, соњиби диплом 
гардиданд. Њамзамон, ба ѓо-
либони озмуни «Тољикистон 
– Ватани азизи ман» Акрам 
Мирзоев, Ќобилљон Шари-
фов ва Фирдавс Мањмудов бо 
имзои Президенти Љумњурии 
Тољикистон диплом таќдим 
карда шуд.

Дар ќисмати фарњангї-
њунарии чорабинї филми 
мустанади «Парчамат бодо 
парафшон, Тољикистон!» на-
моиш дода шуда, шеъру суруд 
ва оњангу раќсњои бахшида 
ба Рўзи Парчами давлатии 
Љумњурии Тољикистон тани-
нандоз гардиданд.

Садбарг ХОЛИЌЗОДА, 
магистр

Эй тулӯи оҳарини ҳастии хушранги ман!
Эй матои бегазанди рӯзгори шанги ман!

Эй фаридунӣ ливои ифтихори тоҷикон!
Ковиёнӣ парчами ихлосу ори тоҷикон!

Эй ки дар рӯи ту рӯи бахти мо шуд ҷилвагар!
Дар фарозат тоҷи мо шуд, тахти мо шуд ҷилвагар!

Парфишон андар ҳавои сулҳу истиқлол бош!
Бар тани симурғии уммеди мо шаҳбол бош!

То ки ҳар субҳат бубинам,  сар ба боло мебарам,
Сабаландии туро бо сад таманно мебарам.

Эй танида аз матои сад ҳазорон ҷисму ҷон!
Эй фурӯғи ашку хуну ҳикмати озодагон!

Мо туро чун ганҷи ҷони хеш дар каф мекашем!
Бо  ҳазоронсола таърих аз пасат саф мекашем!

Эй ҳама ихлосу бовар, эй ҳама анвори фар!
Дар фарози поки Меҳан бош умре ҷилвагар!

Ман ки бо номи ту бо сад ифтихоре зистам,
Дар дифоят гар набошам лаҳзае, пас кистам?!

Родмардиро намои асрҳоӣ дар Ватан!
Парчами пирӯзии ман, парчами армони ман!

Кош бошӣ ҳар нафас дар ҷисму ҷонам парфишон!
То барам бо худ туро, то зиндаам чун армуғон!

Камол НАСРУЛЛО,
Шоири халќии Тољикистон

ПАРЧАМИ  
ИХЛОС

Дар МДТ «Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон 
ба номи Мирзо Турсунзода», 24 ноябри соли равон, ба ифтихори Рўзи 
Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон бо ширкати вазири фарњанги 
кишвар Зулфия Давлатзода, муовини вазири фарњанг Манучењр Ша-
рифзода, сардори шуъбаи илм ва муассисањои таълимии вазорат Муза-
ффар Темурзода, инчунин намояндагони муассисањои зертобеи Вазорати 
фарњанги Љумњурии Тољикистон чорабинии тантанавї баргузор гардид. 
Бахшида ба ин рўзи таърихї дар толори  ороишии донишкада намоиши 
дастовардњои муассисањои зертобеи Вазорати фарњанг ва факултањои 
донишкада, инчунин дар гўшаи алоњида китобњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва дигар маводи чопии бозгўку-
нандаи таърихи парчам ба маъраз гузошта шуданд.
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Сухани табрикии ректори Муассисаи давлатии таълимии 
«Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба 
номи Мирзо Турсунзода», доктори илмњои филологї, про-
фессор Низомї Муњриддин Зайниддин ба ифтихори Рўзи 
Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон 

Суханронии вазири фарњанги Љумњурии Тољикис-
тон Зулфия Давлатзода ба муносибати Рўзи Пар-
чами давлатї дар МДТ «Донишкадаи давлатии 
фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи Мирзо 
Турсунзода»

Ниёгони мо номдорон буданд,
Ба дањр андарун тољдорон буданд.

А. Фирдавсї

ГУЗАШТАГОНИ МО ЊАНЎЗ 4000 СОЛ 
ПЕШ СОЊИБИ ПАРЧАМ БУДАНД

ПАРЧАМ - ЉАШНИ 
МУЌАДДАСИ МИЛЛЇ

Дўстони гиромї, њозирини арљманд!
Пеш аз њама шуморо ба муносибати 

ин рўзи пурифтихор – Рўзи парчами 
милии Тољикистон  самимона табрику 
тањният мегўям. Парчами миллї  њам-
чун рамзи истиќлоли давлатї, сарба-
ландї ва ѓуруру ифтихори миллї дар 
таърихи давлатдории мо љойгоњи хосса 
дорад. Рамзњои давлатии Тољикистон 
- Парчам, Нишон ва Суруди миллї 
мебошанд, ки аз љониби шањрвандон 
эњтироми онњо ба љо оварда мешавад.

Бозёфтњои бостоншиносї, њаф-
риёт, навиштаљот ва деворнигорањои 
мухталифи љањон, ки то имрўз боќї 
мондаанд, аз ањамият ва љойгоњи бу-
зурги парчам дар оини давлатдории 
халќу миллатњо гувоњї медињанд. Дав-
латсозї ва давлатдории тољикон низ 
таърих ва суннати ќадима дорад. Тавре 
ба мову шумо маълум аст, тибќи гу-
воњии осори таърихї, достонњои куњан 
ва ривоятњои асотирї гузаштагони мо 
њанўз 4000 сол пеш соњиби парчам бу-
данд, ки дар адабиёти ќадимаи мо бо 
номи дирафш ёд мешавад. Дирафши 
ковиён нахустин парчамест, ки дар 
ривоёти асотирї, порчањои манзуми 
пањлавї ва достонњои адабиёти клас-
сикї, хусусан асари безаволи Њаким 
Абдулќосим Фирдавсї – «Шоњнома» 
аз он ба маротиб ёд шудааст.

Дирафши Ковиён то замони  инќи-
рози давлати Сосониён дирафши мил-
лї ва давлатии ниёгони мо буд. Дар 
давраи Сосониён дар ќисми болоии он 
паррандаи  заррин – мурѓи њумо таљас-
сум мешуд ва дар бахши мураббаи он 
сангњои гаронбањо насб мегардид. Чу-
ноне ки дар «Шоњнома»-и Фирдав-
сї омадааст, њар яке аз пањлавонони 
бузургу номвари сарзамини аљдодии 
мо низ дирафши хоси худро дошта-
анд, ки бо рамзњои ба худи пањлавонон 
хос зинат дода мешудааст. Дирафш 
аз замонњои ќадим нишона аз рамзи 
муќаддаси њар миллату давлат будааст, 
ба хотири њифзи он фарзандони бузур-
ги миллат љоннисорињо намудаанд.

Парчами давлатии Тољикистон дар 
замони мо рамзи истиќлоли давлатї ва 
таљассумгари гузаштаи пурифтихору 
ояндаи дурахшони миллат мебошад ва 
он дар иљлосияи 16-уми Шўрои Олии 
Тољикистон моњи ноябри соли 1992 
ќабул гардид. Имрўз мо он лањзањои 
сарнавиштсози таърихиро бо ифтихор 
ба хотир меорем, зеро он айём барои 
мо рўзњои аввалини эъмори сохти 
нави давлату давлатдорї ва ташакку-
ли љомеаи озоди кишвар, яъне оѓози 
марњилаи бунёди давлати демократии 

њуќуќбунёду дунявї њамчун њадафи 
асосї ва муќаддаси халќи Тољикистон 
ба њисоб мерафт.

Аз таљлили нахустин Рўзи Парчами 
давлатии Љумњурии Тољикистон, ки 
24 ноябри соли 2009 доир гардид, сол 
ба сол рўњияи эљодкорию навоварї ва 
шукўњу шањомати бештар дар љашн-
гирии ин санаи таърихї ба назар ме-
расад. Бори аввал дар шањри Душан-
бе дар ин рўз бо ташаббуси њукумати 
шањр аз хиёбони марказии пойтахт пар-
чами дарозиаш 1500 метр ва бараш 7 
метр гузаронида шуд. Бори дигар, 9-уми 
сентябри соли 2011, дар рўзи таљлили 
20-солагии Истиќлолияти давлатии 
Тољикистон аз майдони марказии пой-
тахт парчами дарозиаш 2011 метр ва ба-
раш 7 метр гузаронида шуд.

Имрўзњо дар маркази вилоятњо ва 
шањру ноњияњои Тољикистон пояи ба-
ланди Парчами Љумњурии Тољикистон 
яке пас аз дигар барафрохта шуда, Рўзи 
Парчами давлатї дар саросари Ватани 
азизамон бошукўњ таљлил карда меша-
вад.

Тавассуси парчам натанњо ки-
шварњоро дар арсаи љањон мешиносанд, 
балки парчам њамчун рамзи пирўзї ва 
омили ифтихорофарини давлату мил-
латњо дар њамоишњои бузурги байнал-
милалї ва мусобиќоти варзишии бону-
фузи љањонию минтаќавї барафрохта 
мешавад. Мањз дар њамин гуна лањзањо 
мо шоњиди ба ваљд омадани одамон аз 
ифтихори миллию давлатиашон меша-
вем. Ин њолатњо то љое таъсирбахш ва 
самимиянд, ки дар пеши чашми мил-
лионњо бинанда одамон ашки шодї ме-
резанд. 

Хушбахтона, њоло ифтихор аз 
рамзҳои давлатдорӣ дар зеҳну шуури та-
моми ҷомеа љой гирифтааст ва метавон 
гуфт, ки ин эҳсоси гарми ифтихор дар 
таҳкими сулҳу субот, дӯстиву якдилӣ 
ва ваҳдати халқи азизамон нақши 
барҷаста дорад. Имрўз мо њамчун на-
сли ояндасози Ватан вазифадорем, ки 
дар атрофи сиёсати созандаи Асос-
гузори сулњу вањдати миллї-Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољи-
кистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
якдилу якљон муттањид  гардида, ба 
ормонњои миллии ниёгони хеш содиќ 
монда, эътибори Парчами давлатии 
Тољикистонро дар арсаи байналми-
лалї боз њам баланд бардорем. 

Бори дигар ҳамаи шумо – ҳозирини 
арљмандро ба ифтихори ин ҷашни 
муқаддаси умумимиллӣ табрик на-
муда, ба шумо саломативу хонаободӣ 
орзу менамоям.

Мењмонони арљманд, 
њозирини гиромї!

     Њамаи шуморо ба муносиба-
ти Рӯзи Парчами давлатӣ, ин ҷашни 
муқаддаси миллӣ, ки равшанибахши 
роҳи миллат ба сӯи ояндаи неку ду-
рахшон мебошад, самимона табрик 
мегӯям ва ба ҳар яки шумо хонаи обо-
ду сари баланд орзу менамоям.

Бояд гуфт, ки миллати соњибтамад-
дун ва дорои суннатњои хеле қадимаи 
давлатсозиву давлатдории тољик, аз 
давраҳои бостонӣ соҳиби давлатҳои 
мутамарказ ва рамзу рукнҳои хоси 
онҳо буд. Дар ин маврид тасвиру 
хусусиятҳои хоси Дирафши Ковиё-
ниро, ки ҳоло дар Ливои Президенти 
Тоҷикистон ҳамчун рамзи пойдорӣ ва 
бардавомии давлати миллии мо инъ-
икос ёфтаанд, хотирнишон кардан 
кофист. Ва албатта, боиси ифтихори 
ҳар яки мост, ки халқи тољик яке аз 
халқҳои соҳиби суннату анъанаҳои бо-
стонии парчамдорӣ ба шумор меравад. 
Дар ин замина, метавон аз таърихи 
пурифтихори парафшонии парчамҳои 
Балхи бостонӣ, парчамбардории 
Кова, эҳтироми парчам аз ҷониби шоҳ 
Фаридун ва дигар сулолаҳои баъдинаи 
тоҷикон, ки нишонаи шаъну шарафи 
гузаштагони некномамон мебошад, 
ёдовар шуд. 

Дар ин замина, хотирнишон ме-
созем, ки дар деворнигораҳои шаҳри 
Панҷакенти бостонӣ, ки ба асрҳои 
5-8 мансубанд, тасвири парчами 
суғдиёнро метавон мушоҳида намуд. 
Деворнигорае чунин манзара дорад: 
Рустам баъди мағлуб кардани аждаҳои 
одамсар бо ёронаш ҷонибе равона аст 
ва дар сари найзаи ду нафар аз онҳо 
парчамҳои зардранги сегӯша дида ме-
шаванд. 

Гузаштагони мо дар парчам 
рангҳои сурх, зард, бунафш ва кабу-
дро якҷо бо рамзҳои мухталифи оини 
ҷавонмардиву тавоноӣ истифода ме-
намуданд. Њанўз дар ливои Куруши 
Кабир тасвири уқоб, ки нишонаи 
қудрату тавоноист, нақш гардида буд, 
ки он парчам рамзи як давлати неру-
манд ба ҳисоб мерафт. Ҳамчунин, ме-
тавон ливои Коваи бузургро ба хотир 
овард, ки нишонаи равшани меросия-
ти муборизаву љоннисориҳои ниёгони 
мо мебошад. 

Аз ин лињоз, љашни Рўзи Парчами 
давлатии Љумњурии Тољикистон ин 
эҳтиром ба рўҳи қаҳрамонони миллат, 

яъне ба онҳое, ки дар тўли таърих барои 
ному нанг ва марзу буми халқи тоҷик 
ҷоннисориҳо намуда, забон, фарҳанг 
ва ҳаққи давлатдории ин миллати 
куҳанбунёдро то ба замони мо расон-
даанд, мебошад. Яъне, ин эҳтиром ба 
рўҳу равони Коваи оҳангару Куруши 
Кабир, Шераку Деваштич, Исмои-
ли Сомониву Темурмалик, Рўдакиву 
Фирдавсӣ ва садҳо абармардони дига-
ри гузаштаи мост. 

Сокинони мамлакат санаи 
қабули Парчами давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро ҳамчун ҷашни 
умумимиллӣ аввалин маротиба 24 но-
ябри соли 2009 истиқбол гирифтанд. 
Бо назардошти ин ва ба хотири гиро-
мидошти нақши созандаву муассири 
Парчами давлатї дар тарбияи ҳисси 
худогоҳиву худшиносӣ ва ватандў-
стиву ватанпарастии мардум, баху-
сус, насли наврасу ҷавон соли 2010 
бо ибтикори Пешвои муаззами мил-
лат муњтарам Эмомалї Рањмон бунёди 
манораи бузурги парчам дар пойтах-
ти кишварамон оғоз ёфт ва он дар 
остонаи таҷлили ҷашни муқаддаси 
бистумин солгарди Истиқлолияти 
давлатї дар паҳлуи чапи Ќасри Мил-
лат ба баландии 165 метр барафрохта 
шуд. Баъдан ин мавзеъ «Майдони пар-
чам» номгузорӣ гардид, ки њоло яке аз 
бењтарин маконњои сайру гашти соки-
нону мењмонони пойтахти азизамон 
- шањри Душанбе ба шумор меравад.  

Дар маросими барафрохтани Пар-
чами давлатї дар ин майдон, ки бо 
пањної ва баландии бемислаш, вори-
ди Китоби рекордњои Гиннесс шуд, 
Сарвари давлат муњтарам Эмомалӣ 
Раҳмон зимни суханронӣ марду-
ми шарифи Тоҷикистон ва кулли 
тоҷикону ҳамватанони бурунмарзиро 
бо парафшон шудани Парчами дав-
латии кишвар табрику таҳният гуфта, 
зикр сохтанд, ки эҳтиром ва арҷ гузо-
штан ба муқаддасоти миллӣ, аз ҷумла 
парчам арҷ гузоштан ба арзишҳои де-
ринаи таърихӣ ва фарҳангиву маъна-
вии миллӣ ва гузашта аз ин, эҳтироми 
миллат ва давлату давлатдорӣ мебо-
шад, зеро Парчам дар баробари Кон-
ститутсия, Нишон ва Суруди миллӣ аз 
ҷумлаи муқаддасоти милливу давлатї 
маҳсуб мешавад.

Ба ҳар яки шумо саодати рӯзгор, 
сиҳатмандӣ ва иқболи баланд таманно 
менамоям.



5ОЛАМИ ЊУНАР
№ 10 -11(27 -28)  

11 декабри  
соли 2020

ПАРЧАМ - БАЁНГАРИ 
  ОРМОНЊОИ МИЛЛАТ

Дар замири мо намегунљад ба ѓайр аз дўст кас,
Њар ду оламро ба душман дењ, ки моро дўст бас.

Њ. Шерозї

Тољикон дорои таъриху оину сун-
натњои деринаи давлатдорї ва пар-
чамдорї будаанд. Парчами давлатӣ 
ин нишони њастиву соњибдавлатї, 
истиқлолият, вањдату якдигарфањмї 
мебошад. Аз ин љост, ки Парча-
ми давлатии Тољикистон њангоми 
маъракањои расмии давлатї, чораби-
нињои муњимми фарњангиву варзи-
шии љумњуриявї ва байналмилалї 
њамчун рамзи шоистаи ватандории 
миллати сарбаланду соњибтамадду-
ни тољик барафрохта мешавад.

Аз ин рў, мо - ањли фарњанг бо 
истифода аз тамоми имконоти 
мављуда бояд аз паси андешидани 
тадбирњое бошем, ки њар як фарди  
љомеа, махсусан љавонону навра-
сон, ки њанўз таљрибаи кофии њаётї 
надоранд, нисбат ба ин сарвати га-
ронбањои умумимиллї арљ гузоранд, 
ќадру манзалат ва наќшу эътибори 
онро на танњо дар Тољикистон, бал-
ки дар арсаи олам ба таври шоиста 
муаррифї карда тавонанд. Дар ин 
росто, муассисањои фарњанги ки-
швар тамоми воситаву имконияњоро 
доранд. Ташкили чорабинињои ки-
тобхонавию иттилоотї, аз ќабили 
суњбату вохўрињо, намоиши кито-
бњо, шабнишинињои илмию адабї, 
конференсияњо, муаррифии таъри-
хи Парчами миллї, мањфилњои ил-
мию адабии «Дирафши Ковиёнї», 
«Парчамдорони Ватан», «Парчами 
мо – ифтихори мо», «Парчам – ни-
шони њастии миллат» ва амсоли ин 
омили муҳимми таҳкими худшино-
сии миллӣ ва ифтихорӣ ватандорӣ 
мегарданд.

Ба андешаи ин љониб, ваќти он 
расидааст, ки ба хотири дарки њарчи 
бештари моњияти парчам ва давлат-
дории миллї, тарбияи њисси муњаб-
бату ифтихор нисбат ба арзишњои 

миллї дар муассисањои фарњан-
ги кишвар, аз љумла китобхонањои 
давлатии оммавї њамасола озмуни 
«Парчам-нишони њасти мо» баргу-
зор гардад ва ба ѓолибони он дар 
ќатори дигар туњфањо нишони са-
рисинагии Парчами миллї  таќдим 
гардад.

Дар мавриди тарбияи њисси эњти-
рому арљгузорї ва муњаббат нисбат 
ба Парчами давлатї Пешвои миллат 
дар яке аз суханронињояшон таъкид 
намуданд, ки «њамчун нишони 
сарисинагӣ бо худ доштани парчам 
ё онро дар ҳаҷми воқеиаш дар гӯшаи 
хонаву корхона овезон намудан 

беҳтарин изҳори муҳаббат ба Ватан 
ва давлату миллат хоҳад буд. Ин аст, 
ки дар аксар мамлакатҳои пешрафта 
ҳар як шаҳрванд кӯшиш менамояд, 
ки дар хонадонаш ҳадди ақал як пар-
чами миллии худро дошта бошад. 
Пас мо низ ҳамчун ворисони сазово-
ри яке аз асосгузорони дирафшҳои 
бузурги шоҳиву давлатӣ дар ҷаҳон 
бояд аз чунин иқдомоти созанда, ки 
барҳақ дар роҳи худшиносиву ифти-
хори миллӣ ва таҳкими давлатдории 
навинамон саҳми бевосита гузошта 
метавонанд, васеъ истифода намо-
ем». 

Воќеан, пешнињоди Пешвои 

миллат бисёр муњим аст, зеро аз он 
рўзе, ки мо соњиби парчам гардидем, 
дар њаёти љомеаи тозабунёди кишвар 
дигаргунињои азим ба вуќўъ пайва-
ста, барои рушди тамоми соњањои 
иќтисодиёт, илму маориф ва 
фарњанг шароитњои мусоид фароњам 
омаданд. Њамкорињои гуногунљан-
баи иќтисодиву дипломатї, илмию 
фарњанги Тољикистон бо аксария-
ти кишварњои узви Созмони Ми-
лали Муттањид ва дигар ташкилоту 
созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ 
тавсеа ёфта, обрўю эътиборои ки-
швари мо дар љањон ба маротиб боло 
рафт. 

Дар баробари ин, олимону мута-
хассисони соњаро зарур аст, ки кў-
шишу зањматњои Пешвои муаззами 
миллатро дар самти омода намудан 
ва ќабули Парчами давлатї ва дигар 
муќаддасоти миллї, ки љавобгўи ор-
мону омолњои миллат мебошанд, ња-
маљониба тањќиќ намуда, пешкаши 
мардум гардонанд.  Чунки муќад-
дасоти миллии мо, аз љумла Пар-
чами давлатї дар лањзањои нињоят 
њассоси таърихи миллати мо ќабул 
карда шуданд, ки барои расидан ба 
њадаф дар он аём дар баробари нангу 
номус доштан, боз љасуриву далерї 
ва фидокориву ќањрамонї лозим 
буд. Бинобар ин, мо бояд шукўњу 
шањомати онњоро барои хештанши-
носї, истиќлолу сарљамъї, вањдату 
ягонагї дар адабиёти бадеии ватанї 
ва хориљї тараннум ва таљассум 
намоем. Зеро ин ќарзи виљдониву 
шањрвандии адибону олимон ва њар 
як фарди ватандўсту худогоњ мебо-
шад.  

 
Зафари ШАРИФ, 

декани факултаи
 китобдорї ва иттилоотшиносї

ТРЕНИНГИ ОМЎЗИШИИ ОНЛАЙНЇ 
оид ба тањияи стандарт ва барномањои таълимии ихтисоси “WEB - журналистика”

Дар МДТ “Донишкадаи 
давлатии фарњанг ва санъа-
ти Тољикистон ба номи Мир-
зо Турсунзода”, 2 декабри соли 
равон, тариќи он-лайн тренинги 
омўзишї оид ба тањияи стандарт 
ва барномаи таълимии ихтисо-
си “WEB - журналистика” дар 
доираи лоињаи грантии “Тайёр 
намудани мутахассисони соњаи 
воситањои ахбори оммаи элек-
тронї дар шароити гузариш ба 
низоми тањсилоти кредитї” бо 
дастгирии Барномаи “Рушди 
тањсилоти олї” - и Бонки љањонї 
баргузор гардид, ки ду рўз идома 
ёфт.

Дар тренинги омўзишї рек-
тори МДТ “Донишкадаи давла-
тии фарњанг ва санъати Тољики-
стон ба номи Мирзо Турсунзо-
да”, доктори илмњои филологї, 
профессор Муњриддин Низомї, 
муовини ректор оид ба илм ва 
рушди инноватсионї, номзади 
илмњои филологї, дотсент  Али-
шер Авѓонов, декани факултаи 

режиссура, кино ва телевизи-
он, доктори илмњои филоло-
гї, профессор, менељери ло-
иња Зулфиддин Муъминљонов, 
коршиносони мањаллї оид ба 
тањияи стандарт ва барномаи 
таълимии ихтисоси “WEB - жур-
налистика” -  профессори кафе-
драи матбуоти Донишгоњи мил-
лии Тољикистон, доктори ил-
мњои филологї Мурод  Муродї, 
мудири кафедраи матбуоти чопї 
ва робита бо љомеаи Донишгоњи 
славянии Россия - Тољикистон, 
доктори илмњои филологї, про-
фессор Шариф Муллоев, дот-
сенти кафедраи журналистикаи 
телевизион ва радиошунавонї, 
номзади илмњои филологї Бах-
тиёр Њамдамов, сардори раёса-
ти робитањои байналмилалии 
донишкада Лутфулло Ниёзов, 
ректори Донишгоњи санъат ва 
илми Ланљоуи Љумњурии Мар-
думии Чин, профессор Чжан 
Вэйсзян, профессори кафедраи 
медиа рўзноманигорї, докто-

ри илмњои филологї Ми Љиан 
Ли ва устодони факултаи жур-
налистика ва иттилооти њамин 
донишгоњ ширкат ва перомуни 
мавзўъњои пешнињодгардида 
табодули афкор намуданд.

 Муњриддин Низомї паёму 
дуруди раёсати донишкада ва 
иштирокдорони тренинги он-
лайниро ба ректори Донишгоњи 
санъат ва илми Ланљоуи Љумњу-

рии Мардумии Чин, профессор 
Чжан Вэйсзян ва њайати про-
фессорону устодони дониш-
гоњи мазкур расонида, иброз 
дошт, ки њамкорињои мутаќо-
билан судманд ва шарокати 
стратегии ду кишвари њамљавор 
барои боз њам равнаќ ёфтани 
робитањои байни Донишкадаи 
давлатии фарњанг ва санъа-
ти Тољикистон ба номи Мир-
зо Турсунзода ва Донишгоњи 
санъат ва илми Ланљоуи Љумњу-
рии Мардумии Чин  такони 
љиддї мебахшанд. Мавсуф зикр 

сохт, ки дар доираи Созишно-
маи њамкории байни њарду му-
ассисаи таълимї баимзорасида 
(20 апрели соли 2017) дар назди 
донишкада Маркази фарњан-
гии Чин бунёд ёфта, заминаи 
њамкорињои давомдорро љиња-
ти тарѓибу ташвиќи фарњангу 
санъати њар ду кишвар ба миён 
овард. Ба гуфтаи ректори до-
нишкада, тренинги омўзишї 

оид ба тањияи стандарт ва бар-
номаи таълимии ихтисоси 
“WEB - журналистика” ба таќ-
вият бахшидани њамкорињои 
дуљониба, омўзиши раванди 
таълим ва мубодилаи таљрибаи 
ѓании њарду таълимгоњ такони 
љиддї мебахшад.

Ректори Донишгоњи санъ-
ат ва илми Ланљоуи Љумњурии 
Мардумии Чин, профессор 
Чжан Вэйсзян ба созмондињан-
дагони тренинги омўзишї оид 
ба тањияи стандарт ва барно-
маи таълимии ихтисоси “WEB 

- журналистика” дар доираи 
лоињаи грантии “Тайёр намуда-
ни мутахассисони соњаи воси-
тањои ахбори оммаи электронї 
дар шароити гузариш ба низоми 
тањсилоти кредитї” изњори мин-
натдорї баён намуда, зимнан ба 
њозирин перомуни самтњои асо-
сии фаъолияти донишгоњ итти-
лоъ дод. Бар пояи иттилои Чжан 
Вэйсзян, Донишгоњи санъат ва 
илми Ланљоу бо МДТ “Дониш-
кадаи давлатии фарњанг ва санъ-
ати Тољикистон ба номи Мирзо 
Турсунзода” дар оянда доираи 
њамкорињои дуљонибаро тавсеа 
бахшида, дар тањияи стандарт 
ва барномаи таълимии ихтисоси 
“WEB - журналистика” мусоидат 
хоњад кард.

Иштирокдорони тренинги 
омўзишї як ќатор масъалањои 
муњим, назири “Омода намуда-
ни стандарт ва барномањои таъ-
лимии WEB - журналистика”, 
“Наќши WEB - журналистика 
дар замони муосир”, “Асосњои 
ихтисоси WEB - журналисти-
ка”, “Инкишофи малакањои 
касбии донишљўёни ихтисоси 
WEB - журналистика”, “Кор 
бо барномањо ва технологи-
яњои муосир дар доираи ихти-
соси WEB - журналистика”- ро 
мавриди баррасии амиќ ќарор 
дода, барои боз њам бењтар ба 
роњ мондани њамкорињои дуљо-
нибаи судманд пешнињодњои 
мушаххас ироа намуданд. 

Муњаммаднабї МУСОЕВ,
 мудири студияи таълимии 

телевизион ва радио
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6 Сутуни хирад бурдборї бувад,
Чу тундї кунад, тан ба хорї бувад. 

А. Фирдавсї

ФАЊМИШИ ИЉТИМОЇ-
ФАРЊАНГИИ МАФЊУМИ 

ТАЊАММУЛПАЗИРЇ

Муносибатњои одилона ва му-
фиди бисёртарафаи байни одамон, 
гурўњњои иљтимої, миллатњо, динњо 
ва намояндагони ин ё он тамаддун 
њамзистии осоиштаи шањрвандон ва 
пешрафти љомеаро таъмин менамояд. 
Афкори иљтимоии њама давру замон 
барои амалишавии ин њадафњои олї 
равона шуда буд. 

 Тањаммулпазирї барои дастра-
сии дониш, фикри равшану фањмо, 
ошкоро будани муошират, озодии 
андешаронї, эътиќод ва виљдон му-
соидат менамояд. Тањаммулпазирї-
ин мутобиќшавї ба гуногунрангї 
аст. Тањаммулпазирї на танњо раф-
тори њатмии ахлоќї, балки талаботи 
сиёсї ва њуќуќист. Тањаммулпазирї 
барои ноил гаштан ба сулњу вањдат 
ва таѓйир додани маданияти љанг ба 
маданияти сулњ мусоидат менамояд. 
Тањаммулпазириро набояд ба маънои 
гузаштнамої, илтифот, тамаллуќкорї 
ва чашмпўшї ба кирдори ношоям 
фањмид. Тањаммулпазирї, пеш аз 
њама, муносибати фаъол аст, ки дар 
асоси эътирофи њуќуќњои универсалї 
ва озодињои асосии инсон ташаккул 
меёбад. Ба њељ ваљњ тањаммулпазирї 
барои асоснок намудан ва њаќ ба-
ровардани суиќасд ба ин арзишњои 
асосї хизмат наменамоянд. 

Дар љањони муосир истилоњи 
тањаммулпазирї на танњо серистеъ-
мол гаштааст, балки истифодабарии 
он ифодагари муњимми мушкилоти 

байнифардї, байнигурўњї ва байни-
этникї гардидааст, инчунин барои 
њамкорї намудани аъзои љомеа низ 
мусоидат мекунад. Дар тамоми љањон 
ќудрати низоъ дар љомеа рў ба афзо-
иш нињодааст ва њамзамон, болоравии 
нотањаммулпазирї низ ављ мегирад, 
ки танњо ба љиноятњои табиати зўро-
варидошта мањдуд нашуда, ба агрес-
сия ва таъкиби ќишрњои аз љињати 
иљтимої осебпазир, гурўњњо, шахси-
ятњо оварда мерасонад. 

Тањаммулпазирї истилоњи иљти-
мої - фарњангї буда, дар забонњои 
гуногун тобишњои маъноии нав пай-
до мекунад ва њар забон махсусияту 
таърихї ва фарњангии худро дорад. Бо 
вуљуди ин тањаммулпазирї категори-
яи коммуникативї аст, чунки барои 
муоширати байнифардї ва иљтимої 
хизмат мекунад.

Тањаммулпазирї омили асосї ва 
муваффаќатии коммуникатсия аст. 
Ба ибораи дигар, тањаммулпазири-
ро дар дигар сатњ ќарор медињанд ва 
диќќати асосї дар онњо ба фазои маъ-
навие, ки ин мафњум пур мекунад, 
дода мешавад. Маврид ба зикр аст, ки 
ин калима дар фарњангњо кам ба на-
зар мерасад. Вале ин вожа дар забони 
русї нав дохил шудааст ва сермаъно 
буда, фањмиши он дар доираи забони 
русї мазмуни иљтимої – фарњангї ба 
худ касб кардааст. 

Тањаммулпазирї чист? Муносиба-
ти накукорона ё ин ки хусусияти мо-

дарзодї. Оё њурмат карданро мефањ-
монад? Эътироф кардан? Бепарвої? 
Тањаммулпазирї аз куљо сар мешавад 
ва њудудњои он чї гуна аст? Ин калима 
ба забони русї аз мафњуми англисии 
(tolerance, феъл tolerate – яъне сабр, 
тоќат) омадааст. 

Дар тањќиќоти В. М. Золотухин, 
ки бахшида ба таърихи пайдоиши 
истилоњи «босабрї» «тобоварї» бах-
шида шудааст, мо метавонем таъри-
хи пайдоишу инкишофи истилоњи 
тањаммулпазириро мушоњида кунем. 
Аз ваќти асосноккунии андешаи Про-
тогор дар бораи он ки «Инсон чена-
ки њама чизњо мебошад» муносибат 
ба инсон таѓийр меёбад, яъне худта-
шаккулдињии инсон муайянкунандаи 
фаъолияти њаётї ва малакањои рафтор 
ѓояи њукмфармо мешавад. Протогор, 
инчунин зикр менамояд, ки ба ода-
мон «малакаи зиндагї дар љамъият 
намерасад, ин дар сурате ки дар байни 
одамон «шарм», «њаё» ва «муносибати 
дўстона» омили муттањидшавии онњо 
мегардад. 

Афлотун дар муколамаи худ «Геор-
гий» ѓояњои Суќротро азнавсозї кар-
да, мафњуми сабру тањаммулро омили 
муттањидии иљтимоию равонї мењи-
собад. Асоси этикаи Арастуро наку-
кории «миёна» ташкил медињад. До-
нишманд А. Золотухин тањкимёбии 
тањаммулпазириро њамчун имкония-
ти мављудияти баробарарзиш мешу-
морад, махсусан дар љодаи маънаваёт, 

ки муайянкунандаи рафтори одамон 
мебошад.

Сабр бо худнигоњдорї монанд 
шуда, барои расидан ба маќсадњои 
олї мусоидат намуда, њамчун асоси 
маънавиёт арзёбї мегардад. Сенека 
сабру тобовариро асоси мардонагї 
мењисобад, чунки дар он аќлгарої ња-
сту  истодагарї, ки ба хоњишњо ва неъ-
матњое нисбат дорад, ки иљроиш ва 
тантанаи онњоро на «анбуњи табрик-
кунандагон», балки зонуќаткунанда-
гон амалї месозад. П. Тертулман дар 
рисолаи худ «Дар бораи сабр» сабру 
тоќатро дар маќоми аввал мегузорад. 
Арзиши амалї ва эътирофи сабру 
тоќат аз тарафи љамъият барои ў арзи-
ши вижаро касб мекунад. 

Дар замони маорифпарварї 
муњиммияти сабру тоќат ба вуќўъ ма-
пайвандад. Љ. Локк «сабру тоќатро» ба 
пайдоиши зўроварї нисбат медањад, 
барои он ки зарурияти муайян наму-
дани њадду њудуди мављудият ба миён 
меояд. Сабру тоќат ба таъминсозї ва 
нигоњдории адолат алоќамандї дорад 
ва дар њолати халалдор ва ё вайрон 
кардани он давлат њаќ дорад, ки ин 
ќонунвайронкунињоро дар чањорчу-
баи ќонун ва принсипњои сабру тоќат 
њал намояд. 

А. Шопенгауэр ва А. Гален сабру 
тоќатро њамчун муносибат «Ман» ни-
сбат ба худ ва «Ту», «Вай», «Мо» нис-
бат ба дигарон муайян сохта буданд. 
Барои И. Кант бошад, сабр дар муќо-
били бадбинї гузоштааст, ки нангу 
номус дар инсон њамчун уњдадорї дар 
тартибу интизом тарбия карда меша-
вад.

И. В. Гёте, баъдан Шеллинг ва Ге-
гел накукориро њамчун нуќтаи нињо-
ии танќидии љамъият нишон доданд, 
ки маънавиёт инсонро аз нестшавї 
нигоњ медорад ва сабру тањаммул дар 
бисёр маврид ба ин мусоидат менамо-
яд. Ба даст овардани сабр аз мураккаб 
шудани инфрасохтории љомеа мум-
кин мегардад. 

Дар асоси гуфтањои боло зикр кар-
дан бамаврид аст, ки мафњуми «сабр» 
ва баъдан мафњуми «тањаммупазирї» 
ин, пеш аз њама, вобаста аст аз кў-
шиши инсон ба худташаккулдињї, 
худинкишофдињї ва хоњиши зиндагї 
кардан дар љамъияти инсондўст бо ѓо-
яњои баробарњуќуќї. 

Имрўз тањаммулпазирї ин ќоил 
будан ба арљгузорї ва эњтиром ба 
муќаддасоти њар як халќ, њар як одам 
ва бовар доштан ба он аст, ки як 
халќият ё як инсон аз дигаре барта-
рият надорад. Аз њама муњим он аст, 
ки одам чї гуна аст, на ин ки ба кадом 
миллат ва ё халќият тааллуќ дорад. 
Сифати хубу бадии одамон сифатњои 
фардии худи онњоянд, на ин ки ба ин 
ё он халќ мансубанд. Дар муносибат 
мо набояд нуќсонњоро љустуљў кунем, 
балки ба арзишњои инсон ё халќ такя 
намуда, онро густариш дињем.

Аз тањлилу баррасии ин масъала 
чунин хулоса намудан мумкин аст, 
ки  тањаммулпазирї барои дастрасии 
дониш, фикри равшану пок, ошкор 
будани муошират, озодии андеша-
ронї, эътиќод ва виљдон мусои-
дат менамояд. Он на танњо рафтори 
њатмии ахлоќї, балки талаботи сиёсї 
ва њуќуќист. Тањаммулпазирї барои 
ноил гаштан ба сулњу вањдат ва таѓйир 
додани маданияти љанг ба маданияти 
сулњ мусоидат менамояд. Тањаммул-
пазириро набояд ба маънои гузаштна-
мої, илтифот ва чашмпўшї ба кирдо-
ри ношоям фањмид. Тањаммулпазирї, 
пеш аз њама, муносибати фаъол аст, 
ки дар асоси эътирофи њуќуќњои уни-
версалї ва озодињои асосии инсон та-
шаккул меёбад. 

Мастон УМЕДОВ, 
номзади илмњои фалсафа, дотсент

Тибқи иттилои манбаъҳо, масоили таҳаммулпазирӣ решаҳои амиқи 
таърихӣ, иљтимої ва фарњангї дорад, ки дар ёдгориҳои хаттӣ, навиштаҳои 
файласуфон, шоирон, нависандагон, олимон, рўњониён ва њамзамон 
дар фаъолияти амалии одамон инъикос ёфтаанд. Он ҳамчун арзиши 
маънавӣ дар таҷрибаи ҳаёти сиёсӣ, динӣ, илмӣ ва фарҳангӣ барои ҳалли 
ихтилофҳои гуногуни пайдошаванда дар ҷомеа хизмат менамояд. Асоси 
таҳаммулпазирї дар эҳтиром, маърифат ва фаҳмиши фарҳангҳо, арљгу-
зорї ба анъанот ва расму оинҳои дигарон ифода меёбад.
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ПЕШВОИ МИЛЛАТ ВА РУШДИ КИТОБУ КИТОБДОРЇ 

7Дидагони мулку чашми эътибори миллат аст,
Сабзтар аз файзу эҳсонаш баҳори миллат аст.

М. Ѓоиб

Китоб сарчашмаи илму дониш ва 
неруи пешбарандаи ҷомеа арзёбӣ ме-
шавад. Он ягона  дӯсти ғамхор буда, 
инсонро ба роҳи нек ҳидоят меку-
над.   Тавре Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Рањмон дар мулоқот бо 
кормандони соҳаҳои илму маориф ва 
аҳли эҷоди мамлакат иброз доштанд: 
«…. китобхонӣ роҳи асосии баланд 
бардоштани сатҳи маърифат аст ва 
олим бе китобхонӣ олим намешавад. 
Зеро бузургон гуфтаанд, ки ҳар гоҳ аз 
китобхонӣ бозмондӣ, аз фикр кардан 
ҳам мемонӣ». 

Китоб, ки дар зиндагӣ ҳамсафари 
инсон аст, ҳамаи ҳодисаю воқеаҳоро 
дар худ таҷассум намуда, аз як насл ба 
насл ба мерос мегузорад. Китоб яке 
аз беҳтарин офаридаҳои инсон маҳсуб 
меёбад,  ки тавассути он насли имрӯза 
аз таҷрибаи гузаштагон баҳраманд  ме-
гардад.  Ниёгони мо  афкору андешаи 
худро барои ояндагон  маҳз тавассути 
китоб ба мерос гузоштаанд. Тавре бу-
зургон дар ситоиши китоб гуфтаанд: 
«Китоб решагузори хирадмандист».

Ба андешаи коршиносон, миллати 
тоҷик аз қадим китобдору китобдӯст 
ва тамаддунофар буд, ба китоб арҷ 
мегузошт ва хондани онро ба дига-
рон тарғиб мекард. Ниёи мо китобро 
муқаддас ва рафиқи наздик медони-
станд. Зери болини фарзандон китоб 
мениҳоданд, ки ин анъана то ҳол ба 
чашм мерасад.

Боиси зикр аст, ки аз рӯзҳои ав-
вали соҳибистиқлолӣ дар ҷумҳурӣ 
ба фарҳанг, аз ҷумла рушди ки-
тобу китобдорӣ  таваҷҷуҳи  хос-
са зоҳир мешавад. Ин аст, ки Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паё-
ми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, аз 26   декабри соли 2019,  
перомуни масоили вобаста ба китобу 
китобдорӣ, мутолиаи китоб, бавижа  
китобҳои бадеӣ ибрози назар наму-
да, таъкид карданд, ки: «Китобхонаҳо 
бояд ба маркази муҳимми илму 
фарҳанг табдил дода шаванд, зеро ки-
тоб маҳсули ақлу заковати мардуми 
соҳибтамаддун, омили асосии ҳифзи 
фарҳанги миллӣ ва яке аз муҳимтарин 
воситаҳои маърифатнок кардани аҳли 
ҷомеа буда, қобилияти сухандониву 
суханрониро сайқал медиҳад, доираи 
андешаву тафаккур ва ҷаҳонбинии 
инсонро васеъ ва ӯро ба роҳи дуру-
сти зиндагӣ раҳнамоӣ мекунад». Бо 
назардошти ин, бо Амри Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 фев-

рали соли 2019 ба ифтихори ҷашни 
30 - солагии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  таҳти сарпара-
стии Пешвои миллат миёни қишрҳои 
гуногуни ҷомеа бо унвони «Фурӯғи 
субҳи доноӣ китоб аст» озмуни 
ҷумҳуриявӣ роҳандозӣ шуд, ки  ҳадафи 
асосии он баланд бардоштани завқи 
китобхонӣ, дарёфти чеҳраҳои нави су-
ханвару сухандон, фаъолгардонии до-
ираи забондонӣ миёни қишрҳои мух-
талифи ҷомеа, аз ҷумла, хонандагону 
донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои таҳсилот, 
магистрҳо, аспирантҳо, докторантҳо 
ва шаҳрвандони мамлакат мебошад.

Дар олам миллатҳое ҳастанд, ки 
аксарияти онҳо ба китобхонӣ машғул 
шуда, ин амали шоистаро ба фарза-
ндон аз овони кўдакӣ меомўзонанд. 
Барои ин қабил миллатҳо китоб ғизои 

рўҳ, роҳати ҷон ва манбаи илҳом мебо-
шад.    Тоҷикон низ ба ҳамин қабил 
халқу миллатҳо дохил шуда, аз қадим 
ба китоб арҷ мегузоштанд.

 Дар маҷмўъ, китоб барои тоҷикон 
фонуси зиндагӣ ва чароғи ақл ба шу-
мор мерафт. Гузаштагон хонаи бекито-
бро ба  рӯзи беофтоб шабеҳ медоданд. 
Имрӯз мо бо ифтихор метавонем гӯем, 
ки Тоҷикистон соҳиби бузургтарин ва 
зеботарин Китобхонаи миллӣ аст.    4 
сентябри соли 2007 зимни гузоштани 
хишти аввали бинои нави Китобхонаи 
миллии Тоҷикистон Пешвои мил-
лат иброз намуда буданд, ки «Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди 
фаъолияти китобдорӣ дар мамлакат 
минбаъд  низ тадбирҳои судманд ме-
андешад» ва ҳамон  вақт Сарвари дав-
лат 4 сентябрро дар Тоҷикистон «Рӯзи 
китоб» элон намуданд, ки то имрӯз 
ҳамасола таҷлил мегардад. 

Аз ин рӯ, ҳоло танҳо вақти он 
расидааст, ки ҳама якдилона рӯ 
ба китобхонӣ орем. Инсоне, ки  ба 
китобхонӣ рӯ  меорад, аз он лаззати 
маънавї мебарад. Зеро китобро дӯст 
доштану онро ҳамеша мутолиа кардан 
барои инсон як дунёи дигаре вонамуд 
шуда, қалб шод, нутқ бурро ва савод-
нокї зиёд мегардад. Ба ин хотир гуф-
таниам, ки  волидони азиз, агар хоҳем, 
ки фарзандони мо, яъне насли наврас 
аз хурдсолӣ ба хондани китоб шавқу 
ҳавас пайдо кунанд, бояд дар хонаҳои 
худ китобхонаи хурдакаке дошта бо-
шем. Зеро танҳо падару модарон ме-
тавонанд аз хурдӣ дар дили фарзанди 
хеш меҳри китобу китобхониро афзун 
намоянд.

Мавлуда  МИРБОЕВА,
омӯзгор

КИТОБ ИНСОНРО БА РОҲИ НЕК ҲИДОЯТ МЕКУНАД

Истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон дар баробари пешрафти 
дигар соњањои  њаёти љомеа барои руш-
ди китобу китобдории миллї шарои-
ти воќеан мусоид фароњам овард. Дар 
як муддати кўтоњи таърихї ин соњаи 
њаётан муњимми иљтимої-фарњангї ба 
дастовардњои назаррас ноил гардид. 
Ќабули як силсила санадњои меъёрии 
њуќуќї ва  барномањои давлатии руш-
ди соња, ифтитоњи бинои нави Ки-
тобхонаи миллии Тољикистон, таъ-
сиси маѓозањои китобфурўшї дар та-
моми манотиќи кишвар, баргузории 
якчанд намоишгоњи байналмилалии 
китоб, озмунњои сатњи љумњуриявї 
оид ба китобу китобхонањо, махсусан 
озмуни љумњуриявии “Фурўѓи субњи 
доної китоб аст”,  нашри силсилаи 
осори адибони муосир ва классики 
тољику форс, таљлили Рўзи китоб, 
бунёди биноњои нави китобхонањо ва 
таљњизонидани онњо бо технологияњои 
муосири иттилоотї дар вилоятњо ва 
шањру навоњии кишвар муњимтарин 
дастовардњои даврони соњибистиќ-
лолї ба шумор мераванд.

Тавре ки Пешвои миллат зимни 
гузоштани хишти аввали бинои Ки-
тобхонаи миллии Тољикистон зикр 
намуданд: “Мехоњам бо камоли иф-
тихор зикр намоям, ки тољикон аз 
ќадимулаём соњиби фарњанги баланди 
китобдориву  китобхонї буда, ба кил-
ку ќалам ва девону дафтар арљ мегузо-
штанд ва онњоро чун гавњари  пурќи-
мат эњтиёт макарданд. Зеро халќи мо 
аз даврони ќадим китобро сарчашмаи 
аќлу хирад, донишу заковат, ахлоќи 
њамида ва бењтарин њамнишину ња-
мроз, омўзгори беминнат, њамсуњба-
ти  хушгуфтору беозор мепиндошт. Ва 
бузургони мо китобро аниси кунљи 
танњої ва фурўѓи субњи доної медо-
нистанд”.

Дар љомеаи муосир китобхона бояд 
наќши тарбиявї, иттилоотї ва маъри-
фатии хешро дар сатњи баланд иљро 
намояд. Вале барои дар сатњи балан-
ди касбї иљро намудани таъйиноти 
иљтимоии китобхонањо, пеш аз њама, 
савияи донишњои тахассусии корман-
дони онњоро баланд бардоштан шарт 
ва зарур  аст. Аз ин рў, бо маќсади  
баланд бардоштани салоњияти касбии 
китобдорон љињати сари ваќт ва пурра 
ќонеъ гардонидани эњтиёљоти иттило-
отии истифодабарандагони китобхо-
нањо, мусоидат намудан ба раванди 
худшиносї, ватандўстї ва маърифат-
ноксозии афроди љомеа, инчунин 
тарѓиби њамаљонибаи сиёсати фарњан-
гии Њукумати Љумњурии Тољикистон 
дар ин соња андешидани тадбирњои 

зеринро ба маќсад мувофиќ медонем: 
- ба роњ мондани чопи васеи да-

стурњои гуногуни илмї-методї ба 
ёрии тамоми кормандони китобхо-
нањои љумњурї новобаста аз тобеияти 
идоравї;

- ба талаботи рӯз мувофиқ гардони-
дани намуди берунӣ ва дохилии ҳамаи 
китобхонаҳои давлатию оммавӣ, фа-
роњам овардани шароити мусоид ба-
рои кору фаъолияти кормандон ва хо-
ниши истифодабарандагон;

- тарѓибу ташвиќи њамаљонибаи 
бартарияти китоб дар баландбардории 
маънавиёти мардум, такмили донишу 
мањорат, малакањо, тарбияи њисси хе-
штаншиносї ва ифтихори миллї;

- бо мутахассисони баландихтисоси 
соҳавї таъмин намудани китобхонаҳо;

- ташкили овезаи китоби 
«Тоҷикон»-и Бобоҷон Ғафуров дар 
ҳар як муассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумӣ, бавижа дар китобхонањои 
мактабӣ;

- барои ҷалби бештари хонандагон 
ба мутолиаи китоб дар китобхонаҳои 
давлатию оммавӣ њамасола ташкил 
намудани озмуни «Хонандаи бењтари-
ни  сол»;

-роњандозии  сомонаи расмии ки-
тобхона;

-ташкили чорабинињои китобхо-
навию иттилоотї, аз ќабили суњбату 
вохўрињо, намоиши китобњо, шабни-
шинињои илмию адабї, конфронсњо, 
муаррифии таърихи  китобу китобдо-
рии тољик, баргузории мањфилњои ил-
мию адабии  «Њамнишине бењ аз китоб 
махоњ», «Нури маърифат», «Вањдат дар 
пироњани љавонї» ва амсоли ин омили 
муњимми  тањкими худшиносии миллї 
ва ифтихори ватандорї мегарданд.

 Ба андешаи мо, ваќти он расида-
аст, ки ба хотири дарки њарчи бештари 
моњияти давлатдории миллї,  тарбияи 
њисси муњаббату ифтихор  нисбат ба 
ин Ватани бињиштосо, ки дар љањон 
бе мислу монанд аст, дар муассисањои 
фарњангї кишвар, аз љумла китобхо-
нањои давлатию оммавї  њамасолаи 
озмуни «Китоб хонї, љањон донї!»  
баргузор  гардад ва ба ѓолибони он 
дар ќатори дигар туњфањо ба хотири 
њарчи бештар  огоњї ёфтан аз таърихи 
пурифтихори миллати тоҷик ба хубӣ 
воқиф гардида,  таќдим намудани ки-
тоби «Тоҷикон»-и Бобоҷон Ғафуров 
аз манфиат холї нест.

Шариф НАБОТОВ, 
муовини декани 

факултаи китобдорї 
ва иттилоотшиносї
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Ба сухан зинда шавад номи њама, 
Ба сухан пухта шавад коми њама.

А. Љомї

ТОЉИКИСТОН
Тољикистон, ба ту фарзанд будан хушбахтист,
Бар ту дилбанду љигарбанд будан хушбахтист.

Модарї бар ману бар миллати ман, эй Мењан,
Бо нахи љон ба ту пайванд будан хушбахтист.

Дар барат аз сари мо сояи ѓам бигрезад,
Дар канорат хушу хурсанд будан хушбахтист.

Аз фиребу ѓарази бадгуњарон огоњем,
Берун аз доми шару фанд будан хушбахтист.

Кори мо дар њама љо бањри ту бошад доим,
Дар хаёлат њама дам банд будан хушбахтист.

Ганљи осори адибони бузургат панд аст,
Бањравар аз њадафи панд будан хушбахтист.

Аз Авастову зи «Шањнома»-и худ мефахрем,
Соњиби дафтари Позанд будан хушбахтист.

Мо, ки дар партави Вањдат ба бадї пирўзем,
Нектолеу зафарманд будан хушбахтист.

Шањрванди Ватани хеш будан - озодї,
Хушнуд аз лутфи Худованд будан хушбахтист.

Њастият њастии мо, бош ба дунё љовид,
Тољикистон, ба ту фарзанд будан хушбахтист.

Синои АБУАЛЇ

МУАССИС:

МУШОВИР:
Низомї Муњриддин Зайниддин - 

МДТ «Донишкадаи давлатии 
фарњанг ва санъати Тољикистон 

ба номи Мирзо Турсунзода»

Дар «Олами њунар» ба хотири гуногунандешї матолибе низ нашр мешаванд, ки 
идораи нашрия метавонад бо муаллифон њамаќида набошад ва масъулияти онро 
ба дўш нагирад. Матолиби дар нашрия чопшударо дигар воситањои ахбори омма бо 
нишондоди манбаъ метавонанд истифода баранд.

Нашрия дар Вазорати фарњанги 
Љумњурии Тољикистон тањти 

№ 156 аз 30. 04 2001 сол ба ќайд 
гирифта шудааст.

Почтаи электронї: tajartins@yandex.cоm
Сайти донишкада: www.ddst.tj

CАРМУЊАРРИР:
Додољон РЎЗИЕВ

Муовини сармуњаррир:
Рустам ВОЊИДї 

Муњаррирон: 

Абдувоњид ЃОИБї,
Сайёра ЃАФУРОВА

Котиби масъул:
Бобољон РАЊИМОВ

Њуруфчин: 
Шабнам БЕКМУРОДОВА

Тарроњ:
Њаётулло ХОлОВ

Нишонї: шањри Душанбе, хиёбони Борбад 74 А, бинои донишкада

Нашрия дар матбааи "Мега-принт" чоп шудааст. Адади нашр 800 нусха. 

доктори илмњои филологї, профессор

Эй парчами партавфишон,
Рамзу нишони тољикон.
Болотар аз њар парчаме,
Њастї ту дар рўи љањон.
Сурху сафеду сабзранг,
Мисли бањори бехазон.
Рамзи ѓуруру нангу ор,
Аз Кова бар Миллат нишон.

***
  Эй парчами парафшон,  ному  нишони  мойї,
  Ту дар  канори  мову  дар дилу дида љойї.
  Вирди  забон  биёрам  номи  туро  њамеша,
  Парчами  сулњу  вањдат,  андар  фалак  Њумойї.

Дар Муассисаи давла-
тии таълимии «Донишкадаи 
давлатии фарњанг ва санъати 
Тољикистон ба номи Мирзо 
Турсунзода»  бо иќдоми ка-
федраи сарояндагї (халќї) 
– и Факултаи санъати му-
сиќии мардумї консерти  
синфии Њунарпешаи халќии 
Љумњурии  Тољикистон, 
номзади илмњои таърих, и. 
в. дотсент Њаётой Муминова  
дар иљрои донишљўён баргу-
зор гардид. Дар консерт рек-
тори донишкада,  д. и. фи-
лологї, профессор  Муњрид-
дин Низомї ва устодону до-
нишљўён иштирок намуда, 
бо истиќболи гарму љўшон 
аз њунарнамоии донишљўён 
пазирої намуданд. 

Њунарпешаи халќии 
Љумњурии  Тољикистон Њаётой 
Муминова  изњор намуд, ки 
барномаи консертии синфии 
мо ба иљрои наќшаи чора-
бинињои амалисозии барно-
маи давлатї тањия гардида,  
мутобиќи Ќарори Њукумати 
Љумњурии  Тољикистон аз 
1 апрели соли 2017,  тањти 
№159 барномаи давлатии 

рушди санъати Шашмаќом, 
Фалак ва мактаби сунна-
тии «устод - шогирд» барои 
солњои 2017-2021, инчу-
нин Солњои рушди дењот, 
сайёњї ва њунарњои мар-
думї бахшида шудааст. 
Барномаи  консертї аз 11 
суруд иборат  буда, суру-
дњои «Шиква», шеъри Н. 
Ќосим, оњанги Д. Бањро-
мов, «Гулдаста», шеъри Г. 
Келдї, оњанги Х. Абдул-
лоев, «Илтиљо», шеъри Л. 
Шералї, оњанги Ф. Одина-

ев ва ѓайрањоро дарбар ги-
рифта, аз тарафи донишљўён 
иљро гардиданд. 

Дар љамъбаст  ректори 
донишкада,  д. и. филоло-
гї, профессор  Муњриддин 
Низомї барои боз њам рушд 
намудани њунари суханвари-
ву сарояндагии донишљўён 
маслињату тавсияњои муфид  
дода, дар умум њунари са-
рояндагии онњоро мусбат 
арзёбї кард. 

Сино ЌУДРАТОВ 

 «Эҳтиром ба Ватан, иф-
тихор ба Тоҷикистони азиз 
ва дўст доштани ҳар гўшаву 
канори он аз дуруст муто-
лиа кардани китоб ва азбар 
намудани мазмуни он сар-
чашма мегирад». Ин суха-
нони њикматомези Пешвои 
муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон мо - љаво-
нонро муваззаф месозанд, 
ки бештар китоб хонем, аз 
таърихи пурифтихори халқи 
тамаддунофарамон воқиф 
гардем, ба он арҷ гузорем, 
саҳифаҳои рангоранги ди-
ловарию қаҳрамонии гуза-
штагони худро омўзем ва 
онҳоро ҳамчун асоси ғояи 
ватандўстиву садоқат ба Ва-
тан ташвиқу тарғиб намоем. Дар ҳақиқат, китоб сар-

чашмаи дониш аст, ки моро 
ба гузаштаи дуру наздик ме-
пайвандад, бо ҳаёти имрўз, 
бо фарҳанги мардумони гу-
ногун ошно месозад. Китоб 
моро дарси мардонагӣ, дар-
си одамият меомўзад. Аз ин 
рў, китоб дўсти беҳтарини 
инсон ва раҳнамои зиндагии 
ўст. Ба гуфтаи устод Ниҳонӣ:

Махзани ганҷи гарони 
ин ҷаҳон бошад китоб,

Баҳри кашфи ҳикмату 
тадқиқу таҳқиқаш шитоб.

Маънию фазли ҳаёти
 одамӣ андар китоб,

Дарки дарҷи ақл ҳар ҳарф
 асту ҳар банд асту боб.

Умедҷон ЮНУСАЛИЕВ,
донишљў

                                  ПЕШВО
Пешво, эй Пешвои тоҷикон,
Парчами  Мењан зи файзат  парфишон.
Бо талошу љонфидоињои ту,
Гашт хуррам  кишвари мо   ҷовидон.

***
 Роҳбари волоназар, эй Пешво,
 Њарфатон шаҳду шакар, эй Пешво.
 Номатон вирди забони мардум аст,
 Миллати моро Падар, эй Пешво.

Зиёратшои  ҶӮРАХОН, 
донишҷӯ 

КОНСЕРТИ СИНФИИ ЊАЁТОЙ МУМИНОВА

ПАРЧАМ

КИТОБ - КАЛИДИ ИЛМУ ДОНИШ

Алишер Авѓонов

Марљона САФАРЗОДА, 
донишљў


