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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Нашрияи расмии Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон – «Омӯзгор» аз 20-уми июли соли 1932 бо номи «Барои 

маорифи коммунистӣ» рӯйи чоп омада, яке аз сарчашмаҳои муҳими таърихӣ 

дар инъикоси вазъи соҳаи маориф ва баланд бардоштани маърифати мардум 

маҳсуб меёбад. Нашрияи мазкур дар рӯзҳое таъсис ёфтааст, ки Тоҷикистон 

ҳамчун ҷумҳурии алоҳида дар ҳайати ИҶШС дар роҳи худшиносиву 

манфиатҳои миллӣ монеаҳои душвору мураккабро паси сар мекард ва дар ин 

муборизаҳо нақши нашрияи «Омӯзгор» истисно набуд. Саҳифаҳои то ҳанӯз 

пурра пажуҳишнагардидаи таърихи матбуот гувоҳи онанд, ки дар солҳои 

минбаъдаи даврони Шуравӣ ва замони истиқлол низ нашрияи омӯзгорон дар 

такмилу таҳаввули андешаи миллӣ нақши густурдаро иљро кардааст. 

Тағйири сохти сиёсӣ ва расидан ба истиқлоли давлатӣ имкону шароит 

фароҳам овард, ки ба омӯзиши ҳаматарафаи матбуоти даврии ватанӣ бештар 

таваҷҷуҳ зоҳир шавад. Аз ҷумла, доир ба нақши матбуоти даврии соҳаи 

маориф дар рушди ҷомеа рисола ва мақолаҳои гуногуни илмиву оммавӣ ба 

нашр расида бошанд ҳам, оид ба заминаҳои таърихии ба вуҷуд омадани 

нашрияи «Омӯзгор» то ҳол ба таври фарогир таҳқиқоти алоҳидаи илмӣ таълиф 

нагардидааст.  

Нашрияи «Омӯзгор» тӯли  90 сол бо фаъолияти пурсамар тавонистааст 

дар ташаккули ҷомеаи маданӣ, рушди маорифи Тоҷикистон нақши муассир 

гузорад. Низоми босуботи илму маориф ба таври ҳамеша дар пешрафти ҳаёти 

ҷомеа нақши амиқ дорад ва аз пайдоиши аввалин нашрия бо забони тоҷикӣ 

«Бухорои шариф» (1912) масъалаи таълиму тарбия дар меҳвари таваҷҷуҳи 

аҳли қалам қарор доштааст. Баъди ташкили Ҷумҳурии Мухтори Шуравии 

Сотсиалистии Тоҷикистон дар њайати Љумњурии Шуравии Сотсиалистии 

Ўзбекистон  (14 октябри соли 1924) ва таъсиси Комиссариати халқии маориф 

дар Тоҷикистон нашрияҳои соҳавӣ ба вуҷуд омаданд ва ба ташаккули низоми 
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матбуоти даврӣ ва баланд бардоштани маърифатнокии аҳли ҷомеа мусоидат 

карданд. Дар ин миён нақши нашрияи «Омӯзгор» хеле муассир аст.  

Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари озодиҳои сиёсӣ 

рушди афкору андешаҳои миллиро таъмин намуда, ҷиҳати таҳқиқу баррасии 

муҳимтарин аркони фарҳангию миллӣ шароит ба вуҷуд овард. Пажуҳиши 

мавзуъҳои худшиносиву худогоҳии миллӣ имконпазир ва таваҷҷуҳ ба 

матбуоти даврии соҳавӣ бештар гардид. Бинобар ин, омӯзишу пажуҳиши 

заминаҳои табъу нашр, вижагиҳои сохторӣ, мавзуӣ, жанрӣ ва амсоли инҳо аз 

суолҳое мебошанд, ки посухи илмии онҳо на танҳо ба таърихи матбуоти 

даврии тоҷик ғановати илмӣ зам мекунанд, балки сабақҳои нашрияи мавриди 

пажуҳишро барои журналистикаи муосир тақвият мебахшанд. Ин ва дигар 

омилҳо аз аҳамияти пажуҳиши ин мавзуъ шаҳодат медиҳанд. 

Дараҷаи тањќиќи мавзуъ. Нашрияҳои соҳавӣ ҷузъи таркибии матбуоти 

даврӣ буда, аз нимаи дуюми солҳои 20-ум ва оғози солҳои 30-юми асри XX 

дар Тоҷикистон арзи ҳастӣ кардаанд, ки дар саргаҳи он нашрияҳои соҳаи 

маориф қарор доштанд. Нашрияҳои нахустини соҳаи маориф маҷаллаҳои 

«Дониш ва омӯзгор» (1926), «Дониш – биниш» (1927), «Раҳбари дониш» 

(1927) ва рӯзномаи «Барои маорифи коммунистӣ» (1932) мебошанд. Доир ба 

таърихи таъсиси ин нашрияҳо ва нақши онҳо дар рушди соҳаи маориф дар 

марҳилаҳои гуногун таҳқиқоти зиёди илмиву оммавӣ ба анҷом расонида 

шудаанд ва онҳоро аз рӯйи дараҷаи омӯзиш метавон ба се гурӯҳ ҷудо намуд: 

1. Пажуҳишҳои хос, ки дар шакли монография ва рисолаи илмӣ ба анҷом 

расонида шудаанд.  

2. Мақолаҳои илмиву оммавӣ, ки дар маҷаллаву рӯзномаҳо ба табъ 

расидаанд; 

3. Осори хусусияти таълимидошта, ки дар онҳо нашрияҳои соҳавӣ дар 

контексти масъалаҳои умдаи таърихи матбуоти тоҷик ба тарзи умумӣ баррасӣ 

шудаанд. 

Ба гурӯҳи якум асарҳои З. Раҷабов «Аз таърихи афкори ҷамъиятӣ-сиёсии 

халқи тоҷик» (1967), М. Р. Шукуров «Револютсияи маданӣ дар Тоҷикистон» 
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(1957), «Очерки таърихи ташаккули маданияти сотсиалистии тоҷик» (1969) ва 

«История культурной жизни советского Таджикистана» (1970), А. Азимов 

«Марзи сухан» (2008), «Матбуот ва маҳви бесаводӣ» (2013) ва 

«Журналистикаи тоҷик дар давраи инқилоби маданӣ», рӯзноманигорон Н. 

Нуралиев, А. Муродӣ, М. Рустам «Оинаи маориф» (2012), Муҳаммадшариф 

Рустамзода «Нахустматбуоти соҳаи маориф» (2016) ва Х. Андамов «Раҳбари 

дониш» – маҷаллаи маорифӣ ва адабӣ» (2017)-ро дохил намудан мумкин аст. 

Дар ин пажуҳишҳо доир ба нашрияҳои соҳаи маориф маълумот дода шуда 

бошад ҳам, дарунмояи он баҳои мушаххаси илмӣ нагирифтааст, бахусус, 

вижагиҳои жанрӣ ва ташаккули қолабҳои эҷоди публитсистӣ аз доираи 

пажуҳишҳои мазкур берун мондааст. Омӯзиш ва таҳқиқу таҳлил нишон дод, 

ки  ба ҷанбаҳои таърихӣ, мундариҷаву масъалаҳои жанрӣ ва дигар 

хусусиятҳои нашрияи «Омӯзгор» муҳаққиқон камтар таваҷҷуҳ намудаанд. Аз 

ҷумла, муаррих М. Р. Шукуров дар китоби «Очерки таърихи ташаккули 

маданияти сотсиалистии тоҷик» масъалагузориву мубоҳисаҳоро оид ба забони 

тоҷикӣ, ислоҳоти алифбои тоҷикӣ ва маҳви бесаводӣ, ки дар маҷаллаи 

«Раҳбари дониш» инъикос шудааст, мавриди пажуҳиш қарор додааст. Дар 

китоби муҳаққиқ М. Рустамзода «Нахустматбуоти соҳаи маориф» заминаҳои 

ташаккул ва рушди матбуоти педагогӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар оғози 

садаи XX, «Дониш ва омӯзгор» ҳамчун нашрияи аввалини соҳаи маориф ва 

«Раҳбари дониш» – минбари нахустини аҳли илму маориф ва илму адаби 

тоҷик, мазмуну мундариҷаи маҷаллаҳо, баррасии масъалаҳои алифбо, забон, 

масъалаҳои педагогика, усулҳои таълиму тарбия, адабӣ, худшиносӣ ва 

бедории миллии тоҷикон таҳлил гардидааст. 

Аввалин пажуҳиши илмии диссертатсионӣ доир ба маҷаллаи соҳаи 

маориф – «Раҳбари дониш» аз ҷониби муҳаққиқ Х. Андамов бо номи «Раҳбари 

дониш» – маҷаллаи маорифӣ ва адабӣ» анҷом ёфтааст, ки дар он роҷеъ ба 

таърихи пайдоиш ва ташаккули маҷаллаи мазкур, масоили мактабу маориф, 

маҳви бесаводӣ, таблиғи мактабҳои типи нав, чопи адабиёти таълимӣ, 

тақсимоти ҳудудӣ-марзӣ, муносибатҳои миллӣ, вазъи адабӣ, мубоҳисаҳо дар 
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атрофи алифбо ва забон дар солҳои 20 ва 30-юми садаи XX таҳлилу баррасӣ 

гардидааст. 

Ба гурӯҳи дуюм мақолаҳои С. Манофзода «Дониш – биниш» (1927), 

Қосим Дайламӣ «Нахустин маҷаллаи педагогӣ» (1967), П. Гулмуродзода 

«Донишу биниши тоҷикон» (2006), У. Тоиров «Ойинаи маърифат» (1912), М. 

Муродӣ «Рисолати «Омӯзгор»» (2012) ва «Маърифати омӯзгор» дар низоми 

матбуоти соҳавӣ» (2017), «Бузургбонуи матбуоти тоҷикӣ. Ёдномаи Бӯринисо 

Бердиева» (Маҷмуи мақолаҳо ва аксҳо, 2012) шомил мешаванд. Аз унвони 

мақолаҳои мазкур бармеояд, ки онҳо ба муносибате (бештар санаҳои таърихии 

нашрияҳо) навишта шудаанд. Дар муқоиса бо пажуҳишҳои гурӯҳи аввал дар 

ин мақолаҳо доир ба вижагиҳои нашрияҳои соҳаи маориф маълумот пешниҳод 

шуда бошад ҳам, доираи онҳо маҳдудтар аст. Масалан, мақолаҳои М. Муродӣ 

хусусияти ҷашнӣ дошта, ба муносибати 80-солагии нашрияи «Омӯзгор» ва 90-

солагии маҷаллаи «Маърифати омӯзгор» таълиф шудааст.  

Ба гурӯҳи сеюм китобҳои муҳаққиқон И. Усмонов «Матбуоти 

Тоҷикистони советӣ» (1974) ва «Таърихи журналистикаи тоҷик» (2008), А. 

Нуралиев, А. Саъдуллоев, И. Усмонов, У. Гулмуродов «Журналистикаи 

советии тоҷик» (1989), И. Усмонов ва Д. Давронов «Таърихи матбуоти тоҷик» 

(1997), «Таърихи журналистикаи тоҷик» (2009), А. Азимов «Очеркҳо аз 

таърихи матбуоти тоҷик» (1998), Ш. Муллоев «История таджикской 

журналистики» (2009)-ро метавон дохил намуд, ки дар онҳо нашрияҳои соҳаи 

маориф, аз ҷумла, нашрияи «Омӯзгор» дар контексти таърихи матбуоти тоҷик 

баррасӣ шудааст. Муаллифон, асосан, ба фактҳои таърихӣ такя карда, оид ба 

соли таъсис, ҳадафу вазифаҳо ва тағйири ном кардани он маълумот додаанд. 

Робитаи тањќиќ бо барномањо ва мавзуъњои илмї. Масъалањои таҳқиқ 

бо барномаҳо ва мавзуъҳои таҳқиқи илмӣ иртибот дорад. Натиҷаҳо ва 

хулосаҳои таҳқиқи  илмӣ  дар таҳия ва такмили барномаҳои таълимӣ нақши 

муҳимро иљро мекунад. Мавзуи диссертатсияи мазкур дар доираи яке аз 

самтҳои корҳои илмию таҳқиқии кафедраи матбуоти Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон анљом ёфт.  
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌ 

Мақсади таҳқиқ. Мақсади асосии таҳқиқ ба ҳайси нашрияи соҳавӣ 

омӯзишу таҳлили нашрияи «Омӯзгор», муайяну мушаххас намудани 

омилҳои таърихӣ, вижагиҳои мавзуву мундариҷа ва истифодаи жанрҳои 

публитсистӣ дар он мебошад.  

Вазифаҳои тањќиќ. Барои ноил гардидан ба ин мақсад дар доираи 

пажуҳиши мавзуъ ҳалли вазифаҳои зеринро муҳим мешуморем: 

– нишон додани вазъи иҷтимоию сиёсии давр ва таъсири он ба 

марҳилаҳои инкишофи нашрия; 

– мушаххас кардани заминаҳои пайдоиш ва ташаккули нашрияи 

«Омӯзгор»; 

– таҳлилу баҳогузории сохтори нашрия бо назардошти шаклу намо, 

рубрикаву сарлавҳаҳо, истифодаи ҳуруф, сурат ва вижагиҳои дигар; 

– муайян намудани тарзу василаи истифодаи жанрҳои ахбориву 

таҳлилӣ дар инъикоси масъалаҳои маориф; 

– истифодаи жанрҳои публитсистию бадеӣ ва таносуби онҳо дар 

нашрия; 

– баррасии вазъи нашрия дар шароити рушди технологияи 

иттилоотӣ. 

Объекти таҳқиқро нашрияи «Омӯзгор» ташкил медиҳад. Дар раванди 

таҳқиқ аз манбаъҳои гуногуни таърихӣ ва ҳуҷҷатҳои бойгонӣ истифода 

шуд.  

Предмети таҳқиқро заминаҳои таърихии ташаккули нашрияи 

«Омӯзгор», хусусияти мавзуӣ ва жанрии матолиби он ташкил медиҳад.  

Асосҳои назарии таҳқиқ. Дар раванди пажуҳиш осори назариявии 

донишмандони маъруфи соҳавӣ, хоса, доир ба назарияи жанрҳои 

публитсистика Е. П. Прохоров, В. М. Горохов, В. Ворошилов, М. Н. Ким, 

А. А. Тертичний, И. К. Усмонов, А. Саъдуллоев, А. Нуралиев, М. С. 

Имомзода, П. Гулмуродзода, Н. Солеҳов, Ҷ. Саъдуллоев, А. Азимов, М. 
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Муродӣ, М. Муқимов, М. Абдуллозода, Ш. Муллоев, С. Хоҷазод, С. 

Гулов, А. Қутбиддинов ва дигарон мавриди истифода қарор гирифтаанд.  

Асосњои метологии тањќиќ. Методи асосие, ки ҳангоми пажуҳиш ба 

он такя шуд, равиши таърихӣ ва муқоисавӣ буда, заминаҳо ва тамоюлҳои 

замони таърихӣ ва фарҳанги зуҳури масъаларо фаро мегирад. Истифода 

аз ин метод дар такя ба принсипи хронологизм барои нишон додани 

мавқеи нашрияи «Омӯзгор» дар низоми матбуоти соҳавӣ имкон фароҳам 

овард. Инчунин, дар рафти таҳқиқи мавзуъ аз методҳои таҳлили анъанавӣ 

ва контентӣ истифода шудааст. 

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Сарчашмаи асосии диссертатсияро шумораҳои 

нашрияи “Омўзгор” (солҳои 1932-2015) дар бар мегирад. 

Навгониҳои илмии таҳқиқ, пеш аз ҳама, дар он ифода мегардад, ки 

бори аввал заминаҳои таърихӣ, раванди ташаккулу инкишофи «Омӯзгор» 

ҳамчун нашрияи соҳавӣ, вижагиҳои жанрҳои публитсистӣ ва корбасти 

онҳо дар инъикоси масъалаҳои маориф мавриди таҳқиқ қарор гирифт. 

Ҳамзамон, истифодаи жанрҳои публитсистӣ таҳлилу баррасӣ гардида, 

унсурҳои асосии жанрсоз ва воситаҳои ҷолибсози матнҳои публитсистиву 

бадеӣ нишон дода шуда, вазъи нашрия дар шароити рушди ВАО 

мушаххас гардид.  

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:  

1. Дар таъсису пайдоиши нашрияҳои соҳаи маориф, бахусус, «Омӯзгор» 

омилҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва илмиву фарҳангӣ заминагузор будаанд. Раванди 

пайдоиш ва ташаккули ин типи нашрияҳои даврӣ аз маҷаллаи «Дониш ва 

омӯзгор» (1926) ва «Раҳбари дониш» (1927) оѓоз гардида, то «Барои 

маорифи коммунистӣ» (1932) идома ёфтааст. 

2. Исбот карда мешавад, ки «Омӯзгор» ҳамчун нашрияи соҳавӣ дар 

давраҳои гуногуни фаъолият вобаста ба талаби замон ва ташаккули 

донишҳои назарии касбӣ сохтори худро дигар карда, ба талаботи замон 

мувофиқ шудааст. 
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3. Дар тамоми давраҳои инкишоф нашрияи «Омӯзгор» мавқеи 

устувор дошта, принсипҳои ҳадафмандии худро риоя намудааст. 

Инъикоси масъалаҳои мактабу маориф, фарҳанг ва амсоли ин таносубан 

гуногун мебошад. 

4. Дар тамоми давраҳои фаъолияти «Омӯзгор» масъалаҳои маориф ва 

мушкилоти марбут ба ин соҳа аз мавзуъҳои муҳим ва асосӣ маҳсуб 

меёфтааст. 

5. Нашрияи «Омӯзгор» дар инъикосу баррасии воқеиятҳои иҷтимоӣ 

ва масъалаҳои маориф аз қолабҳои жанрҳои гуногуни публитсистӣ: 

мухбирнома, мақола, нигориш, тақриз, хулосаи матбуот, мактуб истифода 

кардааст.  

6. Дар муқоиса ба замони Шуравӣ дар давраи соҳибистиқлолии 

кишвар таносубан жанрҳои хабарӣ ва таҳлилӣ афзалият пайдо кардаанд. 

Ин ҳолат баёнгари марому мақсади нашрия ва баррасии мушкилоти 

маориф дар қолаби ин жанрҳо будааст. 

7. Нашрия дар мавридҳои мувофиқ ҷиҳати муаррифии фаъолияти 

шоистаи намояндагони аҳли маориф ва илми кишвар аз аносири жанрҳои 

публитсистиву бадеӣ – лавҳаву очерк ва эссе истифода намудааст.  

8. Муайян шуд, ки нақши нашрияи «Омӯзгор» дар инъикосу баррасии 

мушкилоти соҳаи маориф, тарғиби фарҳанги миллӣ, эҳёи суннатҳои 

ниёгон, такомули фаъолияти омӯзгорӣ, муаррифии омӯзгорони 

пуртаҷрибаву навкор ва ба ин васила, баланд бардоштани сатҳи таълиму 

тарбия дар маорифи кишвар ниҳоят бузург аст.  

Аҳамияти назарї ва амалии таҳқиқ. Таҳқиқи баанҷомрасида ва 

дастовардҳои илмии он донишҳои назариявиро доир ба шинохт ва 

арзёбии рисолати рӯзноманигорӣ, вижагиҳои таърихӣ, хусусиятҳои 

шакливу мундариҷавӣ, ташаккули жанрҳои публитсистӣ, усулҳои 

рӯзномасозӣ пурра менамояд. Таҳқиқоти мазкур, ҳамчунин, ҳангоми 

навиштани мақолаву рисолаҳои илмӣ, баррасии паҳлуҳои ҷудогонаи 
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таъйинот ва вижагиҳои матбуоти даврӣ ва амсоли инҳо судаманд буда 

метавонад. 

Натиҷаҳои таҳқиқро дар таълифи рисолаву китобҳои дарсӣ, таҳияи 

васоити таълимӣ ва машғулиятҳои амалии журналистика метавон 

истифода кард. Хулосаҳои муаллиф ва нуктаҳои асосии рисола дар 

раванди тадриси фанҳои таърих ва назарияи рӯзноманигорӣ, фанҳои 

интихобӣ, аз ҷумла, матбуоти соҳавӣ аз аҳамият холӣ набуда, илова бар 

ин, ба рӯзноманигорон, муҳаққиқони соҳа дар заминаи дарёфт ва 

корбасти маводи илмиву таълимӣ ёрӣ мерасонад. 

Мутобиќати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ.  

Диссертатсия дар мавзуи «Нашрияи «Омӯзгор» дар низоми матбуоти 

соҳавии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 

филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10. – Рӯзноманигорӣ мувофиқат 

мекунад. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ дар ҷамъоварии 

маводи зарурӣ, тасвиби натиҷаҳо, омода намудани мақолаҳо ва маърӯзаҳо 

доир ба мавзуъ зоҳир мегардад. Таҳқиқоти мазкур заҳмати чандинсолаи 

муаллиф буда, дар шакли диссертатсия ба анҷом расонида шудааст. 

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Мундариҷаи асосии диссертатсия 

дар баромад ва маърузаҳои довталаби дараҷаи илмӣ дар конференсияҳои 

ҷумҳуриявӣ ва маҳфилу конференсияҳои донишгоҳии ҳайати устодону 

кормандони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (солҳои 2018-2021), 

автореферат ва мақолаҳои ҷудогонаи муаллиф, ки дар маҷмуа ва 

маҷаллаҳои гуногуни илмӣ ба табъ расидаанд, инъикос ёфтааст. 

Диссертатсия дар ҷаласаи муштараки кафедраҳои матбуот, 

журналистикаи байналхалқӣ, телевизион ва радиошунавонї, услубшиносӣ 

ва таҳрири адабии факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон (суратмаҷлиси №6, аз 8 январи соли 2022) ва ҷаласаи шурои 

олимони факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
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(суратмаҷлиси №6, аз 26.02.2022) муҳокима ва ба ҳимоя пешниҳод 

шудааст.  

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Мазмуну моҳияти 

асосии диссертатсия дар 7 мақола, аз ҷумла, 5 мақолаи дар маҷаллаҳои 

илмии тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумњурии Тољикистон ва 2 мақола дар маҷмуаҳои илмӣ ба 

чоп расидаанд.  

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 

ҳафт фасл ва хулосаву рӯйхати адабиёт таркиб ёфтааст. Ҳаҷми умумии 

диссертатсия 192 саҳифаи чопи компютериро ташкил медиҳад. 
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БОБИ I 

ЗАМИНАҲОИ ПАЙДОИШ, ТАШАККУЛ ВА МАРҲИЛАҲОИ 

ИНКИШОФИ НАШРИЯИ «ОМӮЗГОР» 

 

Дар асрҳои XIX-XX Осиёи Миёна ба марҳилаи нави таърихӣ ворид 

гардид, ки ин ба таърихи журналистикаи тоҷик низ бетаъсир намонд. Ин 

марҳилаи нави таърихиро муаррихону шарқшиносони варзидаи тоҷик Б. 

Ғафуров, М. Бобохонов, И. Брагинский, В. Бартолд, Н. Турсунов ва дигарон ба 

таври амиқ омӯхтанд ва асарҳо таълиф намуданд. Донишмандони тоҷик М. 

Шукуров, З. Раҷабов, И. Усмонов, А. Саъдуллоев, А. Нуралиев, Ҷ. Усмонов, 

У. Ғаффоров, А. Азимов, М. Муродов, Ш. Муллоев, А. Набавӣ, Р. Абдулҳаев, 

П. Гулмуродзода ва дигарон оид ба таърихи журналистика, бахусус, пайдоиши 

матбуоти тоҷик ва марҳилаҳои рушди он китобҳои зиёде иншо карданд. Ба 

таъкиди доктори илми филология, профессор М. Муродов, «таърихи матбуоти 

тоҷик се давраи нисбатан мукаммалро дар бар мегирад: 1) Таърихи матбуоти 

тоҷик то Инқилоби Октябр. 2) Матбуоти тоҷик дар солҳои Ҳукумати Шуравӣ. 

3) Матбуоти тоҷик дар солҳои соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон» [52, 

с. 34].  

Дар таърихи матбуоти тоҷик аввалин рӯзномае, ки бо забони тоҷикӣ 

интишор гардид, «Бухорои шариф» ба ҳисоб меравад. Рӯзномаи мазкур бо 

ташаббуси равшанфикрон Мирзо Муҳиддин ва Мирзо Сироҷ 11 марти соли 

1912 дар Бухоро рӯи чоп омад. Дар шумораи аввалини он дар мақолаи «Ғояи 

омол» асосгузорони рӯзнома ҳадафи асосии худро хидмат ба ислом ва 

тараққии маориф азёбӣ кардаанд [68, с. 150]. 

Баъдан нашрияҳои Маҳмудхоҷаи Беҳбудӣ – «Самарқанд» (1913) ва 

«Ойина» (1914), ки бо се забон нашр мешуданд (аз ҷумла, забони тоҷикӣ), рӯи 

чоп омаданд. Мундариҷаи ин нашрияҳо низ ба масъалаҳои мактабу маориф 

нигаронида шуда, минбаъд онҳо на танҳо барои кушодани мактабҳои усули 

нав, балки ҷиҳати таъсисёбии нашрияи «Шуълаи инқилоб» (1919) дар 

Самарқанд мусоидат карданд.  
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25 августи соли 1924 баъди ташкили Ҷумҳурии Мухтори Шуравии 

Сотсиалистии Тоҷикистон рӯзномаи «Овози тоҷик» чоп гардид. Ба таъбири 

муҳаққиқ А. Азимов, «рӯзномаи «Овози тоҷик» дар таърихи тамаддуни 

миллии мо ҳамчун мактаби тарбияи кадрҳои журналистӣ, ҳамчун василаи 

ташкил ва ташаккули матбуоти нави тоҷик шинохта шудааст» [3, с. 75]. 

Дар заминаи ҳамин нашрияҳо баъдан рӯзномаву маҷаллаҳои «Иди тоҷик» 

(1925), «Дониш ва омӯзгор» (1926), «Раҳбари дониш» (1927) ва «Барои 

маорифи коммунистӣ» (1932) ба вуҷуд омаданд. 

 

1.1.  Омилҳои пайдоиш ва ташаккули нашрияҳои соҳаи маориф 

 

Баъди тақсимоти миллии Осиёи Миёна Ҷумҳурии Мухтори Шуравии 

Сотсиалистии Тоҷикистон (14 октябри соли 1924) ташкил ёфт. Бо мақсади 

танзими кори соҳаи маориф Кумитаи Инқилобии Ҷумҳурии Мухтори 

Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон бо қарори худ аз 14 декабри соли 1924 

Комиссариати халқии маорифро таъсис намуд ва Аббос Алиев аввалин нозир 

(вазир)-и он таъйин гардид. Комиссариати халқии маориф 11 феврали соли 

1925 дар шаҳри Душанбе ба фаъолият пардохта, аз рӯзҳои аввал талошҳои 

нозири он Аббос Алиев ташкил кардани нашрияҳои даврӣ буд ва ҳамин тавр, 

15 марти соли 1925 дар Душанбе аввалин маротиба бо забони тоҷикӣ 

рӯзномаи «Иди тоҷик» (Органи бюрои ташкили тоҷикистонии ПК(б) 

Ӯзбекистон, Кумитаи инқилобии ва Иттифоқи касабаи Ҷумҳурии Мухтори 

Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон) аз чоп баромад. «Иди тоҷик» тақрибан 

баъди як моҳ 5 апрели соли 1925 бо номи «Бедории тоҷик» табдили ном 

мекунад ва баъдан «Тоҷикистони сурх (1928)», «Тоҷикистони советӣ (1955)», 

«Тоҷикистони шуравӣ (1990)» ва дар даврони соҳибистиқлолӣ «Ҷумҳурият 

(1990)» ном гирифт. Тавре муҳаққиқон қайд мекунанд, «… аввалин муҳаррири 

«Бедории тоҷик» Аббос Алиев буд. Ин бесабаб не. Аббос Алиев ҳанӯз аз 

ибтидои соли 20 дар кори матбуот иштирок мекард ва таҷрибаи муайяни 
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публитсистӣ дошт. Вай яке аз аввалин муҳаррирони «Озод Бухоро» мебошад» 

[106, с. 114-115]. 

Муҳаррири масъул таъйин шудани Аббос Алиевро Қосим Дайламӣ, ки ба 

ҳайати таҳририяи «Бедории тоҷик» шомил буд, ин тавр шарҳ медиҳад: «… 

соли аввал редаксияи «Бедории тоҷик»-ро аз ҷиҳати кадру воситаҳои техникӣ 

Комиссариати халқии маорифи Тоҷикистон идора мекард. Зеро 95 фоизи 

ширкаткунандагони нашри рӯзномаи мазкур коркунони масъули ин 

комиссариат буда, илова бар ин худи матбаа ҳам дар ихтиёри вай (Аббос 

Алиев дар назар аст – Н.Н.) буд» [152]. 

Дар давраҳои гуногун таҳрири рӯзномаи «Бедории тоҷик» ба зиммаи 

шахсиятҳои фидоии соҳаи маорифу фарҳанг: Аббос Алиев, Алӣ Исмоилзода, 

Абулқосим Лоҳутӣ, Қосим Дайламӣ, Қулӣ Обидов, Муҳаммад Мусавӣ буд, ки 

ҷиҳати чопи рӯзнома ва омода кардани мухбирон аз ҳисоби омӯзгорон дар 

мактабҳо саҳми шоиста гузоштаанд. Ҳамчунин, бо ибтикори Комиссариати 

халқии маориф соли 1925 дар назди Техникуми омӯзгории шаҳри Душанбе 

курсҳои 9-моҳаи тайёр кардани кормандони матбаа ва мухбирон аз ҳисоби 

ҷавонон ташкил мешавад. Дар ин бора Қ. Дайламӣ менависад, ки баъди хатми 

ин курсҳо «… дар баҳори соли 1926 ин ҷавонон ба қишлоқҳои сернуфуз 

фиристода шуда ва аз рӯи барнома рӯзҳо дар мактабҳои ибтидоӣ ва шабҳо дар 

дар мактабҳои нест кардани бесаводӣ дарс медоданд. Илова бар ин ҳамчун 

мухбир ба редаксияи «Бедории тоҷик» хабар мефиристоданд» [152]. 

Баъди як соли таъсисёбии рӯзномаи «Иди тоҷик» (1925) Комиссариати 

халқии маорифи Ҷумҳурии Мухтори Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон 

аввалин маҷаллаи сиёсӣ, иҷтимоӣ, таълимӣ ва тарбиявӣ, адабӣ, фаннӣ, илмӣ ва 

танқидии соҳаи маориф – «Дониш ва омӯзгор»-ро таъсис медиҳад, ки 

шумораи нахустини он 1-уми марти соли 1926 чоп мешавад. Шумораи аввали 

маҷаллаи мазкур ба муносибати яксолагии Комиссариати халқии маорифи 

Ҷумҳурии Мухтори Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон рӯйи чоп омад ва 

муҳаррири он Аббос Алиев буд. Бояд гуфт, ки маҷаллаи мазкур аввалин 
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нашрияи соҳаи маориф маҳсуб меёбад, ки дар ҳудуди Тоҷикистони мухтор 

чоп шуд. 

Дар бораи аввалин маҷаллаи соҳаи маориф Қосим Дайламӣ чунин 

менависад: «Дар охирҳои январи соли 1926 маҷаллаи педагогии «Дониш ва 

омӯзгор» – органи Комиссариати маорифи халқи Тоҷикистон дар Душанбе 

таъсис ёфт, ки ин дар таърихи ҳаёти Тоҷикистон нахустин маҷалла ба шумор 

мерафт. Муҳаррири масъули он Аббос Алиев ва муовини он муаллифи ин 

сатрҳо буд, аммо дар нашри он гурӯҳе аз коркунони масъули газетаи «Бедории 

тоҷик», Комиссариати маорифи Тоҷикистон ва педагогҳои барҷаста, аз ҷумла, 

устод Абулқосим Лоҳутӣ, Меҳдӣ Таҳмосов, Миртолиб Саидзода, 

Климчитский, Раҳимӣ, Қамбарзода, Акоп Кузнетсов, Форс, Деҳқон, 

Ҳайдарзода, Раҳматзода ва дигарон низ иштирок мекарданд» [151]. 

Дар муроҷиатномае, ки дар шумораи аввали маҷалла бо номи «Мақсади 

мо» чоп шудааст, ҳайати таҳририя чунин баён кардаанд: «… маҷаллаи мо 

махсуси муаллимони Тоҷикистон аст. Чун дар Тоҷикистон имкони табъ 

кардани китобҳои лозимаро надорем, мехоҳем бо ин маҷалла ба муаллимон 

роҳбарӣ карда, онҳоро бо аҳволи вақт, усулҳои тоза ва роҳи таълим ва тарбия 

ошно намоем» [70, с. 8]. 

Дар шумораи нахустини маҷалла муроҷиати Раиси Ҳукумати Тоҷикистон 

Нусратуллоҳ Махсум ва аъзои ҳукумат бо номи «Ба тамоми ходимони 

маориф» ҷой дода шудааст. Ҳамчунин, мақолаҳои Аббос Алиев «Иди яксолаи 

мо», Чинор Имомов «Иди таърихии Тоҷикистон», Раҳимӣ «Мактаби куҳна ва 

мо», Миртолиб Саидзода «Даврҳои тарбияи иҷтимоӣ» ба табъ расидаанд, ки 

мавзуи онҳо аз рушд ва инкишофи соҳаи маорифи Тоҷикистон, ёрӣ ба 

муаллимон, мубориза бар зидди бесаводӣ, таърихи ҳалқи тоҷик иборат аст. 

Тавре аз шиносномаи маҷалла маълум мегардад, он маҷмӯаи адабӣ ва илмӣ 

низ мебошад. Дар гӯшаи адабӣ ва илмӣ намунаи эҷодиёти адибони тоҷик ва 

мақолаҳои илмии олимон ҷой дода шудааст. Аз ҷумла, шеърҳои устодон 

Садриддин Айнӣ – «Ахгари инқилоб», «Инқилоб», Абулқосим Лоҳутӣ – 

«Сангари хунин» (аз таърихи Каммунаи Порис) ва мақолаи профессор Бартолд 
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– «Тоҷикон» (дар тарҷумаи Қосим Дайламӣ) намунаи онҳо мебошанд. 

Минбаъд ин иқдомро нашрия идома дода, дар баробари мавзуъҳои мактабу 

маориф ба мавзуъҳои адабиву фарҳангӣ ва илмӣ низ аҳамияти хос додааст. 

Тавре дар нишонаи маҷаллаи «Дониш ва омӯзгор» дарҷ гардидааст, 

маҷалла бояд аз тарафи Комиссариати халқии маориф дар ҳар понздаҳ рӯз як 

бор нашр мешуд, вале ин ҳадаф иҷро нагардид. Сабаби инро Қ. Дайламӣ 

чунин шарҳ додааст: «Маҷаллаи «Дониш ва омӯзгор» зиёд умр надид, зеро ба 

муносибати тағйироте, ки дар охирҳои соли 1926 дар кадри роҳбарикунандаи 

Комиссариати маорифи Тоҷикистон ба амал омада буд, аз фаъолият боз монд, 

вале дар муддати зиёде хостгорони зиёде пайдо карда буд» [151]. Ба андешаи 

инҷониб, назари Қ. Дайламӣ ба ҳақиқат наздик аст, зеро ӯ дар ин нашрия ба 

ҳайси муовин фаъолият мекард ва аз рафти ҳодисаҳо бохабар буд. Чунонки 

маълум аст, Аббос Алиев то охири соли 1926 дар вазифаи нозири маорифи 

Тоҷикистон кор кард ва албатта, барканор шудани ӯ аз ин вазифа ба кори 

маҷалла таъсири манфӣ расонид. Академик Муҳаммадҷони Шакурии Бухороӣ 

менависад: «Дар ҳамон гувоҳнома (справка о научно-педагогической работе 

профессора А. А. Алиева), дар Бойгонии давлатии Тоҷикистон дар парвандаи 

Аббос Алиев ҳаст, ишора шудааст, ки ба сабаби ихтилофи назар бо И. А. 

Зеленский – котиби Дафтари осиёмиёнагии Кумитаи Марказии Ҳизби 

коммунистии Иттиҳоди Шуравӣ охири соли 1926 Аббос Алиев ба Тошканд 

пас хонда шуд…. Чунонки мебинем, сабаби барканории Аббос Алиев аз 

Вазорати маорифи Тоҷикистон ихтилофи ӯ бо И. Зеленский будааст» [121, с. 

114-115]. 

Маҷаллаи «Дониш ва омӯзгор» њарчанд умри кўтоњ дид, дар мавриди 

таъсиси нашрияҳои дигари соҳаи маориф таъсири бузург гузошт. 

Моҳи августи соли 1927 дар соли сеюми таъсиси Ҷумҳурии Мухтори 

Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон бо тавсияи Шурои Комиссарони халқии 

Тоҷикистон кормандони Комиссариати халқии маориф дар шаҳри Самарқанд 

шумораи аввалини маҷаллаи илмӣ-адабӣ «Дониш - биниш»-ро дар ҳаҷми 40 

саҳифа бо теъдоди 1500 нусха аз чоп бароварданд. Ҳайати таҳририяи маҷалла 
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Муҳаммад Мусавӣ, Муҳаммадҷон Ҳасанӣ, Нарзуллоҳ Бектош, Уйғур ва 

Ҷабборӣ ба ҳисоб мерафтанд.  

Собит Маннофзода баъди мутолиаи маҷаллаи «Дониш - биниш» 8 

сентябри соли 1927 дар шумораи 172-и рӯзномаи «Овози тоҷик» мақолаи 

интиқодие ба чоп мерасонад. Мақолаи С. Маннофзода арзиши баланди илмӣ 

дорад ва аввалин мақола дар мавриди нақди матбуоти даврӣ маҳсуб меёбад. 

Дар оғози мақола муаллиф дар бораи мушкилоти гузаштани фаъолияти 

муассисаҳои таълимӣ, идораҳо ва ташкилотҳои ҳизбӣ ба забони тоҷикӣ ва 

сабаби қатъ гардидани чопи маҷаллаи «Дониш ва омӯзгор» андешаҳояшро 

баён карда, бевосита камбудиҳои маҷаллаи «Дониш - биниш»-ро дар ҳафт 

банд, ки ба сифати чоп, таҳия, ҷобаҷогузории мақолаву расмҳо, забону 

мунадариҷаи мақолаҳо, сохтор ва интихоби номи маҷалла рабт дорад, таҳлилу 

баррасӣ менамояд. Аз ҷумла, дар банди 7-ум менависад: «Дар ҳар як 

шумораҳои маҷалла барои огоҳии муаллимони қишлоқ бояд як мақолаи 

машрӯҳ ва муфассал дар бораи аҳволи сиёсӣ-иқтисодӣ ва вазъияти 

байналмилалии ҳукуматҳои шуроӣ навишта шавад ва дар пеши ин вазъиятҳо 

вазифаи иҷтимоии ҳар як коргар ва деҳқони меҳнаткаш ҳам бо забони сода 

фаҳмонида шавад, то ин ки муаллими қишлоқ битавонад нисбат ба вазъиятҳои 

гуногун ҳар вақт барои деҳқонон роҳбарии дуруст намояд…» [171]. 

Пешниҳоди С. Маннофзода дар мавриди табдили номи маҷалла ба 

«Раҳбари дониш» ё «Партави дониш» низ хеле мантиқӣ мебошад. Дар 

баробари ин, дар мақола барои чопи босифат ва тарғиби обуна пешниҳодҳои 

судманд манзур гардидааст, ки аз сатҳи касбияти С. Маннофзода дар матбуот 

дарак медиҳад. Маҳз ҳамин мақолаи интиқодӣ сабаб мешавад, ки бо дархости 

Комиссариати халқии маориф ва ҳайати таҳририя масъулияти тартибу таҳияи 

чопи минбаъдаи маҷалла ба дӯши С. Маннофзода гузошта мешавад. Ҳамин 

тариқ, шумораи дуюми маҷалла бо номи «Раҳбари дониш» моҳи октябри соли 

1927 бо ороиши хубу шакли нав дар шаҳри Тошканд аз чоп мебарояд.  С. 

Маннофзода дар чопи босифати «Раҳбари дониш» ва ҳамчун пажуҳишгару 

мунаққид ба масъалаҳои забону адабиёти тоҷик ва соҳаи маориф дахл карда, 
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дар рангину муҳтавоманд гардонидани мундариҷаи маҷалла саҳми шоиста 

мегузорад. Муаррих М. Шукуров менависад: «Дар байни муборизони фронти 

мадании солҳои 20-ум Собит Маннофзода ҷои сазоворро ишғол мекунад. Вай 

ҳамчун педагоги қобилиятнок ва журналисти бомаҳорат машҳур гашта буд» 

[118, с. 132]. 

Хидмати маҷаллаи «Раҳбари дониш» дар тарғибу инъикоси масъалаҳои 

маориф ва адабиёту фарҳанг дар марҳилаҳои гуногун бо роҳнамоии ҳайати 

эҷодӣ: устод Садриддин Айнӣ, Собит Маннофзода, Муҳаммад Мусавӣ, 

Абулқосим Лоҳутӣ, Ҷалол Икромӣ, Абдусалом Деҳотӣ, Азизӣ, Тӯрақул Зеҳнӣ, 

Пайрав Сулаймонӣ, С. Ҷавҳаризода ва дигарон дар таърихи матбуоти тоҷик 

мондагор аст. «Маҷалла, аз як тараф, ба масъалаи мактабу маорифи тоҷикон 

таваҷҷуҳ намуда, мақолаҳои зиёдеро оид ба таълиму тарбия ба табъ расонида, 

аз ҷониби дигар, ба адабиёту фарҳанг эътибори вижа додааст, ки ҳам ба таври 

мунтазам намунаҳои осори адибони ҷавонро нашр кардааст ва ҳам масъалаҳои 

муҳими адабиётшиносиро ба риштаи таҳқиқ кашидааст» [22, с. 152]. 

Аз солҳои сиюми садаи ХХ вобаста ба талаботи замон, аз ҷумла, 

супоришҳои ҳизбу давлат дар назди матбуот вазифаҳои нав гузошта 

мешаванд. То охири солҳои бистум инъикоси соҳаҳои гуногун: маориф, илм, 

фарҳанг, адабиёт ва ҳатто кишоварзӣ ба зиммаи «Раҳбари дониш» (аз нимаи 

дуюми соли 1929) будааст ва аз соли 1932 маҷалла ба ду қисм ҷудо мешавад: 

маориф ва адабиёт. Қисми маориф бо номи «Инқилоби маданӣ» (аз ноябри 

соли 1930) интишор мегардид ва қисми дувум, яъне адабиёт «Барои адабиёти 

сотсиалистӣ» номгузорӣ шуд (ҳоло маҷаллаи «Садои Шарқ»). «Дониш – 

биниш», «Раҳбари дониш», «Инқилоби маданӣ» ва «Мактаби советӣ» номҳои 

собиқи маҷаллаи аҳли маорифи кишвар – «Маърифати омӯзгор» мебошанд.  

Бо сабаби он ки фаъолияти соҳаи маориф фарогир мешуд, соли 1932 

Комиссариати халқии маориф бо мақсади саривақт пешниҳод кардани ахбору 

маълумоти зарурӣ рӯзномаи соҳавии худро таъсис медиҳад. Аввалин 

рӯзномаи соҳаи маориф «Барои маорифи коммунистӣ» (ҳоло «Омӯзгор») 20 

июли соли 1932 аз чоп баромад. Ќарори таъсиси ин рўзнома чунин аст:  
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«Аз Протоколи №112 маҷлиси Бюрои Кумитаи 

Марказии Ҳизби Коммунист (б) – и Тоҷикистон 

5 июли соли 1932 

Шуниданд: 13. Дар бораи таъсиси газетаи муаллимон. 

(Қарор карда шуд): 

1. Таъсиси рӯзномаи омӯзгорон бо забонҳои тоҷикию ӯзбекӣ (5 маротиба 

дар як моҳ) зарур дониста шавад. 

2. Рафиқ Носиров муҳаррири рӯзнома таъин шавад ва ӯ вазифадор гардад, 

ки дар ҳамбастагӣ бо бахши матбуот ҳайати кормандони рӯзномаро интихоб 

намуда, ба Кумитаи Марказӣ дар бораи ҳайати таҳрири рӯзнома таклиф 

пешниҳод намояд. 

3. Ахбори рафиқ Носиров дар бораи он ки Кумитаи марказии кормандони 

иттифоқҳои касаба барои нашри рӯзнома дар соли 1932 чил ҳазор рубл ҳамчун 

дастгирӣ пардохт менамояд, ба маълумот гирифта шавад. 

4. Ба Комиссиариати халқии маориф ва Кумитаи марказии кормандони 

иттифоқҳои касаба пешниҳод карда шавад, ки хараҷоти рӯзномаро муайян 

намоянд ва дар сурати кифоя набудани маблағҳои аз Маскав ҷудошуда, аз 

имконоти маблағгузории маҳаллӣ истифода баранд. 

5. Изҳороти Кумитаи матбуот дар бораи он ки рӯзнома ба коғаз таъмин 

карда мешавад, ба маълумот гирифта шавад. 

6. Шумораи аввалини рӯзнома на дертар аз 20 июл ба нашр расонида 

шуда, ҳамзамон, обуна ба рӯзнома ба таври васеъ ташкил шавад. 

Аъзои бюро (5 имзо)» [29, с. 574]. 

Маълум мегардад, ки нозири маориф Саид Носиров аввалин муҳаррири 

масъули нашрияи «Барои маорифи коммунистӣ» мебошад ва номи ӯ дар ин 

вазифа дар шумораи №13 (1933, 27 март) сабт гардидааст. Ходими давлатӣ, 

ветерани маорифи халқ ва маданияти Тоҷикистон Саид Носиров (1901-1938) 

дар вазифаҳои гуногуни давлатӣ, аз ҷумла, солҳои 1923-24 мудири шуъбаи 

ташкилии Комитети партиявии шаҳри Хуҷанд, соли 1925 котиби комиҷроияи 

ноҳияи Ҷилликӯл, солҳои 1926-29 прокурори шаҳрҳои Кӯлоб, Ӯротеппа 
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(Истаравшан), Панҷакент, соли 1929 раиси суди округи Хуҷанд, солҳои 1930-

31 раиси Комиҷроияи шаҳри Хуҷанд, солҳои 1931-32 ҷонишини раиси КИМ 

РСС Тоҷикистон, солҳои 1932-34 комиссари (вазир) маорифи халқи РСС 

Тоҷикистон ва ҳамчунин раиси кумитаи ташкили Иттифоқи нависандагони 

Тоҷикистон (1934)  кор кардааст. Як муддат раиси Иттифоқи нависандагони 

Тоҷикистон интихоб шуда, аз соли 1934 ба хизмати ҳарбӣ мегузарад, аввал 

ҷонишин ва баъд комиссари дивизияи 21-и кӯҳгарди тоҷик буд. Саид Носиров 

солҳои 1931-37 депутати КИМ-и РСС Тоҷикистон интихоб шуда, бо ордени 

«Байрақи сурхи меҳнат» мукофотонида шудааст [43, с. 10]. 

Дуюмин муҳаррири масъули нашрия адабиётшинос Баҳром Сирус маҳсуб 

меёбад. Номи ӯ дар ин вазифа аз шумораи №41 (1933, 9 сентябр) навишта 

шудааст. Рӯзноманигор Саидумар Султон ба муносибати 87-солагии Баҳром 

Сирус дар лавҳаи «Ҳазор раҳмат!» чунин маълумот медиҳад: «Баҳром 

Сирусро, ки шахсе босавод ва ташкилотчӣ буд, ба корҳои роҳбарӣ пешниҳод 

карданд. Ӯ директори Нашриёти тоҷик, муҳаррири журнали «Раҳбари дониш» 

ва дуюмин муҳаррири «Газетаи муаллимон» («Барои маорифи коммунистӣ» – 

Н. Н.) низ буд» [229]. 

То оғози Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941) ду нафари дигар, аз ҷумла, аз 

шумораи №30 (1939, 10 июн) Н. Ниёзов ва аз шумораи №25 (1940, 6 сентябр) 

Н. Фузайлов низ ба ҳайси муҳаррири масъули нашрия фаъолият кардаанд.  

Бояд тазаккур дод, ки то охири соли 1932 11 шумораи «Барои маорифи 

коммунистӣ» нашр шудааст, мутаассифона, ин шумораҳо дар китобхонаҳои 

кишвар мавҷуд нестанд. Бастаҳои соли 1933 ҳам нопурра аст. 1 ноябри соли 

1934 Бюрои КМ ПК (б) Тоҷикистон нақшаи нашри газетаву журналҳоро 

муҳокима карда, дар банди 3 қарор қабул кардааст: «Газетаи «Барои маорифи 

коммунистӣ» баста, чопи журнали «Инқилоби маданӣ» нигоҳ дошта, номи ӯ 

минбаъд «Ба ёрии муаллимон» номида шавад» [29, с. 598]. Ин қарор чӣ тавр 

иҷро шуд, ё чаро иҷро нашуд, агар пурра иҷро нашуд, ба чӣ сабаб, дар ин бора 

маълумот вуҷуд надорад. Дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон бастаҳои соли 

1934 мавҷуд нестанд, вале маълум мешавад, ки рӯзнома дар соли 1934 низ чоп 
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шудааст. Зеро агар шумораи охирини мавҷуда дар соли 1933 аз 6 декабр (№56 

(67) бошад, бастаи соли 1935 аз рақами 19 (152) шурӯъ мешавад, пас, маълум 

мегардад, ки  соли 1934  66 шумора чоп шудааст, ки дар китобхона мавҷуд 

нест. Дар бораи он ки чаро қарори мазкур дар бораи бастани газета иҷро 

нашуд, низ чизе гуфта намешавад. Мусаллам аст, ки барои нашри рӯзномаи 

«Барои маорифи коммунистӣ» Комиссариати халқии маорифи Тоҷикистон 

мавқеи устувор доштааст ва идомаи чопи онро зарур донистааст.  

Соли 1933 18 шумораи «Барои маорифи коммунистӣ» дар ҳаҷми 2 саҳифа 

дар қолиб (формат)-и А-2 (9 шумора бо забони тоҷикӣ ва 9-тои дигар бо 

забони ӯзбекӣ) чоп шудааст. Аз шумораи №19 (1933, 18 апрел) нашрия дар 

чор саҳифа пурра бо забони тоҷикӣ ба табъ расидааст, яъне дигар шумораҳое, 

ки бо забони ӯзбекӣ бошанд, таҳия нашудааст. Маълум мегардад, ки 

Комиссариати халқии маориф бо забони ӯзбекӣ чоп шудани газетаро зарур 

нашуморидааст. Дар оғоз нашрия бо ҳуруфи лотинӣ чоп шуда, аз соли 1940 

баъзе аз мавод бо ҳуруфи кириллӣ ва баъди Ҷанги Бузурги Ватанӣ рӯзнома 

пурра ба ҳуруфи кириллӣ гузаштааст.  

Дар фаъолияти ҳамагуна нашрияҳо, аз ҷумла, «Барои маорифи 

коммунистӣ» низ шакл аҳамияти муҳим дорад. Доктори илми филология, 

професор Асадулло Саъдуллоев менависад: «Ороиши бадеию техникии 

матбуоти даврӣ як қисми таркибии журналистика буд ва ҳаст. Зеро маълум 

аст, ки навишта тавонистан ҳанӯз бо хонанда шинос шудан нест. Бояд роҳу 

усулеро дарёфт, ки хабар, лавҳа, мақола ё маводи дигари таълифӣ ба хонанда 

ба таври шевою гуворо манзур карда шавад. Маънои ин гуфта он аст, ки 

идораи газета ё нашрия барои ҳар мавод дар саҳифа ҷойи муносиб ёбад, 

ҷойҳои муҳими матнро бо ҳуруф, рах ё дигар гунаҳои матбаавӣ таъкид кунад, 

мавзуъҳои асосиро дар ҷойҳои намоён (анонс, аншланг) ҷудо намояд, як 

тарҳеро барои ҷамъи мавод интихоб намояд, ки онҳо ҳам аз якдигар фарқ 

карда истанд ва ҳамчун як муҷассама, як ансамбл ба чашм гуворо намо 

диҳанд. Дар маҷмуъ, ҳамаи ин амалро ороиш мегӯянд» [92, с. 8]. Ин нуктаро 
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набояд фаромӯш кард, ки дар нигоҳи аввал ҷаззобияти шакл диққати 

хонандаро ба нашрия ҷалб месозад.  

Ороиш (дизайн)-и рӯзномаи «Барои маорифи коммунистї» чанд 

маротиба тағйир ёфтааст. Дар солњои аввал логотипи он чунин буд: дар 

қисмати болои рӯзнома шиори машҳури «Пролетарҳои ҳамаи мамлакатҳо як 

шавед» ва дар поён тарафи чап номи рӯзнома (логотип) – «Барои маорифи 

коммунистӣ» ҷой дода шудааст. Дар поёни номи рӯзнома шаҳодатнома – 

«Нашри афкори Комиссариати маорифи халқ ва Союзи марказии ходимони 

маорифи Тоҷикистон», дар паҳлуи номи рӯзнома (қисмати рост) таърихи соли 

барориш, рӯз, шумора ва нишонӣ (Сталинобод: Комиссариати маорифи 

Тоҷикистон) ва нархи обуна сабт гардидааст [122, 1933, 29 март]. Дар қисмати 

рости рӯзнома дар баъзе аз шумораҳо мундариҷа (анонс)-и «Дар шумораи 

имрӯза» ҷой дода шудааст. Бояд гуфт, ки дар мундариҷа ҳатто маводе, ки дар 

саҳифаи аввали рӯзнома чоп шудааст, зикр гардидааст. Маводи нашрия дар 

шаш сутун ва дар баъзе аз шумораҳо дар ҳафт сутун пешниҳод шудааст. Бо 

мурури замон ва рушди технология шаклу ороиш дар нашрия тағйир ёфтаву 

ба замони муосир мутобиқ гардонида шудааст. 

Истифодаи аксҳо дар нашрияи «Барои маорифи коммунистӣ» (солҳои 

сиюм) хеле кам ба назар мерасад. Аксаран дар маросим ва ё истиқболи ҷашнҳо 

расмҳои портретии В. И. Ленин, К. Маркс, Ф. Энгелс дарҷ гардидааст ва онҳо 

низ хира мебошанд. Ба мушоҳида мерасад, ки мушкилоти техникӣ дар ин самт 

вуҷуд доштааст, вале дар баррасии камбудиҳои соҳа, ё худ танқиди 

шахсиятҳои алоҳида аз карикатура ба таври васеъ истифода шудааст. Масалан, 

дар як шумора (1933, 18 апрел) 18 хабару мақолаи танқидӣ ва ду карикатура ба 

нашр расидааст. Аз ҷумла, дар мақолаи «Хиёнаткорон ба ҷазо гирифтор 

шуданд» аз тафтиши мактаби Беҳбудии Хуҷанд сухан меравад. Ҳангоми 

санҷиш дар ин мактаб камбудиҳои зиёд ошкор гардидааст: дар долон 2 феврал 

касе эълони «имрӯз дарс намешавад»-ро навишта мондааст, чунин эълон 

пагоҳии он рӯз низ пайдо шудааст, вазъи таҳсил дар синфҳои хонандагони 

маҳаллӣ бад аст, омӯзгоре толибаашро ба занӣ гирифтанӣ шудааст, ду нафар 
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муаллим «хулиган» мебошанд, мудири ҳавзаи фирқа 11 пуд ғӯлингро ба 

хонааш бурдааст, мудири хоҷагӣ низ ба моликияти мактаб дастдарозӣ мекунад 

ва ғайра. Карикатура танзи тасвирӣ буда, таъсире, ки он ба хонанда мегузорад, 

аз дигар шаклҳои навишторӣ ва тасвирии рӯзноманигорӣ ба маротиб бештар, 

муҳимтар ва муассиртар мебошад. Аз соли 1939 сифати чопи нашрия беҳтар 

мешавад. Дар саҳифаҳои он суратҳои босифат (бо зерматнҳо), намунаи эҷоди 

адибон, хонандагон ва маводи хуби методӣ бештар шуданд.  

Вобаста ба талаботи замон дар тӯли солҳои гуногун рӯзнома табдили ном 

кардааст. Аз соли 1932 то соли 1938 «Барои маорифи коммунистӣ», аз 7 

ноябри соли 1938 «Газетаи муаллимон», аз соли 1959 «Маориф ва маданият», 

аз соли 1981 боз «Газетаи муаллимон» ва аз соли 1989 «Омӯзгор» номгузорӣ 

шудааст. Табдили ном кардани нашрияҳои даврӣ, бахусус, нашрияҳои соҳаи 

маориф талаби замон будааст. Дар ин хусус муҳаққиқ М. Муродӣ чунин 

андеша дорад: «… онҳо (нашрияҳои соҳавӣ дар назар аст – Н. Н.) дар ҷараёни 

инкишоф вобаста ба рӯҳияи ҷомеа ва ғояи иҷтимоии замон тағйири ном карда, 

мақсаду маром ва вазифаҳои худро ба сиёсати ҳукумату давлати вақт мувофиқ 

гардонидаанд. Ин усул дар шароити имрӯз низ ба назар мерасад» [61, с. 81]. 

Ҳарчанд шумораҳои соли 1932 дастрас нестанд, аз муҳтавои шумораҳои 

соли дувум то андозае мавзуи масъалаҳои баррасишавандаро дар соли аввал 

метавон мушаххас кард, ки пеш аз ҳама, масъалаи маҳви бесаводӣ мебошад. 

Яке аз ҳадафҳои таъсиси рӯзномаи нави соҳавӣ ба мактаб ҷалб намудани 

насли наврас, босаводгардонии тамоми қишрҳои ҷомеа маҳсуб меёфт. Солҳои 

бисту сӣ ва ҳатто чилу панҷоҳ масъалаи маҳви бесаводӣ на танҳо дар 

рӯзномаи мазкур, балки ҳамаи матбуоти даврӣ инъикос мегардид. Яъне, 

босавод гардонидани аҳли ҷомеа дар меҳвари сиёсати Ҳизби коммунист ва 

ҳукумати вақт қарор дошт. Ба таъкиди муҳаққиқ А. Азимов, «Маҳз ҳамин 

матбуот барандаи ақоид ба ҳизбу ҳукумати вақт буданд. Халқ тамоми ниёзҳои 

маънавии худро танҳо аз матбуоти даврӣ бардошт мекард. Матбуот дар солҳои 

сиюм ҳам китоб буду ҳам дафтар ва ҳам алифбои тоҷик гардид. Матбуоти 

даврӣ инъикосгари масъалаҳои доғи рӯз, иқтисодиёт, иҷтимоиёт, фарҳангу 
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илму ирфон ва инқилоби маданӣ гардида буд. Рӯзномаҳоро ҳамчун китоб, 

дастуруламал ва васоити маҳви бесаводӣ истифода мебурданд» [5, с. 6]. 

Аз соли 1933 то нимаи аввали соли 1935 дар бораи маҳви бесаводӣ дар 

ҳар шумораи «Барои маорифи коммунистӣ» навиштаҳои зиёд чоп шудааст. Аз 

нимаи дуюми соли 1935 инъикоси ин масъала то андозае камранг гардидааст. 

Бо вуҷуди ин, то охири солҳои сиюм мавзуи мазкур мунтазам пайгирӣ шуда, 

аз соли 1936 ҳар моҳ ҷадвали маълумоти оморӣ ҷиҳати босаводгардонии аҳли 

ҷомеа барои мулоҳиза ва натиҷагирӣ пешниҳод шудааст. 

Аз љумла, дар мақолаи «Сохтмони мадании Тоҷикистон дар панҷсолаи 

якум» (1933, 4 январ) дар баробари дастовардҳои соҳаи таълиму тарбия ба 

масъалаи маҳви бесаводӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир шудааст. Факту рақамҳое, 

ки дар навиштаҳои он солҳо оварда шудааст, на он қадар эътимодбахш 

мебошанд, зеро аз ҳамдигар фарқ дошта, ба ҳақиқат рост намеоянд. Ба гумони 

инҷониб, ин фарқият аз набудани омори дақиқ ва саҳви техникӣ ба вуқӯъ 

пайвастааст. Бо вуҷуди ин, дар масъалаҳои таълиму тарбия ва 

босаводгардонии ҷомеа пешравӣ ба назар мерасад. Дар мақолаи зикршуда 

омадааст, ки солҳои 1924-1925 дар Тоҷикистон ҳамагӣ 41 муаллим буд, дар 

соли якуми панҷсолаи якум (1928-29) шумораи муаллимон ба 393 ва ҳоло 

(1933) ба 4 ҳазор нафар расидааст. Дар масъалаи мавриди назар - маҳви 

бесаводӣ омадааст, ки дар «4 соли гузашта бесаводии 250236 нафарро нест 

кардем» [122, 1933, 4 январ]. Бисёр рақамҳо ба хотири рапортдиҳӣ мебошанд 

ва охири солҳои сӣ собит мешавад, ки онҳое, ки аз сафи бесаводон ба 

чаласаводон ва баъд ба босаводон гузаштаанд, ҳаққонӣ босавод нашудаанд, 

яъне онҳое, ки курсҳои маҳви бесаводиро хатм мекунанд, соли дигар аз нав 

ҳамчун бесавод ба қайд гирифта шуда, хонданро идома медодаанд. Ҳамин 

тавр, дар роҳи амалӣ сохтани ҳадафи мазкур душвориҳо ба миён омадаанд ва 

ин масъала дар муҳлати муайяншуда ҳалли худро наёфтааст.  

Дар ҳамин мавзуъ як қатор навиштаҳои таҳлилию танқидӣ низ ба нашр 

расидааст, ки мақолаи «Мактаби Шоҳмансур ақиб мемонад» аз ҷумлаи онҳост. 

Дар он паҳлуҳои гуногуни фаъолияти омӯзгорон дар масъалаи босавод 
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гардонидани ҷомеа мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Таъкид 

шудаааст, ки мактаби деҳаи Шоҳмансур дорои ду синф ва хонандагони 

хурдсол буда, ба мушкилоти зиёд рӯ ба рӯст. Мактаб бо барнома, нақшаи кор, 

плани календарӣ таъмин нест. Муаллимон бо салоҳдиди худ дарс гуфта, дар 

як вақт курси шабонаи маҳви бесаводӣ амал мекунад. Мудири мактаб, ки 

таълими курси маҳви бесаводиро ба зимма дорад, ба вазифааш 

бемасъулиятона муносибат мекунад, як ароба ҳезум ва карасини барои курс 

ҷудошударо ба хонааш бурдааст. «Колхозчиёне, ки ба умеди хондан, 

бесаводии худро дур кардан бо дилу ҷон ҷамъ мешаванд, ноумед ба хонаҳои 

худ бармегарданд. Шуъбаи маорифи шаҳр (Сталинобод) аз дидани ин 

камбудиҳо чашм пӯшидааст» [122, 1933, 4 январ]. 

Аз мақолаи «Ҷамъбасти 5-солаи таълими умумӣ дар СССР» маълум 

мегардад, ки роҳбари давлат И. Сталин соли 1925 дар яке аз баромадҳояш зикр 

кардааст, ки «гузаштан ба таълими умумии ҳатмии ибтидоии маҷбурӣ зарур 

аст» [122, 1933, 28 феврал]. Бинобар ин, дар он солҳо баҳри иҷрои ин мақсад 

аҳли маориф фаъолияти пурсамар менамуданд. 

Аз соли 1933 (шумораи №13) инҷониб теъдоди нашри газета нишон дода 

шудааст, ки 5 ҳазор нусхаро ташкил медиҳад. Агар теъдоди мазкурро бо 

теъдоди онрӯзаи омӯзгорон (зиёда аз 5 ҳазор нафар) муқоиса кунем, ки қариб 

ба ҳар муаллим як нусха рост меояд.  

Яке аз махсусиятҳои матбуоти он давра истифодаи зиёди даъвату шиорҳо 

мебошад, ки мазмуну муҳтавои онҳо ба масъалаи маҳви бесаводӣ нигаронида 

шудаанд. Шиори маъмулии «То соли 1937 як нафар бесавод намонад» дар ҳар 

як шумораи рӯзномаи «Барои маорифи коммунистӣ» дида мешавад.  

Мавриди зикр аст, ки нақшаи маҳви бесаводӣ бо сабабҳои муборизаҳои 

сиёсӣ, ғоявӣ, дуалифбоӣ ва амсоли инҳо то охири соли 1937 пурра амалӣ 

нагашт. Вобаста ба ҳамин аз шумораҳои аввали соли 1938 зери рубрикаҳои 

«Дар соҳаи маҳви бесаводӣ» маводи таҳлилию танқидӣ чоп шудааст. Дар 

мақолаи Л. Бард «Рафтори бесаводонаро нисбат ба маҳви бесаводӣ барҳам 

диҳем» (1938, 12 феврал) яке аз сабабҳои қафомонӣ нодурустии кору ҳисоб 
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дониста мешавад. Дар ин маврид мақомот рақамҳои гуногун ва аз воқеият 

дурро пешниҳод кардаанд. Чунончи, ҳоло гӯё 200 ҳазор бесавод ва 150 ҳазор 

чаласавод ҳаст, вале асли воқеаро касе намедонад, зеро ин рақамҳоро 

Комиссариати халқии маориф дар асоси ҳисоботи соли 1936 сохта 

баровардааст. Дар Сталинобод тибқи маълумоти ташкилоти ҳизбӣ 63 бесавод 

мондааст, шуъбаи маорифи шаҳр маълумот пешниҳод мекунад, ки 443 нафар. 

Ҳодисаҳое мешаванд, ки душманони сиёсати давлат дар ҳаққи муаллимон 

рафторҳои ношоиста мекунанд, касе ҷилави онҳоро намекашад. Муаллиф 

сабаби иҷро нашудани супориши ҳизбро дар мавриди барҳам додани бесаводӣ 

то охири соли 1937 ба он вобаста кардааст, ки ба аппарати Комиссариати 

халқии маориф душманони миллат сар халондаанд. Ба ин маънӣ, муаррих М. 

Шукуров менависад: «Кори ташкил намудани муборизаи меҳнаткашон барои 

саводнокӣ боз аз ин сабаб душвор мегардид, ки миллатчиёни буржуазӣ бо 

роҳи фиреб ба органҳои маорифи халқи республика сар дароварда, бо ҳар 

восита кӯшиш мекарданд, ки тадбирҳои Партияи Коммунистӣ ва Ҳукумати 

Советиро дар бобати барҳам додани бесаводӣ вайрон кунанд…» [120, с. 126]. 

Ниҳоят, дар бюрои Кумитаи марказӣ ин масъала баррасӣ шуд, дастур 

доданд, ки то 7 ноябри соли 1938, ҷашни 21-солагии Инқилоби Октябр 

бесаводиро дар байни 18-50-солаҳо барҳам диҳанд. Тавре мебинем, бори аввал 

дар ин бобат аз рӯйи синну сол масъалагузорӣ шудааст. Ҳарчанд ин нақша низ 

иҷро нашуд, ба ҳар ҳол ба хулосаи нисбатан дуруст расидаанд. Зеро 

босаводгардонии саросарии аҳолӣ, ки нахуст ҳизб чунин вазифа гузошта буд, 

ғайриимкон буд. Ҳамин тавр, дар мисоли ин мақола ва масъалаи 

баррасишаванда ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки ҳеҷ масъалаи муҳим, 

аз ҷумла, дар соҳаи маориф бе ёрии ҳукумат ва ҳизби ҳукмрон ҳалли пурраи 

худро нахоҳад ёфт, зеро босавод кардани мардум кори тамоми қишри ҷомеа 

аст.  

14 ноябри соли 1938 қарори КМ ЛКСМ Тоҷикистон «Дар бораи нест 

кардани бесаводӣ ва чаласаводӣ» [122, 1938, 14 ноябр]. чоп шуд ва дар он 
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ташкилотҳои комсомолӣ вазифадор карда шуданд, ки як қисми кори мазкурро 

ба зимма гиранд.  

Мубориза барои маҳви бесаводӣ тибқи декрети В. И. Ленин, аз соли 1923 

шурӯъ мешавад, вале мувофиқи мушоҳидаҳо ин мубориза хеле тӯлонӣ гардид. 

Охирин навишта дар бораи маҳви бесаводӣ қарори СКХ Тоҷикистон ва 

КМ ПК(б) Тоҷикистон «Дар бораи тамоман нест кардани бесаводӣ дар РСС 

Тоҷикистон» (аз 3 феврали соли 1941) 20 феврали соли 1941 чоп шудааст. 

Қайд мешавад, ки дар натиҷаи ғайриқаноатбахш кор кардани КХМ 

Тоҷикистон оид ба иҷрои қарори СКХ Тоҷикистон (аз 14 декабри соли 1938 ва 

аз 16 апрели соли 1939) «Дар бораи дар солҳои 1939-1940 тамоман нест 

кардани бесаводӣ» вазифаи мазкур ҳал нашуда монд. 

Маъракаи маҳви бесаводӣ пурра ба анҷом нарасида бошад ҳам, паёмади 

нек ба бор овард. Аз байни мардуми заҳматкашу одӣ бисёр шахсони босавод 

пайдо шуданд, ки минбаъд дар рушду пешрафти ҷомеа саҳм гузоштанд ва 

тавре муҳаққиқ А. Азимов зикр кардааст: «Барои пешрафти мактабу маориф 

ва ба мактабҳои ҷалб намудани талабагон нақши матбуоти даврӣ хеле бузург 

аст. Маҳз КМ ҲК (б) Тоҷикистон ва Ҳукумати Тоҷикистон аз муъҷизаи давр-

матбуот ба таври бояду шояд истифода бурдааст» [5, с. 40].  

Аз таҳлили мундариҷаи солҳои 30-юми рӯзномаи «Барои маорифи 

коммунистӣ» бармеояд, ки нашрия дар баробари инъикоси яке аз масъалаҳои 

муҳими соҳаи маориф - маҳви бесаводӣ, ҳамчунин, нишон додани усулҳои 

тадрис, беҳтар гардонидани сифати таҳсилот, тайёр кардани кадрҳои омӯзгорӣ 

ва чопи маводи методӣ таваҷҷуҳ кардааст. Муҳаққиқ А. Азимов таъкид 

мекунад: «Рӯзномаҳо дар саҳифаҳои худ усули дарсдиҳӣ, барномаҳои 

таълимӣ, васоити таълимӣ чоп намуда, семинарҳо, курсҳо ташкил 

менамуданд. Рӯзномаҳои «Барои маорифи коммунистӣ», «Васияти Ленин», 

«Газетаи муаллимон», маҷаллаи «Бо роҳи ленинӣ», «Инқилоби маданӣ» ва 

ғайраҳо дар ин самт хеле пешсаф буданд» [5, с. 39]. 

«Барои бардоштани сифати техникумҳои педагогӣ мубориза қатъитар 

карда шавад», «Рафтори корҳои омӯзиши умумӣ дар Лақай-тоҷик» аз ҷумлаи 
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аввалин матолиби калони таҳлилӣ дар мавзуи усулҳои фаъоли таълим ва 

арзёбии дониш мебошанд, ки дар рӯзномаи «Барои маорифи коммунистӣ» 

(1933, 22 январ) чоп шудаанд. 

Дар мақолаи «Муаллим бояд ба ҳар як дарс бо хубӣ тайёрӣ бубинад» 

омадааст, ки дар асоси қарордоди ҳизб аз 25 августи соли 1932 «дар мактабҳои 

ибтидоӣ ва миёна шакли асоси ташкил намудани корҳои омӯзишӣ бояд иборат 

аз дарс додан дар як гурӯҳ бо ҷадвали муайян ва бо ҳайати муқаррарии 

хонандагон бошад… Ин директива протсесси педагогиро бо роҳи дуруст 

андохта, роли роҳбарикунандаи муаллимро махсусан қайд менамояд, инчунин, 

вайро дар ҳаққи сифати кори омӯзиш, дар ҳаққи малака ҳосил намудани ҳар як 

хонанда бевосита масъул месозад» [122, 1933, 2 апрел]. Ин ба он маънист, ки 

дар кори методӣ таваҷҷуҳи асосӣ ба се масъала равона шудааст: 1) дарс додан 

дар як гурӯҳ; 2) бо ҷадвали муайян; 3) бо ҳайати муқаррарии хонандагон.  

Пурсида мешавад, ки оё дар муддати як сол ин ҳадаф иҷро гардид? Оё дар 

ҳақиқат, дарс шакли асосии ташкили машғулияти омӯзишӣ гаштааст? Ба 

ақидаи омӯзгорон ин масъала дуруст ҳаллу фасл нашудааст. 

Бо мақсади иҷрои талаботи мазкур омӯзгорон ҷиддӣ вазифадор карда 

мешаванд: «Дарси бад тайёр кардашуда, дарсе, ки аз тарафи муаллим ба хубӣ 

тайёр карда нашудааст, бояд ҳамчун браки педагогӣ ҳисоб карда шавад ва ин 

хел муаллим – браккор (бадкор) мебошад» [122, 1933, 2 апрел]. Вазифа 

гузошта мешавад, ки барои беҳбудии кори омӯзиш, хусусан, дар гурӯҳҳои 

ҷудогона таъҷилан «методе кор карда шавад, ки мувофиқи хусусияти 

синнусолии хонандагон истифода карда шавад» [122, 1933, 2 апрел]. 

Мақолаи мазкур бо андешаву пешниҳодҳои ҷолибу судманд зарурати 

омодагии муаллим ба дарс, истифодаи асбобҳои аёнӣ, ҷавобгарии муаллим 

барои хуб гузаронидани машғулият имрӯз ҳам аз аҳамият холӣ нест.  

Аз мақолаи М. Кенҷаев «Мубориза барои истеҳсолоти Педакадемияи 

давлатии Тоҷикистон» (1933, 9 апрел) бармеояд, ки ҳамон вақт дар ин 

муассиса 155 донишҷӯ таҳсил карда, 8 профессор, 22 ассистент ба онҳо 

таълим медодаанд. Камбудиҳои фаъолияти педагогии таълимгоҳ ба он 
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иртибот дорад, ки баъзе муаллимон барои осон кардани корашон фақат аз як 

нафар дарсро пурсон мешаванд. Ин усули дурусти таълим намебошад. Барои 

200 нафар донишҷӯ маблағ ҷудо шуда бошад ҳам, танҳо 120 нафар ин 

маблағро дастрас кардаанд. Бояд гуфт, ки соле пеш ин академия дар Тошканд 

амал мекард ва теъдоди китобҳояш 30 ҳазор адад буд. Ҳоло Педакадемияи 

шаҳри Сталинобод 26 ҳазор китоб дорад. 

21 декабри соли 1937 баъди қариб як соли хомӯшӣ, ки бо сабаби воқеаҳои 

сиёсӣ ва душманкобӣ рӯй дода буд, аз нав саҳифаи «Қисми методӣ» эҳё 

гаштааст. Он «Дарс аз паси дарс» ном дошта, дар он методи кор карда 

баромадани дарсҳо оид ба хатти савод аз «Алифбо» дар синфҳои ибтидоӣ 

мавриди истифода қарор гирифтааст. Ҳамин тавр, баъди анҷоми интихоботи 

Совети Олии СССР дар охири соли 1937 ва рӯ ба коҳиш овардани маъракаи 

душманкобӣ мақолаҳои методӣ ва оид ба маҳви бесаводӣ дар газета бештар 

шудаанд. Аз ҷумла, дар гӯшаи «Ба ёрии муаллимон» (1939, 30 январ) мақолаи 

методӣ бо номи «Нутқи зиндаи муаллим» ҷой дода шудааст, ки дар он 

талаботи асосӣ оид ба таълиму тарбия мебошад. Минбаъд дар ҳар шумора 

мақолаҳои методӣ доир ба усулҳои таълим ва таҷрибаи пешқадами омӯзгорон 

чоп шудаанд. 

Таълиму тарбия яке аз масъалаҳои муҳиму фаъолияти на танҳо аҳли 

маориф, балки тамоми қишрҳои ҷомеа мебошад. Аз омӯзиши саҳифаҳои 

рӯзномаи «Барои маорифи коммунистӣ» бармеояд, ки масъалаи мазкур дар 

солҳои гуногун таваҷҷуҳи ҷомеа ва ҳукуматро ба худ ҷалб кардааст. Ќарор 

«Дар бораи манъ кардани ба тамошои шабона даромадани бачаҳо»  

Қарори маҷбурии Совети шаҳрии Сталинобод 

 (аз 8-уми декабри соли 1936, №12, шаҳри Сталинобод) 

Ба сабаби он ки аз тарафи маъмурияти тамошогоҳҳо барои ба тамошои 

шабона даромадани бачаҳо рухсат дода мешавад, Совети шаҳрии Сталинобод 

қарор мекунад: 
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1. Даромадани тамоми бачаҳое, ки то 16 сол нарасидаанд, ба тамошое, ки 

аз соати 8 бегоҳӣ сар карда мешавад (тамошоҳо дар театр, кино, клуб, сирк, 

эстрада ва ғайра) манъ карда шавад. 

2. Ба маъмурияти ҷойҳои тамошо, ки барои даромадани бачагон ба 

тамошои шабона рухсат додаанд, ҷазои маъмуриятӣ монда шавад – штраф то 

100 сӯм ва ё кори маҷбурӣ то 30 рӯз. 

3. Назораткунӣ аз болои иҷро кардани ин қарор ба органҳои милитсия ва 

шуъбаи шаҳрии маорифи халқ супорида шавад. 

4. Ин қарор баъд аз ду рӯз аз вақти чоп шудани ӯ ба қувва даромада ва дар 

миқёси шаҳри Сталинобод паҳн карда мешавад. 

Раиси Совети шаҳр: Розиқов 

Ҷонишини котиби масъул: Витко» [122, 1937, 3 январ]. 

Тавре мебинем, баъзе мушкилоти имрӯзаи ҷомеа зиёда аз 80 сол пеш низ 

ҷой доштааст. Мавзуи мазкур дар саҳифаҳои газетаи «Барои маорифи 

коммунистӣ» минбаъд низ пайгирӣ шудааст. Баъди гузашти солҳо давлати 

соҳибистиқлоли Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

масъулияти падару модар дар таълиму тарбия фарзанд»-ро қабул кард (соли 

2011), ки дар асоси он дар вақти шабона (аз 20.00 то 6.00 – вақти зимистона ва 

аз 22.00 то 6.00 – вақти тобистона) дар кӯча сайругашт кардан ва ба ҷойҳои 

дилхушӣ ворид гаштани наврасон манъ карда шудааст. 

Оид ба усулҳои тарбия мақолаҳое низ ҷой дода шудаанд, ки оҳанги 

пешниҳоду дархост, маслиҳат ва интиқодӣ доранд. Дар ин маврид мақолаи 

«Аз таҷрибаи муаллим» хеле ҷолиб мебошад. Дар он зикр шудааст, ки дар 

мактаби рақами 1-и пойтахт Содиқов ном бача мехонд, дарсгурез, беинтизом 

буд ва аз дуздӣ ҳам рӯй намегардонд. Муаллиф мақола, муаллими мактаби 

зикршуда Ҷабборӣ қисса мекунад, ки аз оғози соли равон тарбияи ӯро бо 

ташаббуси хеш ба зимма гирифтааст. Сабаби ин ҳолатро муаллим дар он 

медонад, ки тарбияи муаллимони пешина ба талабот ҷавоб дода наметавонист. 

Ҳатто онҳо қароре баровардаанд, ки Содиқов бо сабаби «ислоҳнашавӣ» аз 

мактаб бароварда шавад. Воқеан, то ба имрӯз баъзе муаллимон ва роҳбарони 
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мактабҳо роҳи ягонаи аз хонандагони дарсгурез, бетарбия ва бадхон халос 

шуданро аз мактаб дур кардани онҳо медонанд. То ба ҳол дар шаҳри Душанбе 

ҳодисаҳои аз як мактаб ба мактаби дигар ронда шудани хонандагон ба назар 

мерасад. Дар натиҷаи саъй ва кӯшиши омӯзгор хонандаи зикршуда ба сафи 

пешқадамон дохил шуд. Хулоса, «ҳама гап – хуб шудан ва бад шудани талаба 

ба гардани муаллим ва инчунин ба падару модар вобаста мебошад» [243]. 

Ҷабборӣ дар мақолаи дигари худ «Зарбдорӣ шарафи ман аст» ба ин 

мавзуъ баргашта, қайд мекунад, ки яке аз нишонаҳои зарбдорӣ ба пеш 

кашидани хонандагони қафомонда аст ва талабаеро мисол меорад, ки чӣ тавр 

ӯро касе ба роҳи рост дароварда натавонист, тарбияи хонандаро ба зиммаи худ 

гирифта, ба сафи пешқадамон даровард. Маслиҳат медиҳад, ки пеш аз ҳама, бо 

бача муносибати хуб доштан лозим аст. Вақте хонанда тарбия дидааст, 

хонишаш ҳам хуб мешавад. Аз 32 нафар хонандаи синфи ӯ 17 нафарашон 

аълохон будаанд. Ҳамон солҳо (1936-37) ҳаракати стахановӣ дар мамлакат авҷ 

гирифта буд. Аз муҳтавои мақола бармеояд, ки аҳли маориф низ аз ин ҳаракат 

дар канор намондааст. Стахановчигӣ, яъне, ба натиҷаҳои истеҳсолии баланд 

ноил гаштан дар байни аҳли маориф низ ҳамовозӣ пайдо карда буд. 

Муаллимон шумораи хонандагони аълохонашонро зиёд мекарданд ва барои 

ин дастовардҳояшон бо мукофоту унвонҳо қадр мешуданд.  

Баъди соли 1940 ба масъалаи тарбия ва робитаи мактаб бо волидон 

таваҷҷуҳи бештар равона шудааст. Мақолаи З. Расулӣ «Падару модар ба 

тарбияи бачаҳои худ ҷавобгаранд» аввалин мавод дар мавзуи зикршуда 

мебошад. Қайд мегардад, ки «дар кори таълим додан ва тарбия кардани бачаҳо 

чӣ қадар ҷавобгарии мактаб ва муаллим калон бошад, ҳамон қадар падару 

модар ҳам ба ин кор ҷавобгаранд. Барои он ки бачаҳои мо дар ҳақиқат нағз 

хонанд, дар мактаб ва берун аз мактаб интизомнок бошанд, дар ин ҷо алоқаи 

падару модарон бо мактаб, бо муаллимон як ҷо корбарии онҳо зарур аст… 

Ҳатто чунин падару модарон ҳастанд, ки ба ҷойи хонондан ва тарбия кардани 

бачаҳои худ ба хондани онҳо монеъгӣ мекунанд, бачаҳои худро ба корҳои 

хоҷагии худ банд карда, аз мактаб мемонанд…» [211]. 
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Дар суханронии раиси СКХ РСС Тоҷикистон М. Қурбонов [122, 1941, 1 

январ]. қайд шудааст, ки нишондоди анҷумани 18-уми ҳизб оид ба таълими 

ҳатмии 7-сола дар деҳот ва 10-сола дар шаҳр то охири панҷсолаи савум (1942) 

бояд анҷом дода шавад. Корҳои тарбиявиро на танҳо бо шогирдон, балки бо 

падару модарон низ бурдан лозим аст. Бо падару модарон оид ба масъалаи 

тарбияи фарзандон лексия ташкил бояд кард. Чунин чорабинӣ аллакай дар 

Сталинобод (ҳоло Душанбе), Ленинобод (ҳоло Хуҷанд), Панҷакент, Ӯротеппа 

(ҳоло Истаравшан), Конибодом гузаронида шуд. Ҳамчунин, роҳбари ҳукумат 

изҳор доштааст, ки баъзе муаллимон чунон дарси зиёд ба уҳда мегиранд, ки ба 

кори тарбия вақт намеёбанд. Масалан, директори мактаби миёнаи нопурраи 

деҳаи Чорбоғ, ноҳияи Варзоб Ҳусейнов ҳар рӯз 8 соат дарс медодааст. 

Пурсида мешавад, ки вай кай ба кори тарбия вақт меёбад? 

Мавриди зикр аст, ки он ҷӯшу хурӯши худшиносие, ки дар солҳои бистум 

вуҷуд дошт, дар солҳои сиюм ба оғози муборизаҳои сиёсӣ ва душманҷӯӣ аз 

миён рафт. Дар матбуот танқиди ғаразнок, хушку холӣ ҷойи онро гирифт. Дар 

соле, ки рӯзномаи «Барои маорифи коммунистӣ» арзи вуҷуд кард, рӯҳи 

худшиносии миллӣ дар матбуот аз байн рафта буд. Аниқтараш ин рӯҳияро 

саркӯб карданд. Саҳифаҳои газетаҳо, аз ҷумла, «Барои маорифи коммунистӣ» 

аз танқид пур буд. Вале онҳо асосан аз танқиди шахсҳо, корӣ, сиёсӣ ва ғаразҳо 

иборат буд. Ҳатто сарлавҳаи хабару мақолаҳо ба монанди «Унсури бегона ба 

вазифаи муаллимӣ» [122, 1933, 4 январ]. «Сирри сарпӯшидаи як хиёнаткор» 

[122, 1933, 28 феврал]. маънии танқидӣ доштанд. Бояд таъкид намоем, ки 

бештари хабару мақолаҳои танқидии аввали солҳои сиюм бо имзоҳои мустаор 

чоп шудаанд. Сабаби инро муҳаққиқ Муҳаммадшариф Рустамзода чунин шарҳ 

додааст: «Бо боварӣ метавон гуфт, ки маводи танқидии сиёсӣ, идеологие, ки 

солҳои аввали таъсиси нашрияи аҳли маориф саҳифаҳои онро то андозае хира, 

хушку берӯҳ кардаанд, ғайриихтиёри аҳли эҷод ва роҳбарияти ҳамонвақтаи 

соҳа, омӯзгорону шогирдони мактабҳо дар асоси талаботи сиёсии онвақтаи 

мамлакат ба вуҷуд омадаанд» [218]. Пай мебарем, ки дар аксари хабару 

мақолаҳои он замон калимаву ибораҳои шиормонанд, даъватӣ истифода 
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шудаанд. Шиори «Устоди ҳақиқии корҳои педагогӣ дар панҷсолаи дувум 

вазифаи қаҳрамонии ҳар як муаллим мебошад» дар чандин мақола истифода 

шудааст. Ҳатто дар сарлавҳаи матолиби таълифшуда ба ҷазо кашидани 

гунаҳкорон талаб карда мешавад. «Ба хиёнаткорон ва вайронкунандагон зарба 

дода шавад» [122, 1933, 24 апрел]. Дар охири чунин хабарҳо аксар вақт аз 

мақомоти тафтишотӣ дархосту талаб мешавад, ки факти мазкурро омада 

санҷанд ва гунаҳкорро ба ҷазои сахт кашанд. 

Аз охири соли 1933 то соли 1935 навиштаҳои танқидӣ коҳиш ёфта, ба 

ҷойи он маводи бадеӣ ва репортажу лавҳаҳо дарҷ шудаанд. Соли 1935 ҳангоми 

баррасии мушкилот аз жанрҳои бадеии публитсистӣ истифода гардида, ба 

зери чунин мақолаҳо («Ҷинояткорон», «Об аз сар лой») имзоҳои «Фотеҳ» ё 

«Ниёзӣ», «Қ. Маърифат», «Самад Ғанӣ» гузошта шудааст. 

Соли 1937 масъалаи танқид ва ошкоркунии душманони сохти Шуравӣ авҷ 

мегирад. Вобаста ба он ки дар оғози сол маводи пурсиш ва айбдоркунии 

гурӯҳҳои зиёнкор, ҷосусони империализм дар тамоми нашрияҳо чоп 

мешуданд, дар рӯзномаи «Барои маорифи коммунистӣ» низ чунин навиштаҳо 

зиёд ба мушоҳида мерасад. Дар шумораи моҳи августии соли 1937 дар 

навиштаҳои коркунони ҳизбӣ ва ҳукуматӣ «гуноҳҳо»-и як қатор фарзандони 

миллати тоҷик, аз ҷумла, Шириншоҳ Шотемур «фош» карда мешавад. 

Дар рӯзномаи «Барои маорифи коммунистӣ» фаъолияти Комиссариати 

маориф низ зери танқид қарор дода шудааст. Аз ҷумла, дар мақолаи мухбири 

«Правда» «Душманони халқи тоҷик» [122, 1937, 18 сентябр], ки тавассути 

телеграф фиристодааст, қайд мешавад, ки бо айби комиссари маориф Ҳасанов 

ва раиси СКХ Раҳимбоев дар системаи маориф хиёнаткорон дохил шудаанд, 

кори маҳви бесаводӣ кашол ёфта, ҳоло ҳам 30 дарсади аҳолӣ бесаводанд. Дар 

мақолаи дигараш ин мухбири газетаи марказӣ бори дигар роҳбарони 

Тоҷикистонро ба миллатчигӣ айбдор кардааст ва хулоса мешавад, ки «вақти 

он расидааст, ки дар Тоҷикистон ба таври қатъӣ ба торумор кардани тӯдаи 

миллатчиён сар кард» [122, 1937, 21 сентябр].  
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Ба назар мерасад, ки мақолаҳои фармоишии марказ ба осиёби 

хабаркашону мунаққидони беинсофи маҳаллӣ об рехтааст. Вобаста ба ин дар 

њар шумора хабару мақолаҳои зиёди сиёҳкунанда ҷой дода шудаанд. Ба ҳамин 

монанд А. Л. Бухоризода (1937, 30 сентябр) дар мақолааш навиштаҳои 

Мирзозодаро аксулинқилобӣ, буржуазӣ, худи ӯро пайрави Бектош меномад. 

Дар шумораи 4 октябри ҳамин сол бошад, бо имзои мустаор нависандагон 

Сотим Улуғзода ва Раҳим Ҷалил  ҳамчун унсури ноустувор танқид шудаанд. 

Ҳамин тавр, хабару мақолаҳо оид ба танқиди душманони халқ ва фошсозии 

унсурҳои бегона ҷой дода шудаанд.  

Соли 1938 боз ҳамон мухбири «Правда» В. Верховенский роҳбарияти 

КХМ Тоҷикистонро ба миллатчигӣ ва эътибор надодан ба омӯзиши забони 

русӣ, қасдан кам кардани соатҳои фанни мазкур айбдор мекунад. Чанд нафар 

омӯзгорон аз маҳалҳо дар шумораҳои минбаъда ин мухбирро тарафдорӣ 

кардаанд. Газета бошад, барои ислоҳи вазъ чанд навиштаҳои методиро оид ба 

омӯзиши забони русӣ ҷой додааст.  

Ҳамин тариқ, давраи сиёсатбозї ва душманкобӣ аз соли 1936 то соли 

1938 дар саҳифаҳои нашрия инъикос ва идома ёфтааст.  

Газетаи «Барои маорифи коммунистӣ» 7 ноябри соли 1938 дар пайравӣ бо 

«Учительская газета» номи «Газетаи муаллимон»-ро мегирад. Як сабаби ин 

дар он аст, ки вазифаи муҳими ҷомеаи ҳамонвақта – тарбияи одами советӣ, 

босаводгардонӣ, мустаҳкам гардондани идеологияи давлати Шуравӣ, 

мубориза бар зидди душманони сохти Шуравӣ то андозае ҳалли худро ёфт. 

«Газетаи муаллимон» ба вазифаи аслии хеш рӯй овард. 

Баъди сард шудани даҳсолаи муборизаҳои ақидавӣ аз соли 1938 то 

нимсолаи аввали соли 1941 барои анҷоми андешаҳои созанда шароит ба вуҷуд 

омад. Мавриди зикр аст, ки дар давоми ду даҳсола омӯзгорони тоҷик дар ягон 

ҷаласаи умумӣ ҷамъ наомада буданд. Бо сабаби тӯлонӣ ва ҳатто ғайриимкон 

гаштани иҷрои барномаи маҳви бесаводӣ зарур буд, ки дар ин бора ба ягон 

қарор оянд. Дар ин маврид муњаќќиќ М. Рустам менависад: «Гуфтан мумкин 

аст, ки як сабаби иҷро нашудани нақшаи маҳви бесаводӣ амалан дуалифбоӣ ва 
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сеалифбоӣ гаштани шаҳрвандони Тоҷикистон мебошад. Мардуми маҳаллиро 

зарур меомад, ки баробари саводи кӯҳнаашон ба хатти аҷдодӣ алифбои лотинӣ 

омӯзанд ва барои зарурияти зиндагӣ хатти русиро низ ёд гиранд. Мардуми рус 

бошанд, амалан аз омӯзиши забони тоҷикӣ дур монданд, зеро онҳоро лозим 

меомад, ки боз хатти лотиниро омӯзанд» [87, с. 235]. 

28 декабри соли 1938 дар Москва ҷамъомади омӯзгорони пешқадам 

баргузор шуд. Инъикоси он дар матбуот, бахусус, «Учительская газета», ки аз 

ташаббускорони ин ҳамоиш буд, ба фаъолияти омӯзгорони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ таъсири мусбат расонд ва онҳо дар орзуи ташкили чунин 

ҷамъомад буданд. 14 майи соли 1939 дар рӯзномаи «Газетаи муаллимон» 

Укази Президиуми Шурои Олии ИҶШС «Барои кори хуби таълиму тарбиявӣ 

ва ба ҳаёти ҷамъияти деҳот иштирок намудан» [122, 1939, 14 май] муаллимони 

деҳот бо мукофотҳои давлатӣ қадр шуданд, ки дар байни онҳо аз Тоҷикистон 

бо ордени Ленин – 6 нафар, бо ордени «Байрақи Сурхи Меҳнат» – 8 нафар, бо 

ордени «Нишони Фахрӣ» – 15 нафар, бо медали «Барои меҳнати шуҷоатнок» – 

15 нафар, бо медали «Барои меҳнати шоён» – 20 нафар ва ҷамъ 64 муаллими 

деҳот мебошанд. Чунин қадрдонӣ ба раванди баргузор шудани ҷамъомади 

омӯзгорони Тоҷикистон мусоидат кард.  

Дар сармақолаи «Газетаи муаллимон» (1939, 2 июл) «Съезди 

республикавии муаллимон», ки чопи он дар рӯзи баргузории нахустин 

Анҷумани омӯзгорони Тоҷикистон иттифоқ афтодааст, зикр мешавад, ки «Дар 

айни замон Республикаи Тоҷикистон дорои 4682 мактаби ибтидоӣ, миёнаи 

нопурра ва миёна буда, дар онҳо 252 ҳазор фарзандони меҳнаткашон хонда 

истодаанд… Бо орден ва медалҳои Союзи Советӣ мукофотонида шудани зиёда 

аз 4 ҳазор нафар муаллимони мактабҳои қишлоқ, аз ҷумла, 64 нафар 

муаллимони республикаи мо чи хел хизмати намоён нишон дода истодани 

муаллимони халқии моро исбот мекунад» [122, 1939, 2 июл]. Дар сармақола 

инчунин як қатор норасоиҳо, пеш аз ҳама, роҳбарии дуруст накардани 

Комиссариати халқии маориф ва мақомоти поёнии он ба мактаб, норасоии 
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адабиёти педагогӣ, методӣ, китобҳои дарсӣ, муҷаҳҳаз набудани кабинетҳои 

таълимӣ ва ғайра зикр гаштаанд.  

Дар хабари нашрия (1939, 14 июл) омадааст, ки 2 июли соли 1939 дар 

Хонаи аскарони сурх Анҷумани муаллимони аълочии Тоҷикистон бо 

иштироки зиёда аз 300 нафар омӯзгори пешқадаму ордену медалдор, 

омӯзгорон – вакилони ШО РСС Тоҷикистон баргузор гардид ва он се рӯз 

идома ёфт. Дар он роҳбарони сатҳи аввали ҳизбу давлат ва Ҳукумати 

Тоҷикистон, шоирони ордендор Лоҳутӣ, Деҳотӣ, Турсунзода иштирок карданд 

ва ин аз эътибори роҳбарияти ҷумҳурӣ ба чорабинӣ ва аҳли маориф дарак 

медиҳад. Рӯзномаи анҷуман аз як масъала – «Дар бораи ҷамъбасти соли 

хониши 1938-1939 ва вазифаҳои соли таҳсили нави 1939-1940» иборат буд. 

Рӯзҳои дигар дар ҷамъомад музокираҳо идома ёфта, роҳбарони ҳизбу ҳукумат, 

шоирон Лоҳутӣ, Деҳотӣ баромад карданд. Рӯзи охирин – 4 июл аз номи 

мактаббачагон Мамлакат Наҳангова, пионери ордендор, омӯзгорони 

пешқадамро табрик гуфта, албоми тайёркардаи хонандагони мактаби рақами 

19-и пойтахтро тақдим кард. Шоми ҳамон рӯз вакилони анҷуманро Ҳукумати 

ҷумҳурӣ дар боғи ҳукуматӣ қабул ва ҳозиронро аз номи ҳизбу ҳукумат Раиси 

Совети комиссарони халқ М. Қурбонов табрик гуфта, Укази Президиуми ШО 

Тоҷикистон дар бораи бо грамотаҳои фахрӣ ва туҳфаҳои қиматбаҳо 

мукофотонидани 120 нафар омӯзгори пешқадам қироат шудааст.  

Нахустини Анҷумани муаллимони ҷумҳурӣ дар сатҳи баланд баргузор 

шуд ва манфиатбор буд. Мутаассифона, оғози Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941) ба 

иҷрои як қатор нақшаҳои муҳим халал расонд. Омӯзиши таҷрибаи Анҷумани 

якуми омӯзгорони ҷумҳурӣ, ки баъди бист соли барқарории ҳукумати Шуравӣ 

доир гардид, аз аҳамият холӣ нест, зеро он идомаи фаъолияти бошарафи аҳли 

маориф маҳсуб меёбад. Воқеан, он вақт анҷумани якум дар саҳифаҳои 

«Газетаи муаллимон» нисбат ба анҷуману ҷамъомадҳои баъдинаи аҳли 

маориф ба таври васеъ инъикос ёфтааст.  
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Мавриди зикр аст, ки соли 1941 нашрияи «Газетаи муаллимон» 24 

шумора ба табъ расиду бо оғози Ҷанги Бузурги Ватанї фаъолияти он қатъ 

гардид. 

Аз омӯзиш ва таҳлили осори донишмандон ва пажуҳишгарони таърихи 

матбуоти тоҷик бармеояд, ки дар саргаҳи таъсиси аввалин матбуоти миллии 

тоҷикӣ маорифпарварон қарор доштанд. Сабаби инро муҳаққиқ М. Муродӣ 

чунин шарҳ медиҳад: «Аввалан, мақсад ва маслаки ин соҳа, (соҳаи маориф – 

Н.Н.) ки равшангароӣ аст, ба табиат ва аҳдофи рӯзноманигорӣ шабоҳат дорад, 

яъне маориф бидуни матбуот ва матбуот бе масъалаҳои маориф вуҷуд дошта 

наметавонад; баъдан, маорифи кишвар аз бунёдгузорони матбуоти даврии 

тоҷик аст, аввалин нашрияҳои даврӣ маҳз бо иқдом ва кӯшишҳои аҳли маориф 

рӯйи чоп омадаанд; солисан, аудиторияи нашрияҳои соҳаи маориф нисбатан 

зиёд буда, ағлаб рисолати маърифатҷӯйӣ ва равшангароӣ доранд» [61, с. 82]. 

Бояд гуфт, ки нахустин рӯзномаи аҳли маорифи кишвар «Барои маорифи 

коммунистӣ» (ҳоло «Омӯзгор»), ки бо таъсири аввалин маҷаллаҳои соҳавии 

«Дониш ва омӯзгор», «Дониш – биниш» ва «Раҳбари дониш» рӯйи чоп омад ва 

аз оғози таъсисёбӣ ҳамқадами замон будааст ва инро ҳам дар ном ва ҳам дар 

мазмуну мундариҷаи он баръало мушоҳида кардан мумкин аст, зеро дар 

марҳилаи ташаккулёбӣ инъикоси масъалаҳои муҳими мактабу маорифро дар 

асоси идеологияи Ҳизби коммунист ба роҳ монда, дар татбиқи он нақши 

муҳим гузоштааст.  

Дар робита ба ин, ҷойгоҳи нашрия дар баррасиву арзёбии масъалаҳои 

инқилоби маданӣ – маҳви бесаводӣ, фарогирии насли наврас ва наслҳои 

ҷавону калонсол ба таҳсил, таълиму тарбия, таълифу чопи китобу барномаҳои 

таълим, таъмини муассисаҳои таълимӣ бо кадрҳои омӯзгорӣ, усулу шеваҳои 

таълим, тарғибу ташвиқи таҷрибаи омӯзгорони пешқадам, баланд бардоштани 

савияи касбии омӯзгорон ва амсоли инҳо баръало мушоҳида мегардад.  

Соли 1938 нашрияи «Барои маорифи коммунистӣ» ба «Газетаи 

муаллимон» табдили ном кард. Бо ин нашрия як навъ аз муборизаҳои сиёсӣ 

раҳо ёфта, ҳамчун нашрияи соҳавӣ мавзуву мундариҷаи худро ба шакл 
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даровард, таваҷҷуҳашро бештар ба масъалаҳои соҳа, бахусус, роҳҳои баланд 

бардоштани раванди таълиму тарбия ва самаранок гузаронидани кори 

муаллимон равона кард. 

 

1.2. Марҳилаҳои инкишоф ва таҳаввули нашрияи «Омӯзгор» 

 

Оғози Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1941 – 1945) ба инкишофи соҳаҳои 

гуногуни ҳаёти иҷтимоию сиёсӣ ва иқтисодию фарҳангии мардуми ИҶШС, аз 

ҷумла, Тоҷикистон таъсири манфӣ расонид. Бинобар мушкилоти молиявӣ ва 

камбуди маводи полиграфӣ қисме аз нашрияҳои даврӣ, аз ҷумла, «Газетаи 

муаллимон» фаъолияташро дар солҳои ҷанг муваққатан қатъ кард.  

Шумораҳои баъдиҷангии рӯзнома бо имзои муҳаррири масъул А. Л. 

Бухоризода чоп шудааст ва мундариҷаи онро аслан баррасии масъалаҳои 

соҳаи маориф фаро гирифтааст. Дар соли 1946 14 шумора чоп шуда, сифати 

чоп ва муҳтавои мақолаҳо ба назари мо чандон хуб нест, ки ин сабабҳои 

обективӣ ва субективӣ низ дорад.  

Дар муроҷиатномаи «Газетаи муаллимон» ба хонандагон омадааст: «Ин 

шумораи якумин аст, ки шумо ба даст даровардед. Газета ба ғайр аз он ки ба 

ёрдами муаллимони ҷавон, муаллимони фанҳои ҷудогона, директорон ва 

мудирони маорифи халқӣ материалҳои методӣ ва роҳбарикунанда медиҳад, 

дар шумораҳои худ муваффақиятҳои соҳаҳои ҷудогонаи маорифи халқиро ба 

таври васеъ паҳн намуда, барои норасогӣ ва камбудиҳои кор ва рафтори 

органҳои маорифи халқ ва мактабҳо мубориза мебарад» [122, 1946, 1 сентябр]. 

Дар ҳамин шумора табрикоти вазири маорифи РСС Тоҷикистон Ҳ. У. Содиқов 

бо номи «Вазифаҳои соли нави таҳсил» дарҷ гардида, зикр мешавад, ки 

«вазифаҳои муҳимтарини органҳои маорифи халқ дар соли таҳсили 1946-1947 

комилан ба амал баровардани чорабиниҳои пешбиникардаи пленуми XIX 

Комитети Марказии ПК(б) Тоҷикистон мебошад. Пленум аз органҳои 

маорифи халқ талаб мекунад, ки мактабҳоро ба тартиб дароваранд, ба қадри 

кифоя муаллимони ихтисоснок тайёр кунанд, мактабҳоро бо таҷҳизот, 
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программа, китоб ва дигар анҷоми зарурӣ таъмин намоянд ва дар мактабҳо 

сифати таълимро беҳтар кунанд. Иҷрои қонуни ҳукуматӣ таълими умумии 

ҳатмии кӯдакон аз вазифаҳои муҳимтарин мебошад» [227]. 

Дар робита ба ҳамин аз сармақолаи «Қонуни таълими умумии ҳатмӣ 

бечунучаро иҷро карда шавад» маълум мешавад, ки ҳамон сол бо вуҷуди оғози 

соли нави таҳсил на ҳамаи мактабҳо супоришҳоро иҷро карданд, фарогирии 

кӯдакони синни мактабӣ на дар ҳама ҷо хуб роҳандозӣ гардидааст: «То 1 

сентябр бояд 50 дарсади ҳезум ба мактабҳо кашонда мешуданд, ин супориш 

иҷро нашудааст. Ақаллан 80 дарсади кӯдакони синни мактабӣ ба таълим ҷалб 

нашудаанд. Дар ноҳияҳои вилояти Ленинобод, Ғарм вазъ хуб нест. 1 сентябр 

дар Қӯрғонтеппа бо сабабҳои гуногун 8 мактаб ба кор сар накард. Аз соли 

равон бояд ҳафтсолаҳо ба мактаб ҷалб мешуданд, вале ин масъала низ пурра 

ҳалли худро наёфтааст. Дар районҳои Ӯротеппа ва Колхозчиён чунин 

ҳолатҳои тоқатнопазир дида мешаванд» [122, 1946, 10 сентябр]. Баъд аз ин дар 

шумораҳои дигари газета бо шиори «Сифати кори мактабҳоро беҳтар 

мекунем!» навиштаҳо ҷой дода шудаанд.  

Яке аз масъалаҳои муҳим аз оғози соли нави таҳсили 1946 иҷрои қонуни 

таълими умумии ҳатмӣ, ҷалби пурраи ҳафтсолаҳо ба мактаб маҳсуб меёфт. Ба 

сарпарастӣ гирифтани мактабҳо аз масъалаи дигари муҳим дониста мешавад, 

зеро баъди ҷанг вазъи моддии мактабҳо нигаронкунанда буд. Дар ин давра 

барои сабук кардани сарбории хонандагон бори аввал аз китобҳои дарсӣ ва 

барномаҳои фанҳои алоҳида баъзе мавзуъҳо ихтисор ва рӯйхати онҳо дар 

рӯзнома оварда шудааст. 

Таъсиси мактаб-интернатҳо ва таваҷҷуҳ ба онҳо дар Тоҷикистон дар 

солҳои ҷанг (1943) бештар гаштааст ва дар «Газетаи муаллимон» зери 

рубрикаи «Мустаҳкам кардани интернатҳо – мубориза барои кадр мебошад» 

(аз 10 сентябри соли 1946) хабару мақолаҳо чоп гардидааст. Дар мақолаи Н. 

Баҳромӣ «Хонандагони синфҳои болоӣ дар мактабҳо нигоҳ дошта шаванд» 

таъкид мешавад, ки «Мувофиқи қарори ҳукумати иттифоқ ҳамаи интернатҳои 

мактабии республика бояд 2000 нафар хонандагонро дар бар гиранд. Аммо 
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ҳоло ҳам як қатор мудирони шуъбаҳои вилоятии маориф ба ин масъалаи 

ниҳоят муҳим бемасъулиятӣ нишон дода истодаанд, соли ҷорӣ (1946 – Н.Н.) 

1356 нафар талаба қабул кардааст» [135]. Муаллиф изҳори таассуф кардааст, 

ки ба интернатҳои буҷетӣ кадрҳои маҳаллӣ ва кӯдакони маҳаллӣ кам ҷалб 

мегарданд. Ба назар мерасад, ки мардуми маҳаллӣ дар ин бора иттилооти кофӣ 

надоштаанд. Яке аз сабабҳо ин ба тарбияи кадрҳо таваҷҷуҳ надоштани 

ҳокимиятҳои маҳаллӣ аст, яъне он солҳо ба тарбияи мутахассисон аз ҳисоби 

маҳаллҳо он қадар таваҷҷуҳ намешудааст.  

Яке аз иқдомҳои баъдиҷангии нашрия ин робита бо хонандагон ва 

ташкили вохӯрӣ ва саволу ҷавобҳо мебошад. Дар хабари «Маҷлиси 

хонандагон»-и «Газетаи муаллимон»» (1946, 26 ноябр) дарҷ гардидааст, ки 

мулоқоти хонандагон бо коркунони газета баргузор гардид. Сардори 

управленияи мактабҳои Вазорати маориф Мушат суханронӣ карда, вазифаҳои 

навбатии газетаро муайян ва баъзе норасоиҳо; кам будани мақолаҳои методӣ, 

набудани шуъбаҳои (рубрика) «Ҳаёти мактаб», «Дар мактабҳои республика», 

«Таҷриба», «Ба ёрии муаллимони ҷавон» ва ғайраро зикр намудааст. Қайд 

шудааст, ки дар шаш шумораи охирин 95 мақола чоп шуда, аз он 30-тоаш 

методист, ки ин басанда нест. Дар робита ба ин масъала баъди шумораи 

мазкур «Саҳифаи методӣ» таъсис ёфта, теъдоди мақолаҳои методӣ афзудааст. 

Шояд нарасидани чунин мақолаҳо бо забони тоҷикӣ сабаб шудааст, ки аз 

навиштаҳо бо забони русӣ истифода кардаанд, онҳоро ба тоҷикӣ тарҷума 

карда, дар рӯзнома ҷой додаанд. Аз ҷумла, дар шумораи 5 октябри соли 1946 

муаллифи чор мақолаи методӣ Ф. Б. Беспалтсев «Таълими ибтидоии 

хатнависӣ», Н. Кудряшева, ходими илмии ИТИМ «Тарзи пурсиш аз талабагон 

дар вақти дарс», В. М. Зинов, муаллими хизматнишондодаи республика «Ҳал 

кардани масъалаҳои геометрия дар синфҳои VI», М. Пекар, ходими илмии 

ИТИМ «Ҳал кардани масъалаҳои физика» ва ғайра русзабонон мебошанд.  

Дар солҳои 1946-48 бештар мақолаҳои методии Н. Маъсумӣ, С. Улуғзода, 

Ш. Ниёзӣ, С. Табаров, А. Эшонҷонов, М. Шукуров рӯйи чоп омадаанд. 

Чунончи, дар шумораҳои аввали соли 1947 пайи ҳам шаш мақолаи методии Н. 
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Маъсумӣ «Дарс ва протсесси педагогӣ» [174]. чоп шудааст. Мақолаи методии 

мудири кабинети биологияи Институти такмили ихтисоси муаллимон Э. 

Фузайлов «Аҳамияти экспедитсия барои омӯхтани фанҳои табиатшиносӣ» 

[230] ҷолибу хонданӣ маҳсуб меёбад.  

Дар мақолаи устод Айнӣ «Масъалаи кадррасонӣ масъалаи таъхирнопазир 

аст» вазифаҳои маориф, мактаб ва фаъолияти «Газетаи муаллимон» мавриди 

таҳлил қарор гирифтааст: «Акнун ду калима дар бораи «Газетаи муаллимон». 

«Газетаи муаллимон» хеле хуб аст… Аммо алоқаи газета бо мактабҳо, 

хусусан, бо мактабҳои район ва қишлоқҳои дурдаст кам аст ва агар баъзе 

мухбирон дар бораи ягон мактаб хабаре нависанд ҳам, тасодуфӣ аст. Бояд 

«Газетаи муаллимон» вақт-вақт ба районҳо мухбирони сайёри махсус 

фиристода истад, бояд ин мухбирон дар ҳар як чоряки таҳсил, ҳар як мактабро 

аз назар гузаронанд, дар бораи муваффақият ва камбудиҳои мактабҳо бо 

фактҳои муайян маълумот диҳанд. Газета ба асоси он фактҳо барои 

муаллимон маслиҳат диҳад ва ёрӣ расонад» [130]. Дар ҳақиқат, устод Айнӣ 

дуруст эрод гирифтааст, зеро солҳои сиюму чилум номаву хабарҳо асосан аз 

пойтахт ва якчанд шаҳрҳои ҷумҳурӣ чоп мешуданд. Барои рафъи масъалаи 

мазкур ба мушоҳида мерасад, ки дар рӯзнома аз миёнаҳои соли 1947 «Лавҳаи 

фахрӣ» ташкил шудааст, ки дар он исми онҳое, ки дар кори таълиму тарбия 

ёрии амалӣ расонидаанд ва муассисаҳои таълимиро ба соли нави хониш омода 

кардаанд, навишта мешавад: Масалан, «Барои дар вақти худ ва хушсифат 

тайёрӣ диданашон ба таҳсили соли нав: 

1. Баротов Саид – раиси колхози ба номи Сталин, райони Колхозобод, 

вилояти Кӯлоб ва директори мактаб Атоев Асо. 

2. Кабиров – раиси колхози «Коммунаи Париж», райони Данғара, вилояти 

Кӯлоб ва директори мактаб Саидов Сироҷ. 

3. М. Н. Машталер – директори мактаби занонаи №4, шаҳри Сталинобод. 

4. Сафаралӣ Бобоев – раиси колхози ба номи Ленин, райони Душанбе, 

шаҳри Сталинобод ва мудири мактаб Б. Икромов» [122, 1947, 7 август]. 
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Вазири маориф Ҳ. Неъматуллоев дар табрикоти солинавии хеш 

вазифаҳои навбатии соҳаи маорифро чунин зикр кардааст: «Муҳимтарин 

вазифаи муаллимон он аст, ки барои ба амал баровардани қонуни сталинии 

таълими умумии ҳатмӣ доимо мубориза баранд. Ҳамаи бачаҳоро ба мактаб 

ҷалб намуда, ба ҳодисаи аз мактаб баромадаравии ҳеҷ як талаба роҳ надодан… 

муҳимтарин вазифаи ҳар як муаллим, ҳар кадом роҳбари мактаб мебошад» 

[194]. 

Ҳамчунин, дар шумораи 1-уми январи соли 1947 дар сармақолаи «Ба иди 

соли нав» қайд шудааст, ки дар давраи таътили зимистона (1-12 январ) 

муаллимонро зарур аст, ки корро мувофиқи фанни худ ва синну соли 

хонандагон ба роҳ монанд. Ба хонандагон дар бораи муваффақиятҳои халқи 

Шуравӣ, ташкилот ва хоҷагиҳои маҳалли худ маълумот диҳанд. Аз ин 

бармеояд, ки алоқаи мактаб бо истеҳсолот хуб ва ҳатто ҳавасмандӣ низ 

роҳандозӣ гардидааст.  

Инъикос ва тайёрӣ ба интихоботи вакилони шуроҳои маҳаллӣ, ки 16 

январи соли 1948 баргузор мегардад, аз мавзуъҳои муњими «Газетаи 

муаллимон» маҳсуб меёбад. Дар ин бора оид ба пешниҳоди муаллимон ба 

номзадӣ зери шиори «Тайёрӣ ба маъракаи интихоботи советҳои маҳаллӣ» 

хабару мақолаҳо дарҷ гардидаанд. Дар робита ба ин,  дар шумораи №1 (1948, 1 

январ) дар як саҳифа ҳафт навишта ба нашр расидааст. Дар мақолаи 

«Муаллима номзад ба депутатӣ» омадааст: «Магар муаллими ягон мамлакати 

капиталистӣ хаёл карда метавонист, ки ӯро ба идоракунии давлат роҳ диҳанд, 

ки вай дар ҳал намудани масъалаҳои ба тамоми хоҷагии мамлакати худ 

алоқадоштагӣ иштирок карда тавонад. Ин танҳо дар мамлакати мо, дар 

мамлакати сотсиализми ғолиб, дар он ҷо, ки муаллимро эҳтиром мекунанд ва 

ӯ аз муаллими халқ будан фахр мекунад ва давлат ба ӯ баҳои дуруст медиҳад» 

[122, 1948, 1 январ]. 

Дар шумораи №2 (1948, 8 январ) оид ба маҷлисҳои машваратии 

муаллимон хабару мақолаҳои зиёд ба чоп расидааст. Дар мақолаи «Маҷлиси 

муаллимони райони Марказӣ», ки муаллифаш А. Самадӣ мебошад, зикр 
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мешавад, ки муаллимони ноҳияи Марказӣ дар мактаби занонаи рақами 1-и 

шаҳри Сталинобод маҷлис гузаронданд. Дар мактаби мазкур дар як синф чанд 

сол боз хондани хонандагон ба мушоҳида мерасад. Соли таҳсили равон 764 

нафар дар синфашон такроран монданд. Мухбир масъалаи мазкурро таҳлил 

карда, ба хулоса меояд, ки сабаби ин на танҳо аз муаллимон, балки аз сифати 

барномаҳо, китобҳои дарсӣ, сустии назорат аз болои давомот, тафтиш 

накардани вазифаи хонагии хонандагон, ба журнал на ҳама вақт баҳо 

гузоштани муаллимон вобаста мебошад. Дар мақолаи Т. Василева «Маҷлиси 

машваратӣ дар ноҳияи Роҳи Оҳан» қайд шудааст, ки муаллими 

хизматнишондодаи республика А. О. Казачковский сабабҳои паст будани кори 

таълиму тарбияро чунин арзёбӣ кард:  

« - на ҳамаи муаллимон ба дарсҳо нағз тайёрӣ мебинанд; 

- вақти коргариро дуруст истифода намебаранд;  

- бисёр вақтҳо муаллимон дараҷаи дониши талабагони худро намедонанд; 

- дар мактабҳо коллективи солими талабагон барпо карда нашудааст» 

[145]. 

Оғози соли 1948 дар мақолаи «Газетае, ки аз вазифаи худ дур мондааст» 

(1948, 26 январ) фаъолияти «Газетаи муаллимон» дар солҳои баъдиҷангӣ 

таҳлил ва як қатор норасоиҳои он баррасӣ гардидааст. Зикр шудааст, ки 

муҳаррири масъул дар иҷрои вазифа ноуҳдабароӣ карда истодааст. Ба забон, 

тарзи баён, мавзуъ, муҳтаво эрод гирифта, дастур дода мешавад, ки газета 

фаъолияташро ба усули нав ба роҳ монад. Сипас, дар хабари «Аз идора» гуфта 

мешавад, ки мақолаи мазкур 11 январи ҳамон сол дар газетаи «Тоҷикистони 

сурх» чоп шудааст. Ҳайати эҷодӣ онро муҳокима карда, ба хулосаи даркорӣ 

омадааст. 

Бояд зикр кард, ки «Газетаи муаллимон» 6 шумора (№36 - 41-и соли 1948) 

бо имзои ҷонишини муҳаррири масъул Б. Сироҷӣ, (шумораҳои №42 - 47) бо 

имзои муҳаррири масъул А. Бухоризода, шумораҳои №48 ва №49 бо имзои 

муҳаррири масъули муваққатӣ, ҷонишини вазири маориф Қ. Ҳакимзода чоп 
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шудааст. Аз шумораи рақами 50-и соли 1948 «Газетаи муаллимон» бо имзои 

муҳаррири масъул Н. Примқулов ба нашр расидааст.  

Аз баромади вазири маориф Ҳ. Неъматуллоев дар сессияи дуюми Совети 

Олии РСС Тоҷикистон «Дар бораи вазъият ва чораҳои беҳтар кардани кори 

маорифи халқ дар Республикаи Тоҷикистон» [195] маълум мешавад, ки дар 

солҳои ҷанг, вақте ки «Газетаи муаллимон» фаъолияташро қатъ карда буд, 

чораҳои муҳим ба монанди: «Қоидаҳо барои талабагон», билети талабагӣ, 

омӯзишгоҳи ҷудогонаи духтарона ва писарона дар Сталинобод, Ленинобод, 

Ӯротеппа, Конибодом, низоми панҷдараҷавии баҳо ба дониш ва рафтор, кори 

таълими ҳарбию ҷисмонӣ ба амал омаданд. Музди меҳнат зиёд шудааст, 

назорати дохилимактабӣ, тафтиши инспекторӣ, додани медалҳои тилло ва 

нуқра ба хонандагони аълохон ҷорӣ шудааст.  

Аз нимаи дуюми соли 1948 дар «Газетаи муаллимон» интишори осори 

бадеӣ бештар шудааст. Аз љумла, «Мактуби саркушода ба «Газетаи 

муаллимон»-и Ҷ. Икромӣ [154], «Ҳикояи полковник Бобунов дар бораи 

гирифтани шаҳр»-и Ю. Фучик [233], пйесаи якпардагии М. Миршакар 

«Хатоии Бобосафар» [178] зери рубрикаи «Ба ёрии кружокҳои бадеии 

ҳаваскорон», шеърҳои С. Ҷавҳаризода «Гулҳои боғи маърифат» [244] ва С. 

Вализода «Розӣ зи комсомолон Сталину Ватан шуд» [144] аз зумраи онҳо 

мебошанд.  

Дар шумораҳои моҳҳои июн ва июли соли 1948-и нашрия сафарномаи 

давомдори Б. Александров бо номи «Мактубҳо аз Тоҷикистон» аз 

«Учительская газета» ба забони тоҷикӣ тарҷумаю чоп гардидааст. Муаллиф 

қайд кардааст, ки «камбудии бузургтарин ва асоситарин дар республика 

иборат аз иҷро нашудани қонуни таълими умумии ҳатмии ибтидоӣ мебошад. 

Сабаби ин ҳодиса, мутаассифона, чунонки мо боварӣ ҳосил кардем, на дар он 

аст, ки баъд аз ҷанг гӯё ҳанӯз дар ин ҷо барои таълими умумӣ базаи материалӣ 

ба қадри даркорӣ мустаҳкам нашуда бошад. Сабаби ин дар набудани диққати 

махсус ба ин кори дараҷаи якум, дар набудани муборизаи ҷиддӣ барои ба 

вуҷуд овардани он мебошад» [132]. Мавриди зикр аст, ки сафарномаи мазкур 
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таҳлили ҳамаҷонибаи соҳаи маорифи Тоҷикистон, аз ҷумла, таҳсилоти 

томактабӣ, мактабҳои умумӣ, интернатҳо, таҳсилоти миёна ва олии касбиро 

дар бар гирифта, дар чор шумораи «Газетаи муаллимон» ба табъ расидааст.  

Аз соли 1949 то соли 1959 дар «Газетаи муаллимон» ба ёрии омӯзгорони 

забон ва адабиёти руси мактабҳои Тоҷикистон як саҳифаи алоҳида ҷудо 

гардида, мақолаи методӣ зери гӯшаи «В помощи учитилей русского языка в 

нерусских школ», «Русский язык в таджикский классах» ва «Русский язык и 

литература в таджикской школе» нашр шудааст.  

Солҳои 1946-1957 «Газетаи муаллимон» ҳар сол 52 шумораи ба табъ 

расидааст. Аз соли 1953 рӯзнома шаклу муҳтавои имрӯзаи худро пайдо 

кардааст. Соли 1954 вазифаи муҳарририи газетаро бо навбат Ф. Муҳаммадиев 

ва Б. Худойдодов иҷро кардаанд. 

Соли 1955 очерки ҷолиб ва хондании корманди эҷодии «Газетаи 

муаллимон» Б. Олимов «Омили шарафмандӣ» чоп гардидааст. Очерки мазкур 

аз ҳаёти ду ҷавони фаъол – Тӯйчӣ Ҷӯрақулов ва Раҳматулло Қосимов аз 

ноҳияи Айнӣ, ки мактабро бо баҳои хубу аъло хатм карда, ба мактаби олӣ 

дохил шудаанд, нақл мекунад. Б. Олимов яке аз очеркнависони фаъоли 

«Газетаи муаллимон» ба ҳисоб меравад, зеро очеркҳояш пайиҳам дар газета ба 

чоп расидаанд. Муаллифи мазкур дар очеркҳои «Аз боғча ба мактаб» [198] ва 

«Таълими истеҳсолӣ» [199] аз тасвирҳои ҷолиб истифода кардааст, ки 

мароқангезу хонданӣ ва омӯзанда мебошанд.  

Рубрикаи «Танқид ва китобиёт» низ аз саҳифаҳои дигари «Газетаи 

муаллимон» дар солҳои 1948-1959 ба шумор меравад. Ҳар китоби наве, ки дар 

соҳаи маориф рӯйи чоп меомад, дар газета вобаста ба ҳусну қубҳи он тақриз 

чоп мегардид. Аз ҷумла, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент М. Орифӣ 

«Достони педагогӣ»-и А. С. Макаренкоро, ки Э. Мулоқандов ба забони тоҷикӣ 

тарҷума кардааст, мавриди таҳлил қарор додааст. Муқарриз навиштааст: «Ба 

таври ҳаққонӣ эътироф кардан даркор аст, ки сифати тарҷумаи «Достони 

педагогӣ» нисбат ба тарҷумаи дигари асарҳои педагогӣ хубтар аст. Мазмуни 

оригинал дар тарҷума дуруст акс ёфтааст. Забони тарҷума адабӣ, равон ва 
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оммафаҳм аст» [200]. Муаллиф дар баробари ин баъзе камбудиҳои китобро, ки 

ба номафҳумии калимаҳо, ҷумлаҳо ва хатоҳои имлоиву китобатӣ рабт доранд, 

нишон додааст. 

Аз оғози соли 1956 дар баробари зиёд гаштани теъдоди мақолаҳои 

танқидӣ, аз сари нав таҷрибаи карикатураофарӣ истифода шудааст, ки ба 

ороиши газета мусоидат кардааст. Дар сармақолаи «Мудири қисми илмӣ» 

(муаллиф надорад) таъкид шудааст, ки «вай (мудири қисми илмӣ – Н.Н.) ба 

сифати кори таълиму тарбия, ба иҷрои план ва программаи таълим ҷавобгар 

аст. Мудири қисми илмӣ ҷадвали дарсро тартиб медиҳад, аз болои кори 

муаллимон назорат мекунад. Мудири қисми илмӣ бояд шахси маълумотдор, 

дорои таҷрибаи бойи педагогӣ ва устоди кори худ бошад» [122, 1956, 12 

январ]. Мақолаи мазкур бо таҳлили ҳаматарафа таҳия гардида, норасоиҳои 

кори баъзе мутахассисонро ошкор кардааст. Дарҷ шудааст, ки аз сабаби 

бесаводӣ ва бесалоҳиятӣ баъзе мудирони қисми илмӣ баъди иштирокашон дар 

дарси муаллим дар дафтари қайд танҳо сабте мегузоранд ба ин маънӣ, ки 

«методикаи дарсдиҳии Никофорова туғрӣ мебошад». 

Аз мақолаи инспектори управленияи мактабҳои Вазорати маориф Х. 

Умаров «Вазифаҳои таълими фанни забон ва адабиёти тоҷик дар мактабҳои 

Помир» [231] бармеояд, ки баъзе норасоиҳои имрӯза дар ин минтақа ҳамон 

солҳо низ ҷой доштаанд. Риоя нашудани забони адабӣ аз ҷониби муаллимон 

ва хонандагон, аз собиқаи кории худ болида донишашонро такмил надодан ва 

бе нақшаву конспект ба дарс даромадани баъзе муаллимон аз ҷумлаи онҳост. 

Бе тайёрӣ ба дарс даромадани муаллимон дар мактабҳои дигари ҷумҳурӣ низ 

ба назар мерасад. Дар мақолаи «Як дарси муаллим Юсупов» [131] оид ба 

фаъолияти муаллими мактаби рақами 12-и ноҳияи Ёвон, ки таҷрибаи 23-солаи 

педагогӣ дорад ва бе нақшаи дарсӣ ва календарӣ, воситаи аёнӣ ба дарс 

медарояд, сухан меравад. Ихтисосаш забон ва адабиёти тоҷик бошад ҳам, 

таълими фанни математикаро низ ба зимма гирифтааст. Дар асл, аз меъёрҳои 

забони тоҷикӣ бехабар аст. Вақте аз ӯ пурсон мешавед, мегӯяд, ки ариза 

навишта касби чӯпониро мегирад, яъне аз касбаш дилхунук аст. 
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Муҳаққиқ А. Саъдуллоев таъкид мекунад: «Хонданибобии ҳаргуна 

нашрия аз бисёр ҷиҳат ба рангорангии маводи он вобаста аст» [95, с. 24]. Дар 

робита ба ҳамин соли 1956 дар мундариҷаи «Газетаи муаллимон» тағйирот ба 

вуқӯъ пайвастааст ва ин ба таъсиси гӯшаи танқидӣ-ҳаҷвии «Қаланфур» 

бастагӣ дорад. Аз номи редаксия омадааст: «Мо ба ин гӯша барои он 

«Қаланфур» ном додем, ки суханҳояш ҳарчанд ҳақ бошад ҳам, тунд, тез ва 

бурро шаванд ва бехи ҳамаи иллату нуқсонҳоро сӯзонанд ва ба пешравии кор 

мадади куллӣ расонанд» [122, 1956, 15 сентябр]. Дар аввалин саҳифаи 

«Қаланфур» шеъри ҳаҷвии Суҳайлӣ Ҷавҳаризода ««Қаланфур» ҳам омад!» ва 

хабарҳои хурди танқидӣ, ки ба масоили соҳа алоқаманданд, чоп шудааст. Дар 

«Мадади аввалини «Қаланфур» дарҷ шудааст, ки «Дар гӯшаи ҳаҷвии шумораи 

гузаштаи газетаамон [122, 1956, 29 сентябр] бо сарлавҳаи «А, лаббай» хабар 

дарҷ гардид, ки фактҳои он дар бораи аз тарафи мудири шуъбаи маорифи 

халқи райони Ванҷ Маҳмадбеков эҷод карда шудани қоидаҳои нави сарфу 

наҳв гувоҳӣ медиҳад. «Қаланфур» ин хабарро барои чораҷӯйӣ ба шуъбаи 

маорифи ВАБК фиристода, чунин ҷавоб гирифт: Маҳмадбекови нимчамулло 

аз вазифааш гирифта, қоидаҳои обнарасида ба тахтапушти ӯ бор карда шуд» 

[122, 1956, 29 сентябр]. 

Тағйироти дигар дар охири соли 1956 таъсис ёфтани саҳифаи адабї 

мебошад, ки бори аввал дар саҳифаи мазкур шеърҳои Тилло Пӯлодӣ, 

Собирҷон Султонов, Муҳаммадҷон Раҳимӣ, Муҳиддин Фарҳат, Бобо Ҳоҷӣ, ки 

ба мавзуи Ватан ва муаллиму мактаб бахшида шудаанд, дарҷ шудааст [122, 

1956, 15 декабр]. 

Солҳои 1956-59 дар саҳифаҳои рӯзнома мақолаҳои методӣ оид ба усулҳои 

пешқадами таълими забон ва адабиёти рус барои мактабҳои таълимашон ба 

забони тоҷикӣ, забон ва адабиёти тоҷик, фанҳои табиию риёзӣ ва дақиқ, 

намунаи эҷоди нависандагону шоирон, навиштаҳои ҳаҷвӣ-танқидӣ, мақолаҳо 

ба пешвози 1100-солагии устод Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ба нашр расидааст. 

Банду басти газета низ беҳбудӣ ёфта, истифодаи расмҳо дар матнҳо бештар 

шудааст. Масалан, дар шумораи №1 (1957, 1 январ), ки ба вуруди Соли нави 
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мелодӣ бахшида шудааст, 15 расм истифода гардидааст ва ин шумораи 

аввалини рекордии истифодаи расмҳо дар «Газетаи муаллимон» ба шумор 

меравад.  

Яке аз иқдомҳои дигари рӯзнома дар соли 1958 таъсиси гӯшаи 

«Мактубҳои хонандагон» мебошад. Мактубҳо кӯтоҳ буда, мазмуну муҳтавои 

онҳо ҳам таъриф ва ҳам танқидро дар бар мегирад. Масалан, дар шумораи №2 

(1958, 9 январ) дар гӯшаи мазкур мактуби шаш хонанда ба табъ расидааст. 

Яктои он шикоятӣ буда, дар он омадааст: «Мактаби 7-солаи «1 май», райони 

Шаҳристон дар назди бинои колхози ба номи Сталин ҷой гирифтааст. 

Методисти шуъбаи маорифи район Туман Ашӯров бо мудири шуъбаи маориф 

забон як карда, писари тағояш А. Ҳайдаровро, ки дар мактаби ба номи Сталин 

кор мекард, директори ҳамин мактаб таъин намуданд. Баъд аз директор таъин 

шудани Ҳайдаров Ашӯров ба остонаи синф кам қадам мемондагӣ шуд. Вай 

моҳи сентябр бо ҷойи 44 соат, 11 соат «дарс» дода бошад ҳам, пулашро пурра 

гирифт» [237]. 

Аз оѓози моњи апрели соли 1959 «Газетаи муаллимон» ба «Маориф ва 

маданият» табдили ном кард. Аз номи идораи нашрия дар се шумораи охири 

моҳи марти «Газетаи муаллимон» чунин хабар дода мешавад: «Газетаи 

муаллимон» аз 1 апрели соли ҷорӣ (соли 1959 – Н.Н) эътиборан аз нав ташкил 

карда шуда, бо номи «Маориф ва маданият» (органи Вазорати маориф ва 

Вазорати маданияти РСС Тоҷикистон) мебарояд. 

 Газетаи «Маориф ва маданият» ҳафтае се маротиба ба забони тоҷикӣ дар 

ҳаҷми газетаи «Правда» мебарояд. 

Газета масъалаҳои мактаб, маорифи халқ, кори муассисаҳои 

равшаннамоии маданӣ, ҳаёти мадании Тоҷикистонро ба таври васеъ, 

ҳаматарафа инъикос менамояд.  

Дар саҳифаҳои газета масъалаҳои инкишофи адабиёт, санъат, рассомӣ, 

мусиқӣ, эстетика, инчунин, фан ва тафаккури илмӣ ба таври мунтазам инъикос 

карда мешавад. 
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Обуна дар тамоми шуъбаҳои «Союзпечать», идора ва шуъбаҳои алоқа 

қабул карда мешавад… Ба касоне, ки ба «Газетаи муаллимон» яксола обуна 

шудаанд, то 30 сентябр ва касоне, ки нимсола обуна шудаанд, то 30 май 

газетаи «Маориф ва маданият» расонда мешавад» [122, 1959, 24 март]. 

То соли 1981 рӯзномаи аҳли маорифи кишвар бо номи «Маориф ва 

маданият» ба табъ расидааст. Ин марҳилаи бештар шинохта шудани нашрия 

ба ҳисоб меравад. Доираи мавзуъ ва фаъолияти нашрия хеле васеъ гашт. Тавре 

собиқ сармуҳаррири нашрияи «Омӯзгор» Маҳмадшариф Бобошоев менависад: 

«Дар таърихи ҳафтанома махсусан солҳои 60-70-и садаи XX нақши барҷаста 

доранд. Дар ин солҳо доираи фаъолият ва мазмуну мундариҷаи 

навиштаҳояшро густариш бахшида, оид ба ҷанбаҳои кори таълиму тарбия, 

паҳлуҳои ҳаёти омӯзгорон, навгониҳои илму фарҳанг мақолаву гузоришҳои 

ҷолибу ҷасоратмандона ба табъ расонд» [15, с. 7]. 

 Шумораи аввалин бо номи «Маориф ва маданият» 2 апрели соли 1959, 

№41 (1554) бо имзои муҳаррир А. Аҳмадов чоп шудааст ва ӯ то охири моҳи 

декабри соли 1961 дар ин вазифа кор кардааст. Аз моҳи январи соли 1962 то 

моҳи марти соли 1963 вазифаи муҳаррирӣ ба дӯши М.Олимов будааст.  

Яке аз фарқиятҳои асосии ин марҳилаи нашрия таваҷҷуҳ ба таъриху 

адабиёт ва фарҳангу ҷашнҳои миллист. Таъсис ёфтани гӯшаҳои «Танқид ва 

китобиёт», «Осорҳои таърихӣ», «Гузаштагони мо», «Аз адибони Шарқи 

хориҷа», «Гулчин аз мероси гузаштагон», «Минбари пешқадамон», «Аз ҳаёти 

китобхонаҳо», «Аз таҷрибаи пешқадам», «Аз ҳаёти мактабҳо», «Пурсед, ҷавоб 

медиҳем», «Китобҳои нав», «Навигариҳои санъат», «Навигариҳои кино», «Аз 

адабиёти халқҳои бародарӣ», «Саҳифаи падару модарон», «Шеърҳои нав», 

«Дар мавзуи спорт», «Дар мавзуи партиявӣ» аз он гувоҳӣ медиҳад, ки доманаи 

фаъолияти рӯзнома хеле фарох шудааст. Бахши адабию фарҳангии рӯзнома бо 

табдили ном қувват гирифтааст ва аввалин нишонаҳои рӯзномаи маданӣ, 

бадеӣ ва фарҳангии «Маданияти Тоҷикистон»-и оянда дар «Маориф ва 

маданият» пайдо гардидааст.  
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Сарфи назар аз ин инъикоси масъалаҳои соҳаи маориф дар нашрия 

мавқеи асосӣ дорад. Дар инъикоси ин масъала мухбирони худӣ низ фаъоланд. 

Бахусус, фаъолияти Болта Ортиқов дар ин давра хеле назаррас аст. Ў дар 

мақолаи «Ҳамин ҳам китобхона-мӣ?» фаъолияти китобхонаи бачагонаи 

райони Ленинободро мавриди таҳлилу танқид қарор додааст: «Китобхона бе 

план кор карда, то ҳол мудири он чӣ гуна тартиб додани планро намедонад. 

Ҳарчанд ки ду сол инҷониб мудири китобхона шуда кор кунад ҳам, худи вай 

рӯйи рост иқрор шуда гуфт, ки дар бораи гузаронидани муҳокимаи китоб ё ки 

конференсияи хонандагон чизе намедонад ва дар бадали ду сол ягон маротиба 

ҳам чунин чорабиниҳоро нагузаронидааст» [201]. 

Аз сармақолаи «Соли нави 1962» (1962, 1 январ) аён мегардад, ки соли 

1961 дар соҳаи маориф муваффақиятҳо хеле зиёд будаанд. Ба ҷойи 176 

мактаби ёздаҳсола, ки дар нақша пешбинӣ шуда буд, 223 мактаби ёздаҳсола ба 

фаъолият шурӯъ намуданд. Қариб 400 ҳазор нафар кӯдаки синни мактабӣ ба 

таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. Соли 1962 боз 7 мактаб-интернат 

таъсис хоҳад ёфт. Дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ беш аз 34 ҳазор нафар 

хонанда ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. Пешбинӣ шудааст, ки имсол 

аксари мактабҳо ба таълими яксменагӣ мегузаранд.  

Яке аз масъалањои муҳими соҳаи маориф дар солҳои 60-ум ин таълими 

истеҳсолии хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ, нақши роҳбарони синф, 

китобхонаҳои мактабӣ, гузаштан ба таълими яксменагӣ ва ҳаёти иттифоқи 

касаба мебошад, ки қариб дар ҳар шумора навиштае дарҷ ёфтааст.  

Аз љумла, мақолаи И. Горбунов бо номи «Одам дар меҳнат обутоб 

меёбад» дорои мазмуни баланд роҷеъ ба таълими истеҳсолӣ мебошад. 

Муаллиф таъкид кардааст, ки «Дар мамлакати мо аз соли таҳсили 1959-1960 

инҷониб мактабҳои бисёри ёздаҳсола ташкил карда шуданд. Дар синфҳои IX, 

X ва XI дар асоси тайёрии маълумоти умумӣ ва политехникӣ одамоне ба 

камол расонида мешаванд, ки агар ба ибораи академик И. П. Павлов гӯем, 

«сарашон бо дастонашон пайваста аст» [146]. Муаллифи мақола аз таҷрибаи 

мактабҳои Тоҷикистон низ мисол овардааст, ки дар назди муассисаҳои 
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таълимӣ бригадаҳои истеҳсолӣ ташкил шудааст ва хонандагони синфҳои 

болоӣ ба колхозҳо ёрии амалӣ мерасонанд. Ин таҷриба дар давраи 

соҳибистиқлолӣ низ аз сари нав дар муассисаҳои таълимӣ роиҷ шудааст. 

Бисёре аз муассисаҳои таълимӣ дар ихтиёри худ заминҳои таҷрибавӣ ва 

корхонаҳои истеҳсолӣ доранд, ки хонандагону донишҷӯён дар онҳо соҳиби 

шуғлу таҷрибаи меҳнатӣ мегарданд. Вобаста ба талаботи замон Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 21 июли соли 2010 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи парки технологӣ»-ро қабул намуд. Дар асоси он муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ имкон пайдо карданд, ки фаъолияти илмӣ ва истеҳсолии худро ба 

роҳ монанд. Аллакай чанд донишгоҳи маъруфи ҷумҳурӣ чунин технопаркҳоро 

таъсис доданд, ки дар онҳо фаъолиятҳои илмӣ ва таҳқиқотӣ анҷом ёфта, бо ин 

даромади иловагӣ ба даст меоранд.  

Мавриди зикр аст, ки дар ду саҳифаи шумораи 27 марти соли 1962 низ 

роҷеъ ба сесолагии Қонуни ИЉШС аз 24 декабри соли 1958  «Дар бораи 

мустаҳкам намудани алоқаи мактаб бо ҳаёт ва боз ҳам тараққӣ додани 

системаи маорифи халқ дар СССР» мақолаҳои таҳлилӣ чоп шудаанд, ки онҳо 

ба мавзуи мактаб ва истеҳсолот, таълими касбӣ, политехникӣ бахшида 

шудаанд. 

Тавре зикр кардем, баъди ҷанг таълими умумии ҳатмӣ ҷорӣ шуд, вале аз 

гузоришу хабарҳои рӯзнома маълум мегардад, ки ҳоло ҳам дар ин самт 

камбудиҳо ба назар мерасанд. 29 январи соли 1962 дар шаҳри Душанбе 

Конференсияи III республикавии Иттифоқи касабаи коркунони маориф, 

донишкадаҳои олӣ, муассисаҳои илмии РСС Тоҷикистон баргузор гардид. 

Раиси ин ташкилот М. Пӯлодова дар маърўзаи худ оид ба беҳтар гардидани 

базаи моддӣ-таълимии мактабҳо ва беҳтар намудани сифати таълиму тарбия 

сухан ронда, диққати ҳозиринро ба масъалаи ниҳоят муҳим – пурра ба таҳсил 

фаро гирифтани бачагони синни мактабӣ равона кардааст. Қайд шудааст, ки 

«Танҳо соли таҳсили 1960-61 11 ҳазор нафар хонандагон мактабро тарк 

кардаанд. Ин аҳволи тоқатнопазир бештар дар мактабҳои вилояти Ленинобод, 
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районҳои Колхозобод, Ҳисор, Панҷ, Москва, Куйбишев, шаҳри Кӯлоб ва 

ғайраҳо мушоҳида карда мешавад» [122, 1962, 3 феврал]. 

Бо вуҷуди як қатор муваффақиятҳо тибқи тафтишоти аз марказ 

гузаронида, дар моҳи феврали соли 1962 як қатор камбудиҳо дар соҳаи 

маорифи Тоҷикистон ошкор шудааст. Дар гузориши рӯзнома бо номи «Кори 

маорифи халқро дар республика бо қатъият беҳтар намоем» гуфта мешавад, ки 

23 феврали соли 1962 дар шаҳри Душанбе пленуми КМ ПК Тоҷикистон 

баргузор гардид ва дар он масъалаи «Дар бораи чораҳои оид ба иҷрои қарори 

КМ ПК аз 6 феврали соли 1962 «Дар хусуси ба маорифи халқ 

ғайриқаноатбахш роҳбарӣ кардани КМ ПК Тоҷикистон» мавриди баррасӣ 

қарор гирифтааст. Вобаста ба масъалаи мазкур котиби КМ ПК Тоҷикистон И. 

Г. Ковал маърӯза ва таъкид кардааст: «Дар пленум бо тамоми қатъияти 

партиявӣ эътироф кардан зарур аст, ки вазъияти кор дар мактабҳои 

республика тамоман ғайриқаноатбахш мебошад. Мо ба яке аз участкаҳои 

муҳими корамон – ба кори маорифи халқ кам диққат медиҳем» [164]. Дар 

баробари таҳлили ҳамаҷониба вазъи соҳаи маориф маърӯзагар қайд кардааст, 

ки «Тоҷикистон аз ҷиҳати ба таҳсил фаро гирифтани духтарон дар мамлакат 

ҷойи охирро ишғол мекунад» [164]. Дар пленум ба фаъолияти вазири маориф 

ва шуъбаи дахлдори кумитаи ҳизбии ҷумҳурӣ низ эродҳо гирифта шудааст.  

Дар шумораи 17 марти соли 1962 дар бораи зарурати ба таълими 

яксменагӣ гузаштан мақолаи мудири шуъбаи маорифи халқи шаҳри Хоруғ С. 

Ҳамдинов чоп шудааст ва он аз қонуни се сол пеш қабулшуда «Дар бораи 

мустаҳкам намудани алоқаи мактаб бо ҳаёт ва боз ҳам тараққӣ додани 

системаи маорифи халқ дар СССР» (марти соли 1959) бармеояд. Муаллиф дар 

мақола роҳҳои гузаштан ба таълими яксменагиро шарҳ додааст. Бо ин мақсад 

дар шаҳри Хоруғ то оғози соли таҳсили 1961-62 як бинои мактаби миёна, як 

бинои мактаби ҳаштсола, ду ибтидоӣ, зиёда аз 40 синфхона, устохона сохта 

шуда, 24 мактаб аз таъмири ҷорӣ бароварда шудааст. Ин корҳо бо қувваи 

давлат иҷро карда шуданд. Ғайр аз ин соли таҳсили равон бинои 14 
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правленияи колхоз ва идораю муассисаҳо ба мактабҳо дода шуд, яъне бо ин 

роҳ мушкилоти гузаштан ба таълими яксменагӣ то андозае ҳал гардид.  

Аз соли 1963 ҷанбаи адабии «Маориф ва маданият» қувват гирифтааст ва 

ин ба таъсис додани «Саҳифаи рӯзи истироҳат» вобаста аст. Гуфтан мумкин 

аст, ки 30 дарсади ҳар як шумора ба масъалаҳои театр, кино, санъат бахшида 

шудааст. Дар нахустин «Саҳифаи рӯзи истироҳат»-и нашрия (1963, 16 феврал) 

шеърҳои нави Қутбӣ Киром «Нон дорӣ – ном дорӣ», «Чун назар пок асту 

дил…», ҳикояи «Конспект»-и Ӯрун Кӯҳзод, мақолаи А. Мухторов «Хӯҷа 

Исҳоқ» ва хабарҳо дар бораи навигариҳои театр ва кино дарҷ шудаанд. А. 

Мухторов дар мақолаи худ зикр мекунад, ки китобчаи «Маноқиби Хӯҷа 

Исҳоқ» сохта ва бофта буда, ба баъзе манфиатхоҳон фоида меоварад. Ҳол он 

ки ин зиёратгоҳ яке аз ёдгориҳои таърихии пеш аз ислом мебошад. Акси берун 

(скелет)-и ин зиёратгоҳ дар рӯзнома чоп шудааст. 

Аз 2 марти соли 1963 рўзномаи «Маориф ва маданият» бо имзои 

муҳаррири масъул Бӯринисо Бердиева чоп гардидааст. Мавсуф дар таърихи 

нашрия аз ҳама беш, ду даҳсола – солҳои 1963-83 ба ҳайси роҳбар фаъолият 

кардааст ва дар ҳамин давра рӯзнома ба минбари рӯшанфикрони миллӣ ва 

озодии баёну андеша табдил ёфтааст. Ба таъкиди академик М. Шакурӣ, 

«Буринисо Бердиева яке аз сарварони матбуоти миллии тоҷикист… Рӯзномаи 

«Маориф ва маданият» дар солҳои шасти асри бист – дар он вақте ба майдон 

омад, ки дар Тоҷикистон як каме бедории миллӣ пайдо шуда буд ва ӯ бо 

рӯзномаи худ онро идома доду тақвият бахшид» [16, с. 11]. 

Дар ин давра мақолаҳои тањлилї-танќидї (бањсњои адабї),  

фоторепортажњо ва навиштањои тавсифӣ зери рубрикаи «Симо» бештар 

шудааст. Матолиби зери рубрикаи «Симо» аз рубрикаи ҳамноми имрӯзаи 

«Омӯзгор» бо он фарқ мекунанд, ки навиштаҳои он солҳо бештар ба лавҳа 

монанданд. Ҳамчунин, ба афзудани рӯҳияи фарҳангии рӯзнома то андозае 

баргузор шудани ҳафтаҳои фарҳангиву адабии ҷумҳуриҳои бародарӣ дар 

Тоҷикистон ва Тоҷикистон дар дигар ҷумҳуриҳо мусоидат кардааст. 
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Мақолаи муҳаррири рӯзнома Бӯринисо Бердиева «Офтоби оламоро» 7 

ноябри соли 1963 ба нашр расидааст ва ин нахустин мақолаи ӯ дар рўзномаи 

«Маориф ва маданият» мебошад. Минбаъд чандин мақолаву очеркҳои Б. 

Бердиева «Ҷавонӣ бувад оташи шуълавар» [138], «Субҳи босафои Май» [139] 

ва сафарномаи ӯ аз рӯзҳои адабиёти тоҷик дар Россия дар чандин шумораи 

моҳи июни соли 1965-и «Маориф ва маданият» ба табъ расидааст. 

Мавриди зикр аст, ки вобаста ба иҷрои вазифаҳои азими Пленуми 

декабрии КМ КПСС оид ба тараққиёти химияи калон ба ҳамаи халқи советӣ 

(1964) газетаи «Маориф ва маданият» дар канор намонда, рубрикаҳои «Химия 

– фронти зарбдор», «Университети донишҳои химиявӣ»-ро таъсис додааст. 

Дар мақолаи В. Собитова – ҷонишини мудири шуъбаи мактабҳои КМ ЛКСМ 

Тоҷикистон «Таълими химияро беҳтар намоем» омадааст, ки «… мактаби №7, 

шаҳри Душанберо гирем. Дар ин ҷо қарорҳои Пленуми декабрӣ ва вазифаҳои 

беҳтар намудани дарсдиҳии химия дар мактаб то ҳол на дар маҷлиси партиявӣ 

муҳокима карда шудаанд ва на дар совети педагогӣ» [228]. Ба ҳамин тарз зери 

рубрикаҳои зикршуда дар ҳар шумора хабару мақолаҳо ба табъ расидаанд.  

Дар ҳамин давра ҳар сол дар рӯзнома матни китобҳои дарсӣ низ ба нашр 

расида, аз моҳи майи соли 1964 китоби «Таърихи навтарин» дар чандин 

шумора рӯйи чоп омадааст. 

Яке аз масъалаҳои муҳим дар фаъолияти индавринаи рӯзнома инъикоси 

иди Наврӯз мебошад. Бори нахуст соли 1960 дар таърихи нашрия як саҳифа 

пурра ба иди Наврӯз (1960, 22 март) бахшида шудааст. Дар мақолаи Б. Олимов 

«Баҳори дуйумини ҳафтсола» нахустин бор калимаи «Наврӯз» истифода 

гардидааст. Дар хабари «Иди баҳор» қайд шудааст, ки иди Наврӯз дар боғи 

маданият ва истироҳати ба номи Камоли Хуҷандии шаҳри Ленинобод ҷашн 

гирифта шуд. Шеъри С. Вализода «Баҳор» низ дар ҳамин шумора ҷой дода 

шуда, ҳамчунин «Намунае аз Наврӯзӣ ва баҳорияҳои тоҷикони вилояти 

Сурхондарё» гирдоваранда И. Қосимов ва мақолаи калони Р. Аҳмадов ва А. 

Аҳмадхонов «Иди Наврӯз» дар ҳамин саҳифа дарҷ гардидааст.  
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Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки инъикоси Наврӯз дар «Газетаи муаллимон» 

на аз оғози давраи муҳарририи Б. Бердиева (1963), балки аз соли 1960, дар 

замони муҳарририи А. Аҳмадов оѓоз шуда, ин кор пайи ҳам се сол идома 

ёфтааст, вале бояд таъкид кард, ки баъди ба зиммаи Б. Бердиева вогузор 

шудани роҳбарии рӯзнома иди Наврӯз дар он ба таври васеъ инъикос ёфтааст. 

Аз ҷумла, як шумораи соли 1967 пурра ба Наврӯз бахшида шудааст. Умуман, 

ҷашни Наврӯз солҳои шастуми асри гузашта дар нашрия ба таври густурда 

инъикос ёфтааст.  

Шумораи наврӯзии пурмуҳтаво ва бо ороиши зебо шумораи 22 (марти 

соли 1980) мебошад. Баъди аз кор рафтани Б. Бердиева (соли 1983) дар 

рӯзнома танҳо бо сарлавҳаи умумии «Гулафшон бод баҳори Ватан!» (1984, 20 

март) ба чашм мерасад, ки ҳатто аз ҷашни Наврӯз ёдоварӣ нашудааст. Соли 

1986 шумораи наврӯзӣ ба табрики кормандони ҳизбӣ, давлатӣ, хоҷагӣ маҳдуд 

шудааст. Маълум мешавад, ки он сол Наврӯз аз тарафи ҳизбу ҳукумат 

дастгирӣ ёфтааст.  

Минбаъд бо оғози бозсозӣ ва худогоҳии миллии солҳои охири ҳаштод ва 

аввали навадум ҷашнгирии Наврӯз ва инъикосу таблиғу ташвиқи он дар 

нашрия бештар гардидааст. Корманди собиқадори ҳафтаномаи «Омӯзгор», 

адиб Абдурауф Муродӣ дар робита ба ин чунин гуфтааст: «Ин ҳафтанома дар 

наврӯзномаи миллат нақши нозудуданӣ дорад ва дар марҳилаҳои ҳассостарин 

баҳри ҳимояву таблиғ ва бузургдошти Наврӯз талошҳое мондагор ва 

тақдирсоз бинмудааст» [66, с. 26]. Дар талошҳо ва пайгириҳои минбаъдаи хеш 

ҳафтаномаи «Омӯзгор» нахустин шуда, соли 2010 оид ба таҳияи 

«Донишномаи Наврӯз» ва соле баъд дар бораи эҷоди Суруди байналмилалии 

Наврӯз пешниҳод ироа намуда буд [66, с. 27]. Дар ҳақиқат, инъикоси иди 

бостонии Наврӯз бори аввал дар «Газетаи муаллимон» аз 21 марти соли 1960 

оғоз ёфта, дар давраи муҳарририи Б. Бердиева (1963 – 1983) вусъати тоза 

гирифт. Собиқ корманди «Маориф ва маданият», профессор Урватулло 

Тоиров менависад, ки «он солҳо ҷашн гирифтани иди Наврӯз хеле мушкил 

буд. Баъзе кормандони КМ Тоҷикистон розӣ набуданд, ки Наврӯзро, ки ҷашни 
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миллии мардуми мо ҳисоб меёфт, тантана кунанд. Муҳаррири рӯзнома 

Бӯринисо Бердиева ҳамаи инро медонист, аммо кӯшиш мекард, ки оид ба 

таърихи ҷашни Наврӯз ва расму ойинҳои нарӯзӣ мақолаҳои илмию тарғиботӣ 

чоп кунад» [230]. 

Баҳсҳои адабӣ аз масъалаҳои муҳим дар «Маориф ва маданият» ба шумор 

меравад. Мавриди зикр аст, ки аз ин пеш ҳам дар саҳифаҳои газетаи аҳли 

маориф зери рубрикаи «Танқид ва китобиёт» мақолаҳо дар бораи ҳусну қубҳи 

китобҳои дарсиву асарҳои бадеӣ чоп мешуданд, вале оғози баҳсҳои тӯлонӣ 

асосан соли 1964 ба давраи роҳбарии Б. Бердиева рост меояд, зеро мавсуф дар 

атрофи газета аҳли адабу фарҳангро ҷамъ оварда буд ва онҳо аз ҷониби ӯ 

ҳаматарафа дастгирӣ меёфтанд. Муҳаққиқ П. Гулмуродзода менависад, ки 

«ҷуръату ҷасорати кормандони рӯзномаи «Маориф ва маданият» дар бобати 

ёдоварӣ аз илму фарҳанг, забону таърих ва маорифи хеле бостонии тоҷикон 

қаҳрамонӣ буд ва дар худшиносию худогоҳии мардум саҳми бузург 

мегузошт» [148]. Бинобар ин, аҳли илму адаб мақолаҳои хешро дар «Маориф 

ва маданият» («Газетаи муаллимон») чоп мекарданд. Бисёр адабиётшиносон, 

мунаққидони вақт, ба монанди С. Табаров, М. Шукуров, И. Брагинский, А. 

Сайфуллоев ва ҳатто адабиётшиноси хориҷӣ Я. Налский мақолаҳояшонро дар 

ҳамин газета чоп кардаанд.  

Яке аз навиштаҳои баҳсӣ «Мактуби кушод ба Ғаффор Мирзо» (1964, 6 

июн)-и Ҳикмат Раҳмат мебошад, ки муаллиф ашъори солҳои пешини ӯро 

писандида, вале мазмуни достони охирини ӯ «Сесаду шаст паҳлӯ»-ро 

нафаҳмидааст. Шоир Ғ. Сафарзода бошад, дар мақолааш «Хонандаи хайрхоҳ ё 

мунаққиди шитобкор» (1964, 23 июл) ба тарафдории шоир Ғаффор Мирзо 

баромад мекунад. Мақолаи дигари баҳсӣ, ки «Хишти аввал чун ниҳад меъмор 

каҷ» [167] ном дошта, муаллифон М. Қосимова, Ҳ. Маҷидов устодони ДДТ ба 

номи Ленин (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон), китоби А. Халилов 

«Ибораҳои изофӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик»-ро мавриди танқиди 

шадид қарор додаанд. Мақолаи мазкур ҷавобия ба тақризи С. Абдураҳимов ва 
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Ҳ. Қаҳҳоров «Нахустин асар доир ба ибора» [126] мебошад, ки китоби 

зикршударо таърифу тавсиф кардаанд. 

Яке аз мақолаҳое, ки мавҷи баҳсу мунозираҳои калонро ба вуҷуд овард ва 

зиёда аз як сол давом кард, ин «Сатрҳои оташин ё дуди беоташ»-и Р. Амонов 

ва В. Асрорӣ дар бораи маҷмӯаи «Сатрҳои оташин»-и Карим-Девона», ки онро 

Ҳабибулло Назаров тартиб додааст, мебошад [133]. Дар газета рубрикаи 

«Мубоҳиса давом дорад» (1964, 9 июл) таъсис меёбад ва дар ҳамин шумора 

мақолаи ҷавобии академик З. Раҷабов «Оё ин дуд оташ дорад?» чоп шуда, 

муаллиф методи таҳлилу танқиди Р. Амонов ва В. Асрориро қобили қабул 

намедонад. А. Мухторов дар мақолаи «Дар бораи оташу дуд» (1964, 21 июл) 

баъзе норасоиҳои повести «Дар ҷустуҷӯи Карим-Девона»-ро ёдовар шудааст. 

Ҷавоби Ҳикмат Раҳмат ба эродҳои дигарон оид ба китоби мазкур бо номи 

«Бори дигар дар бораи «оташу дуд» (1964,18 август) чоп шудааст. Доир ба ин 

масъала мулоҳизаҳои хонандагон, аз ҷумла, К. Мирзоев, И. Ҳусейнов, Д. 

Саидов муаллимони мактаби ба номи А. Дониши райони Ленин (1964, 22 

август) ҷой дода шудааст. Б. Тилавов дар мақолааш «Карим-Девона ҳанӯз дар 

байни оташу дуд» (1964, 12 сентябр) кӯшидааст, ки мубоҳисонро оштӣ 

доронад. Дар аввалсухани ҷавобияи Р. Амонов ва В. Асрорӣ «Ёрии холисона 

магар ҳамин тавр мешавад?» (1965, 16 январ) идораи нашрия навиштааст, ки 

«Институти забон ва адабиёти АФ РСС Тоҷикистон, Иттифоқи нависандагони 

Тоҷикистон ва редаксияи «Маориф ва маданият» қарор доданд, ки дар рӯзҳои 

наздик дар маҷлиси муттаҳидаи худ ин мубоҳисаро ҷамъбаст намоянд» [122, 

1965, 16 январ]. Дар ҷамъбасти баҳси аввал мақалаҳои аспиранти сектори 

этногрфияи Институти таърих ва археологияи АФ Ӯзбекистон Изатулло 

Ҳидоятов «Сатрҳои оташини Карим-Девона меҳмони ӯзбекон» [238], доктори 

илмҳои филологӣ И. Брагинский «Оташ куҷову дуд куҷо?» [137] ва 

муаллимони мактаби ба номи А. Дониши райони Ленин К. Мирзоев, И. 

Ҳусейнов, Д. Саидов «Оташе, ки Карим-Девона афрӯхт» [175] ба чоп 

расидаанд. Бояд тазаккур дод, ки вобаста ба масъалаи баҳсшаванда дар 

нашрия 13 мақола чоп гардидааст ва ниҳоят дар саҳифаҳои 3 ва 4 «Ҷамъбасти 
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мубоҳиса оид ба Карим-Девона» (1965, 19 июн) ба нашр расидааст. Гуфта 

мешавад, ки бо ташаббуси Президуми АФ РСС Тоҷикистон, Институти забон 

ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ ва редаксияи «Маориф ва маданият» вобаста ба 

ҷамъбасти мақолаҳои мубоҳисавие, ки атрофи эҷодиёти шоири халқ Карим-

Девона ба миён омада буданд, маҷлиси калон баргузор гардид ва хулосаҳои 

зарурӣ бароварда шуд. Зикр мешавад, ки «Мубоҳиса дар хусуси Карим-Девона 

ва эҷодиёти ӯ сарфи назар аз баъзе нуқсонҳо, асосан характери илмӣ дошт ва 

барои пешрафти фолклоршиносони тоҷик аз аҳамият холӣ набуд» [122, 1965, 

12 июн]. 

Бӯринисо Бердиева 14 октябри соли 2001 дар мусоҳиба бо Мирбобои 

Мирраҳим чунин изҳор доштааст: «Ин нукта низ шоёни зикр аст, ки дар 

таърихи рӯзноманигории тоҷик то он дам дида нашуда буд, ки як мақола ба 

муддати як сол мавриди гуфтугӯ қарор гирифта бошад. Дар ин баҳси рӯзнома 

на танҳо мардуми одӣ ва қишри рушанфикри ҷомеа, балки олимони дорои 

шуҳрати ҷаҳонӣ – Давид Комиссаров, Иосиф Брагинский, Борис Литвинский 

ширкат варзиданд» [47, с. 248]. 

Бори аввал дар шумораи 5 феврали соли 1972 соли нашри рӯзнома қайд 

гардидааст: «Газета аз 20 июли соли 1932 мебарояд». Хотиррасон кардани ин 

сана шояд бесабаб нест, зеро соли 1972 соли чилуми нашри рӯзнома мебошад, 

вале аз қадрдонии кормандон ва ҷашнгирии нашрия касе ёдовар намешавад ва 

дар ин бора дар саҳифаҳои рӯзнома маълумоте вуҷуд надорад. Дар солҳои 70-

ум низ дар «Маориф ва маданият» баҳсҳо идома ёфтаанд. Махсусан, 

мақолаҳои адабиётшинос С. Табаров оид ба забони асарҳои бадеӣ «Мактуби 

кушода ба рафиқ Ҷалол Икромӣ» (1973, 17 март) аз ҷумлаи навиштаҳоест, ки 

дар он забони романи «Тахти вожгун»-и нависанда мавриди интиқод қарор 

гирифтааст. Ҷавоби нависанда низ бо номи «Мактуб ба редаксия» (1973, 19 

апрел) ба нашр расидааст.  

Нависанда С. Улуғзода дар навиштаи «Реплика ба мунаққид» (1976, 9 

октябр) ба А. Сайфуллоев ҷавоб навиштааст. Дар он изҳор шудааст, ки 

мунаққид асари ӯ «Ривояти суғдӣ»-ро таҳлили ҳамаҷониба накарда, нодуруст 
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афсонавӣ номидааст. 13 январи соли 1977 дар газета ҳам мақолаи ҷавобии 

мунаққид ва ҳам андешаҳои нависанда дар ҳаҷми баробар дарҷ гардидааст. 

Маълум мешавад, ки он вақт газета ба тарафҳои баҳскунанда майдони баробар 

ва имконияти якхела медод. Ба таъбири профессор Сафар Абдуллоҳ: «Ин 

рӯзнома («Маориф ва маданият» – Н.Н.) минбари аслии бузургоне буд, ки 

ахлоқи инсонӣ ва ҷасорати ҳунарӣ доштанд…» [125]. 

Солҳои 80-ум дар «Маориф ва маданият» баҳсҳо бештар дар атрофи 

тарҷумаи китобҳои дарсӣ ва бадеӣ сурат гирифтааст. Нависандаи маъруф, 

ходими адабии газета Ҷумъа Одина камбудиҳои тарҷумаи китоби «Таърихи 

СССР» барои синфи 9 (1981, 10 январ)-ро ошкор кардааст. 

Дар тақризи Ҳ. Саъдуллоев оид ба забони китоби дарсии физика барои 

синфи 9 (мутарҷим М. Султонов, муҳаррир С. Қодирӣ, М. Мирҷонова) (1981, 

8 декабр) шояд бори нахуст душвории забони китобҳои дарсии табиатшиносӣ 

мавриди интиқод қарор гирифтааст. Мавриди зикр аст, ки баҳсҳо оид ба 

забони китобҳои дарсии табиатшиносӣ бо иштироки муаллифони зикршуда 

дар саҳифаҳои «Омӯзгор»-и солҳои 2010-2012 низ ба назар мерасад.  

Мавриди зикр аст, ки соли 1980 теъдоди нашри рӯзнома 37111 нусха дарљ 

шудааст. Якбора афзудани теъдоди нашри рӯзнома ба он вобаста аст, ки он 

дар байни зиёиён, адибон, аҳли фарҳанг ва донишҷӯён маҳбубияти бештар 

пайдо кард.  

Соли 1981 дар нашрия эълон чоп гардидааст, ки рӯзномаи «Маориф ва 

маданият» тақсим шуда, акнун нашрияи Вазорати фарҳанг ва Иттифоқи 

нависандагон бо номи «Маданияти Тоҷикистон» ва аҳли маорифи ҷумҳурӣ бо 

номи пешинаи «Газетаи муаллимон» (1981, 1 январ) чоп хоҳад шуд. Як гурӯҳ 

муаллимон аз шаҳри Орҷоникидзеобод (ҳоло шаҳри Ваҳдат) изҳор кардааанд, 

ки «Маориф ва маданият» дар зарфи беш аз 20 сол барои пешрафти маорифи 

халқ хизмати босазо кард. «Акнун, ки нашрияи алоҳидаи педагогӣ шуд, дар 

пешрафти таълиму тарбияи насли наврас аз он умедҳои калон дорем» [122, 

1981, 1 январ]. Дар муроҷиатнома «Ба хонандагони «Газетаи муаллимон» аз 

номи ҳайати таҳририя омадааст, ки 21 сол боз ба ҷойи «Газетаи муаллимон», 
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«Маориф ва маданият» чоп мешуд. «Шуъбаҳои мактаб, тарбияи коммунистӣ, 

илм ва мактабҳои олӣ инъикоси ҳаёти мактабҳо, муассисаҳои кӯдакистон, 

омӯзишгоҳҳои ҳунаромӯзӣ, мактабҳои олӣ, фаъолияти муассисаҳои илмии 

институтҳои Академияи фанҳо ва институтҳои гуногуни илмиву тадқиқотӣ, 

робитаи илму истеҳсолот, мактабу ҳаёт ва кори муассисаҳои таълимиву 

тарбиявии беруназмактабиро аз вазифаҳои муҳимтарини худ медонанд» [122, 

1981, 1 январ]. Аз хонандагон хоҳиш мешавад, ки ба газета мактуб навишта, 

дар бораи кор, сохтори газета ва мавзуъҳои ояндаи он пешниҳод манзур 

намоянд.  

Шумораи 27 июли соли 1982-и «Газетаи муаллимон» идона буда, бо 

шиору сарлавҳаҳои калон бо ранги сурх ва ҷолиб чоп шудааст. Ин шумораи 

даҳҳазоруми нашрия мебошад ва дар саҳифаи аввали он омадааст, ки нашрия 

соли 1938 номи «Газетаи муаллимон»-ро гирифт. Тавре мебинем, яке аз 

шумораҳое, ки ҷашни рӯзномаро зикр кардааст, шумораи даҳҳазорумин ва дар 

соли панҷоҳсолагии он мебошад, вале то ба ин вақт ягон бор дар бораи 

таҷлили солгарди таъсиси газета расман чизе зикр нашудааст. Танҳо бори 

аввал соли 2002 ҳафтодсолагӣ ва соли 2012 ҳаштодсолагии нашрия расман 

таҷлил гардид. Дар ин маврид собиқ сармуҳаррири нашрияи «Омӯзгор» 

Самиюлло Сайфуллоев менависад: ««Омӯзгор» (собиқ «Маориф ва маданият» 

мисли дигар нашрияҳо ҷашнҳои 10, 20, 30, 40, 50, 60–солагии худро таҷлил 

накарда буд…, моҳи декабри соли 2002 бори аввал дар таърихи нашрия 70-

солагии он васеъ ҷашн гирифта шуд, ки ба иди ҳақиқии аҳли маорифи 

Тоҷикистони соҳибистиқлол табдил ёфт» [225]. 

Бояд гуфт, ки то ин вақт дар саҳифаҳои рӯзномаи муаллимон аз 

баргузории мизи мудаввар маълумоте ба мушоҳида нарасид. Бори аввал 

«Мизи мудаввар»-и рӯзнома дар мавзуи «Дарс: талаби замон» (1983, 18 

октябр) чоп шудааст, ки он дар шаҳри Ленинобод (ҳоло шаҳри Хуҷанд) доир 

гаштааст. 

Моҳи майи соли 1983 баъди ба нафақа рафтани Б. Бердиева ба ҷойи ӯ 

муҳаррири «Маориф ва маданият» Б. Насриддинов таъйин мегардад. Аз 7 
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июни соли 1983 рӯзнома бо имзои муҳаррир Б. Насриддинов нашр мешавад. 

Баъди ин то андозае муҳтавои рӯзнома тағйир ёфта, ҷанбаи адабӣ ва таҳлилию 

танқидии он коҳиш ёфтааст.  

Яке аз ҳуҷҷатҳои муҳим, ки дар аввали соли 1984 «Газетаи муаллимон» 

ба муҳокимаи умумихалқӣ гузоштааст, лоиҳаи қарори КМ КПСС – «Роҳҳои 

асосии ислоҳоти мактаби миёнаи умумӣ ва касбӣ» мебошад. Дар ин бора 

ҳамовозиҳо ва пешниҳодҳои хонандагон, хусусан, омӯзгорон дар саҳифаҳои 

нашрия дарҷ гардидааст. Нуктаҳои асосии лоиҳаи қарор аз гузаштан ба 

таълими шашсолаҳо аз оғози соли нави таҳсил ва қисми мактаби миёнаи 

умумиро ба мактаби миёнаи касбӣ табдил додан иборат мебошад. 

Хонандагони синфҳои 1-4 дар мактаб ба машғулиятҳои фоиданок ҷалб 

гардида, хонандагони синфҳои 5-9 ба таълими меҳнат фаро гирифта 

мешаванд. Ин ҳуҷҷат љињати ҷалби хонандагон ба таълими касбӣ аҳамияти 

калон дошт, мутаассифона, бо баъзе сабабҳо ва ҳодисаҳои минбаъдаи сиёсӣ 

иҷро нагардид. Вобаста ба моҳияти лоиҳаи мазкур «Газетаи муаллимон» бо 

иштироки мутахассисони соҳа мизи мудаввар доир кардааст, ки 

иштирокдорон дар хотима чунин изҳори ақида кардаанд: «… амалӣ 

гардонидани тадбирҳои дар Лоиҳаи зикршуда бо назардошти таклифу 

пешниҳодҳо мундариҷаи кори мактабҳои маълумоти умумӣ ва касбиро бой ва 

талаботи ҷамъияти сотсиализми мутараққӣ мувофиқ гардонида, барои 

бартараф кардани баъзе камбудиҳои мавҷуда ёрии калон хоҳад расонд» [223]. 

Соли 1985 дар муҳтавои рӯзнома андаке пешравӣ ба чашм мерасад ва 

теъдоди нашри он низ афзуда, ба 44014 нусха расидааст. Дар ин сол дар 

рубрикаҳои нави «Ҳаёти партиявӣ», «Ба ёрии муаллимони пропагандист», 

«Минбари методист», «Садои сайёра», «Ислоҳот: имрӯзу фардои мактаб», 

«Университети ғоибонаи омӯзгорон», «Китобхонаи муаллим», «Дар ҳошияи 

таърих», «Ришханд», «Аз почтаи «Газетаи муаллимон»», «Мо толиби сулҳем», 

«Фазилати соҳибдилон», «Дафтари назм» ва ғайра мунтазам мавод нашр 

шудааст. Навиштаи муҳим оид ба соҳаи маориф аз гӯшаи «Мизи мудаввар» бо 

номи «Имрӯз дар паси парта, фардо дар сари корҳои бузург» (1985, 14 декабр) 
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мебошад, ки дар ду саҳифа чоп шудааст. Дар суҳбати «Мизи мудаввар» 

роҳбарон ва ходимони масъули вазорату идораҳо, аз ҷумла, вазири маорифи 

РСС Тоҷикистон Рауф Додобоев иштирок кардаанд. Аз номи редаксия таъкид 

гардидааст, ки «Суҳбати «Мизи мудаввар» дар рӯҳи масъулиятшиносӣ ва 

манфиатҳои умум аз татбиқи идеяҳои «Роҳҳои асосии ислоҳоти мактаби 

маълумоти умумӣ ва касбӣ» гузашт. Дар рафти гуфтугӯ оид ба такмили 

ҷараёни таълиму тарбия дар мактабҳои маълумоти умумӣ, донишкадаҳои 

олию миёнаи махсуси педагогӣ, омӯзишгоҳҳои касбҳои техникӣ, мустаҳкам 

кардани базаи моддию техникии онҳо, беҳбудии тарбияи меҳнатию 

касбинтихобкунӣ ва ғайра бисёр проблемаҳо ошкор гардиданд, ки ҳалли 

саривақтии онҳо ба муваффақона амалӣ шудани идеяҳои ислоҳоти мактаб 

мусоидат мекунанд» [122, 1985, 14 декабр]. 

Яке аз рубрикаҳои наву хондании «Газетаи муаллимон» дар соли 1985 

«Ришханд» ба ҳисоб меравад. Дар бораи ин рубрика собиқ корманди рӯзномаи 

«Маориф ва маданият», Нависандаи халқии Тоҷикистон Ӯрун Кӯҳзод дар 

мусоҳиба бо мухбири ҳафтаномаи «Омӯзгор» Шодӣ Раҷабзод чунин гуфтааст: 

«Кормандони рӯзнома ба ин хотир, яъне ошкор кардани камбудиву нуқсонҳои 

ҷойдошта гӯшаи ҳаҷвию бозарофатеро бо номи «Ришханд» таъсис доданд. Ин 

гӯша ҳафтае як маротиба дар ҳаҷми ним саҳифа ба табъ мерасид… Аз ҷиҳати 

хусусияти жанрӣ «Ришханд» дар байни фелетон ва ҳикояи ҳаҷвӣ меистод. 

Шахсони алоҳида, камбудиҳо ва рафтору кирдори амалдорону соҳибмансабон 

ба таври умумӣ мазаммат ва зери тозиёнаи сахти ҳаҷв қарор дода мешуд. Ба як 

ҳисоб, танқиди гӯшаи «Ришханд» бо ному насаб набуд, адреси муайян 

надошт» [165]. Мавриди зикр аст, ки дар нимаи дуюми солҳои 50-ум дар 

«Газетаи муаллимон» гӯшаи ҳаҷвии «Қаланфур» таъсис ёфта буд. Дар 

навиштаҳои гӯшаи мазкур рафтору кирдори амалдорону мансабдорон бо 

номҳои ҳақиқиашон мавриди танқид қарор дода мешуд, вале дар саҳифаи 

ҳаҷвии «Ришханд» бошад, камбудиҳои соҳа, рафтору кирдори амалдорон аз 

тариқи латифаву ҳикояҳо, шеърҳои ҳаҷвӣ ва карикатура бидуни номҳои 

ҳақиқӣ инъикос шудаанд. Масалан, дар саҳифаи ҳаҷвии «Ришханд» як ҳикояи 
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ҳаҷвии Ваҳҳоб Одинаев «Хоксор» [196] (оид ба омӯзгори бадмаст) ва панҷ 

латифаи Арбоб Гадоев, ки ба масъалаҳои соҳаи маориф иртибот доранд, ҷой 

дода шудааст. 

Аз соли 1987 дар ИҶШС давраи бозсозӣ, бахусус, ҷорӣ намудани усулҳои 

нави хоҷагидорӣ дар мамлакат оғоз меёбад. Дар шумораи 31 январи соли 1987 

тезисҳои маърӯзаи котиби Генералии КМ КПСС М. С. Горбачёв дар Пленуми 

КМ КПСС 27 январи соли 1987 «Дар бораи навсозӣ ва сиёсати партия оид ба 

кадрҳо» дар се саҳифа дарҷ шудааст. Дар ҳошияи ҳамин тезисҳо дар шумораи 

дигар (1987, 3 феврал) зери рубрикаи «Қарорҳои съезди XXVII КПСС дар 

амал!» суҳбати мизи мудаввари рӯзномаи «Газетаи муаллимон» ва «Ҳақиқати 

Ленинобод» бо номи «Ислоҳот ва бозсозӣ: Мактаб ва корхонаҳои базавӣ» ба 

чоп расидааст. Дар суҳбат инспекторону методистони шуъбаҳои маорифи 

халқи шаҳру ноҳияҳои вилоят, намояндагони ташкилотҳои партиявӣ ва 

корхонаҳои базавии мактабҳо ширкат варзидаанд. Иштирокдорон дар хотимаи 

суҳбат ба хулоса омадаанд, ки дар роҳи ислоҳоти мактаб, навсозӣ дар 

коллективҳои педагогӣ, ҳамкории мактабу корхонаҳои базавӣ, дар ташкили 

интихоби касб ва меҳнати истеҳсолии ҷавонон проблемаҳо бисёранд ва ин 

мушкилот бе дахолату дастгирии ташкилотҳои партиявӣ ва вазорату идораҳои 

дахлдор ҳал намешавад. Мавриди зикр аст, ки нашрия вобаста ба инъикоси 

бозсозӣ дар муассисаҳои таълимӣ солҳои 1987-1988 рубрикаҳои «Ҳаёти 

партиявӣ: мактаб ва бозсозӣ», «Бозсозӣ дар мактаб», «Бозсозӣ кори ҳама ва 

ҳар кас аст», «Мактаби олӣ: зарурати азнавсозӣ» ва ғайраҳоро таъсис додааст, 

ки дар ҳошияи онҳо дар ҳар як шумора навиштаҳо чоп шудааст. Ба гунаи 

мисол метавон чанде аз сармақолаҳо: «Бозсозӣ ва коммунистони мактаб» 

(1987, 10 феврал), «Бозсозӣ ва шуури ҷамъиятӣ» (1987, 14 апрел), «Талаби 

ягона» (1987, 9 август), «Демократикунонӣ – мақсади бозсозӣ, мақсади 

сотсиализм» (1988, 16 январ», «Муаллим – муҳимтарин симои амалкунандаи 

бозсозӣ» (1988, 5 март), «Бозсозиро вусъат диҳем» (1988, 9 июл), «Дар роҳи 

бозсозии мактаб қадами қатъӣ мегузорем» (1988, 20 август)-ро номбар кард.  
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Бояд тазаккур дод, ки бо вусъат ёфтани ҷараёни бозсозӣ аз нимаи дувуми 

соли 1988 ва давоми солҳои 1989-90 инъикоси масъалаҳои худшиносии миллӣ 

дар нашрия бештар гаштааст. Аз ҷумла, мақолаҳои Ю. Ёқубов «Тӯрон ва 

Тӯрониён» (1988, 15 октябр), Шоқаҳҳор Салимов ««Тоҷикон» дар 

«Туркестанские ведомости»» (1988, 22 октябр), Адаш Истад «Дар Самарқанд 

чӣ гап?» (1988, 19 ноябр), Абдулқодир Муҳиддинов «Мардуми шаҳр ва 

атрофии Бухоро тоҷиканд ё ӯзбек» (1988, 26 ноябр, бознашр аз маҷаллаи 

«Роҳбари дониш», 1928, №8-9), Р. Масов, Ш.Султонов «Раиси ҳукумат» (дар 

бораи муборизаҳои А. Ҳоҷибоев, 1989, 14 январ), А. Мухторов «Таърихдонӣ 

худшиносист» (1989, 4 март), (1989, 19 сентябр), Валӣ Самад «Мулло 

Насриддин» ва худшиносии тоҷикон» (1989, 4 март) ва шеъри машҳури Лоиқ 

Шералӣ «Шиносномаи миллат» (1988, 1 декабр) ба мавзуи зикршуда бахшида 

шудаанд. Аз унвони баъзе аз ин навиштаҳо бармеояд, ки муҳтавои онҳо ба 

риоя нашудани ҳуқуқҳои маънавии тоҷикон дар ҷумҳуриҳои ҳамсоя бахшида 

шудааст. Дар ин маврид М. Рустамзода навиштааст: «… нашрияи аҳли маориф 

(«Омӯзгор» - Н.Н.) яке аз газетаҳое буд, ки дар он бештар аз ҳама ба ҳаёти 

тоҷикони бурунмарзӣ ва ҳаммилатони хориҷӣ таваҷҷуҳ зоҳир шудааст» [217].  

Аз мавзуъҳои дигаре, ки дар солҳои 1988-89 дар нашрия ба таври васеъ 

инъикос ёфтааст, ҳифзу асолати забони тоҷикӣ ва арҷгузорию ба он додани 

мақоми давлатӣ мебошад. Дар ҳошияи рубрикаҳои «Забон ва ҳусни баён», 

«Забони мо сарвати мост» навиштаҳои зиёде рӯйи чоп омадаанд, ки 

муҳимтаринашон мақолаҳои Ғ. Ҷӯраев «Бо забони хеш бошад зинда халқ» 

(1988, 13 сентябр), Р. Ғаффоров «Забон рӯҳи халқ, бақои умри вай аст» (1988, 

12 ноябр), И. Усмонов «Ҳамдилӣ аз ҳамзабонӣ беҳтар аст» (1988, 19 ноябр), 

Лоиқ Шералӣ «Шиносномаи миллат» (1988, 3 декабр), Ф. Абдулло «Нидои 

ниёгон ва чаҳор сабақ аз падарон» (1989, 4 феврал), А. Муҳиддинов «Фикрҳои 

мо дар бораи забони тоҷикӣ» (1989, 21 феврал, бознашр аз «Тоҷикистони 

сурх», 1929, 19 январ), М. Мирраҳим «Забони модарӣ ахлоқи инсонист» (1989, 

28 феврал), А. Абибов «Фард мегирад зи миллат эҳтиром» (1989, 14 март), 

Эҳсон Субҳон «Дил пуроташ моем» (1990, 28 август) мебошанд.  
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Муҳаққиқ С. Гулов бамаврид қайд намудааст, ки «дар бораи нашрияи 

«Омӯзгор» дар дигар ҷанбаҳои ҳаёти маънавии миллатамон бисёр гуфтаанду 

навиштаанд, аммо кам касоне ёд доранд, ки аввалин пешниҳод дар бораи ба 

забони тоҷикӣ додани мақоми давлатӣ маҳз дар нашрияи «Омӯзгор» чоп 

шудааст. Нашрияи «Омӯзгор» на танҳо пешниҳод кард, балки дар татбиқи 

амалии Қонуни забон, пок доштани забони тоҷикӣ саҳми бориз мегузорад» 

[150].  

Лоиҳаи Қонуни РСС Тоҷикистон «Дар бораи забон» дар нашрия [122, 

1989, 15 апрел] ба муҳокимаи умумихалқӣ гузошта шуд, ки он то 1 июли соли 

1989 идома ёфт. Минбаъд ҳам навиштаҳо оид ба худшиносии миллӣ ва 

эҳтироми мақоми забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ дар саҳифаҳои 

ҳафтанома ба мушоҳида мерасанд. Ба назари инҷониб он ҳама мақолаҳои 

муаллифон, ки дар бораи бузургдошти забони тоҷикӣ ва худшиносии миллӣ 

дар саҳифаҳои нашрияи аҳли маориф чоп шудаанд, нуқтаи назари аҳли эҷод ва 

ҳайати таҳририяи он низ буданд. Бо вусъати ҷараёни бозсозӣ дар ҷумҳуриҳои 

Иттиҳоди Шуравӣ, аз ҷумла, Тоҷикистон низ талабот ба васоити ахбори омма 

дигар шуд. Вобаста ба талаботи нав, бахусус, эҳёи забони миллӣ ва суннатҳои 

миллӣ дар сохтори рӯзнома ва номи он тағйирот ба амал омад. Мувофиқи 

қарори бюрои КМ Партияи Коммунистии Тоҷикистон аз 19 апрели соли 1989 

«Газетаи муаллимон» ба ҳафтаномаи «Омӯзгор» табдили ном кард ва нашрия 

дар таърихи худ бори аввал номи тоҷикиро гирифт. Ба ин муносибат дар 

муроҷиатномаи ҳайати таҳририяи «Омӯзгор» омадааст: «Бюрои КМ Партияи 

Коммунистии Тоҷикистон зарурати пешомада ва дархости хонандагонро ба 

назар гирифта, қарор кард, ки «Газетаи муаллимон» ба ҳафтаномаи «Омӯзгор» 

табдил дода шавад. Он аз якуми майи соли ҷорӣ дар ҳаҷми 16 саҳифа ними 

газетаи «Правда» ҳафтае як маротиба нашр мешавад. Ходимони ҳафтанома 

паймони қавӣ доранд, ки нашрияи навро бо мундариҷаи ғаниву рангин, бо 

навиштаҳои дилраси хонданӣ, ороиши чашмгир ба хонандагон ҳадя намоянд» 

[122, 1989, 22 апрел]. Аз шумораи 29 апрели соли 1989 нашрия дар қолаб 

(формат)-и А-3 , дар 16 саҳифа чоп мешавад ва сабку услуб, муҳтавои солҳои 
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охир бадастовардаи худро идома дод. Соли аввали ба ҳафтанома табдил 

ёфтани нашрия он 68 шумора чоп шуда, навиштаҳои муҳими ҳафтанома дар 

баробари инъикоси масъалаҳои соҳаи маориф, ба баланд бардоштани 

худшиносии миллӣ ва эътибори забони тоҷикӣ бахшида шудаанд. Тавре 

муҳаққиқон менависанд: «…ҳар қадар системаи давлату давлатдорӣ, сиёсат 

тағйир ёбад, ба ҳамон андоза характери матбуот тағйир хоҳад ёфт. Ин чизро 

дар мисоли кору фаъолияти воситаҳои ахбори умуми собиқ Иттиҳоди Шуравӣ 

ё худ матбуоти тоҷик то солҳои 90 ва давраи кунунӣ ба хубӣ дидан мумкин 

аст» [91, с. 94]. 

Соли 1990 низ ҳафтанома бо ороиши хуб ва ранга чоп шудааст. Бори 

аввал дар оғози сол на сухани табрикӣ, балки бо вазири маориф Т. Назаров 

мусоҳиба ороста шудааст. Вазир изҳор доштааст, ки дар Анҷумани дувуми 

депутатҳои халқи мамлакат иштирок карда, ба хулоса омадааст, ки 

иқтисодиёти мамлакат ба беҳбудӣ ниёз дорад. Ҷумҳурии мо минбаъд ба 

«мустақилияти иқтисодӣ мегузарад. Тоҷикистон бе кумаки ҳукумати марказӣ 

ин корро карда наметавонад» [191]. Соли 1990 ба муносибати ҷашни 1400 – 

солагии Борбади Марвазӣ ва 22 июн – Рӯзи забони давлатӣ дар саҳифаҳои 

ҳафтанома навиштаҳои зиёде ба табъ расидааст. Дастури таълимии К. Бекзода, 

С. Қаландаров «Забони арабӣ барои ҳама» низ дар шумораҳои соли 1990 ҷой 

дода шудааст.  

Ҳамин тавр, аз соли таъсис (1932) то давраи соҳибистиқлолии 

Тоҷикистон (1991) нашрия бо номҳои гуногун рӯи чоп омада, дар ҳақиқат, 

ҳамчун оинаи маорифу фарҳанги кишвар хизматҳои арзандаву шоистаро ба 

анҷом расонидааст. Дар ташаккул ва инкишофи нашрия то давраи 

соҳибистиқлолӣ муҳаррирони масъул Саид Носиров, Баҳром Сирус,  Қосим 

Ҳакимзода, Абдураҳмон Бухоризода, Нуриддин Пиримқулов, Фазлиддин 

Муҳаммадиев, Бобо Худойдодов, Абдураҳмон Аҳмадов, Музаффар Олимов, 

Бӯринисо Бердиева, Бобо Насриддинов нақши муҳим гузоштанд. Ҳар яке дар 

доираи имконоту шароитҳои иҷтимоӣ ва касбӣ кӯшиш карданд, ки дар 

ташкили фазои солими корӣ, бахусус, ҳайати эҷодии нашрия саҳм гузоранд ва 
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ба ин васила мавқеи онро дар низоми матбуоти тоҷик боз ҳам пурзӯр намоянд. 

Рӯзноманигорон М. Боғиров, Б. Муҳаммадалиев, Қ. Маҳмудов, А. Расулов, М. 

Муҳаббатшоев, М. Яҳёев, О. Қаҳҳорова, Ғ. Муродалиев, Ҳ. Давлатов, Р. 

Имомов, Д. Дӯстов, А. Шукуров, Н. Азизов, Ҷ. Абдулҳаев, С. Қаландаров, Б. 

Расулзода, М. Кенҷаева, Ғ. Муродалиев [224] ва дигарон бо навиштаҳои худ 

дар баррасию ҳалли бисёр мушкилоти соҳаҳои маориф ва фарҳанг саҳмгузорӣ 

кардаанд. Ҳамчунин, нашрия барои бисёр адибони шинохтаи ҷумҳурӣ 

мактаби сайқали маҳорати эҷодӣ будааст. Аз ҷумла, нависандагон Болта 

Ортиқов, Фазлиддин Муҳаммадиев, Бобо Насриддинов, Ӯрун Кӯҳзод, Ҷуъма 

Одинаев, Мутеулло Наҷмиддинов, Фотеҳ Абдулло, Бахтиёр Муртазоев, Эҳсон 

Субҳонов, Абдуғаффор Партоев, Назокат Олимова, шоирон Бозор Собир, 

Мастон Шералӣ, Ҳабибулло Файзулло, Сарвар Аминҷонов, Ҳақназар Ғоиб, 

Ҳикмат Раҳмат, Ҳоҷӣ Мурод, Султон Шоҳзода, Амонбек Шаҳзода, Раҳмат 

Назрӣ, Зулфия Атоӣ, Сармад, Нафасбеки Раҳмон ва дигарон кор карда, 

намунаҳои эҷоди худро дар саҳифаҳои нашрия ба табъ расонидаанд. Бисёр 

олимон ва муҳаққиқони низ дар ин нашрия ба камол расидаанд, ки Баҳром 

Сирус, Абдураҳмон Бухоризода, Асадулло Саъдуллоев, Урватулло Тоиров, 

Бобо Худойдодов, Б. Олимов, О. Бозоров аз ҷумлаи онҳо мебошанд. 

Барои хидматҳои шоиста дар рушди соҳаҳои маориф ва фарҳангу илму 

маърифат ин нашрияи бонуфуз соли 1982 бо Грамотаи фахрии Президиуми 

Шурои Олии ҶШС Тоҷикистон қадр гардидааст. 

Нахустин рӯзномаи аҳли маорифи кишвар «Барои маорифи коммунистӣ» 

аз оғози таъсисёбӣ ҳамқадами замон будааст ва инро дар табдили ном кардан, 

шаклу намо ва дар мазмуну мундариҷаи он баръало мушоҳида кардан мумкин 

аст. Дар ибтидо «Барои маорифи коммунистӣ» ном дошт, ки ифодакунандаи 

идеологияи ҳизби коммунист буд. Соли 1938 ба таъсири забони русӣ ва 

«Учительская газета» тағйири ном ба «Газетаи муаллимон» кард ва мазмуну 

мундариҷоти он мушаххастар гардид. Соли 1959 нашрия номи «Маориф ва 

маданият»-ро гирифт, ки далели муттаҳид гардидани соҳаҳои маорифу 

фарҳанг мебошад. Соли 1981 боз «Газетаи муаллимон» номгузорӣ шуд, ки 
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нишони бозгашт ба рисолати таърихӣ ва касбият аст. Аз соли 1989 табдили 

ном ба «Омӯзгор» кард, ки баёнгари бедории миллӣ ва хештаншиносӣ 

мебошад.  

Дар бархӯрди марҳилаҳои таърихӣ ва ҷараёни инкишоф ин нашрия 

ҳамеша инъикоси масъалаҳои муҳими мактабу маориф ва фарҳангро ҳадафи 

асосии худ қарор дода, дар татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат дар соҳаи 

маориф, илму фарҳанг, адабиёту маънавиёт нақши муҳим гузоштааст.  
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БОБИ II 

ТАҲЛИЛИ ТАНОСУБИИ МУНДАРИҶАИ 

НАШРИЯИ «ОМӮЗГОР» ДАР ЗАМОНИ ИСТИЌЛОЛ 

 

9 сентябри соли 1991 Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Изҳорот «Дар 

бораи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро қабул кард. Ин 

воқеа гардиши куллӣ дар ҳаёти сиёсии ҷумҳурӣ буд ва дар тамоми соҳаҳои 

ҳаёти кишвар марҳилаи навро ба вуҷуд оварда, дар ин миён матбуоти даврӣ, 

бахусус, нашрияи «Омӯзгор» низ истисно нест. Ба ин мазмун муҳаққиқ М. 

Муродов таъкид кардааст: «Истиқлолияти Тоҷикистон барои рушди матбуот 

заминаҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоиву касбиро фароҳам овард. Аз ҷумла, низоми 

матбуот дигаргун шуд. Нашрияҳои гуногун рӯйи чоп омаданд, ки боиси 

рангорангии низоми матбуот гардид. Аммо «Омӯзгор» табиати худро нигоҳ 

дошт ва ҳамчун нашрияи соҳавӣ масъалаҳои мактабу маорифро мавзуи аслии 

худ қарор дод. Ҳарчанд дар солҳои аввали истиқлолияти кишвар мушкилоти 

зиёди молиявӣ садди роҳи интишори мунтазам ва бо теъдоди ниҳоят кам дарҷ 

гардидани ин нашрия шуданд, аммо оҳиста-оҳиста бо дастгирии Вазорати 

маориф ин мушкилот ҳал гардида, чопи он дар шакли ҳафтанома мунтазам 

гардид» [57, с. 66].  

Дар ҳақиқат, таҳлили шумораҳои давраи соҳибистиқлолии нашрияи 

«Омӯзгор» нишон медиҳад, ки ҳайати эҷодӣ ва кормандони техникӣ пайваста 

дар мавриди такмили мазмуну мундариҷа, беҳтар гардонидани шакл, 

саҳифабандиву ороиш ва ба касбияти рӯзноманигорӣ мувофиқ гардонидани он 

кӯшиш ба харҷ додаанд.  

Мундариҷаи нашрияро муҳокимаи асноди меъёрӣ ва ҳуқуқии соҳаи 

маориф, мазмуни таҳсилот ва тарзу арзёбии сифати он, масъалаҳои беҳтар 

гардонидани шароити таълим, ёрии методӣ, такмили ихтисоси омӯзгорон, 

сифати китобҳои дарсӣ, алоқамандии илму таълим, фаъолияти муассисаҳои 

томактабӣ ва таҳсилоти иловагӣ, вазъи таълими фанҳои табиӣ-риёзӣ ва дақиқ, 

дастовардҳои хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таълимӣ дар 
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олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, мушкилоти қабул дар 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, тарғиби меҳри ватан ва масъалаҳои 

худшиносию идеологӣ, гиромидошти хотираи некон, ислоҳот дар низоми 

соҳаи маориф, ҷараёни амалишавии барномаҳои давлатӣ дар соҳаҳои маориф 

ва илм ғайра ташкил медиҳад. 

 

2.1. Таснифоти умумии мундариҷаи нашрия дар давраи истиќлол 

 

Шумораи якуми нашрияи «Омӯзгор» баъди ба Истиқлолияти давлатӣ 

расидани Ҷумҳурии Тоҷикистон 11 сентябри соли 1991 ба табъ расидааст ва 

он рақами 36 ва шумораи 10041-ум мебошад. Соли 1991 теъдоди нашрия 

48000 нусха буд. 

Дар саҳифаи аввали он Изҳороти сессияи ғайринавбатии Шурои Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати дувоздаҳум (аз 9 сентябри соли соли 1991) 

«Дар бораи Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон» ба нашр расидааст. Шиори 

«Пролетарҳои ҳамаи мамлакатҳо як шавед» дигар вуҷуд надорад. Аслан 

шиори мазкур аз шумораи №35 (10040) (августи соли 1991) бардошта 

шудааст. Ин маънии онро дорад, ки аҳли эҷоди «Омӯзгор» як шумора пеш 

мустақилияти Тоҷикистонро пазируфтаанд. 

Бояд қайд кард, ки пеш аз Истиқлоли давлатӣ мундариҷаи нашрияи 

«Омӯзгор»-ро навиштаҳое ташкил медоданд, ки ба соҳаи маориф камтар 

иртибот доштанд. Масалан, шумораи 3 июли соли 1991 аз 16 саҳифа иборат 

буда, дар ҳаҷми 9 саҳифа маводи адабӣ, забономӯзӣ, ҳикоя, шеър, гуфторҳои 

бузургон ҷой дода шудааст, ки 60 дарсади маводи нашрияро ташкил медиҳад. 

Дар ҳамин шумора ба масъалаҳои маориф танҳо 4 саҳифа бахшида шудааст, 

ки аз 12 хабару мақолаи хурд иборат мебошад, ки ин 30 фоизи ҳаҷми 

нашрияро фаро мегирад. Дар ин шумора танҳо як мақола бо номи «Ту ёри 

кистӣ, муаллим?»  дар мавзуи таълиму тарбия навишта шудааст. Муҳтавои 

нашрия баёнгари он аст, ки як муддат масъалаҳои умдаи соҳа аз назари аҳли 

қалами нашрия дур мондааст ва ё вазъияти замон ба он таъсир расондааст. 
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Баъди Истиқлоли давлатӣ тадриҷан дар мундариҷаи нашрия тағйирот ба вуҷуд 

омадааст. Бахусус, фаъолияти он дар солҳои 1991-1993 ба ташаккули низоми 

нави маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шуда, мундариҷаи нашрияро 

муҳокима ва қабули ду ҳуҷҷати муҳими соҳа – Консепсияи мактаби миллии 

Тоҷикистон ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», 

масъалаҳои таълиму тарбия, муҳтавои китобҳои дарсиву барномаҳои таълимӣ, 

табодули таҷрибаи омӯзгорон ва баланд бардоштани савияи касбии онҳо, 

худшиносиву худогоҳӣ, фарҳангу адаб ва иҷтимоиву ҳуқуқиро дар бар 

гирифтааст ва бештари мавзуоти дарҷгардида зери рубрикаҳои «Минбари 

озод: розҳо ва ниёзҳо», «Ба ёрии муаллимон», «Баҳс ва андеша», «Дар 

муҳокима: лоиҳаи Консепсияи мактаби миллии Тоҷикистон», «Пурсед ҷавоб 

медиҳем», «Донишгоҳи ғоибонаи омӯзгор», «Маслиҳати методист», 

«Андешаи омӯзгор», «Мактаб, оила, аҳли ҷамъият», «Мактабшиносӣ», 

«Масъалаҳои доғи рӯз», «Китобхонаи «Омӯзгор»» рӯйи чоп омадаанд. Бояд 

таъкид кард, ки дар ин давра рубрика кам истифода шуда, гузоштани он 

бештар дар мақолаҳои таҳлилӣ-проблемавӣ ба мушоҳида мерасад.  

Новобаста ба вазъи мураккаби сиёсӣ ва душвориҳои молиявӣ дар солҳои 

аввали истиқлол нашрияи асосии соҳаи маориф – «Омӯзгор» дар саҳифаҳои 

худ масъалаҳои муҳими соҳа ва ҷомеаро ба миён мегузошт. Чи тавре ки аз 

иттилооти мухтасари дар солҳои 1991-1992 нашргардида маълум мегардад, 

идораи ҳафтанома ба вазъи сиёсии баамаломада низ бетараф набуд. Дар ин 

бора бори аввал (1991, 25 сентябр) дар ҳафтанома хабар дода мешавад, ки 

вазъи сиёсӣ дар ҷумҳурӣ, махсусан, дар пойтахт нигаронкунанда ва мураккаб 

аст. Ҳолати мазкур баъди оғози гирдиҳамоиҳои аввалин дар майдони 

«Шаҳидон» ва баъд «Озодӣ», кандани муҷассамаи Ленин ба амал омада, 

сессияи ғайринавбатии Шурои Олӣ то 1 январи соли 1992 вазъи фавқулодда 

эълон кард. (Маълум аст, ки баъди чанде бо фишори майдоннишинҳо вазъи 

фавқулодда бекор гардида, баъд чанд бори дигар аз нав эълон карда шуд). 

Ҳамчунин, хабар дода мешавад, ки Р. Набиев Раиси Шурои Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон интихоб шуд. Ҳамин тавр, гоҳ-гоҳ дар ҳафтаномаи «Омӯзгор» 
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вазъи сиёсии ҷумҳурӣ хеле мухтасар бо зикри воқеоти асосӣ шарҳ ёфта, аксҳо 

аз он ҳодисот ҷой дода шудаанд, аммо дар умум, мушоҳида мешавад, ки 

идораи нашрия ва кормандони он гурӯҳи сиёсиеро тарафдорӣ накарда, пеш аз 

ҳама, тарафдори оромӣ ва осудаҳолии мардуманд. «Маводи зиёде ба идора 

меоварданд, ки ҳар кадом аз майдонҳои худ ҷонибдорӣ мекарданд... Вале мо 

танҳо иттилоъ медодем, воқеаҳоро набояд мо, балки таърих баҳогузорӣ 

мекард» [69, с. 148], - чунин гуфтааст С. Сайфуллоев, сармуҳаррири нашрияи 

«Омӯзгор» дар мусоҳиба бо корманди нашрия Саида Набизода.  

Яке аз чорањои муҳими аҳли маорифи ҷумҳурӣ бо мақсади ҳифзи 

моликияти соҳа, нигоҳубини муассисаҳои таълимӣ аз тороҷшавӣ чопи 

«Муроҷиатномаи аҳли маорифи ҷумҳурӣ ба ташкилоту созмонҳои навташкил, 

ҳукуматҳои шаҳру ноҳияҳо ва вилоятҳо» (1991, 4 октябр) дар нашрия 

мебошад. Дар он аз тарафҳои даргир хоҳиш ва талаб карда мешавад, ки ҳифзи 

муассисаҳои таълимӣ, кадрҳои педагогӣ, кӯдакону наврасон ва ҷавонони 

мактабхонро ҳамеша дар мадди назар дошта бошанд, зеро онҳо ганҷинаи 

ояндаи ҷомеа мебошанд.  

Муҳаққиқ М. Муродов таъкид мекунад, ки «дар солҳои аввали замони 

Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон бо таъсири омилҳои гуногуни ба ҳамагон 

маълум матбуоти тоҷик мисли соҳаҳои дигар ба буҳрони сиёсиву молӣ 

мубтало гардид» [60, с. 51]. Дар ҳақиқат, ҳанӯз аз оғози маъракаи обуна барои 

соли 1992, ки ба давраи оғози бенизомиҳо рост омад, вазъи моддии 

«Омӯзгор», теъдоди обунашавандагон ба маротиба кам мешуд. Ин аст, ки 

илова ба муроҷиатномаи фавқуззикри Кумитаи иттифоқи касаба (1992, 8 

январ) дар саҳифаи якум дар бораи таъсиси Хазинаи «Омӯзгор» хабар дода 

мешавад. Ҳадаф дастгирии моддии идораи нашрия ва пешгирӣ аз баста 

шудани он аст. Ҳамчунин, дар муроҷиатномаи «Ба таваҷҷуҳи дӯстдорон ва 

муштариёни «Омӯзгор»!» (1992, 1 апрел) низ аз хафви баста шудани нашрия 

сухан меравад. Гуфта мешавад, ки теъдоди обуна аз 33 ҳазор адад поён 

шудааст ва ин дар ҳолест, ки дар ҷумҳурӣ 100 ҳазор нафар омӯзгор фаъолият 

доранд. Аз ин бармеод, ки ин ҳам ҳадди ниҳоӣ набуда, соли 1993 теъдоди чоп 
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боз ҳам коҳиш ёфта, боиси кам гаштани саҳифаҳои «Омӯзгор», пастшавии 

сифати чоп, номунтазам чоп шудани ҳафтанома гардид. Мавриди зикр аст, ки 

дар ин давра тағйироти кадрӣ дар сатҳи роҳбарии нашрия ба вуқӯъ пайваст. Ба 

ҷойи Бобо Насриддинов ба вазифаи сармуҳаррири нашрияи «Омӯзгор» 

Самиюлло Сайфуллоев таъйин мешавад. Адиб ва рӯзноманигор Б. 

Насриддинов то моҳи феврали соли 1993 нашрияро роҳбарӣ кард ва воқеан 

ҳам, қаламкаши соҳибистеъдод буд. Кори нашрия, соҳаи маорифро хуб 

медонист ва тавонист дар идораи «Омӯзгор» муҳити созгореро ба вуҷуд орад. 

Маҳз дар давраи роҳбарии ӯ байни аҳли эҷоди нашрия ва роҳбарияти ҳизбу 

давлат то андозае ҳамдигарфаҳмӣ ва муҳити корӣ ба вуҷуд омад. Б. 

Насриддинов соли 1983 сармуҳарририи «Газетаи муаллимон» (ҳоло 

«Омӯзгор»)-ро ба уҳда гирифта, дар ин вазифа 10 сол кор кард. «Омӯзгор» дар 

солҳои роҳбарии ӯ ба яке аз нашрияҳои серхонандатарини ҷумҳурӣ табдил 

ёфт. Солҳои зиёд дар саҳифаҳои «Маориф ва маданият», «Газетаи 

муаллимон», «Омӯзгор» ва дигар рӯзномаю маҷаллаҳои ҷумҳурӣ аз ҳаёти аҳли 

маориф хабару мақолаҳо, лавҳа, очерку қиссаҳо ва повестҳои Б. Насриддинов 

чоп ва беҳтарини онҳо минбаъд дар китобҳои бешумори ӯ ва маҷмӯаҳои 

дастаҷамъӣ дохил шудаанд. Аз Б. Насриддинов насли зиёди рӯзноманигорони 

тоҷик сабақи касбӣ омӯхтанд, ки яке аз онҳо рӯзноманигор Самиюлло 

Сайфуллоев мебошад, ки солҳои 1993-2006 ба ҳайси сармуҳаррири 

ҳафтаномаи «Омӯзгор» кор кардааст.  

«Арзи сипос» чунин ном дорад мактуби миннатдорӣ ба Б. Насриддинов аз 

ҷониби Вазорати маориф, Кумитаи иттифоқи касабаи кормандони илм ва 

маориф ва ҳайати эҷодии кормандони «Омӯзгор» (1993, 10 март) ва дар он 

навишта шудааст, ки «… ба Бобоҷон Насриддинов барои хизматҳои 

гаронбаҳояш дар пешрафти маорифи ҷумҳурӣ ва инкишофи матбуоти 

педагогӣ миннатдории бепоён изҳор намуда, ба ӯ қабл аз ҳама саломатӣ, 

рӯзгору истироҳати хуш орзу менамоянд ва таманнои онро доранд, ки 

номбурда минбаъд низ таҷрибаю маслиҳатҳои пурқимати хешро аз аҳли 

маориф, минҷумла, ҳайати эҷодии «Омӯзгор» дареғ намедоранд» [122, 1993, 



 74  
 

10 март]. Бояд гуфт, ки чунин нома дар таърихи «Омӯзгор» бори аввал нашр 

шудааст ва ин аз хидмати шоиставу обрӯю эътибори ӯ шаҳодат медиҳад. Кори 

Бобо Насриддиновро шогирдаш, рӯзноманигор Самиюлло Сайфуллоев идома 

бахшид. «С. Сайфуллоев ҳамчун сармуҳаррир дар «Омӯзгор» 13 сол фаъолият 

намуд. Умуман, фаъолияти рӯзноманигории ӯ дар ин ҳафтанома бевосита пас 

аз хатми ДМТ оғоз ёфтааст. Ин қаламкаши варзида дар вазифаҳои гуногуни 

нашрия (мухбири қаторӣ, мудири шуъба, котиби масъул, ҷонишини 

сармуҳаррир) кор кардаву таҷриба андӯхтааст ва ин барояш имкон фароҳам 

оварда, ки солиёни зиёд ҳамчун роҳбари нашрия бомуваффақият кор кунад» 

[73, с. 114]. 

Замони аз ҳама мушкил дар фаъолияти «Омӯзгор» солҳои 1993-2001 ба 

ҳисоб меравад. Самиюлло Сайфуллоев менависад, ки «бале, тақдир дар он 

солҳо на танҳо барои ҳафтанома, балки тамоми ҷумҳурӣ хеле вазнину сангин 

ин нашрияи бонуфузро ба зиммаам гузошт. Он солҳо, ки ҳафтанома, чи аз 

нигоҳи молиявӣ ва чи таъминот бо коғазу дигар маводи зарурӣ танқисӣ 

кашида, сабаби дар бисёр манотиқи ҷумҳурӣ ба маънии том амал накардани 

мактабҳову дигар муассисаҳои маориф теъдоди обуначиён низ хеле коҳида 

буд, худи масъалаи мавҷудияти «Омӯзгор», яъне, минбаъд арзи ҳастӣ кардан ё 

билкул аз байн рафтани он бо қатъияти тамом дар миён меистод. Сад шукр, ки 

ҳафтанома аз ин имтиҳони замон бо сарбаландӣ гузашт» [225]. Дар ҳақиқат, 

«Омӯзгор» дар солҳои вазнини ҷанги шаҳрвандӣ мисли баъзе нашрияҳои 

дигар аз фаъолият намонд, пурра ҳам набошад, ҳамасола чоп шуд. Соли 1994 

бист шумора, соли 1995 се шумора, соли 1996 нуҳ шумора ва соли 1997 бист 

шумора аз чоп баромадааст. Бо роҳбарии Самиюлло Сайфуллоев ва кӯшиши 

кормандони эҷодӣ Сайдаҳмад Қаландаров, Темур Отахонов, Мирзо Боқӣ, 

Ҳикмат Раҳмат, Дорои Дӯст, Ҷамол Абулҳаев, Эҳсон Субҳонов, Аҳлиддин 

Исоев ва дастгирии Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Омӯзгор» 

фаъолияташро идома дода, то андозае талаботи аҳли маорифро ба иттилооти 

дуруст таъмин намуд. Вобаста ба мушкилоти он солҳо дар матбуоти тоҷик 

муҳаққик А. Саъдуллоев чунин навиштааст: «Шукри даврон, ки дар 
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Тоҷикистони азияткашидаи мо яке пайи дигар барои ифодаи сухан шароитҳои 

беҳтаре фароҳам оварда мешаванд ва агар касоди иқтисодӣ (нарасидани коғаз, 

сарфу харҷи матбаа, мухобирот, камбудии неруи барқ) намебуд, 

журналистони Тоҷикистон барои таблиғи дастовардҳои кишварашон саҳми 

бештаре мегузоштанд» [93, с. 112].  

Дар ин давра мундариҷаи «Омӯзгор»-ро асосан мазуъҳои муҳими вазъи 

таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ, ҳифзи иҷтимоии кормандони соҳаи 

маориф, масъалаҳои забону адабиёт ва худшиносию худогоҳӣ ташкил дода, 

навиштаҳо зери рубрикаҳои «Маслиҳати методӣ», «Наврас ва қонун», 

«Мулоҳизаҳои олим», «Проблема ва мулоҳиза», «Кӯдакистон – зинаи аввали 

таҳсилот», «Баҳс ва андеша» чоп шудаанд. Дар ин радиф метавон навиштаҳои 

муаллифон Ҳ. Искандаров, М. Насриддинова «Омӯзгор огоҳ бошад» (1994, 5 

январ), Акбари Турсунзод «Бародар зи хуни бародар ба дард» (1994, 12 январ), 

Т. Отахонов «Акнун адабиётро дигаргуна дарс диҳем» (1994, 9 феврал), С. И. 

Каримов «Дар илм ҳила худфиребист ё кӯргиреҳҳои имтиҳони қабул» (1994, 4 

октябр), Ҷамила Раҳимова «Як ҳарфу ду ҳарф бар забонам…» (1994, 26 

октябр), Маҳмуд Маликов, Ҳасан Дӯстзода «Ҳақро бигӯ, агарчи талх бошад» 

(1996, 20 июл), Турдибону Бердиева «Забони тоҷикӣ кай ташаккул ёфт» (1996, 

1 сентябр), Мансур Бобохонов, Ӯктам Пӯлодов, Ҳайдаршо Пирумшоев 

«Таърих пурра бошад» (1996, 1 ноябр) ва ғайраро метавон номбар кард, ки 

мазмуну муҳтавои онҳоро баланд бардоштани сифати таълим, тарбия, 

муҳтавои китобҳои дарсӣ, бартараф намудани мушкилоти соҳа ва худшиносӣ 

дар бар гирифтааст. 

Вобаста ба мушкилоти баамаломада, аз соли 1994 то соли 2005 

шуморањои нашрия на дар ҳаҷми муќаррарї (16 сањифа), балки дар 8 саҳифа 

пешниҳоди хонандагон гардидааст.  

Соли 2006 ба вазифаи сармуҳаррири нашрияи «Омӯзгор» М. Бобошоев 

таъйин мешавад ва барои бењтар гардидани сатњу сифати маводу матолиби 

таълифгардида, инчунин, ороиши нашрия кӯшишҳои зиёд ба харҷ дод. Яке аз 

усулҳои роҳбарии ӯ тозакорӣ, навоварӣ ва мустақилият дар фаъолият буд. Дар 
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ин маврид мактабшинос Ҳ. Искандаров навиштааст: «Кори хуби ӯ (М. 

Бобошоев – Н. Н.) дар ташкили саҳифа ва рубрикаҳои гуногун, ҷалби 

муаллифони маҳаллӣ буд» [34, с. 475]. М. Бобошоев аз хотироти хеш чунин 

менависад: «Хотироти ман аз «Омӯзгор» андак нест, аз ҳамкорон, ки 

коллективи хуберо ташкил мекарданд, аз меҳнатдӯстӣ ва зарофагӯйии онҳо, аз 

он ки омӯзгорони кишвар метавонистанд аз он чун минбари баёни андеша, 

воситаи дарёфти маводи зарурӣ истифода намоянд» [143]. 

Аз соли 2006 њайати эљодии ҳафтанома зиёд гардида, вобаста ба муътадил 

гаштани вазъият дар љумњурї ва ба эътидол омадани вазъи иљтимоии 

кормандони соњаи маориф, бахусус, омўзгорон теъдоди обуна низ сол ба сол 

зиёд шудааст. Аз љумла, соли 2014 теъдоди нашр ба беш аз 30 ҳазор нусха 

расид.  

Агар то соли 2005 нашрия дар ҳаҷми 8 саҳифа чоп мешуд, аз оғози соли 

2006 он ба 16 саҳифа расонида шуд. Тавре муҳаққиқ М. Муродов таъкид 

мекунад: «Зиёд гардидани саҳифаҳои нашрия доираи мавзуоти ҳафтаномаро 

васеъ намуда, имкон фароҳам овард, ки дар он инъикоси ҳаёти сиёсӣ, 

иҷтимоӣ, иқтисодӣ, илмиву фарҳангӣ ва адабии кишвар нисбаттан пурра 

гардад. Ҳамчунин, таваҷҷуҳи ҳафтанома ба фаъолияти муассисаҳои алоҳидаи 

тобеи Вазорати маориф, муваффақият ва камбудиҳои онҳо, таҷрибаҳои 

пешқадами омӯзгорони варзида, дастовардҳои навини илми педагогика ва 

амсоли ин нисбатан бештар гардидааст» [57, с. 69]. 

Бояд гуфт, ки дар давраи Шуравӣ барои ҳамаи нашрияҳо як шиор хос 

буд: «Пролетаҳои ҳамаи мамлакатҳо як шавед». Бо соҳибистиқлол шудани 

Ҷумҳурии Тоҷикистон шиори мазкур аз байн рафта, имконият фароҳам омад, 

ки ҳар як нашрия вобаста ба вазифа, мақсаду маром ва ғояи асосиву арзишҳои 

миллӣ шиори худро дошта бошанд. Дар ин иртибот аввалин маротиба соли 

1993 ҳайати эҷодии «Омӯзгор» вобаста ба мундариҷаи нашрия мисраи 

машҳури Саъдии Шерозӣ «Суҳбати ҷонпарвар аст суҳбати омӯзгор»-ро 

ҳамчун шиор интихоб кардааст. Соли 2004 нашрия ба байти «Ҳар киро устод 

набвад, кор бар бунёд нест, Дар раҳи маънӣ рафиқе беҳтар аз устод нест»-ро 
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шиори худ қарор дод. Соли 2012 бошад, «Омӯзгор» шиори худро ба байти 

«Беҳин фарди ҷаҳон омӯзгор аст, Аз ӯ сарсабзу хуррам рӯзгор аст» иваз 

кардааст, ки «нисбат ба байти аввал равону мушаххастар мебошад» [57, с. 70]. 

Дигар навгоние, ки дар давраи истиқлол дар нашрияи «Омӯзгор» рӯйи кор 

омадааст, инъикоси мундариҷаи ҳар як шумора дар саҳифаи аввал дар шакли 

пешхабар (унвони мақолаҳои асосӣ бо нишон додани саҳифа), ихтисос додани 

саҳифаҳои 2 ва 3 барои чопи навгониҳои соҳаи маориф мебошад, ки аз 

истифодаи омилҳои касбии замонавӣ, ки ба ҳар як рӯзнома хос аст, дарак 

медиҳад.  

Муҳаққиқон таъкид мекунанд, ки «газетаро тарзе бояд пешкаши хонанда 

сохт, ки ҳар як масъала ҳаллу фасли худро ёбад, инчунин, ороиши саҳифаҳои 

он, тарзи ҷобаҷогузории мавод нотакрор бошад, то хонанда нисбати газета 

бетараф наистад» [91, с. 85].  

Аз таҳлилу баррасии бастаҳои солҳои 2005-2015-и нашрияи «Омӯзгор» 

бармеояд, ки ҳайати эҷодӣ ва техникии нашрия пайваста дар такмил додани 

мазмуну мундариҷаи он буда, дар ороишу саҳифабандӣ, беҳтар сохтани шакл 

ва мувофиқ гардонидани он ба касбияти рӯзноманигорӣ кӯшиш ба харҷ 

додаанд. Аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ то соли 2004 дар нашрия 

рубрикагузорӣ чандон маъмул нест. Дар навиштаҳои проблемавӣ, мубоҳисавӣ, 

муҳокимавӣ ва ё танқидӣ рубрикагузорӣ шудааст, ки мавзуи рӯзро дар бар 

гирифтаанд. Аз ҷумла, «Минбари озод: розҳо ва ниёзҳо», «Ба ёрии 

муаллимон», «Баҳс ва андеша», «Дар муҳокима: лоиҳаи Консепсияи мактаби 

миллии Тоҷикистон», «Пурсед ҷавоб медиҳем», «Донишгоҳи ғоибонаи 

омӯзгор», «Маслиҳати методист», «Андешаи омӯзгор», «Мактаб, оила, аҳли 

ҷамъият», «Мактабшиносӣ», «Масъалаҳои доғи рӯз». Аз соли 2005 то соли 

2014 гузоштани рубрика ба навиштаҳо бештар шудааст. Аз соли 2014 бошад, 

ҳар як саҳифаи нашрия дар алоҳидагӣ номгузорӣ ва то андозае ба сохтори 

низоми соҳаи маориф ва илм мувофиқ гардонида шудааст. Аз ҷумла, 

саҳифаҳои «Таълим», «Методика», «Тарбия», «Таҳсилоти томактабӣ», 

«Таҳсилоти иловагӣ», «Таҳсилоти касбӣ», «Мактабҳои олӣ», «Илм ва 
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инноватсия», «Мушовара», «Ислоҳот» ва ғайра. Тағйироти дигар ин аст, ки 

ҳар як матлаб ё навишта зери рубрикаи алоҳида дарҷ шуда, саҳифаҳо дар 

қисмати боло бо шоҳбайтҳо аз намояндагони адабиёти классику муосири 

тоҷик, панду андарзҳои мутафаккирони ҷаҳон оро ёфтаанд. Дар қисмати 

поёнии саҳифаҳо хабарҳои охирин, ки ба соҳаи маориф ва илм иртибот 

доранд, дар шакли хроника оварда мешавад. Бояд таъкид кард, ки чунин тарзи 

кор аз ҳайати эҷодӣ ва техникии нашрия машаққату масъулияти ҷиддиро 

талаб мекунад. Гузоштани рубрика ба ҳар як навишта дар «Омӯзгор» ба он 

далолат мекунад, ки мавзуъҳои баррасишаванда дар соҳаи маориф сол ба сол 

зиёд шудаанд. Ба андешаи муҳаққиқ М. Муродов, «унвони рубрикаҳои 

нашрия на танҳо дар мушаххас гардонидани мундариҷаи саҳифаҳо, балки дар 

муайян кардани мундариҷаи ҳафтанома низ мусоидат кардаанд» [57, с. 69]. 

Мундариҷа ва мазмуну муњтавои асосии нашрияи «Омӯзгор»-ро дар 

давраи истиқлол масъалаҳои маориф ташкил медиҳанд. Дар  солҳои аввали 

соҳибистиқлолӣ, бахусус, солҳои 1991 то соли 2005 дар нашрия агар 

муҳокимаи Консепсияи мактаби миллии Тоҷикистон, аввалин Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», масъалаҳои таълиму тарбия, 

муҳтавои китобҳои дарсиву барномаҳои таълимӣ, табодули таҷрибаи 

омӯзгорон ва баланд бардоштани савияи касбии онҳо, муаррифии олимону 

омӯзгорони варзида, масъалаҳои худшиносиву худогоҳӣ, фарҳангу адаб ва 

иҷтимоиву ҳуқуқї баррасї гардида бошад, аз соли 2006 то соли 2015 бо зиёд 

шудани ҳаҷми саҳифаҳо (аз 8 саҳифа ба 16 саҳифа) доираи мавзуъҳои нашрия 

васеъ ва доманадор гардидааст. Вазири ваќти маорифи Љумњурии Тољикистон 

Абдуҷаббор Раҳмонзода менависад: «Интишор ва тавзеҳи нақшаҳо ва 

барномаҳои таълимӣ, пешниҳоди тавсияҳои методӣ, тарғиби таҷрибаи 

пешқадам, ташреҳи навгониҳои илми педагогика ва улуми дигар, баррасии 

китобҳои дарсӣ ва илмию методӣ аз бахшҳои дигари муҳиму манфиатбахши 

фаъолияти ҳафтанома мебошад. «Омӯзгор» дар такмили ихтисоси аҳли 

маориф ҳамасола тавассути мақолаҳои бунёдиву пурмуҳтавояш кореро иҷро 

мекунад, ки аслан, баробар бо фаъолияти як донишкада аст» [210]. 
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Ба таври умумӣ метавон мундариҷаи нашрияро ба ду бахш ҷудо кард. 

Бахши аввал: масъалаҳои сиёсати иҷтимоии давлат дар соҳаи маориф: Паёму 

шодбошӣ ва суханрониҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати санаҳои таърихӣ, ҷашнҳои миллӣ, ифтитоҳи 

муассисаҳои нави таълимӣ, вохӯриву мулоқотҳои Сарвари давлат бо аҳли 

маорифи кишвар ва ҳамчунин, ҷараёни амалишавии барномаҳои давлатӣ дар 

соҳаи маориф ва илм: “Барномаи давлатии компютеркунонии мактабҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ” дар се марҳила: солҳои 2003-2007, солҳои 2008-

2010 ва 2011-2015, “Барномаи давлатии такмил ва омӯзиши забонҳои русӣ ва 

англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2004-2014”, “Барномаи 

давлатии рушди соҳаи тарбияи томактабӣ дар Тоҷикистон барои солҳои 2006-

2010”, “Барномаи давлатии таҳия ва нашри китобҳои дарсӣ барои солҳои 

2007-2010”, “Барномаи тайёр кардани кадрҳои илмӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2009-2015”, “Барномаи давлатии таъмини 

муассисаҳои таълимию илмии ҷумҳурӣ бо кабинетҳои фаннӣ, озмоишгоҳҳои 

муҷаҳҳази таълимӣ ва илмию таҳқиқотӣ барои солҳои 2011-2015”, “Барномаи 

давлатии сохтмон, таъмиру азнавсозии мактабҳо барои солҳои 2008-2015”, ки 

дар хонаҳои шахсӣ, вагонхонаҳо, биноҳои маъмурию ҷойҳои ҷамъиятӣ 

ҷойгиранд, “Барномаи рушди муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2014-2019”.  

Ба бахши дуюм масъалаҳои беҳтар гардонидани шароити таълим, ёрии 

методӣ, табодули таҷрибаи ибратбахш, такмили ихтисоси омӯзгорон, сифати 

китобҳои дарсӣ, роҳҳои самаранок гардонидани дарс ҳамчун маҳаки сифати 

таълим, корбурди усулҳои фаъоли таълим, алоқамандии илму таълим, 

фаъолияти муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти иловагӣ, муаррифии устодон, 

уфуқҳои илм, бахусус, вазъи таълими фанҳои табиӣ-риёзӣ ва дақиқ, 

дастовардҳои хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таълимӣ дар 

олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, иштирок ва саҳмгузорӣ дар 

маъракаҳои умумиҷумҳуриявӣ, тарғиби таҷрибаи ибратбахши муассисаҳои 

таълимӣ ва омӯзгорони алоҳида, проблемаҳои қабул дар муассисаҳои 



 80  
 

таҳсилоти олии касбӣ, тарғиби меҳри Ватан ва масъалаҳои худшиносию 

идеологӣ, гиромидошти хотираи некон, масъалаҳои ислоҳот дар низоми соҳаи 

маориф: маблағгузории сарикасӣ, низоми кредитии таълим дар муассисаҳои 

таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ, низоми тестӣ, системаи баҳогузории 

биёрбалла, гузаштани муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба низоми 12-

сола ва муносибати босалоҳият дар таълим дохил мешаванд. 

То соли 2012 чопи мавод оид ба фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти 

ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, муассисаҳои томактабӣ дар нашрия камтар ба назар 

мерасад. Бо таъсисёбии саҳифаву рубрикаи «Таҳсилоти касбӣ» ва «Таҳсилоти 

томактабӣ» аз соли 2012 таваҷҷуҳ ба фаъолияти муассисаҳои зикршуда зиёд 

шудааст. Чизи дигари муҳим ин аст, ки чопи мақолаҳои муаллифони беруна, 

яъне, омӯзгорон ба маротиб зиёд гардида, мактабшиноси варзида Ҳабиб 

Искандаров дар ин маврид менависад: «Ҳафтаномаро мунтазам варақ 

мезанам… Баъзе мақолаҳо, хусусан, маводи муаллифонеро, ки аз Панҷакент, 

Айнӣ, Ғончӣ, Мастчоҳ, Шурообод, Муъминобод, Хуросон, Бохтар ва шаҳри 

Душанбе менависанд, бисёр мазмуни баланд дошта, аз донишу масъулияти 

баланди соҳибонашон дарак медиҳанд… Аз 40 мақолаи хурду бузург дар як 

шумораи (№28, аз 13.04.2012) 24-тояшро муаллимон навиштаанд. Аз нигоҳи 

ман, ин муваффақияти калон аст» [34, с. 477]. 

Дарвоқеъ, дар таваҷҷуҳбарангез шудани мундариҷа, шакл ва ороиши 

нашрия, ҳамчунин, матолиби ҳаҷман хурд, аксҳои барҷо, мувофиқати онҳо бо 

матн ва тарҳи саҳифаҳо низ мусоидат кардааст. Масалан, саҳифаи 4-и 

шумораи №43 (2014, 24 октябр) «Ҳамкорӣ» ном дошта, дар он панҷ матлаб: 

«Тавсеаи ҳамкориҳо», «Вохӯрӣ бо донишҷӯёни тоҷик», «Хушхабар аз 

Поволже», «Ғолиби «Мураббии сол»», «Мактаб дар Худгифи» бо панҷ акс ҷой 

дода шудааст, ки хеле ҷалиб мебошад. Дар робита ба ин муҳаққик М. Муродов 

менависад: «Воқеан, дар чунин тарҳ шакл гирифтани матолиби нашрия 

талаботи замон аст. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки аз як тараф, хонандаи 

имрӯз иқтидор ва тоқати мутолиаи маводи калонҳаҷмро надорад, аз сӯйи 

дигар, имконияти бештар ва пурвусъати таъмини иттилоот дар фазои 
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иттилооти кишвар ба вуҷуд омадааст, ки мушаххаснависиву мушаххасгӯйиро 

мехоҳад» [60, с. 57]. 

Яке аз дастовардҳои назарраси соҳаи маорифи кишвар дар даҳсолаҳои 

дувум ва сеюми истиқлоли кишвар ин иштироки фаъоли хонандагони 

муассисаҳои таълимӣ дар озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявию минтақавӣ ва 

байналмилалӣ мебошад. Хабару мақолаҳо ва аксҳои гӯё, ки мунтазам дар 

«Омӯзгор» чоп шудаанд, аз пирӯзии хонандагони тоҷик дар сабқатҳои сатҳи 

минтақавӣ ва байналмилалӣ гувоҳӣ медиҳанд. Дар хабари «Дастоварди 

хонандагони тоҷик» зикр шудааст, ки «дар соли 2014 хонандагони тоҷик дар 

олимпиадаҳои гуногуни байналмилалӣ аз фанҳои физика, математика, 

технологияи информатсионӣ (Қазоқистон), биология (Озарбойҷон), лоиҳаҳои 

табиӣ (ИМА), химия (Россия), математика (Булғория), технологияи 

информатсионӣ (Руминия), фанҳои гуманитарӣ (Туркия), математика 

(Индонезия) иштирок намуда, дар маҷмӯъ 94 медалро соҳиб гардиданд, ки аз 

ин 17 тилло, 20 нуқра ва 53 биринҷӣ мебошад» [202]. 

Нашрияи «Омӯзгор» на танҳо дар инъикоси рушди соҳаи маориф ва ё 

фаъолияти пешрафти соҳаи маориф нақш гузоштааст, балки дар воқеъбинона 

фош сохтани камбудиҳо ва норасоиҳои соҳа низ саҳм дорад, ки ин аз рисолати 

касбии ҳайати эҷодии нашрия дарак медиҳад. Ва дигар ин ки чунин тарзи 

коргузорӣ ба ғановатмандии мундариҷаи нашрия ва ё хонданибоб шудани он 

мусоидат кардааст. Чунин навиштаҳоро вобаста мазмуну мундариҷа метавон 

ба ду гурӯҳ ҷудо кард: 

1. Навиштаҳое, ки ба шароити таълиму тадрис дар муассисаҳои таълимӣ 

ва масъалаҳои иҷтимоии кормандони соҳаи маориф марбутанд. 

2. Навиштаҳое, ки ба сифати барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ 

алоқаманданд. 

Ба гурӯҳи якум, навиштаҳои муаллифон – И. Субҳонов «Қоидаҳои 

номатлуб» (1994, 30 апрел), С. И. Каримов «Дар илм ҳила худфиребист ё 

кӯргиреҳҳои имтиҳонҳои қабул» (1994, 4 октябр), З. Алифбеков «Туҳмату 

иғво то ба кай?!» (2003, 3 октябр), Х. Афзалов «Чаро мо комиссияи миллии 
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атестатсионӣ надорем?» (2006, 12 май), Ҳакималӣ Назалиев «Талх аст, вале 

ҳақиқат аст» (2006, 10 июн), Ҳабиб Искандаров «Ҳама худро масъул донанд» 

(2006, 30 июн), Қаноати Азим «Болопӯши мактаб фурӯ рафт» (2007, 26 январ), 

Бахтиёри Абдураҳим «Сад мушкилоти як мактаб» (2007, 2 феврал), Шерзод 

Абдуллозода «Қасос ба шеваи ҳоҷидиректор» (2007, 2 март), Маҳмадшарифи 

Рустам «Панҷҳои сохта то куҷо мебаранд?» (2007, 24 август), Темуршоҳи 

Файзалӣ «Ҷанҷоли ду омӯзгор» (2008, 6 июн), Саидаи Фазл «Лагер: фароғат ё 

ташвиш» (2008, 15 август), Бахтиёри Муртазо «Китобхонаи мактаб дар анбор» 

(2008, 21 ноябр), Темуршоҳи Файзалӣ «Тиҷорат дар мактаб» (2009, 20 феврал), 

Нуъмон Раҷабзода «Омӯзгорон тарки кор мекунанд» (2009, 20 феврал), 

Саидаи Фазл «Мушкили омӯзгоронро кӣ ҳал мекунад?» (2009, 18 сентябр), Ғ. 

Муродалиев «Афтодаро деҳ лагад» (2010, 20 август), С. Искандаров 

«Ихтироот кӯҳнаву эҷодкорӣ суст» (2010, 24 сентябр), С. Искандаров «Вазъи 

таълим ташвишовар аст» (2010, 22 октябр), Ҳабибулло Бобоев «То кай 

мардикор тарбият мекунем» (2011, 6 май), Эҳсони Хушбахт «Хобгоҳ танҳо 

ҷойи хоб нест» (2011, 27 май), Шодӣ Раҷабзод «Танҳо раҳмат кофӣ нест ё чаро 

омӯзгорон дар маҳалҳо аз ҷониби масъулон ҳавасманд намешаванд» (2012, 6 

апрел), Шодӣ Раҷабзод, Эҳсони Хушбахт «Вой бар ҳоли шуъбаи маориф» 

(2012, 2 ноябр), Ситорабонуи Соҳибназар «Оҳанбизнес ба манфиати кист? Ё 

ин тиҷорат хонаи киро хароб мекунаду кисаи киро пур?» (2012, 23 ноябр), 

Шодӣ Раҷабзод «Хоҷа боғ дорӣ? Ё чаро сарварони мактабҳо ба дарси 

омӯзгорон таваҷҷуҳ надоранд?» (2013, 12 июл), Саидаи Фазл «Кори бачаҳо 

меҳнат аст ё шиканҷа» (2013, 11 октябр), Сафаралӣ Раҷабов «Волидон шумо 

ҳам гунаҳгоред» (2013, 18 октябр), Шодӣ Раҷабзод «Пушти ману табари 

қассоб» (2013, 6 декабр), Шариф Абдулҳамид «Мактаб дар бошишгоҳи 

саҳроӣ» (2013, 27 декабр), Ҷумъабеки Эҳсон «Масъулин бемасъулиятӣ 

мекунанд» (2014, 3 январ), С. Искандаров «Ноҳияи Рӯдакӣ: холабеғамӣ чаро?» 

(2014, 3 январ»), Шариф Абдулҳамидов «Кашолкорӣ нашояд» (2014, 17 

январ), Нуъмон Раҷабзода «Вазъи ногувори мактаб: дару тирезаҳои фарсуда 

ва…» (2014, 24 январ), Шодӣ Раҷабзод «Ман нахонам, ту нахонӣ, кӣ мехонад, 
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ё чаро масъалаи каммутолиагӣ дар ҷомеа дар мадди аввал баромадааст?» 

(2014, 31 январ), Шодӣ Раҷабзод «Зафаробод: ваъдаи маош то ба кай?» (2014, 

14 феврал), Ҷумъабек Эҳсонов «Эҳтиёт шавед: мактаб – 2! Ё худ барои оғози 

сохтмони мактаби нав боз чанд соли дигар лозим аст?» (2014, 21 март), Ғ. 

Қараев «Муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ дар чӣ ҳоланд?» (2014, 11 июл), 

Убайдулло Раҳимов «Каҷфаҳмӣ, ё чаро сохтмони мактаби №45 дар ноҳияи 

Шаҳринав зиёда аз як сол боз тӯл мекашад?» (2014, 22 август) ва ғайраро 

метавон номбар кард. Бояд гуфт, ки муаллифони аксарияти ин навиштаҳо 

хабарнигорони нашрияи «Омӯзгор» мебошанд, аз ҷумла, Маҳмадшарифи 

Рустам, Бахтиёри Абдураҳим, Темуршоҳи Файзалӣ, Ҷумъабек Эҳсонов, Шодӣ 

Раҷабзод, Саидаи Фазл, Самандар Искандаров, Ҳотами Ҳомид, Эҳсони 

Хушбахт, Шариф Абдулҳамидов ва Убайдулло Раҳимов. Мушоҳида мешавад, 

баъзе аз сарлавҳаҳои мақолаҳои зикршуда оҳанги саволиро дорад, ки ба 

таъбири муҳаққиқ М. Муродов «… агар аз тараф, як навъ тарзи гузориши 

проблемаро фаҳмонад, аз тарафи дигар, аз муносибати интиқодонаи нашрия 

ба предмети инъикос дарак медиҳанд» [60, с. 62] ва нигарони ҳал мебошад.  

Муаллифони гурӯҳи дуюми навиштаҳои таҳлилию танқидии барномаҳои 

таълимӣ ва китобҳои дарсӣ аксаран омӯзгорону мутахассисоне мебошанд, ки 

бевосита ба таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 

муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ фаъолият доранд. Чунончи, 

Маҳмуд Меликов, Ҳасан Дӯстзода «Ҳақро бигӯ, агарчи талх бошад» (оид ба 

масоил ва мушкилоти фанни «Таърихи сиёсӣ» дар мактабҳои олӣ, 1996, 26 

июл), Шоҳназар Бақоев «Аз Ҳилолӣ партизан сохтаанд!» (оид ба китоби 

дарсии «Адабиёти тоҷик» барои синфи 5, 2002, 11 январ), Юсуфи Акбарзод, 

Бадриддин Мақсудов «Таълими забони тоҷикӣ дар макотиби олӣ чӣ сон 

бошад?» (2002, 11 январ), Абдурауф Муродӣ «Ҷавлонгаҳи ғалатҳо» (оид ба 

китоби дарсии «Она тили» барои синфи 2, 2006, 24 ноябр), Ҷаваршо 

Имматшоев «Мушкилоти таълими адабиёт» (2006, 25 август), Садбарг 

Салимова «Рустами достон кӣ буд?» (оид ба сифати китобҳои дарсии адабиёт, 

2006, 9 июн), Қаноати Азим «Пурғалаттарин китоби сол» (чанд нукта дар 
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ҳошияи «Қомуси Донишгоҳи миллӣ», Душанбе, 2007, «Деваштич», 260 

соҳифа, 2007, 21 декабр), Абдувалӣ Абдуманонов, Мирюнус Камолов, Шаҳло 

Ҳошимова «Агарчи дастовард аст, бенуқсон нест» (андешаҳо доир ба ҳусну 

қубҳи китоби дарсии «Физика» барои синфи 9, 2007, 9 феврал), Абдурауф 

Муродӣ «Як китобу сесад ғалат» (тақриз ба китоби «Зиндагиномаи Халифа 

Ҳасани Қаротегинӣ», муаллиф Абдукарим Исмоилов, 2009, 18 сентябр), 

Ҳикмати Тилло «Китоб хуб, муаллим чӣ?» (оид ба сифати китоби дарсии 

«Забони модарӣ» барои синфи 3, 2010, 30 июл), Раҳимҷон Машарифов 

«Эродҳоро масъулин мехонда бошанд?» (ба диққати мураттибони Барномаи 

адабиёти тоҷик, 2010, 8 октябр), Садбарг Салимова «Дингак чӣ маъно дорад? 

Забони ин китобро ман нафаҳмидам. Шумо чӣ?» (оид ба китоби дарсии 

«Таърихи қадими халқи тоҷик», 2010, 22 октябр), Ҳафиза Бобоҷонова «Ин 

ҷони савдозадаю аз зиштиҳо ва ҳақоратҳо парон шуда» кист?» (оид ба 

камбудиҳои китоби «Алифбои ниёгон» барои синфи 6, 2012, 10 феврал), 

Сафаралӣ Раҷабов «Аз «вохӯрии молекулаҳо» то «вакили спиртҳо»» (оид ба 

китоби дарсии «Химия» барои синфи 9, 2012, 10 феврал), Шарифи 

Мирзоҳотам «Барномаи сербор ба кӣ даркор? Ё муқоисаи ду барномаи 

адабиёт: нашри солҳои 2002 ва 2007 барои синфҳои 5-11» (2012, 31 август), 

Шодӣ Раҷабзод «Оё ҳақ ба ҳақдор мерасад? Ё чаро тӯли 20 сол муаллифи 

китоби «Адабиёти тоҷик» барои синфи 6-ро овораю сарсон месозанд?» (2013, 

18 январ), Н. Қодиров «Оксиген аз ҷангали боронӣ ё беборонӣ» (Андешаҳо 

оид ба хатоҳои саволҳои тести хатми синфи 9, аз фанни геогрфия, 2014, 6 

июн), Қ. Мамадалибеков «Фикрҳои парешон ва хонандагони ҳайрон – 2» (оид 

ба камбудиҳои китоби дарсии «Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷаҳон» 

барои синфи 9, 2014, 12 сентябр).  

Мавриди зикр аст, ки баъзе аз мақолаҳои таҳлилию танқидӣ беҷавоб 

намондаанд ва зери рубрикаи «Акси садо», «Ба «Омӯзгор» ҷавоб омад» ва 

«Вокуниш» дарҷ шудаанд. Барои мисол намунае аз онҳоро овардан мумкин 

аст: М. Лутфуллоев «Таълими ҳамгиро ҳамин аст» (2006, 30 июн, ҷавоб ба 

мақолаи М. Азимов, муаллими мактаби №8-и ноҳияи Шурообод), А. Қодиров, 
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раиси гурӯњи коршиносони фанни биологияи Вазорати маориф «Ба чопи 

китоби нав омода ҳастем» (2008, 15 феврал, ҷавоб ба мақолаи А. Давлатов, М. 

Рустам «Магар мо беҳунарем», С. Қодирӣ, Ф. Нормурод «Оре «физика, 7» 

сейфи фулодинро шино дода метавонад» (2008, 21 ноябр, посух ба мақолаи Ҳ. 

Саъдуллозода «Сейфи фӯлодин дар об намеғӯтад», М. Заробеков «Истеъдод 

«ғайриконкурсӣ» намешавад» (2009, 20 феврал, дар ҳошияи мақолаи А. 

Муродӣ «Бенизомӣ бар асари низомнома», Ш. Гуламадшоев «Қазоват саҳл 

набувад» (2009, 3 июл, посух ба мақолаи С. Искандаров «Ректор тарки вазифа 

кард», Ю. Яъқубов «Хатоиҳои китоб бо айби нашриётанд» (2010, 26 ноябр, 

ҷавоб ба мақолаи С. Салимова «Дингак чӣ маъно дорад?», М. Маонӣ, С. 

Давлатзода «Оре, дарахт мепазад?» (2011, 1 апрел, вокуниш ба мақолаи И. 

Зарифӣ «Оё дарахт мепазад», М. Бобоева «Тадбирҳои самарабахш» (2014, 21 

феврал, вокуниш ба мақолаи «Вақт рафт, нақд рафт», Р. Содиқов «Яхи 

хомӯшӣ сабаб дорад» (2014, 26 сентябр, вокуниш ба мақолаи Ш. Раҷабзод 

«Яхи хомӯшӣ кай об мешавад?», К. Усмонов «Магӯ чизе, ки дар дониш 

нағунҷад» (2015, 24 июл, вокуниш ба мақолаи С. Шербоев «Феълҳои 

ғайритасрифӣ», О. А. Хоҷазода «Камбудиҳо ҳастанд, муаммоҳои ҳалнашуда 

мавҷуданд» (2015, 4 декабр, вокуниш ба мақолаи ««Омӯзгор» дар ноҳияи 

Спитамен»). Яке аз вижагиҳои махсуси матолиби болозикр дар он аст, ки 

сарлавҳа ё худ унвони баъзеи онҳо дар қолаби ҷумла ва ибораҳое сохта 

шудаанд, ки мароқангезу ҷалбкунанда буда, ғайримаъмулианд. Ба монанди, 

«Сейфи фӯлодин дар об намеғӯтад», «Ректор тарки вазифа кард», «Дингак чӣ 

маъно дорад?», «Оё дарахт мепазад?», «Яхи хомӯшӣ кай об мешавад?» ва 

ғайра. Чунин номгузорӣ ҳисси кунҷковии хонандаро бедор сохта, ба мутолиаи 

матн ҷалб мекунад.  

Инъикос ва муаррифии чеҳраҳои мондагори илму адаби тоҷик дар 

саҳифаҳои нашрия ҷойгоҳи худро дорад. Дар ин робита намунае аз мақолаҳои 

олимону қаламкашони шинохта, аз ҷумла, Хуршеда Отахонова «Ифтихор ва 

виҷдони миллат» (дар бораи устод Айнӣ, 2002, 12 апрел), Исомиддин 

Салоҳиддинов «Рӯдакӣ то ҷовидон ояд ҳаме…» (2002, 12 июл), Ҷамолиддин 
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Саидзода «Ҳофиз ва Турсунзода» (2006, 5 май), Ҳамроқул Шодиқулов, 

Абдувалӣ Давронов «Шахсияти достонӣ» (ба 90-солагии шоири ҷанговар 

Ҳабиб Юсуфӣ, 2006, 13 октябр), «Тамаддуни ҳуқуқии ориёӣ ва худшиносии 

миллии тоҷикон» (2006, 22 декабр), У. Тоиров, М. Солеҳов, Р. Шарифов 

«Сайидои Насафӣ» (2007, 4 май), Сайфуллоҳ Маҳкамов «Инсони комил дар 

«Девони кабир»» (2007, 18 май), Ҳакималӣ Назаралӣ «Забонро аз устод Айнӣ 

бояд омӯхт» (2007, 24 август), Сайфуллоҳ Маҳкамов «Тарғибгари дӯстии 

тоҷику ҳинд» (ба истиқболи 100-солагии Мирзо Турсунзода, 2011, 22 апрел), 

Садриддин Нурзода «Ҳаҷви муассиру ҳадафгир» (ба ифтихори 100-солагии 

Боқӣ Раҳимзода, 2010, 2 апрел), Шодӣ Раҷабзод «Муҷассамаи миллат» (оид ба 

зиндагӣ ва фаъолияти эҷодии Сотим Улуғзода, 2012, 9 ноябр), Умарбек 

Шарифов «Виҷдони бедори миллат» (бахшида ба зодрӯзи Лоиқ Шералӣ, 2013, 

17 май), Давлатшоҳи Тоҳирӣ «Устодони мо» (оид ба фаъолияти адабии Сотим 

Улуғзода, 2013, 27 сентябр), Шодӣ Раҷабзод «Шеъри одии Бозор Собир аз 

забони Шодӣ» (2013, 15 ноябр), Раҷабалӣ Сангов «Дар олами ирфони 

мутафаккир» (ба истиқболи 700-солагии Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, 2014, 14 

феврал), Сайфуллоҳ Маҳкамов «Дар сухан мӯ мешикофт» (бахшида ба соли 

бузургдошти Абдураҳмони Ҷомӣ, 2014, 4 апрел), Асрори Раҳмонофар «Ҷомӣ 

ва Афсаҳзод» (2014, 3 октябр), Ҳақбердӣ Раҳмон «Эй ғунчаи хандони ман …» 

(ба ифтихори 150-солагии Туғрали Аҳрорӣ, 2015, 31 июл) ва ғайраро метавон 

номбар кард, ки дар ғановатмандии мундариҷа ва пурмуҳтво шудани нашрия 

мусоидат кардаанд. Муҳимияти навиштаҳои мазкур аз он иборат мебошанд, 

ки омӯзгорон дар машғулияту маҳфилҳои илмиву адабӣ ва чорабиниҳои 

фарҳангӣ аз онҳо истифода бурда, дар шинохти чеҳраҳои адабию фарҳангии 

миллат ва баланд бардоштани маърифату дониши хонандагону донишҷӯёни 

муассисаҳои таълимӣ мусоидат мекунанд.  

Нақши нашрияи «Омӯзгор» дар тарғибу ташвиқ ва раванди татбиқи 

фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла, дар бораи 1100-

солагии давлати Сомониён (1999), 2500-солагии Истаравшан (2002), 2700- 

солагии шаҳри Кӯлоб (2006), Соли бузургдошти тамаддуни Ориёӣ (2006), соли 
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бузургдошти Имоми Аъзам (2009), Соли маориф ва фарҳанги техникӣ (2010), 

Соли 2015 – Соли оила, муҳокимаи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» (2011), 

3000-солагии Ҳисор (2012), Паёму мулоқотҳои ҳарсолаи Пешвои миллат, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо 

аҳли маориф ва илми кишвар, ташаббусҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи 

байналмилалӣ: Соли 2003 – Соли оби тоза, Даҳсолаи байналмилалии амалиёти 

«Об – барои ҳаёт» солҳои 2005-2015, Соли 2013 – Соли байналмилалии 

ҳамкорӣ дар соҳаи об, Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди 

устувор, солҳои 2018-2028» хеле муассир мебошад. «Омӯзгор» ин асноду 

ҳуҷҷатҳои муҳимро на танҳо инъикос, балки дар партави онҳо навиштаву 

мақолаҳои зиёдеро дарҷ кардааст, ки ба таъкиди муҳаққиқ М. Муродов «… 

бегумон дар дарку фаҳмиши сиёсӣ ва иҷтимоии онҳо (хонандагон – Н. Н) бе 

таъсир буда наметавонад» [57, с. 69]. 

Дар шароити талаботи замони ҷаҳонишавӣ ва таҳдидҳои ғоявӣ тарбияи 

насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ, илмомӯзӣ, дурӣ 

ҷустан аз ҷараёнҳои хатарноки тундгарои динӣ мавқеи асосиро касб кардааст. 

Нашрияи «Омӯзгор» ба ин мавзуъҳо таваҷҷуҳи махсус зоҳир намудааст. Ин 

таваҷҷуҳ аз соли 2010 бештар гардида, мунтазам такмилу густариш ёфта, 

саҳифаву рубрикаҳои «Идеология» ва «Худшиносӣ» созмон дода шудааст, ки 

дар зери онҳо мақолаҳои таҳлилии коршиносону омӯзгорон ба табъ мерасанд. 

Аз ҷумла, мақолаҳои Бобоҷон Самиев «Бори каҷ ба манзил намерасад» (2010, 

26 ноябр), Ниёзмад Мирзомуродов «Ҷилавгирии наврасон аз ифротгароӣ» 

(2013, 13 сентябр), Саймумин Ятимов «Идеология ва манфиатҳои миллӣ» 

(2014, 2 май), Наргис Шерова «Дар шароити ҷаҳонишавӣ» (2014, 9 май), Назрӣ 

Асадзода «Пайдоиши миллат аз рушди маънавият ва мафкураи миллат» (2014, 

18 июл), Сайидзода Зафари Шералӣ «Тарбияи ахлоқӣ – меҳвари ғояи миллӣ» 

(2014, 26 сентябр), Акбари Турсон «Рамзу рози наҷоти таърихи тоҷикон» 

(2014, 3 октябр), С. Собиров «Гумроҳӣ ба фано мебарад» (2015, 13 феврал), И. 

Шарифов, Г. Сайдуллоева «Тундгароӣ, ифротгароӣ, даҳшатафканӣ ва роҳҳои 
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мубориза бо онҳо» (2015, 27 феврал), Ҳ. Ҷӯраев «Ифротгароӣ – роҳ ба варта» 

(2015, 18 сентябр), А. Назаров «Ҷаҳонбинии илмӣ – алтернативаи хурофот» 

(2015, 23 октябр), Ф. Баротзода «Таҳавуллоти ифротӣ ва тундгароии динӣ дар 

шароити муосир: баъзе масъалаҳои шинохти он» (2015, 3 декабр) ва ғайраро 

номбар кардан мумкин аст, ки ба як қисми онҳо аз тарафи хонандагон 

вокунишҳо нишон дода шудааст. Ин навиштаҳо дар байни хонандагон 

эътибори баланд пайдо карда, омӯзгорон онҳоро дар дарсҳо, соатҳои 

иловагию тарбиявӣ барои дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ тарбия 

кардани хонандагон ҳадафмандона истифода менамоянд.  

Чопи осори бадеӣ низ дар нашрияи «Омӯзгор» мавқеи махсус дорад. Аз 

соли 2011 саҳифаи 15-и нашрия бо номҳои «Эҷод», «Гулистони сухан», 

«Гулбоғи адаб» барои инъикоси осори адабӣ ихтисос дода шудааст. Дар 

саҳифаи мазкур навиштаҳои омӯзгорони эҷодкор аз қабили шеъру тарона, 

эссеву ҳикоя ва новелла ба табъ мерасанд. Аз соли 2013 бошад, дар ҳамин 

саҳифа латифаҳои ҳаҷвии кӯтоҳ бо номи «Хандарез» зери рубрикаи «Панҷ 

латифа»» чоп мешавад, ки мазмуни онҳо масъалаҳои иҷтимоиро дар бар 

гирифта, аксаран ба мавзуи мактабу маориф бахшида шудаанд.  

Яке аз масъалаҳои муҳиме, ки дар таълими адабиёт дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ, ҳамчунин, дар факултаҳои филологии муассисаҳои 

таҳсилоти миёна ва олии касбӣ барои устодон пеш меояд, донистани усули 

таҳлилу тафсир ва шарҳи каломи бадеъ, алалхусус, шеър аст. Агар омӯзгорони 

адабиёт аз шеваи таҳлили каломи бадеъ бархӯрдор бошанд, метавонанд 

шогирдонро ба дарки сухани баланд ва таъсирнок роҳнамоӣ намоянд. Маҳз ба 

ин мақсад нашрияи «Омӯзгор» озмуни «Тафсири се байт»-и Ҳофизи Шерозӣ 

(2013), тафсири ғазали Сайидои Насафӣ «Гардиши айём» (2014) ва тафсири 

ғазали Абулқосим Лоҳутӣ «Аё сайёд, шарме кун…»-ро эълон намуд, ки 

муаллимони зиёди забон ва адабиёти тоҷики муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

умумӣ ва устодони коллеҷу донишкада ва донишгоҳҳо ширкат варзиданд ва 

намунаи беҳтарини тафсири онҳо дар саҳифиҳои ҳафтанома ба нашр 

расиданд. Ҷараёни озмунҳои мазкур собит намудааст, ки дар муассисаҳои 
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таълимӣ устодоне ҳастанд, ки шеъри баландро бо тамоми нозукиҳояш дарк 

мекунанд. Дар шумораи №43 (2013, 25 октябр) иттилоъ дода мешавад, ки 

озмуни «Тафсири се байт»-и шоири малакутӣ Ҳофизи Шерозӣ ҷамъбаст карда 

шуд ва он 18 моҳ идома ёфт. Дар озмуни мазкур омӯзгорони зиёди мактабҳои 

шаҳру ноҳияҳо ва устодони коллеҷу литсей ва донишгоҳу донишкадаҳо 

ширкат кардаанд. Раиси ҳакамон, доктори илмҳои филологӣ, профессор Ш. 

Исрофилниё дар хабари «Муфассирони ғолиб» иброз доштааст, ки «бахши 

аъзами иштирокчиёни озмун бештар ба паҳлуҳои ирфониву тасаввуфии 

байтҳои Ҳофиз таваҷҷуҳ зоҳир намуда, аз дарёфти маъниҳои бикру тозаи 

дигари он дур мондаанд. Бо вуҷуди ин, талош ва азму саъйи эҷодкоронаи 

омӯзгорон дар тавсифи аҳдофи ниҳоии Хоҷа Ҳофиз то ҷое судманд ва ҷолиб 

ба назар мерасанд» [122, 2013, 25 октябр]. Ҳайати ҳакамон дар заминаи 

таҳлилу баррасии амиқ ва ҳамаҷониба омӯзгорони зеринро дар тафсиру 

маънидоди абёти Ҳофиз Шерозӣ пирӯз донистаанд: Содиқ Ашӯров – 

директори мактаби №3-и ноҳияи Мастчоҳ (ҷойи якум), Мирзо Одина – 

омӯзгори мактаби №32-и ноҳияи Қумсангир (ҷойи дуюм) ва Файзулло Боқиев 

– омӯзгори мактаби №5-и ноҳияи Айнӣ (ҷойи сеюм). 

Минбаъд низ нашрия озмунҳои гуногунро вобаста ба ҷашнҳои таърихиву 

миллӣ роҳандозӣ кардааст ва таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки доир намудани 

чунин озмунҳо манфиатбахшанд. Якум, робитаи нашрияро бо хонандагон 

тақвият бахшидааст. Дуюм, ба ҳавасмандии омӯзгорон дар навиштани мақола, 

очерк, лавҳа, мусоҳиба, шеър, тарона, суруд таъсир расонидаанд. Сеюм, чопи 

навиштаҳои озмунӣ ба рангоранг шудани мундариҷаи нашрия мусоидат 

кардааст. 

Барои такмили мазмун ва мундариҷаи «Омӯзгор» аз соли 2008 ҳайати 

эҷодии нашрия вобаста ба муҳокимаву баррасии мавзуъҳои рӯз мизҳои 

мудавваро созмон додаанд ва солҳои минбаъда низ идома ёфта, ба ҳукми 

анъана даромадааст. Ба андешаи инҷониб, ибтикороти «Омӯзгор» дар ин самт 

қобили дастгирӣ мебошад, зеро проблемаҳои ҷойдоштаро бо иштироки 

мутахассисону коршиносон ва олимони соҳа мавриди таҳлилу баррасӣ қарор 
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додан ва роҳҳои рафъи камбудиҳоро нишон додан ба рушду пешрафти соҳаи 

маориф мусоидат мекунад. Мавзуъҳои мизҳои мудаввар дар «Омӯзгор» 

гуногунанд, ба ҳайси мисол намунае аз онҳоро номбар кардан мувофиқи 

мақсад аст: «Сухан санҷида бояд дарҷ кардан» (оид ба риояи имло ва фасоҳати 

забон дар ҳафтаномаи «Омӯзгор». – 2008. – 4 январ), «Шиносномаи миллати 

тоҷик» (оид ба китоб – ганҷинаи волои маънавӣ, 2008, 30 май), «Сарчашмаи 

таълим китоб аст» (оид ба сифати китобҳои дарсӣ, 2009, 20 феврал), «Таълими 

хуб аз нақшаи хуб вобаста аст» (оид ба нақшаи таълим, 2009, 20 март), «Чаро 

ва чораҳои таҳсилоти 12-сола» (оид ба низоми нави таҳсилот, 2010, 9 сентябр), 

«Иқдоми нав манфиатовар аст» (оид ба низоми таътил дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ, 2010, 19 ноябр), «Монеаҳо ҳалшавандаанд, танҳо 

ҳамбастагӣ мебояд» (оид ба тарбияи ватандӯстӣ, шароити таълими фанни 

омодагии дифои ҳарбӣ ва чаро ҷавонон аз хизмати ҳарбӣ саркашӣ мекунанд, 

2010, 3 декабр), «Чун сари кори ту бо кӯдак фитод…» (оид ба мушкилот ва 

пешравии муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, 2011, 28 октябр), «Маблағ: 

эҳтиёти он, эҳтиёҷ ба он» (оид ба натиҷаҳои гузаштани муассисаҳои таълимӣ 

ба маблағгузории сарикасӣ, 2011, 11 ноябр), «Фасод: воқеият дар соҳаи 

маориф» (2012, 3 феврал), «Марказҳои таҳсилоти иловагӣ: муваффақият ва 

мушкилот» (2013, 8 феврал), «Нашрия ва муштарӣ: баҳсе, ки аз вазъ 

бармеояд» (оид ба робитаи алоқамандони соҳа ба нашрияҳои соҳавӣ: 

ҳафтаномаи «Омӯзгор», маҷаллаҳои «Маърифати омӯзгор», «Маорифи 

Тоҷикистон» ва «Русский язык в школах Таджикистана», 2014, 24 январ», 

«Такмили ихтисос: мушкилот ва дурнамо» (2014, 3 октябр), «Маориф 

фасодзода нест» (2015, 6 март), «Нашрия ва муштарӣ: гуфтаниҳо зиёду…» 

(суҳбат бо мудирони шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон оид 

ба муҳтавои нашрияи «Омӯзгор», 2015, 11 сентябр).  

Соли 2010 дар нашрияи «Омӯзгор» рубрикаи «Набзи маорифи сайёра» ва 

соли 2013 «Набзи маорифи Шарқ» таъсис дода шудааст, ки мундариҷаи 

онҳоро хабарҳои кӯтоҳ дар бораи навгониҳои соҳаи маориф ва илми 

кишварҳои хориҷӣ ташкил медиҳад. Чопи маълумоти мазкур ба манфиати кор 
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аст, зеро омӯзгорон ба дастоварду таҷрибаи кишварҳои дигар ошноӣ пайдо 

мекунанд. Рубрикаҳои мазкур зери назари ходими нашрия М. Рустам мураттаб 

ва таҳия шудаанд. 

Аз соли 2011 дар нашрияи «Омӯзгор» чопи бозиҳои зеҳнии кроссворд, 

чайнворд, кроссчайнворд, анаворд, анаграмма ва филворд зери рубрикаи 

«Муаммо» ба роҳ монда шудааст. Ин бозиҳои интелектуалӣ дар доираи 

мавзуъҳои илму маориф, адабиёту фарҳанг, шинохти намояндагони аҳли илму 

адаб, ҷашнҳои таърихӣ, фанҳои табиӣ ва риёзию дақиқ мураттаб гардида, дар 

ташаккул, инкишофи фикр ва қавӣ гардидани ҳофизаи хонандагон аз аҳамият 

холӣ нест. Мураттиб ва таҳиягари аксари бозиҳои зеҳнии рубрикаи «Муаммо» 

дар нашрияи «Омӯзгор» рӯзноманигор Ҳотами Ҳомид мебошад. 

Муҳаққиқ М. Муродов қайд мекунад, ки «дар фаъолияти эҷодии 

рӯзноманигорӣ ҷиҳатҳои назариву амалӣ ба ҳам сахт алоқаманданд. Назарияи 

рӯзноманигорӣ дар натиҷаи фаъолият ва меҳнати эҷдкоронаи аҳли қалами ин 

соҳа, хусусан кормандони нашрияҳо… шакл гирифтаву инкишоф ёфтааст» 

[58, с. 3].  

Да робита ба ҳамин мундариҷаи нашрияи «Омӯзгоро»-ро метавон аз 

ҷиҳати шакли эҷод ба ду бахш ҷудо намуд: 

1) Матолиби хабариву таҳлиливу публитсистӣ, ки мавзуъҳои муҳими 

соҳаи маорифро фаро гирифтаанд; 

2) Осори адабиву фарҳангӣ, ки моҳияти таълимиву тарбиявӣ ва 

маърифатиро доро мебошанд.  

Мундариҷаи ҳафтаномаи «Омӯзгор»-ро аз ҷиҳати омодасозии матолиб 

метавон ба ду навъ – муаллифони худӣ ва берунӣ ҷудо намуд. Навиштаҳои 

худӣ матолибест, ки аз ҷониби ҳайати кормандони нашрия эҷод мегардад. 

Матолиби берунӣ навиштаҷотест, ки аз тарафи хонандагон – устодону 

омӯзгорон муассисаҳои таълимӣ пешниҳод мешавад. Бояд таъкид кард, ки 

ҳамасола таваҷҷуҳи хонандагон ба нашрия зиёд мегардад, ки ин аз иртибот ва 

пешниҳоди мавод, ки хеле зиёд аст, далолат мекунад. Вобаста ба ҳамин 

нашрия рубрикаи «Робита»-ро ихтисос додааст, ки дар он маводи омӯзгорон 
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мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода мешавад. Таҳиягари рубрикаи мазкур 

муҳаррири шуъбаи мактабҳои нашрия Шодӣ Раҷабзод мебошад. Дар ин 

замина мактабшинос Ҳ. Искандаров менависад: «Шодӣ Раҷабзод бо номи 

«Навиштан заҳмат аст» мақолае навишта, мақолаҳои омӯзгоронро ба риштаи 

таҳрир кашида, номи зиёда аз 80 муаллифи фаъолро, ки пайваста бо рӯзнома 

ҳамкорӣ доранд, овардааст» [34, с. 475].  

Аз таҳлилу баррасиҳо бармеояд, ки доираи мавзуъҳои нашрияи 

«Омӯзгор» васеъ ва доманадор аст, аз ин рӯ, мундариҷаи он дар давраи 

соҳибистиқлолии Тоҷикистон сол ба сол фарогир гардида, тамоми паҳлуҳои 

соҳаро дар бар гирифтааст. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки аҳли қалами нашрия 

ҳамеша дар ҳаракат ва талоши он ҳастанд, ки талаботи хонандагон – зиёиён ва 

аҳли илму маорифи кишварро бо навиштаҳои ҷолибу хонданӣ қонеъ 

гардонанд. Муҳаққиқ М. Муродов қайд мекунад, ки «… «Омӯзгор» минбари 

истеҳкомбахшандаи сабақҳои касбӣ, эҷодӣ ва зиндагии ҳар як зиёии кишвар, 

алалхусус, муаллимон мебошад, ки маҳз бо шарофати саҳмгузории ҳайати 

эҷодии он шакл гирифтааст» [187]. 

 

2.2. Таҳлилу баррасии масъалаҳои рушди маориф 

 

Нашрияи «Омӯзгор» аз оғози таъсис то ба имрӯз дар амалӣ гардонидани 

сиёсати иҷтимоии давлат дар соҳаи маориф, илму фарҳанг, маънавиёт, 

умуман, баланд бардоштани маърифати хонандагони худ, ки аксари онҳоро 

кормандони соҳаи маориф ва илм ташкил медиҳанд, нақши муҳим дошту 

дорад. Дар ин маврид вазири ваќти маорифи Љумњурии Тољикистон 

Абдуљаббор Раҳмонзода менависад: «Минбари баланду эътиборманди аҳли 

маорифи мамлакат – ҳафтаномаи «Омӯзгор» солҳои тӯлонист, ки дар ҷодаи 

таълиму тарбия хидмати шоиставу сазовору мондагор мекунад. Он раҳнамо ва 

ёвари беминнату соҳибхиради кормандони соҳаи маорифи диёри арҷмандамон 

буда, ҳамагонро пайваста ба олами бепаҳнову сурурбахши илму адаб ва 

омӯзишу парвариш ҳидоят менамояд, ки рисолати басо муҳиму олист» [210]. 
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Баъди соҳибистиқлол шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи аз ҳама 

муҳиму иҷтимоии мамлакат – маориф ба марҳилаи аз ҷиҳати шаклу мазмун 

нав ворид гардид. Дар баробари соҳаҳои дигари сиёсиву иҷтимоӣ ва иқтисодӣ 

таҷдиди соҳаи маориф низ оғоз гардид, ки дар ин масир нашрияи «Омӯзгор» 

ба ҳайси инъикоскунандаи ин равандҳо ё тағйироти баамаломада ва 

масъалаҳои рушди соҳа таъсири амиқ мерасонад. Ҳаллу фасл ва баррасиии 

масъалаҳои рушди соҳаи маорифро дар нашрия метавон ба чунин бахшҳои 

асосӣ ҷудо кард: 

– масъалаҳои сиёсати иҷтимоии давлат дар соҳаи маориф;  

– муҳокима ва баррасии асноди меъёрӣ ва ҳуқуқии соҳаи маориф; 

– масъалаҳои иҷтимоии кормандони соҳаи маориф; 

– раванд ё худ мазмуни таҳсилот, тарзу арзёбии сифати он, ҳусну қубҳи 

барномаву китобҳои дарсӣ ва масъалаҳои ислоҳот дар соҳаи маориф; 

 – рафти татбиқи барномаҳои давлатӣ дар соҳаи маориф; 

 – омӯзиши фанҳои дақиқ ва табиатшиносӣ, илму технология.  

Дар давраи аввали соҳибистиқлолӣ барои фаъолияти муназзам ва ба 

низоми муайян даровардани соҳаи маориф зарур буд, ки асноди ҳуқуқии соҳаи 

маориф таҳия карда шавад, ки дар муҳокима ва баррасси онҳо нашрияи 

«Омӯзгор» нақши муҳим дорад. Ба таъкиди муҳаққиқ М. Муродов, «… маҳз 

бо шарофати ин нашрия («Омӯзгор» дар назар аст – Н. Н.) аҳли маориф аз 

қонуну қарор ва дастуроти Ҳукумати ҷумҳурӣ ва Вазорати маориф шинос 

гардида, фаъолияти худро ба низом медароранд ва ҷараёну таҳким 

мебахшанд» [56, с. 68]. 

Асноди муҳим, ки дар заминаи муҳокимаи умумихалқӣ таҳияву қабул 

шудаанд, Консепсияи мактаби миллии Тоҷикистон (1992), қонунҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» (1993) ва «Дар бораи масъулияти 

падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» (2011) мебошанд. Нашрияи 

«Омӯзгор» дар мавриди муҳокимаи лоиҳаи қонунҳое, ки ба масъалаҳои 

иҷтимоӣ, бахусус, соҳаи маориф алоқаманданд, таҷрибаи кофӣ дошт. Аз 

ҷумла, барои мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ ва таҳияву қабули 
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Қонуни забон аҳли эҷоди нашрия (соли 1989) суҳбату мақолаҳои зиёди 

донишмандонро ба табъ расонидааст, ки дар маҷмуъ, ба мукаммал шудани 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатӣ» мусоидат намуд. 

Ин иқдомро дар давраи соҳибистиқлолӣ низ идома бахшид. Дар ин маврид 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар мулоқот бо аҳли 

зиёи мамлакат (19 марти соли 2008) оид ба фаъолияти нашрияи «Омӯзгор» 

чунин таъкид мекунад: «Қаламкаш масъулияти азим нисбат ба забони модарӣ 

дорад ва як ғалати ӯ метавонад ба ҳазорон нафар асар гузорад. Соли гузашта 

садорати Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ва ҳамчунин, рӯзномаи 

«Омӯзгор» оид ба масоили забону адабиёт ва матбуоти кишвар бо иштироки 

олимони забоншинос суҳбатҳои густурдае барпо карданд, ки иқдоми хуб ва 

ибратбахш аст» [204].  

Бояд гуфт, ки лоиҳаи Консепсияи мактаби миллии Тоҷикистон ҳанӯз 

андаке пеш аз Истиқлоли давлатӣ ба муҳокима гузошта шуда, аз баланд 

шудани рӯҳияи миллии аҳли ҷомеа дарак медод. Ин аст, ки баъд аз 

соҳибистиқлолӣ муҳокимаи санади мазкур аз тарафи аҳли маориф густариш 

ёфт. Дар ин бобат нашрияи «Омӯзгор» рубрикаи махсус бо унвони «Дар 

муҳокима: лоиҳаи Консепсияи мактаби миллии Тоҷикистон» таъсис дод ва дар 

ҳар шумора мақолаҳои зиёде ба чоп расиданд. Дар шумораи №38 (1991, 18 

сентябр) ду мақола – «Дар заминаи анъанаҳо ва шароит»-и Ғ. Имомназаров, 

ҷонишини мудири шуъбаи маорифи ноҳияи Шуғнон ва «Агар хоҳем, ки 

дониш амиқ бошад»-и У. Раҳмонов, А. Аъламов, омӯзгорони мактаби миёнаи 

умумии №10-и ноҳияи Самарқанди Ҷумҳурии Ӯзбекистон љой дода шудааст. 

Аз љумла, Ғ. Имомназаров оид ба пешниҳоди лоиҳа дар мавриди қабули 

хонандагон аз 7-солагӣ ба мактабро қобили қабул дониста, ҳатмӣ будани 

таҳсил дар мактабҳои асосӣ ва ихтиёрӣ будани таҳсил дар зинаи сеюмро 

пазируфтааст. Илова бар ин, муаллиф чанд пешниҳод кардааст: ба забони 

тоҷикӣ нашр намудани китобу дастурҳо; истифода бурдани омӯзгорон аз 

педагогикаи халқӣ; таълими якҷояи писарон ва духтарон дар синфҳои 1-4 ва 



 95  
 

таълими алоҳидаи онҳо дар синфҳои 5-11; дар ороиши мактаб истифода 

бурдани анъанаҳои миллӣ ва маҳаллӣ. Азбаски муҳокима дар доираи 

мактабҳои тоҷикии ҷумҳуриҳои ҳамсоя низ ба роҳ монда шуда буд, омӯзгорон 

аз шаҳри Самарқанд низ дар он ширкат варзиданд; муаллимон У. Раҳмонов, А. 

Аъламов оид ба манфиати дарсҳои факултативӣ мулоҳизаронӣ карда, 

пешниҳод намудаанд, ки чунин дарсҳо бо роҳҳои зерин ташкил шаванд: аз 

синфи 7-ум ба роҳ монда шавад; хонандагон бо ариза муроҷиат кунанд; барои 

соатҳои факултативӣ назар ба соатҳои дарсҳои дигар 2-3 баробар зиёд ҳақ 

дода шавад; хонандагоне, ки ба дарсҳои факултативӣ шавқ надоранд, ба 

устохонаҳои ҳунаромӯзӣ ҷалб карда шаванд ва ин барои дохил шудан ба 

омӯзишгоҳҳои касбӣ-техникӣ замина мегузорад. Мавриди зикр аст, ки ҳанӯз 

аз нимаи дувуми солҳои ҳаштодум идораи «Омӯзгор» фикру андешаҳои 

хонандагонро бо риояи чандандешӣ новобаста ба қобили қабул будан ё 

набудани онҳо дар саҳифаҳои нашрия ҷой додааст. Аз ин рӯ, фикру мулоҳиза 

баъзан гуногун ва муқобили ҳамдигаранд. 

Дар шумораи №39 (1991, 25 сентябр) вобаста ба муҳокимаи лоиҳаи 

Консепсияи мактаби миллӣ мақолаҳои И. Давлатшоев – корманди калони 

Пажуҳишгоҳи илмҳои педагогӣ «Дафтари дахлу харҷи хонанда куҷост?», Ҳ. 

Азимӣ – нозири шуъбаи маорифи ноҳияи Айнӣ «Мақбули умум гардад» ҷой 

дода шудаанд. Дар шумораи №40 (1991, 2 октябр) низ якчанд мақола ба чоп 

расидааст, ки муҳимтарини он навиштаи муҳаррири шуъбаи мактабҳои 

нашрияи «Омӯзгор» Э. Субҳон «Ҳар кӣ омад, иморати нав сохт» мебошад. 

Муаллиф дар бораи зарурати қабули ҳуҷҷати мазкур, ҳусну қубҳи он муфассал 

изҳори назар намуда, пешниҳод кардааст, ки миқдор ва ҳаҷми барномаҳои 

таълимро Вазорати маорифи ҷумҳурӣ бо назардошти пешниҳодҳои Кумитаи 

маорифи Иттиҳод муқаррар кунад; аз ҷониби Вазорати мориф оид ба таълими 

баъзе фанҳо вариантҳои гуногун пешниҳод шавад ва мактабҳо бошанд, 

варианти ба маҳалли худ мувофиқро интихоб намоянд; мактаб на 11-сола 

(тибқи лоиҳа), балки 10-сола бошад; аз 6-солагӣ ба мактаб қабул кардан 

мувофиқи мақсад аст, на тибқи лоиҳа аз 7-солагӣ; ҷазодиҳӣ дар ҳудуди муайян 
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ҷой дошта метавонад; забони русӣ дар мактабҳо чун забони хориҷӣ таълим 

дода шавад. 

Ҳамин тавр, дар ҳар шумораи «Омӯзгор» оид ба муҳокимаи лоиҳаи 

Консепсияи мактаби миллии Тоҷикистон мақолаву хабарҳо чоп шуда, аз 

ҷиҳати теъдод ва ҳаҷм афзудааст. Дар шумораи №42 (1991, 16 октябр) се 

мақола дар мавзуи мазкур чоп шудааст. А. Гулаҳмадов, раиси Иттифоқи 

касабаи кормандони маорифи вилояти Кӯлоб, пешниҳод кардааст, ки «Мактаб 

қобилиятнок ва беқобилиятҳоро ҷудо намуда, барои онҳо системаи муайяни 

таълимро ҷорӣ намояд» [147]. Дар зимн муаллиф вазифаи омӯзгоронеро, ки ба 

хонандагони сустхон таълим медиҳанд, масъулиятноктар ва душвор арзёбӣ 

карда, пешниҳод намудааст, ки музди кори ин омӯзгорон 30-35% баланд 

бардошта шавад. Мақолаи ҷонишини директори мактаби миёнаи №5-и шаҳри 

Роғун А. Муродӣ низ ҷолиби диққат мебошад. Дар он ба ҷанбаҳои миллии 

Консепсия таваҷҷуҳи бештар шудааст. Нуктаҳои ҷолиб ва пешниҳодҳои 

мавсуф чунин аст: ба хонандагони синфҳои 1-2 гузоштани баҳои ададӣ 

(рақамӣ) дуруст нест; дар мавриди он ки консепсия ҷазодиҳиро манъ кардааст, 

муаллиф дар он ақида аст, ки аз ҷазо сарфи назар кардан имкон надорад ва дар 

таълиму тарбият ҷазоҳое мавҷуданд, ки раво мебошанд; дар синфҳои поёнӣ 

танҳо мутахассисони соҳа дарс диҳанд; муаллиф дар мавриди забон ва услуби 

нигориши лоиҳа баъзе норасоиҳоро нишон дода, калимаву ҷумлаҳоеро зикр 

кардааст, ки ба таҳрир ниёз доранд. Ба андешаи муаллиф, дар номи санад 

беҳтар аст ба ҷойи калимаи «консепсия» муродифи он «тавзеҳнома» истифода 

шавад. Барои амалӣ шудани нишондоди консепсия зарур аст, ки «дар давраҳои 

муайян такмили ихтисоси омӯзгорон васеъ ба роҳ монда шавад» [179]. 

Вазири вақти маориф Исмоил Давлатов низ тавассути нашрияи 

«Омӯзгор» ҳамчун номзад ба вазифаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

суолҳои мухбир оид ба натиҷаҳои як соли фаъолияташ посух гуфта, лоиҳаи 

Консепсияи мактаби миллии Тоҷикистонро яке аз барномаҳои 

пешазинтихоботиаш муаррифӣ кардааст. Ӯ мегӯяд, ки аз барномаи маълумоти 

ҳатмии пурра (11-сола) даст кашида, ба таҳсили ҳаштсолаи ҳатмӣ хоҳанд 
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гузашт ва аз ҳар 1000 хонандае, ки синфи 8-ро хатм мекунад, 100-150 нафар 

хонандаи болаёқатро ҷудо карда, ба мактабҳои типи нав метавон гузаронд. 

Вазир имтиҳонҳои анъанавиро ҳангоми дохилшавӣ ба мактабҳои таҳсилоти 

олии касбӣ нодуруст ҳисобида, қабулро аз ҳисоби хатмкунандагони мактабҳои 

типи нав ба манфиати кор донистааст. Таъкид мекунад, ки «Занҷири сохтори 

имрӯзаи маорифро, ки серхароҷоту каммаҳсул аст, тамоман дигар бояд кард» 

[153]. 

Доираи муҳокимаҳо оид ба лоиҳаи консепсия васеъ буд. Дар шумораи 

№47 (1991, 20 ноябр) дар ду саҳифаи «Омӯзгор» чор мақолаи калон ба нашр 

расидааст. Дар ин радиф мутахассиси соҳа, дотсенти Донишгоҳи омӯзгории 

шаҳри Кӯлоб Х. Афзалов бо истифода аз ҷадвалу оморҳо оид ба нақшаҳои 

таълим пешниҳодҳои ҷолиб баён кардааст.  

Дар шумораи №1 (1992, 1 январ) бо номи «Давлати мустақилро мактаби 

мустақил бояд (доир ба ҷамъбасти муҳокимаи лоиҳаи Консепсияи мактаби 

миллии Тоҷикистон)» хулосаи идораи нашрия ба табъ расидааст ва дар он 

дарҷ шудааст: «Тавре хонандагони гиромӣ огоҳанд, моҳи июни соли 1991 

тавассути ҳафтаномаи «Омӯзгор» лоиҳаи аз ҷониби кормандони 

Пажуҳишгоҳи улуми педагогӣ, таҳти роҳбарии сарвари пажуҳишгоҳ, доктори 

илмҳои педагогӣ М. Лутфуллоев мураттабгаштаи Консепсияи мактаби 

миллиии Тоҷикистон ба муҳокимаи умум пешниҳод гардид. Дере нагузашта 

лоиҳаи дигар аз ҷониби устодони Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон таҳти 

роҳбарии сарвари факултети забон ва адабиёти тоҷик, доктори илми таърих И. 

Усмонов тартибёфта ба тариқи алтернатив дар ҳафтаномаи «Омӯзгор» дарҷ 

гардид. Дертар проректори шуъбаи ғоибонаи Донишгоҳи омӯзгории Кӯлоб Х. 

Афзалов дар «Омӯзгор» лоиҳаи дигарро ба табъ расонд. Ба ин тариқ, лоиҳаҳои 

номбурдаи Консепсияи мактаби миллии Тоҷикистон муддати шаш моҳ дар 

муҳокима буд» [122, 1992, 1 январ]. Аз хабар маълум мешавад, ки лоиҳаҳо дар 

васоити ахбори умум, радио ва телевизион, мактабҳо ва ҷаласаҳои гирд ба 

таври васеъ муҳокима шудаанд. Инак, дар Пажуҳишгоҳи улуми педагогӣ 

охири соли 1991 оид ба ҷамъбасти муҳокимаҳо машварати васеъ доир гардид. 
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Дар он сарвари пажуҳишгоҳ М. Лутфуллоев баромад кард ва гуфт, ки дар 

миёнаҳои давраи муҳокима дар ҷомеа дигаргуниҳои куллии сиёсӣ ба амал 

омада, шароит дигар шуд. «Тоҷикистон давлати мустақилу соҳибистиқлол 

гардид. Инак, вақти он расида, ки давлати мустақил мактаби мустақили худро 

дошта бошад» [122, 1992, 1 январ]. Ҳамчунин, номбурда зикр кардааст, ки дар 

ин давра дар пажуҳишгоҳ ва Вазорати маориф комиссияҳои арзёбии фикру 

мулоҳизаҳо амал мекарданд. Комиссия 1300 мактуб гирифт, онҳо аз рӯйи 

мазмун ва қиматашон ба 3 гурӯҳ ҷудо карда шуданд. Дар машварат ҳозирон ба 

хулоса омаданд, ки лоиҳаи консепсия калон буда, он бояд ихтисор карда 

шавад. Гузариш ба тарзи таълими тафриқавӣ танҳо баъди мураттаб сохтани 

барномаю китобҳои дарсӣ мувофиқи мақсад дониста шуд. Шакли нави 

муассисаҳои таълимӣ – гимназия ва литсейҳо бояд барномаи алоҳидаи 

таълимӣ дошта бошанд. Дар охир аз тарафи идораи нашрия хабар дода 

шудааст, ки аксари мақолаҳои ба унвони «Омӯзгор» воридшуда чоп ва 

боқимонда ба пажуҳишгоҳ ирсол шудаанд. Ҳамин тавр, соли 1992 нахустин 

ҳуҷҷати меъёрию ҳуқуқии соҳаи маориф – Консепсияи мактаби миллии 

Тоҷикистон мувофиқ ба замони Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

баъди муҳокимаи васеъ қабул гардид. Бояд таъкид кард, ки дар муҳокима ва 

баррасии масъалаҳои баҳсноки он саҳми нашрияи «Омӯзгор» хеле калон 

мебошад.  

Вазири ваќти маорифи Љумњурии Тољикистон Абдуҷаббор Раҳмонзода 

таъкид кардааст, ки дар давоми понздаҳ соли соҳибистиқлолӣ аз тарафи 

Вазорати маорифи кишвар зиёда аз 15 санади меъёрию ҳуқуқӣ пешниҳод, 

муҳокима ва қабул карда шуданд, вале баъзе норасоиҳо ва номутобиқатиҳо 

ҳангоми қабули чунин санадҳо, аз ҷумла, оид ба Консепсияи мактаби миллии 

Тоҷикистон вуҷуд доранд: «Мутаассифона, дар ин ҷода баъзе саҳлангориҳо 

низ роҳ ёфтанд. Чунончи, ҳанӯз иҷрои Консепсияи мактаби миллӣ таъмин 

нашуда, Консепсияи миллии таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва тасдиқ 

гардидааст» [83, с. 53-54]. Ба назари инҷониб, сабаби чунин ҳолат 
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камтаҷрибагӣ дар кори таҳияи ҳуҷҷатҳои меъёрию ҳуқуқии соҳа буда 

метавонад.  

Омодагӣ ба таҳияи ҳуҷҷати аз ҳама муҳими соҳаи маориф – Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» ҳанӯз дар арафаи Истиқлолияти 

давлатӣ шурӯъ шуда буд. Лоиҳаи қонуни мазкур бо қарори Раёсати Шурои 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 августи соли 1991 ба табъ расид. Лоиҳа ба 

муҳокимаи умум фиристода шуд ва мавриди баррасӣ қарор гирифт. Қабули 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» андак тӯл кашид ва ин ба 

вазъи мураккаби ҷомеа вобаста буд. Дар бораи зарурати қабули ин ҳуҷҷати 

муҳим нашрияи «Омӯзгор» нахустин шуда фикру мулоҳизаҳои хонандагонро 

чоп кард.  

Муаллифи мақолаи «Қонуни маориф кай қабул мешавад?» [128], 

директори мактаби миёнаи №25 ноҳияи Масчоҳ А. Абдуллохон низ қабули 

санади мазкурро зарурӣ ва саривақтӣ дониста, дар асоси қоидаҳои зерин 

тартиб додани онро пешниҳод кардааст: 1) ройгон будани таълим; 2) ҳатмӣ 

будани таълим дар мактаби асосӣ (синфҳои 1-8); 3) баробарҳуқуқӣ; 4) ҳатмӣ 

будани омӯзиши фарҳанги миллӣ, забони давлатӣ; 5) мустақилияти иқтисодии 

мактабҳо; 6) такмили ихтисоси муаллимон ҳам дар дохил ва ҳам хориҷи 

ҷумҳурӣ. Тавре мебинем, қоидаҳо (принсипҳо)-и 2, 4, 5 бори аввал пешниҳод 

шудаанд.  

Лоиҳаи нави аввалин Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» 

дар нашрияи «Омӯзгор» (1992, 23 сентябр) барои муҳокимаи умумихалқӣ чоп 

шуд. Аввалин мақолаи муҳокимавӣ низ бо номи «Қонун номукаммал аст» дар 

ҳамин шумора ба табъ расидааст. Муаллифи мақолаи мазкур Ш. Мирзоҳотам 

– омӯзгори мактаби миёнаи №8-и ноҳияи Ғозималик (ҳоло ноҳияи Хуросон) 

як қатор камбудиҳои лоиҳаро нишон додааст: «Азбаски лоиҳа пас аз 

муҳокимаи умум ба ҳукми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

маориф» медарояд, муайян кардани синну соли хонандагон ва зинаи таҳсилро 

ба Низомномаи мактабӣ ҳавола кардан чӣ маънӣ дорад? Бояд ки синну сол ва 
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зинаҳои таҳсил дар қонун аниқ муайян карда шаванд, то дар Низомномаи 

мактабӣ инъикос шаванд» [176]. 

Нозири раёсати маорифи халқи комиҷроияи вилояти Кӯлоб Ҳ. 

Абдуллозода дар мақолаи «Сазовори дастгирист, вале…» ҷиҳати боз ҳам 

мукаммал шудани қонун як қатор пешниҳодҳоро манзур кардааст: «Оиди 

фаъолияти сиёсӣ ва динӣ дар муассисаҳои таълиму тарбия, ки дар моддаи 26 

омадааст, пешниҳод мекардам, ки ба тариқи зайл навишта шавад: Дар 

муассисаҳои соҳаи маорифи халқ амали ҳизбҳои сиёсӣ манъ буда, тарғиботи 

он дар раванди таълиму тарбия иҷозат дода намешавад» [129]. 

Дар шумораи №34 (1993, 28 август)-и «Омӯзгор» лоиҳаи такмилёфтаи 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» чоп шуда, барои 

муҳокима пешниҳод гардид. Муҳокимаи лоиҳаи қонун ба даврае рост омад, ки 

дар ҷумҳурӣ ҷанги шаҳрвандӣ идома дошт. Аз таҳлили навиштаҳо дар 

саҳифаҳои нашрияи «Омӯзгор» маълум мегардад, ки дар оғоз муҳокимаи 

лоиҳаи қонуни маориф ба монанди муҳокимаи лоиҳаи Консепсияи мактаби 

миллии Тоҷикистон васеъ баррасӣ нагардида буд, аммо аҳли маориф дар 

муҳокимаи он минбаъд фаъолона ширкат варзиданд. Дар нашрияи «Омӯзгор» 

(1993, 30 июн) матни маърӯзаи раиси Кумитаи илм, маориф ва сиёсати байни 

ҷавонони Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон М. Назаршоев оид ба масъалаи 

мазкур дар Иҷлосияи XVII Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардид. 

Гуфта мешавад, ки «Лоиҳаи мазкур дар тӯли ҳафт моҳи охир се маротиба дар 

ҳафтаномаи «Омӯзгор» (29 июл ва 23 сентябр соли 1992, 27 январи соли 1993) 

ва инчунин дар рӯзномаҳои «Садои мардум» ва «Народная газета» нашр карда 

шуд… Дар муҳокима бисёр муаллимон, мураббиён, нозирон, мушовирон, 

роҳбарони муассисаҳои таълимию тарбиявӣ, сарварони раёсатҳои маориф, 

мактабу донишгоҳ ва донишкадаҳои олӣ ва дигар ашхоси нисбати таълиму 

тарбия дилсӯз фаъолона ширкат варзидаанд» [193]. М. Назаршоев дар мавриди 

моддаи 9-уми фасли дуюми қонуни маориф, ки марбут ба ғайриҳатмӣ будани 

таҳсил дар синфҳои 10-11 мебошад, таъкид мекунад, ки мухолифати ақидаҳо 

вуҷуд доранд. Барои намуна ва тақвияти фикр андешаҳоро аз навиштаҳои 
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«Омӯзгор» меорад: «Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, муаллими 

дараҷаи олии мактаби миёнаи рақами 13-и ноҳияи Айнӣ Нор Нуров андешаи 

худро дар ҳафтаномаи «Омӯзгор» чунин баён кардааст: «Ғайриҳатмӣ будани 

таҳсил дар синфҳои 10-11 сафи қартабозон, бекорхӯҷаҳо, дуздон, 

писарбачаҳои арақу папирос ва носфурӯшро зиёд мегардонад, чунки барои 

фаъолияти ин категория моддаи 9-уми лоиҳаи қонун имконияти васеъ 

фароҳам меоварад» [193]. 

Аз шумораҳои минбаъдаи нашрия маълум мегардад, Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи маориф» қариб баъди ду сол дар Иҷлосияи XVIII, 

даъвати 12-уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 27 декабри соли 1993 

қабул гардид. «Бояд қайд кард, ки дар давлатдории тоҷикон ин нахустин 

қонуни миллӣ доир ба соҳаи маориф буд. Ин ҳуҷҷати муҳим, ки дар шароити 

мушкил тасдиқ гардид, барои кормандони соҳаи маориф, аз як тараф, ёрии 

амалӣ мерасонид, аз ҷониби дигар, барои татбиқаш вобаста ба авзои кишвар 

мушкилотро пеш меовард. Дар ин марҳилаи ҳассос тамоми кормандони соҳаи 

маориф ба татбиқи қонун машғул шуда, раванди низоми таълимро ба қадри 

имкон пеш мебурданд. Дар кишвар муассисаҳои томактабӣ, мактабҳои 

таҳсилоти умумӣ, омӯзишгоҳҳои касбӣ-техникӣ, муассисаҳои таълимии 

миёнаи махсус ва мактабҳои олӣ фаъолият намуда, ба қадри имкон кори 

таълиму тарбия ба роҳ монда шуда буд» [84, с. 90]. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» вобаста ба вазъи 

сиёсӣ дар чанд давра бо тағийру иловаҳо қабул гардид. Дар асоси хабарҳои 

нашрияи «Омӯзгор» ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» аз 

14 декабри соли 1996 тағийроту иловаҳо ворид гардида, матни ниҳоии он дар 

шумораи №8 (1999, 28 апрел) чоп гардид.  

Вобаста ба пешравиҳои соҳа дар оғози асри навин мутахассисон 

масъалаҳои қабули санадҳои меъёрию ҳуқуқии мувофиқи замонро ба миён 

гузоштанд. Мақолаи Т. Отахонов «Қонун дар бораи маориф» таҷдиди назар 

мехоҳад» (2001, 12 феврал) аз ҷумлаи онҳост. Гуфта мешавад, ки қонуни ҷорӣ 

ҳафт сол боз амал мекунад ва ҳоло ба шароити имрӯза ҷавобгӯ нест. Муаллиф 
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норасоиҳои қонунро нишон дода, роҳҳои ислоҳро баён кардааст. Вобаста ба 

тақозои замон ва рушди илму техника ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи маориф» чандин маротиба тағийру иловаҳо ворид гардида, соли 2013 

бошад, аз нав қабул карда шуд. Дар ин зимн навиштаҳои нашрияи «Омӯзгор» 

(пешниҳоду иловаю мулоҳизаҳо) ба инобат гирифта шудаанд. Ба ҳар ҳол 

«Хизмати қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» (1993) дар 

рушди низоми маориф калон буд. Он 20 сол хизмат кард. Онро қонуни 

пешқадам ва намунавӣ ном мебурданд» [32, с. 10].  

Қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару 

модар дар тарбияи фарзанд» дар ҳаёти иҷтимоии мамлакат, пеш аз ҳама соҳаи 

маориф нақши муҳим дорад. Лоиҳаи қонуни мазкур дар шумораи №52 (2010, 

17 декабр) ба чоп расидааст. Баъд аз ин дар ҳар шумораи нашрия мулоҳизаву 

пешниҳодҳои хонандагон оид ба лоиҳаи қонуни мазкур ҷой дода шудааст. Дар 

баҳси мизи мудаввар бо ширкати коршиносон таҳти унвони «Рисолати 

волидон ва имрӯзу фардои фарзандон» (2011, 1 январ) З. Норова – омӯзгор аз 

ноҳияи Рӯдакӣ, қайд кардааст, ки «масъалаи аз назару ғамхории падар вобаста 

ба муҳоҷирати бардавоми меҳнатӣ дур мондани фарзандон бояд дар доираҳои 

дахлдор мавриди гуфтугӯйи ҷиддӣ қарор бигирад» [122, 2011, 1 январ]. Дар 

мақолаи коршиносонони соҳа Т. Отахонов, Ҳ. Искандаров «Қонуни талаби 

замон» (2011, 7 январ) пешниҳодҳои зиёд ироа гардидааст. Мудири шуъбаи 

маорифи шаҳри Хуҷанд М. Аҳмадзода низ дар мақолаи «Масъулият ва 

рисолати муқаддас» (2011, 21 январ) чанд пешниҳод кардааст: Қонун «Дар 

бораи масъулияти падару модар» номида шавад, басанда аст; мафҳуми 

«масъулият» шарҳ дода шавад; таъмини иштироки хонандагон дар маҳфилҳо; 

манъи носу сигоркашӣ барои хонандагон; волидони мансабдор барои хатои 

фарзандашон ба ҷавобгарии интизомӣ, то аз кор озод намудан кашида шаванд. 

Дар давоми се моҳ дар ҳар шумора хабару мақолаҳо ба табъ расида, дар 

шумораи №15 (2011, 15 апрел) суханронии Президенти мамлакат, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бахшида ба муҳокимаи лоиҳаи қонун чоп 

шудааст ва дар он аз ҷумла, омадааст: «Имрӯз дар ҷомеа тарҳи қонуни наве 
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вогузор гардид, ки собиқа надорад, аммо ба эътибори моҳият ва аҳамият дар 

танзими дигар муносибатҳои ҷамъиятӣ ниҳоят зарур аст» [208]. Дар ҳақиқат, 

дар муҳокимаи лоиҳаи мазкур, пеш аз ҳама, аҳли маориф ва падару модарон 

саҳми калон гузоштанд, ки дар ин бобат дар маърӯзаи Сарвари давлат низ 

ишора шудааст. Бояд гуфт, ки дар иҷрои нишондодҳои Қонуни ҶТ «Дар бораи 

масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» минбаъд низ нашрия 

бо чопи навиштаҳои таҳлилӣ таваҷҷуҳи махсус равона кардааст.  

Масъалаи дигаре, ки нашрияи «Омӯзгор» ба он диққати махсус додааст, 

ин вазъи иҷтимоии кормандони соҳаи маориф мебошад. Аз ҷумла, рубрикаи 

доимии «Пурсед, ҷавоб мегӯем» дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ (1991-

1992) ба масоили гуногуни иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ иртибот дошта, масъулу 

муаллифи он мактабшинос Ҳабиб Искандаров мебошад. Мавсуф ҳамчун 

мутахассиси соҳибтаҷриба ба саволи омӯзгорони ҷумҳурӣ, ки дар кори 

таълиму тарбия ба мушкилиҳо бархӯрд кардаанд, ҷавоб гуфтааст. Аз љумла, 

дар яке аз ин пурсишу посухњо омадааст: «Савол: Донишкадаи санъатро 

(1986) тамом кардам ва 5 сол китобдор будам. Аз соли 1985 муаллими 

мусиқии мактаб мебошам ва ҳоло роҳбари кружокам ва 7 соат дарс дорам. 

Ставкаи кории ман аз кадом ҳисоб аст ва чанд сумро ташкил мекунад? (Т. 

Азизов, ноҳияи Совет). Ҷавоб: Агар Шуморо дуруст фаҳмида бошем, собиқаи 

педагогиатон 6 сол буда, чун муаллим ставкаи шумо 140 сӯм (моддаи 14-и 

дастуруламал…) ва чун роҳбари кружок 125 сӯмро (моддаи 22-и 

дастуруламал…) ташкил мекунад. Шумо бо ин дастуруламал (оиди муайян 

кардани маоши коркунони маорифи халқ) дар шуъбаи маориф шинос шуда 

метавонед» [156]. Ба ҳамин минвол, Ҳ. Искандаров ба беш аз 200 саволи 

омӯзгорон ҷавоб гуфтааст. 

Вобаста ба вазъи мураккаби сиёсию иқтисодии солҳои аввали 

соҳибистиқлолӣ дар саҳифаҳои нашрия борҳо муроҷиати хонандагон оид ба 

дастгирии моддии омӯзгорон ва қарорҳои ҳукумат дар мавриди зиёд намудани 

музди меҳнати онҳо ва стипендияи донишҷӯён хабару мақолаҳо чоп шудаанд. 

Бори аввал дар шумораи №47 (1991, 20 ноябр) Қарори Девони вазирони 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба баланд бардоштани музди меҳнати кормандони 

муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва институтҳои такмили ихтисос аз 1 ноябри соли 

1991 ба андозаи 50% хабар дода шудааст. Муроҷиатномаи Иттифоқи касабаи 

кормандони маорифи ҷумҳурӣ аз номи раиси он В. Наимова ба Раиси 

тозаинтихоби Ҷумҳурии Тоҷикистон Р. Набиев низ аз ҷумлаи онҳост, ки ба 

беҳбудии шароити омӯзгорон ва донишҷӯёну хонандагон равона шуда, дар 

шумораи №49 (1991, 4 декабр) чоп ва масъалаҳои зерин ба таваҷҷуҳи 

роҳбарияти ҷумҳурӣ расонида шудааст: Зудтар қабул намудани Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба маориф; қабули Барномаи рушди маориф; ба 

хобгоҳ ва стипендияи кофӣ таъмин намудани донишҷӯёни мактабҳои олӣ; 

ҳавасмандсозии омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёна; аз 1 январи соли 

1992 мунтазам баланд бардоштани музди меҳнати кормандони соҳаи маориф... 

Дар умум, муроҷиатнома 13 пешниҳодро дар бар мегирад, ки оид ба вазъи 

ногувори моддии минбари аҳли маорифи кишвар – нашрияи «Омӯзгор» низ 

таваҷҷуҳ шудааст. 

Вобаста ба вазъи душвори иқтисодию иҷтимоӣ муроҷиатномаи омӯзгорон 

низ аз шаҳру ноҳияҳо дар нашрия ба табъ мерасиданд. Омӯзгорони ноҳияҳои 

Мастчоҳ дар муроҷиатнома ба Раиси ҷумҳурӣ (1992, 1 апрел) талаботи қатъӣ 

гузоштаанд: Мутаносибан баланд бардоштани музди меҳнат бо афзоиши 

нархҳо; аз пардохти баъзе андозҳо озод намудани омӯзгорон ва барқарор 

намудани имтиёзҳои пешинаи онҳо. Таъкид мешавад, ки дар «сурати 

беэътиноӣ ба арзи онҳо ба коршикании якрӯза – 16 апрели соли 1992 даст 

мезанем, агар талабҳоямон боз иҷро нашаванд, аз 1 сентябри соли 1992 ба 

коршикании бемуҳлат оғоз менамоем» [122, 1992, 1 апрел]. Ба чунин талабҳо 

аз ноҳияи Ҳисор низ ба идораи нашрия муроҷиатнома ворид шудааст.  

Оид ба масъалаи зикршуда идораи нашрия бетарафиро ихтиёр накарда, 

мақолаи «Коршиканӣ ё машварат?»-ро ба чоп расонидааст. Дар муқаддима 

омадааст, ки муроҷиатномаи омӯзгорони чанде аз макотиби ноҳияи Мастчоҳ 

дар байни аҳли маорифи шаҳру ноҳияҳои Ҳисор, Ӯротеппа (ҳоло шаҳри 

Истаравшан), Куйбишев (ҳоло ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ), Варзоб ҳамовозӣ 
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пайдо кард, аммо ақли солим талаб мекунад, ки дар чунин шароит мо бояд 

таълиму тарбияи насли наврасро вазифаи ҷонии худ ҳисобида, бо масъулон 

дар гуфтушунид бошем. «Ақлу заковат ва сабру таҳаммулро ихтиёр карда, 

машварат кунем ва нагузорем, ки фарзандони мо соли нави таҳсил бе муаллим 

намонанд» [122, 1992, 8 апрел]. Аз мазмуни муроҷиати идораи «Омӯзгор» 

маълум мегардад, ки новобаста ба вазъи душвор ҳайати эҷодии нашрия 

омӯзгоронро ба сабру таҳаммул даъват кардаанд, то дар оғози давраи соли 

нави таҳсили 1992-1993 хонандагон аз мактаб дур намонанд. 

Ин аст, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста ба шароити 

мушкили солҳои аввали Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, оғози 

ҷанги шаҳрвандӣ барои ба эътидол овардани вазъи сиёсӣ ва иҷтимоӣ 

чорабиниҳо доир менамуд. Яке аз чорабиниҳои аввалин ва таъсирбахш, ки 

таъсири нек ва ба худшиносии миллӣ рабт дошт, ба истиқболи солгарди 

яксолаи Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват намудани 

Анҷумани якуми умумиҷаҳонии тоҷикон буд. Дар инъикоси чорабинии мазкур 

нашрия мақолаи «Муқаддимае бар шинохти қавми тоҷик» (1992, 9 сентябр)-ро 

аз маҷаллаи «Симурғ-и Эрон» (№6 – 9, мурдод-обонмоҳи 1369 ҳиҷрии шамсӣ 

мутобиқ ба ноябри соли 1990) бознашр кард. Оид ба ҷашн ва чорабинии 

мазкур дар шумораи №38 (1992, 16 сентябр) фоторепортажи «Ҳамдилию 

ҳамзабонӣ бори нусрат оварад», ки аз рафти Анҷумани якуми тоҷикони ҷаҳон 

ҳикоят мекунад, ба чоп расидааст.  

Бо вуҷуди ин, дар кори маориф норасоиҳои ҷиддӣ мавҷуд буданд, яъне 

тавассути кашмакашиҳои ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ дар тамоми сохторҳои 

давлатӣ, бахусус, сохторҳои соҳаи маориф низ хараҷу мараҷ рӯйи кор омада, 

дар ҷумҳурӣ ҷанги шаҳрвандӣ авҷ гирифт. Оқибатҳои ҷанги мазкур дар 

гузориш аз мушовараи муштараки Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва Кумитаи ҷумҳуриявии Иттифоқи касабаи кормандони маориф ва илм бо 

номи «Мероси гарони соли вазнин» чунин баҳогузорӣ шудааст: « - Ҷанги 

беамони нангин, бешубҳа, барои мардуми ҷумҳурӣ фоҷиаи бузурге гардид, ки 

дар натиҷаи он раванди бонизоми осоиштаи ҳаёт халалдор шуда, ҳамаи соҳаҳо 
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талафоти калон диданд, - изҳор намуд ҷонишини аввали вазири маорифи 

ҷумҳурӣ А. Рашидов дар маърӯзааш оид ба ҷамъбасти соли 1992 ва вазифаҳои 

соли 1993. – Хусусан, ба соҳаи маориф, ки онро оинаи иҷтимоии давлат 

мешуморанду пешрафти минбаъдаи ҷумҳурӣ ба такомулоти он вобаста аст, 

зарбаи ҷонкоҳ зада шуд. Дар асл аз аввали соли хониши соли 1992-93 дар 

мактабҳои собиқ вилояти Қӯрғонтеппа ва шаҳри Душанбе, қисме аз мактабҳои 

Кофарниҳон, Ленин, Ҳисор, Ёвон, Варзоб, шаҳрҳои Норак Роғун қатъ гардид» 

[122, 1993, 10 март]. 

Саъю кӯшиши Сарвари тозаинтихоби мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон сабаб гардид, ки «дар нимсолаи якуми соли 1993 дар бисёре аз 

муассисаҳои таълимӣ дарсҳо шурӯъ шуда, дар соли хониши 1993-1994 ва 

солҳои минбаъда дар аксарияти мактабу таълимгоҳҳо машғулиятҳо ҷараён 

гирифта, бештари хонандагону донишҷӯён ба таълим фаро гирифта шаванд… 

Бахусус, аз Ҷумҳурии Исломии Афғонистон овардани гурезаҳо ва ба таҳсил 

ҷалб кардани фарзандони онҳо бузургтарин амали инсонгароёна дар ҳамон 

шароит ба шумор мерафт, ки ин тадбирро бояд ҳамчун арзиши муҳими 

таърихӣ дар бахши маориф муаррифӣ намоем» [84, с. 94]. 

Ҳамин тариқ, оҳиста-оҳиста низоми соҳаи маориф ба маҷрои худ 

даромад. Тибқи хабари нашрияи «Омӯзгор» (1997, 2 октябр), Қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи Низомнома оид ба 

тартиби гузаронидани аттестатсияи коркунони педагогии муассисаҳои 

таълимӣ ва муассисаҳои системаи такмили ихтисос ва бозомӯзии кадрҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба тасвиб расид ва матни низомномаи мазкур дар 

ҳафтанома чоп шуд.  

Дар шумораи 4 июни соли 1998 фармонҳои Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар бораи таъсиси стипендияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои хонандагони мактабҳо ва дар бораи таъсиси ҷоизаи ба номи Исмоили 

Сомонӣ барои олимони ҷавон ба табъ расидааст. Иқдомҳои мазкур ба рушди 

илму маорифи кишвар такони ҷиддӣ бахшиданд.  
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Дар замони соҳибистиқлолӣ таваҷҷуҳи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба соҳаи маориф бештар гардид. Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дар мулоқот бо зиёиёни кишвар (19 марти соли 2001) таъкид кард: 

«Соҳаи маориф муҳимтарин масъалаи рӯзгори мост. То даме ки ба ислоҳоти 

мукаммали низоми маориф ноил нагардем, дар пешрафти фарҳангу маънавиёт 

самараи дилхоҳ ба даст оварда наметавонем» [207]. Мулоқоти Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кормандони соҳаи маорифи кишвар (22 декабри 

соли 2005), ки матни он дар нашрия чоп шуд, таъсири бузург гузошт. Роҳбари 

давлат аҳамияти соҳаи маорифро дар сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳим арзёбӣ карда, изҳор дошт, ки «аз соли 2000-ум, яъне танҳо баъди пурра 

таъмин шудани суботи сиёсӣ сар карда, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пайваста ба ҳалли масъалаҳои соҳаи маориф машғул аст ва барои беҳтар 

намудани шароиту имкониятҳои он кӯшиш менамояд. Мо маорифро дар 

сиёсати давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон самти асосӣ ва стратегӣ эълон 

доштаем» [82, с. 3]. 

Аҳамияти таърихии мулоқоти мазкурро вазири вақти маорифи ҷумҳурӣ 

А. Раҳмонов аз чанд ҷиҳат муҳим арзёбӣ мекунад: заминаи воқеӣ барои 

таваҷҷуҳ ба сифати таълим, ҷалби ҷомеа ба масъалаҳои маориф; баланд 

бардоштани нуфузи омӯзгор; таъсиси Ҷоизаи Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соҳаи маориф; устувор гардондани робитаи падару модар бо 

мактаб ва таъсиси Шурои ҷамъиятӣ; баланд бардоштани маоши омӯзгорон ва 

муқаррар кардани имтиёзҳо барои омӯзгорони ҷавон [83, с. 51-52]. 

«Барномаи дурнамои рушди маориф» чунин унвон дорад гузориши 

муфассал ва баромади вазири маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон А. Раҳмонов 

дар ҷаласаи васеи мушовараи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон (12 

январи соли 2006), ки дар шумораи №4 (2006, 20 январ) чоп шудааст. Вазири 

маориф изҳор медорад, ки дар санаи 22 декабри соли 2005 дар сатҳи баланди 

давлатӣ мавриди муҳокима қарор гирифтани масъалаи маориф, ки он аз 

машварати кории Президенти мамлакат 24 октябри соли 2005 сарчашма 

мегирад, бори аввал сурат мегирад. Дар он Сарвари давлат барҳақ изҳор дошт, 
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ки «сифати таълиму тарбия ба талаботи замон мувофиқ нест» [209]. Меафзояд, 

ки пас аз машварати кории назди Президенти мамлакат дар давоми як моҳ 70 

фоизи муассисаҳои таълимӣ санҷида шуданд. Натиҷаҳои санҷиш оид ба 

шароит ва сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, умумӣ, 

миёна ва олии касбӣ 22 декабри соли 2005 дар машварати ҷумҳуриявӣ дар 

робита ба масъалаҳои маориф бо иштироки Президенти мамлакат ҳамаҷониба 

муҳокима гардиданд. Бинобар ин, А. Раҳмонов дар ҷаласаи васеи мушовараи 

Вазорати маориф барои иҷрои дастуру супоришҳои Президенти мамлакат 

чунин масъалагузорӣ мекунад: мавриди омӯзиш қарор додани супоришҳои 

Президенти мамлакат дар ҳамаи сатҳҳо; таҳия ва қабули чорабиниҳо; ташкили 

вохӯриҳо; таҳия ва чопи китобҳои дарсӣ, барномаи нави таълим; иҷрои 

Барномаи давлатии компютеркунонӣ (давраи 2003-2007); иҷрои «Нақшаи 

татбиқи ислоҳоти соҳаи маориф» ва ғайра. 

Вобаста ба вусъат бахшидани ислоҳот ва ҳалли мушкилоти соҳаи маориф 

баъди машварати умумиҷумҳуриявӣ дар нашрияи «Омӯзгор» як қатор 

мақолаву гузоришҳо зери рубрикаи «Барномаи амали аҳли маориф» рӯйи чоп 

омаданд, ки муҳимтаринашон мақолаҳои таҳлилии С. Сулаймонӣ – мудири 

кафедраи педагогикаи ДДОТ ба номи Қ. Ҷураев (ҳоло С. Айнӣ) «Нигаронӣ аз 

китобҳои дарсӣ» (2006, 27 январ), К. Абдулов – профессор «Ҳавасмандии 

муаллим ҳавасмандии маориф аст» (2006, 3 феврал), П. Гулмуродзода – 

дотсенти ДДМТ «Маҳсули ранҷу машаққат» (2006, 10 феврал), З. Шарифов – 

муовини вазири маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Ислоҳоти маблағгузории 

соҳаи маориф» (2006, 17 феврал), Ҳ. Бобоев – ректори Донишкадаи 

ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии коркунони маориф «Омилҳои 

муайянкунандаи сифати таълиму тарбия» (2006, 7 апрел) мебошанд.  

Дар давоми даҳсолаи аввали асри бистуякум барои раванди бовусъати 

ислоҳоти соҳаи маориф ва муҳайё кардани шароит дар муассисаҳои таълимӣ 

санадҳои зиёди меъёрию ҳуқуқӣ ва барномаҳои давлатӣ дар соҳаи маориф 

қабул карда шуданд, ҳамаи онҳо дар саҳифаҳои «Омӯзгор» шарҳу тавзеҳ 

ёфтаанд ва ҷиҳати татбиқи онҳо гузоришу мақолаҳои таҳлилию танқидӣ чоп 
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гардидааст. Ҷавобан ба онҳо вокунишҳои масъулин низ ҷой дода шудаанд. Аз 

ҷумла, барномаҳои муҳими давлатӣ, ки дар нашрияи «Омӯзгор» ба таври 

васеъ инъикос ёфтанд: «Барномаи давлатии компютеркунонии мактабҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ» (дар се марҳила: солҳои 2003-2007, солҳои 2008-

2010 ва солҳои 2011-2015), «Барномаи давлатии такмил ва омӯзиши забонҳои 

русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2004-2014», 

«Барномаи давлатии рушди соҳаи тарбияи томактабӣ дар Тоҷикистон барои 

солҳои 2006-2010», «Барномаи давлатии таҳия ва нашри китобҳои дарсӣ барои 

солҳои 2007-2010», «Барномаи тайёр кардани кадрҳои илмӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2009-2015», «Барномаи давлатии таъмини 

муассисаҳои таълимию илмии ҷумҳурӣ бо кабинетҳои фаннӣ, озмоишгоҳҳои 

муҷаҳҳази таълимӣ ва илмию таҳқиқотӣ барои солҳои 2011-2015», «Барномаи 

давлатии сохтмон, таъмиру азнавсозии мактабҳо барои солҳои 2008-2015» ва 

ғайра.  

Дар шумораи №3 (2008, 18 январ)-и нашрия дар хабари ҷаласаи 

мушовараи Вазорати маориф омадааст, ки дар асоси санҷиш як қатор 

мушкилоти соҳаи маориф ошкор ва аз тарафи мутахассисон роҳҳои ислоҳи 

онҳо нишон дода шудаанд. Дар гузориши М. Заробеков – сармутахассиси 

раёсати таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи Вазорати маориф бо номи 

«Кампютерҳои бефурӯғ ва ҳисоботи бардурӯғ» оид ба иҷрои «Барномаи 

компютеркунонии мактабҳои асосӣ ва миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2003-2007» гуфта мешавад, ки «аз бемасъулиятии сардорони 

раёсатҳои маорифи вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва мудирони шуъбаҳои 

маорифи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ нисбати иҷрои барнома мушкилиҳои зиёде 

ба вуҷуд омадааст. Онҳо дар ҳисоботи пешниҳодкарда компютерҳои тамғаҳои 

куҳнаву корношоямро нишон дода, проблемаи бо компютер таъмин кардани 

мактабҳои худро ба миён овардаанд» [162]. 

Зариф Шарифов – сардори Хадамоти давлатии назорат дар соҳаи маориф 

низ дар баромадаш мушкилоти зерро дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии 

касбӣ ошкор кардааст: 1) мавҷуд набудани стандарти давлатии ихтисосҳо; 
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маълум нест, ки хатмкунандагони ихтисосҳо дар куҷо ва дар кадом вазифа кор 

карда метавонанд; 2) ба қадри кофӣ набудани адабиёти таълимӣ ба забони 

тоҷикӣ, ки ба сифати дониши мутахассисони оянда таъсири манфӣ мерасонад; 

3) муайян набудани фарқи таҳсил дар байни омӯзишгоҳҳои касбию техникӣ ва 

литсейҳои касбии навтаъсис. Дар мавриди мушкилии адабиёти таълимӣ ба 

забони тоҷикӣ дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ бояд гуфт, ки бо 

таъсири ҷаласаи мазкур аз тарафи Маркази таълимию методии назди Вазорати 

маориф як қатор китобҳои дарсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии 

касбӣ тарҷума ва таҳия карда шуданд. Барои ба низом даровардани фаъолияти 

муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ ҳуҷҷатҳои меъёрӣ аз қабили 

Низомномаи намунавӣ (2009), Стандарти давлатии таҳсилот (2010) ва 

Консепсияи раҳнамои касбии хонандагон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (2010) бо 

қарорҳои Ҳукумати ҷумҳурӣ қабул шуданд. 

Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми хеш ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (15 апрели соли 2009) боз ҳам мақому 

афзалиятнокии соҳаи маорифро дар сиёсати давлатӣ муҳим арзёбӣ карда, 

барои вусъат бахшидани ислоҳоти он таъкид кард: «Бо ин мақсад «Барномаи 

давлатии сохтмон ва таъмиру азнавсозии мактабҳо барои солҳои 2008-2015» 

қабул карда шудааст, ки маблағи умумии он 590 миллион сомониро ташкил 

медиҳад. Дар доираи он дар мамлакат беш аз 800 мактаб бунёд ва таъмиру 

азнавсозӣ карда мешавад» [205]. Дар ҳақиқат, раванди татбиқи барномаи 

мазкур дар бунёди муассисаҳои нави таълимии ҳозиразамон ва муҳайё 

кардани шароити арзандаи таълиму тарбия заминаҳои мусоид фароҳам овард.  

Муҳаққиқ А. Байзоев менависад: «Мазмуну мундариҷаи китоби дарсӣ ба 

ҳама таъсиргузор аст, зеро ҳамаи кӯдакони мо аз он истифода мекунанд. Аз ин 

ҷост, ки камбудиву норасоие, ки дар китоби дарсӣ ҷой дорад, метавонад 

оқибатҳои ногувореро ба бор оварад» [14, с. 76]. Нашрияи «Омӯзгор» ба ин 

масъала, яъне, норасоии китобҳои дарсӣ, ҳусну қубҳи онҳо аҳамияти вижа 

додааст. Рӯзноманигор М. Рустам дар мақолаи «Магар мо беҳунарем?» (2008, 

11 январ) норасоиҳои китоби дарсии «Экология» барои синфи 9-ро зикр карда, 
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ба хулоса меояд, ки омӯзгорон ночор аз асли русии он истифода мебаранд. 

Мақолаи мазкур таваҷҷуҳи Вазорати маорифро ба худ кашид. Дар ҷавоби 

роҳбари гурӯҳи коршиносони фанни биологияи Вазорати маорифи ҷумҳурӣ А. 

Қодиров зикр шудааст, ки масъалаи мазкур мавриди баррасӣ қарор гирифт ва 

чораҳо андешида шуданд: «Ба фикри мо китобе, ки бори аввал чоп мешавад, 

бе хатоӣ намешавад… Боварӣ дорем, муаллифон хато ва норасоии дар мақола 

нишондодаро ислоҳ менамоянд» [168]. 

Баҳсҳо дар бораи китобҳои дарсӣ, хусусан, забони китобҳои дарсии 

фанҳои риёзӣ ва табиатшиносӣ тезутунд буданд. Чунончи, дар тақризи Ҳ. 

Саъдуллозода, дотсенти ДМТ, бо номи «Сейфи фӯлодин дар об намеғунҷад» 

(2008, 31 октябр) дар бораи забони китоби дарсии «Физика» (барои синфи 7) 

сухан меравад. Муаллифони китоби мазкур Ф. Нормурод ва С. Қодирӣ бо 

номи «Оре, «Физика, 7» сейфи фулодинро шино дода метавонад» ба тақриз 

посух гуфтаанд (2008, 21 ноябр). Баҳсҳо идома меёбад ва Ҳ. Саъдуллоев дар 

навиштаи худ бо номи «Фишор - «як ҷав» (2009, 13 март) андешаҳои 

муаллифони китобро рад менамояд. Ба ин матлаб боз Ф. Нормурод ва С. 

Қодирӣ бо номи «Ғараз чораҳоро мерабояд» (2009, 22 май) вокуниш нишон 

доданд. Аз мубоҳисаҳо бармеояд, ки дар ҳақиқат, С. Қодирӣ ва чанде 

муаллифони дигар, ки устодони муассисаҳои таҳсилоти олии касбианд, дар 

забону услуб баъзан ба зиёдаравӣ роҳ дода, китобҳои барои фанҳои 

табиатшиносӣ навиштаашон душворфаҳм мебошад. 

Мақолаи танқидии С. Салимова – омӯзгори литсейи №1-и ноҳияи Ёвон, 

дар бораи китоби таърихи синфи 5 бо номи «Дингак чӣ маъно дорад?» (2010, 

22 октябр) идомаи баҳсҳо мебошад. Ҷавоби муаллифи китоби дарсӣ Ю. 

Ёқубов «Хатоҳои китоб бо айби нашриётанд» дар шумораи 26 ноябри соли 

2010 рӯйи чоп омадааст. Вокуниши М. Рустам «Хонанда ҳамеша ҳақ аст» 

(2010, 3 декабр) далелҳои муқарризро ҳақ баровардааст. 

Баҳси мизи мудаввар, ки бо номи «Сарчашмаи таълим китоб аст», (2009, 

20 феврал) ҷамъбасти муҳокимаи сифати китобҳои дарсӣ мебошад. Пешниҳод 

шудааст, ки «дар назди вазорат комиссияе таъсис дода шавад, ки муаллифони 



 112  
 

китоби дарсиро пайдо карда, сарҷамъ намояд; дар саҳифаҳои ҳафтаномаи 

«Омӯзгор» оид ба сифати китобҳои дарсӣ рубрикаи доимӣ ташкил шавад» 

[236]. 

Дар гузориши нашрия (2012, 13 апрел) аз ҷаласаи Шурои таҳсилот бо 

иштироки вазири маориф Н. Саидов бо номи «Китобнависӣ мактаб дорад, 

тавре ки…» боз мушкилоти китобҳои дарсӣ мавриди баррасӣ қарор 

гирифтааст. Саида Набизода дар мақолаи «Киҳо ва чӣ гуна китоб нависанд?» 

(2015, 11 декабр) дар бораи мундариҷаву сифати китобҳои дарсӣ баҳс 

кардааст. Менависад, ки «имрӯз ба мазмуну муҳтавои китобҳое, ки дар он 

замон (солҳои авали соҳибистиқлолӣ дар назар аст – Н.Н.) ба табъ расида 

буданд, сангандозӣ бисёр шуд, бехабар аз он ки он замон ҳам миёни 

коршиносон баҳсҳои зиёд сурат мегирифтанд: гоҳе дар назди собиқ вазири 

маориф Абдуҷаббор Раҳмонзода, гоҳе назди собиқ муовини аввали вазир 

Фарҳод Раҳимӣ, гоҳи дигар баҳсҳои алоҳидаи гурӯҳӣ. Ҳафтаномаи «Омӯзгор» 

дар ин маврид бештару воқеитар садо дод… Хулоса чунин буд: дар бисёр 

китобҳо мавзуъҳо мушкил ва васеъ буда, матнҳо ҳатто барои омӯзгорон 

вазнинанд, номувофиқатии барномаи таълимӣ ба чанд мавзуъ, норасоӣ ва 

мураккабии мазмуни барномаҳои таълимӣ ва шитобкорӣ дар таълиф дида 

мешавад» [189]. 

Нашрияи «Омӯзгор» ҳамеша ба баҳсҳои китобҳои дарсӣ тавваҷҷуҳи 

махсус зоҳир кардааст. Чунин ҳам шудааст, ки роҳбарияти нашрия 

баҳскунандаҳоро, ба хотири он ки ба иззати нафси якдигар нарасанд, ба идора 

даъват карда, дар суҳбати рӯ ба рӯ аз ғалатҳои якдигар огоҳӣ ёфта, ба баҳс 

хотима бахшидааст. Яке аз чунин баҳсҳо байни муаллифи китобҳои дарсии 

«Забони давлатӣ» Сайфуллоҳ Маҳкамов бо омӯзгори мактаби №19-и ноҳияи 

Хуросон Шарифи Мирзоҳотам мебошад. Сайфуллоҳ Маҳкамов – муаллифи 

мақолаи «Сухан дониста гӯ…» (2015, 20 ноябр) менависад: «Баъди баҳсҳои 

тулонӣ бо омӯзгори муассисаи №19 – и ноҳияи Хуросон Шарифи Мирзоҳотам 

сармуҳаррири ҳафтаномаи «Омӯзгор» Ноилшо Нуралиев тасмим гирифт, ки 

маро бо ӯ ба идораи ҳафтанома даъват намуда, ба ин восита ба баҳсҳо хотима 
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бахшад. Ҳамин тавр ҳам шуд… Хуллас, баъди суҳбати рӯ ба рӯ маълум 

гардид, ки Шарифи Мирзоҳотам ба ҷойи барномаи ҷории фанни «Забони 

давлатӣ» (тоҷикӣ) (2004) аз барномаи куҳна (2003) истифода менамудааст ва 

ғалатҳои ӯ, асосан аз ҳамин ҷо сар задааст. Аз ин рӯ, дар охир ба камбудиҳои 

хеш иқрор шуда, аз мо узр хост» [173]. 

Муҳаққиқи соҳаи педагогика Файзулло Шарифзода менависад: «Зери 

мафҳуми мазмуни таҳсилот низоми педагогии мувофиқгардонидашудаи 

дониш, маҳорату малакаҳо, таҷрибаи фаъолияти эҷодӣ ва муносибати 

эмотсионалии арзишманд ба олам фаҳмида мешавад. Аз худ кардани мазмуни 

таҳсилот рушди шахсиятро таъмин хоҳад кард» [115, с. 202]. Нашрияи 

«Омӯзгор» низ ба мазмуни таҳсилот ва тарзу арзёбии сифати он, ки аз 

масъалаҳои муҳими соҳа маҳсуб меёбад, таваҷҷуҳи махсус зоҳир кардааст. 

Дар ин маврид дар рубрикаи «Машварат» ба саволи омӯзгорон академик М. 

Лутфуллоев бо унвони «Мазмуни таҳсилот ва сифати он» посух гуфта, аз 

ҷумла, таъкид кардааст: «Дар мазмуни таҳсилот ворид кардани ҳар гуна 

тағйирот талаби замон аст, вале агар мо талаботи мактаби миёна ва 

хусусиятҳои педагогиву психологии мактаббачагонро ба назар нагирем, шавқу 

рағбати хонандагон коҳиш меёбад» [170]. 

Дар мавриди арзёбии сифати таҳсилот Фармони Президенти мамлакат 

оид ба таъсиси Муассисаи давлатии «Маркази миллии тестӣ» нақши намоён 

гузошт, ки дар ин бора дар шумораи №16 (2009, 17 апрел) мусоҳибаи 

хабарнигори «Омӯзгор» М. Рустам бо директори Маркази миллии тестӣ 

Сабзалӣ Ҷаъфаров чоп шудааст. С. Ҷаъфаров ба саволи «Маркази миллии 

тестӣ ба мо чӣ медиҳад?» чунин ҷавоб гуфтааст: «Кори мониторинги сифати 

таҳсилот ба андозаи муайян беҳбудӣ меёбад. Механизми ягонаи назорати 

сифати таҳсилот ба вуҷуд меояд. Масалан, баъди гузаронидани мониторинг мо 

гуфта метавонем, ки дар ин ё он ноҳия ё минтақа сифати таълим ба кадом 

андоза аст. Маркази тестӣ имконият медиҳад, ки имтиҳонҳои дохилшавӣ дар 

минтақаҳои ба ҷойи зист наздик гирифта шаванд. Ҳамаи ин шароит ба амал 

меорад, ки хароҷоти шаҳрвандон камтар, даву ғеҷи беҳуда аз байн равад» 
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[245]. Минбаъд нашрия мавзуи мазкурро пайгирӣ карда, оид ба фаъолият ва 

ташаккулёбии Маркази миллии тестӣ навиштаҳои зиёдеро ба чоп расонидааст, 

ки муҳимтаринашон мақолаҳои С. Ҷаъфаров «Боз дар бораи низоми нави 

имтиҳонҳо» (2013, 12 апрел), М. Эшонҷонова, Ш. Раҷабзод «Низоми тестӣ дар 

айни озмоиш» (2013, 21 июн), мусоҳибаи С. Набизода бо С. Ҷаъфаров 

«Озмоиши ИМД ва идомаи интизориҳо» (2013, 2 июл), М. Шодиев, Ҷ. Азимов 

«ИМД: чаро иншои хурд (эссе)» (2013, 6 декабр) мебошанд. 

Назари мутахассисон ва собиқадорони маориф дар бораи сифати таҳсилот 

идома ёфта, мактабшинос Ҳ. Искандаров дар мақолаи «Ман ҳам фикр дорам» 

(2009, 29 май) вобаста ба фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ ҳамчун 

унсури тақвиятбахши сифати таҳсилот зикр кардааст: «Таҳсилоти иловагии 

кӯдакон таҳсилоти умумии хонандагонро пурра карда, тақвият мебахшад… 

Дар солҳои қаблӣ зиёда аз 12 фоиз хонандагон маълумоти иловагӣ мегирифт. 

Имрӯз беш аз 1 то 1,5 фоиз, ки ин ҳам чандон боварибахш нест. Вақти он 

расидааст, ки стансияи туристони ҷавон, техникҳои ҷавон, кишваршиносони 

ҷавон, натуралистони ҷавонро ҳам барқарор кунем» [157]. 

Инъикоси масъалаҳои омӯзиши фанҳои дақиқ ва табиатшиносӣ, илму 

технология низ мундариҷаи нашрияи «Омӯзгор»-ро ғанӣ гардонидааст. 

Навиштаҳои аввалин дар ин бобат аз соли 2008 оғоз меёбанд. Чунончи, дар 

мусоҳибаи рӯзноманигор М. Рустам бо доктори илми биология М. Исмоилов 

бо номи «Илм аз хосон аст» (2008, 4 январ) изҳори ташвиш аз он мешавад, ки 

омӯзиши илмҳои табиӣ-риёзӣ ва дақиқ дар муассисаҳои таълимӣ суст ба роҳ 

монда шудааст. Мусоҳибаи мазкур аз тарафи хонандагон ва мутахассисон 

беҷавоб намондааст. Дар «Акси садо»-и директори Институти ботаникаи АИ 

Тоҷикистон Ҳ. Ҳисориев баъзе эродҳои олими куҳансол, аз ҷумла, дар бораи 

он ки «илми ботаника вуҷуд надорад» ҷавоб дода шудааст, ки мавсуф «чаро 

худ ним аср дар корҳои роҳбарикунанда буда…, кадрҳои баландихтисос ва 

рушди илми ботаникаро таъмин накардааст» [239]. Муаллиф, барои пешравии 

илми мазкур чанд пешниҳодро манзур кардааст: ҷудо кардани маблағи кофӣ 

барои хариди таҷҳизот; ба роҳ мондани таҷрибаомӯзӣ дар дохил ва хориҷӣ 
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мамлакат; муҳайё кардани шароит ва баланд бардоштани музди меҳнат; 

ҳамкорӣ бо мутахассисони хориҷӣ ва ширкат дар грантҳои хориҷӣ.  

Дар ҳақиқат, таваҷҷуҳ ба омӯзиши фанҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва 

баланд бардоштани фарҳанги техникӣ аз ташаббусҳои мондагори нашрияи 

«Омӯзгор» маҳсуб меёбад, зеро дар ин самт пайваста гузоришу мақола ва 

мусоҳибаҳои зиёде дар нашрия ба чоп расидааст. Мақолаҳои «Қалами тоҷикӣ 

истеҳсол мешавад?»-и М. Рустам, «Шоҳи фанҳо», «Асрори математика»-и Е. 

Ҳомидзода, «Духтари оташ» чанд персонаж дорад?»-и Ҳ. Содиқов, 

«Донишҳои экологӣ ба хонандагон»-и Ҷ. Мамадзиёев, «Мушкилоти 

геометрия»-и Б. Қаюмов, «Шебу фарози иқтисодиёт»-и Н. Шерова далели 

гуфтаҳои болост. Дар Рӯзи дониш – 1 сентябри соли 2009 Перезиденти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо омӯзгорон 

ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар Донишгоҳи давлатии 

тиҷорати Тоҷикистон пешниҳод кард, ки «…бо мақсади такони тоза бахшидан 

ба рушди маориф, тарғиби илмҳои дақиқ ва густариши донишу маърифати 

тахникӣ, ки дар атрофи ин масъала борҳо изҳори ақида кардаем, пешниҳод 

мешавад, ки соли оянда, яъне 2010-ум соли маориф ва фарҳанги техникӣ 

эълон карда шавад» [206]. Дар робита ба ҳамин дар нашрияи «Омӯзгор» 

рубрикаи махсус бо номи «Соли маориф ва фарҳанги техникӣ» таъсис дода 

шудааст ва дар ҳар шумора мақолаву гузоришҳо ва мусоҳибаву репортажҳо ба 

табъ расидааст. Аз ҷумла, мақолаҳои М. Рустам «Илм, муъҷиза ва ҳақиқат», А. 

Муродӣ «Мо ҳанӯз дар хами як кӯчаем» (2010, 15 январ) навиштаҳои ҷолибу 

судманд мебошанд. Дар бораи омӯзиши комютер ва қисматҳои он навиштаҳои 

мутахассиси соҳа Б. Иркаев, ки дар шумораҳои соли 2010-и «Омӯзгор» ба табъ 

расидааст, ба ёрии муаллимони фанни технологияи компютерӣ нигаронида 

шудааст. Бояд гуфт, ки дар мақолаву гузориш ва мусоҳибаҳои корманди 

ҳафтанома М. Рустам масъалаҳои фарҳанги техникӣ ҳаматарафа инъикос ва 

мушкилоту роҳҳои бартараф сохтани онҳо нишон дода шудааст. Мусоҳибаҳои 

мавсуф бо ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Н. Саидов бо унвони 

«Донишҷӯи муосир аз истеҳсолот ҷудо нест», сардори раёсати таҳсилоти 



 116  
 

ибтидоӣ ва миёнаи касбии Вазорати маориф М. Шодиев «Рондани мошину 

трактор фарҳанги техникӣ нест» ва мақолаҳояш «Давр даври физика», «Нест, 

нест! Чӣ нест? Масъулият», «Аз ҳуҷра то узви инсон», «Илм беинтиҳост», «Аз 

дӯзандагӣ то кашфиёти илмӣ» аз ҷумлаи онҳо мебошанд. Навиштаҳои М. 

Эшонҷонова «Соли маориф танҳо соли Вазорати маориф нест» (2010, 9 апрел), 

М. Ҳабибуллоева «Риёзидон хор намешавад» (2009, 9 октябр), Х. Маҳрамов, 

Ҷ. Маҳмадзиёева «Химия ҳам забон дорад» (2010, 2 апрел), О. Мирзохоҷаева 

«Асоси истеҳсолот мактаб аст» (2010, 2 апрел), Ғ. Муродалиев «Тарбия ҳаққи 

авлавият дорад» (2010, 26 ноябри) маводи хуби таҳлилӣ ба шумор мераванд. 

Директори мактаби №67-и шаҳри Душанбе О. Мирзохоҷаева дар мақолаи 

«Асоси истеҳсолот мактаб аст» (2010, 2 апрел) таъкид мекунад: «Мактабу 

маориф асоси истеҳсолот ба шумор мераванд ва бе илмҳои дақиқ дар ягон 

ҷабҳаи ҳаёт пешравӣ нахоҳад шуд… Мо чунин мешуморем, ки аз хурдӣ, аз 

синфҳои ибтидоӣ тарбия намудани кӯдакон дар рӯҳияи созандагӣ асоси 

таълим гардад» [177]. 

Вобаста ба мушкилоти соҳа М. Рустам таъкид мекунад, ки «аз эълон 

шудани Соли маориф ва фарҳанги техникӣ чору ним моҳ гузашт, аммо 

навигарие намебинем ва ҷиҳати бартараф кардани норасоиҳои мавҷуда чунин 

пешниҳодҳо манзур доштааст: барои панҷ-даҳ сол таҳия намудани барнома; 

ташкили озмоишгоҳҳои фаннӣ; эълони мораторий барои санҷишҳо; эҳёи 

маҳфилҳои ихтироъкорон ва ҳунармандон дар шуъбаҳои маориф; ҷудо 

намудани грантҳо барои паркҳои технологӣ; аз андоз озод кардани ҳама гуна 

фаъолияти илмию техникӣ дар муассисҳои таълимӣ [216]. 

Баъди ҷамъбасти Соли маориф ва фарҳанги техникӣ низ аз тарафи аҳли 

ҷомеа бо мақсади рушд бахшидани фарҳанги техникӣ ва таваҷҷуҳ ба соҳаи 

маориф пешниҳодҳои ҷолиб садо доданд, ки ташаббуси мазкур фаромӯш 

нашуда, амалӣ гардонида шавад. Аз ҷумла, Президенти мамлакат дар Паём ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати 

дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон (20 апрели соли 2011), ки дар 

нашрия (2011, 29 апрел) чоп шудааст, дар назди Вазорати маориф ва 



 117  
 

Академияи илмҳо оид ба идома додани ташаббусу вазифаҳои Соли маориф ва 

фарҳанги техникӣ як қатор дастуру супоришҳо дод.  

М. Рустам дар мақолаи «Чаро кори паркҳои технологӣ омад намекунад?» 

дар мисоли фаъолияти парки технологии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

таъкид кардааст: «Парки технологии ДМТ аз он дар ташвиш аст, ки мақомоти 

андоз аз онҳо баробари муассисаҳои тиҷоратӣ пардохт талаб мекунанд ва дар 

ҳолати иҷро нашудан боздоштани фаъолияти онҳо дар назар дошта мешавад» 

[220]. Ба андешаи муаллиф, «намояндагони мардумӣ аз аввал бояд ба умқи 

масъала, муҳимияти он сарфаҳм рафта, барои паркҳои технологӣ бояд имтиёз 

муқаррар мекарданд» [220]. Аз навиштаҳои минбаъдаи нашрия низ маълум 

мегардад, ки то ҳанӯз дар фаъолияти паркҳои технологии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ мушкилот вуҷуд дорад.  

Масъалаҳои дигаре, ки дар нашрияи «Омӯзгор» ба таври васеъ инъикос 

ёфтааст ва дар атрофи онҳо баҳсҳо ороста шудаанд, ислоҳоти соҳа дар 

зинаҳои гуногуни таҳсилот мебошанд. Гузаштани муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ ба низоми маблағгузории сарикасӣ аз ҷумлаи онҳост. Ҳарчанд 

масъалаи мазкур бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз аз моҳи 

ноябри соли 2007 «Дар бораи ба шакли нави маблағгузорӣ ва идора 

гузаронидани баъзе муассисаҳои таълимӣ» ба тасвиб расидааст, вале татбиқи 

он ба таъхир афтод. Оид ба ин масъала дар баромади муовини вазири маориф 

А. Расулов «Маблағгузории сарикасӣ шакли самараноки таҳияи буҷет 

мебошад» (2010, 27 август) маълумот дода шудааст. Гуфта мешавад, ки алҳол 

лоиҳаи мазкур дар се ноҳияи пилотӣ (таҷрибавӣ) ба роҳ монда шудааст. Аммо 

ин масъала мушкилоти зиёд ҳам дошт. Муовини мудири шуъбаи маорифи 

ноҳияи Ҳисор С. Одинаев дар мақолаи «Сарикасӣ дарди сари кист?» барои 

таъмини шаффофият ва истифодаи маблағҳои сарикасӣ як қатор пешниҳод 

ироа кардааст:  

«– Вазорати маориф, ки идораи низоми соҳаи маорифро ба уҳда дорад, 

масъулияти ба низом овардани маблағгузории сарикасиро ба уҳда гирад; 

– барои ҳар муассисаи таълимӣ ҳисобҳои ҷории бонкӣ кушода шаванд; 
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– маблағи ҳар муассисаи таълимӣ тибқи талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ пас 

аз тасдиқи шуъбаи дахлдор ва мақомоти марбута аз тарафи роҳбарияти мактаб 

ихтиёрдорӣ карда шавад; 

– меъёри ҳисобкунии маблағи сарикасии макотибе, ки бо сабабҳои айнӣ 

(дар деҳаҳои дурдаст ҷойгир будани онҳо) шумораи дилхоҳи хонандаро дар 

синф надоранд, таҷдиди назар карда шавад» [197]. 

Раванди дигари ислоҳот дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ 

гузаштан ба низоми кредитии таълим буда, ба татбиқи «Барномаи давлатии 

рушди таҳсилоти касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2015» 

вобастагӣ дорад. Дар ин замина Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

аввалин шуда ислоҳотро амалӣ намуд. Дар мусоҳибаи мухбири нашрия М. 

Рустам бо мутахассиси соҳа, ноиби ректори Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон Н. Сангинов бо номи «Кредит қарз нест» (2009, 8 май) қайд 

шудааст, ки «кредитро ба маънои қарз истифода бурдан мумкин нест. 

Принсипҳои қарздиҳии бонкӣ дигар аст. Принсипҳои низоми кредии таълим 

дигар. Дар таҳсилот ин кредити боварӣ аст, яъне як кредит маънои онро дорад, 

ки мо дар муддати муайян, вақти муқарраршуда ин мавзуъ ё фан, курсро аз 

худ мекунем» [226]. Дар мақолаҳои доктори илмҳои техникӣ, профессор Ҳ. 

Маҷидов «Бартарии низоми нав», сардори Маркази бақайдгирӣ ва машваратии 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон Р. Мирзоев «Санҷишҳои тестӣ дар 

низоми кредитии таҳсилот» мушкилоти бамиёномада ва роҳҳои ҳалли онҳо 

дар низоми нав мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Вобаста ба ҳамин мавзуъ 

идораи нашрия бо иштироки муовини аввали вазири маориф Ф. Раҳимов ва 

мутахассисони соҳа мизи мудаввар ташкил кардааст, ки бо номи «Гузариш ба 

усули кредитӣ ногузир аст» (2011, 30 декабр) чоп шудааст. Ф. Раҳимов дар 

хулоса зикр намудааст, ки «алҳол иқдоми имрӯзаи ҳафтаномаи «Омӯзгор» 

айни муддаост, бигзор фикру андешаҳои мутахассисонро чоп намояд… 

Хуллас, мақсад аз гузариш ба технологияи кредитии таълим мутобиқ шудан ба 

низоми байналмилалӣ мебошад. Хатмкардаи донишгоҳҳои мо ҳар куҷо равад, 
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дипломаш эътироф шавад, кор ёбад. Агар дар Тоҷикистон дар курси 3 хонда 

истода бошад, дар ИМА низ дар курси 3 хонда тавонад» [212]. 

Дар нашрияи «Омӯзгор» раванди ислоҳот дар низоми муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи касбӣ ва гузаштани ин типии муассисаҳо ба низоми 

кредитии таҳсилот инъикос ёфтааст. Ба ин мазмун дар мусоҳибаи мухбири 

нашрия Ҳотами Ҳомид «Низоми кредитӣ – асоси комёбӣ» (2015, 27 ноябр) 

директори Коллеҷи омори шаҳри Ваҳдат, номзади илми иқтисодӣ Зоир 

Раҳмонов чунин гуфтааст: «Афзалияти низоми кредитӣ он аст, ки бояд 

дониши шогирдон ба стандартҳои байналхалқӣ мусоидат намояд. 

Мутахассиси тайёркардаи мо на танҳо барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки ба 

талаботи хориҷа низ ҷавобгӯ бошад ва дипломи коллеҷ дар хориҷ аз мамлакат 

низ ба кор ояд» [122, 2015, 27 ноябр]. 

Дар нашрияи «Омӯзгор» гузариши муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 

ба низоми нави таҳсилоти 12-сола мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Аслан 

масъалаи мазкур аз Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (15 апрели соли 

2009) бармеояд: «… пешниҳод менамоям, ки аз сентябри соли 2010 ба 

таҳсилоти ҳатмии 10-сола ва аз сентябри соли 2014 ба низоми нави таҳсилоти 

умумӣ гузашта, бо ин роҳ барои ҳамроҳ шудан ба фазои таҳсилоти ҷаҳонӣ 

замина фароҳам оварда шавад [205]. Дар заминаи ин дастур аз ҷониби 

мутахассисони соҳаи маориф ва аҳли қалами нашрияи «Омӯзгор» солҳои 

2009-2010 навиштаҳои зиёде ба чоп расидаанд. Мақолаҳои М. Лутфуллоев 

«Мазмуни таҳсилот ва арзёбии сифати он» (2009, 13 март), А. Муродӣ 

«Мактаби 12-сола имкони фаровон дорад» (2009, 29 май), А. Абдулазизов, Б. 

Гадоев «Ислоҳоти таҳсилоти олӣ ногузир аст» (2009, 25 сентябр), Х. Афзалов 

«Таҷдиди мактаби миллӣ – тақозои замон» (2009, 4 декабр), А. Раҳмонов 

«Тоҷикистон ба низоми байналмилалии таҳсилот мегузарад» (2010, 7 май), С. 

Набизода «Мушкилӣ тадриҷан ҳал мешавад» (2010, 4 июн), Ҳ. Искандаров 

«Нақши такмили итисос дар низоми нав» (2010, 11 июн), С. Набиева, Н. 

Нуралиев «Гузариш – талаби замон» (2010, 11 июн), С. Набиева, М. 
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Эшонҷонова, М. Рустам «Чаро ва чораҳои таҳсилоти 12-сола» (2010, 9 

сентябр), М. Афғонов «Таҳсилот бенизом намешавад» (2010, 15 октябр) аз 

ҷумлаи онҳо мебошанд. Муаллифони ин навиштаҳо ҷиҳатҳои мусбату манфии 

масъаларо дар муқоиса ба ҳолатҳои ҳамсони таҷрибаи ҷаҳонӣ муҳокима карда, 

пешниҳодҳо манзур сохтаанд, ки амалӣ намудани онҳо дар марҳилаи омодагӣ 

ва ҳангоми гузаштан ба низоми нав ба манфиати соҳа аст. Афзалият ва 

зарурати низоми навро чунин арзёбӣ кардаанд: Муддати таҳсил дар 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ як сол кам мешавад; хатмкардаҳои 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари 

соҳиби касби зарурӣ шудан, бе мушкилот ба макотиби олии хориҷа дохил 

мешаванд; масъалаи ба таълиму тарбия фаро гирифтани шашсолаҳо ҳал 

мешавад; ба масъалаи муҳими иҷтимоӣ мусоидат мекунад, яъне, духтарон аз 

мактаб соҳибкасб берун мешаванд; ҳуҷҷатҳои хатмкардаҳои мактаб хусусияти 

баробарарзишӣ пайдо мекунад. 

Муаллифи мақолаи «Мактаби 12-сола имконияти фаровон дорад» 

хусусиятҳои фарқкунандаи мактаби 12-соларо аз 11-сола чунин муайян 

кардааст: «Маълумоти комил, расидан ба синни камолот, гуногунсамтии 

таҳсил, сатҳи баланди омодагии касбӣ, иртиботи қавӣ бо муҳит ва воқеият, 

мутобиқат ба имконоти маънавию психологии шогирдон ва мувофиқат ба 

меъёрҳои байналмилалии таҳсилот» [184]. Вале баъдтар вобаста ба мушкили 

маблағгузорӣ, нарасидани омӯзгорон – онҳое, ки дар замони нав хонандагони 

навро дониш меомӯзонанд, чопу таҳияи китобҳои дарсӣ, барномаву маводи 

дигари таълимӣ, норасоии синфхонаҳо ва ғайра муҳлати гузариш ба низоми 

нави таҳсилоти миёнаи умумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тамдид карда шуд.  

Масъалаи дигари ислоҳоти муассисаҳои таълимӣ ин гузариш ба низом ё 

меъёри баҳогузории бисёрбалла мебошад, ки нашрия баҳсҳои зиёди 

мутахассисони соҳаро мунташир кардааст. Баъзе аз муаллифон тарафдори 

низоми баҳогузории 100-балла ва баъзеи дигар ҷонибдори баҳогузории 10-

балла мебошанд. Ходими нашрияи «Омӯзгор» М. Рустам дар мақолаи 

«Системаи баҳогузории 100-балла» дар асоси таҳлил ва таҷрибаи як қатор 
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давлатҳои пешқадами дунё, аз ҷумла, Амрико ба чунин хулоса омадааст: «… 

системаи баҳогузории бисёрбалла (асосан, садбалла) дар ҷаҳон усули аз ҳама 

паҳншуда аст. Дар шароити имрӯза сатҳи азхудкунии барномаи таълимро 

нисбатан саҳеҳ муайян мекунад. Ҳамчунин, барои баробаркунии ҳуҷҷатҳои 

маълумот, дохилшавӣ ба донишгоҳҳои ҷаҳон кумак мерасонад» [219]. Бар 

хилофи ин Л. Назирӣ – директори Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили 

ихтисоси кормандони соҳаи маориф дар мақолаи «Низоми нави баҳо 

манфиатовар аст» ҷонибдори низоми баҳогузории 10-балла буда, манфиати 

онро чунин арзёбӣ кардааст:  

«– мусоидат кардан ба саломатӣ, дараҷаи изтиробнокии хонандагон;  

– таъмини фазои озод, боваринок, баҳои воқеӣ додан ба меҳнати хонанда, 

хонандаро аз мавқеи объекти ҷараёни таълим ба мавқеи субъекти гирандаи 

маълумот расондан; 

– амалӣ намудани муносибати ҳамгиро дар баҳодиҳӣ бо назардошти 

дониш, малака, маҳорат ва хусусиятҳои инфиродии онҳо …» [192]. 

Минбаъд низ мубоҳисаҳо дар мавриди низоми баҳогузории бисёрбалла 

ҷараён гирифтааст. Мақолаҳои Асомиддин Асоев, Идибек Мусоев «Низоми 

нав – тақозои давр (2014, 26 сентябр), Самандар Искандаров, Шодӣ Раҷабзод 

«Дар роҳи гузаштан ба низоми баҳогузории нав» (2015, 23 сентябр) ба ҳамин 

мавзуъ бахшида шудааст.  

Дар нашрия масъалаҳои дигари соҳаи маориф аз қабили ислоҳот дар 

низоми муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва омода кардани барномаву 

адабиёти таълимӣ барои бачаҳо, ислоҳоти низоми такмили ихтисоси 

кормандани соҳаи маориф, низоми муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи 

касбӣ ва омода кардани кадрҳои коргарӣ, илму инноватсия ва омода кардани 

кадрҳои илмӣ ва ғайраҳо ба таври васеъ инъикос шудааст. 

Аз таҳлилҳо бармеояд, ки фаъолияти нашрияи «Омӯзгор» дар давраи 

соҳибистиқлолӣ, бахусус, солҳои 1991-2015 новобаста аз мушкилоти солҳои 

ҷанги шаҳрвандӣ (1992-1997) густурдаву фаррох буда, ба раванди 

ташаккулёбии низоми нави маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида 
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шудааст. Дар мавриди ба низоми муайян даровардани соҳаи маориф дар 

мукаммалу саҳеҳ шудани се ҳуҷҷати муҳиму асосӣ – Консепсияи мактаби 

миллии Тоҷикистон (1992), қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

маориф» (1993), «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 

фарзанд» «2011) ва ҳамчунин, дар инъикоси вазъи иҷтимоии кормандони 

соҳаи маориф ва масъалаҳои раванди ислоҳоти соҳаи маориф сањм гирифта, 

ҷиҳати арзёбии сифати барномаҳои таълим, китобҳои дарсӣ ва ба талаботи 

муосир ҷавобгӯ будани онҳо, омилҳои муайянкунандаи сифати таълиму 

тарбия, ҷараёни татбиқ ва амалӣ гаштани барномаҳои давлатӣ дар соҳаи 

маориф ва илм, проблемагузорӣ оид ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, риёзӣ 

дақиқ ва забонҳои русию хориҷӣ, гузариши муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

умумӣ ба маблағгузории сарикасӣ ва низоми нави таҳсилоти 12-сола, 

гузаштани муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ ба низоми кредитии 

таълим, меъёри баҳогузории бисёрбалла дар муассисаҳои таълимӣ ва дигар 

масъалаҳои марбут ба рушди соҳа нақши барҷаставу муассир гузоштааст.  
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БОБИ III 

МАВҚЕИ ЖАНРҲОИ ПУБЛИТСИСТӢ ДАР НАШРИЯ 

 

Дар замони соҳибистиқлолӣ тадриҷан мазмуну муҳтаво, шаклу намо ва 

истифодаи жанрҳо дар нашрияи «Омӯзгор» дигаргун гардид. Ин тағйиротро 

метавон дар асоси таносуби жанрҳои публитсистӣ муайян намуд. Доир ба 

муайян намудани жанрҳои журналистика муҳаққиқони тоҷик И. Усмонов, А. 

Нуралиев, А. Саъдуллоев, М. Муродӣ, П. Гулмуродзода, М. Муқимов, С. 

Хоҷазод, З. Муминҷонов, С. Гулов ва дигарон тањќиќот анҷом дода, онњоро 

дар шакли дастуру китобҳои дарсӣ пешниҳод кардаанд.  

Истилоҳи «жанр»-ро муҳаққиқони тоҷик ба таври гуногун шарҳу тавзеҳ 

бахшидаанд. Муҳаққиқ И. Усмонов бо такя ба «Энсиклопедияи советии 

тоҷик» «жанр»-ро чунин шарҳ додааст: «Жанр, жанри бадеӣ (франс. gonre – 

ҷинс, намуд), ба гурӯҳҳо тақсимшавӣ ва таснифи дохилии ҳамаи намудҳои 

санъат, ки таърихан сурат гирифтааст, мебошад» [107, с. 4]. Ба таъбири 

муҳаққиқ М. Муродӣ, «Шаклҳои гуногун ва мухталифи инъикоси воқеа, 

ҳолату рӯйдод, ҷараён ва вазъият, ки аз ҷиҳати аломат, хусусият ва сохт 

унсурҳои умумӣ, такроршаванда ва хоса доранд, жанр номида мешавад» [58, 

с. 89]. 

Мафҳуми жанр маънои васеъ дошта, муҳаққиқони адабиёт ва 

журналистика аз дидгоҳи мухталифи адабиётшиносиву публитсистӣ шарҳу 

тавзеҳ додаанд. Онро ҳамчун «шакли хурди адабӣ ва баъзан навъи адабӣ» [45, 

с. 33], «ифодаи мақсад ва низоми ғунҷоиши воқеаву рӯйдодҳо» [85, с. 142], 

«ваҳдати мазмун ва шакл бо мақсади таъсирбахшӣ» [95, с. 25], «имкони 

истифодаи воситаҳои муассиркунандаи баён» [107, с. 4], «доираи фарогирӣ ва 

доираи таъиноти мушаххас» [28, с. 14-15], «намуди маводи публитсистӣ» [55, 

с. 48] ва амсоли он тавсиф бахшидаанд. Ҳар як жанр услуб, забон ва шакли 

баёни мушаххасро ифода мекунад ва дар татбиқи ҳадаф мусоидат намуда, 

мавзуъро осон ва дизайни рӯзномаро ба вуҷуд меорад.  
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То ба имрӯз дар мавриди жанрҳои журналистика ва гурӯҳбандии онҳо 

ақидаи муҳаққиқон гуногун мебошад, вале аксарият жанрҳои публитсистикаро 

ба се гурӯҳ ҷудо кардаанд: хабарӣ, таҳлилӣ ва публитсистию бадеӣ. Ба гурӯҳи 

жанрҳои хабарӣ: хабар, ҳисобот, мусоҳиба, репортаж; ба жанрҳои таҳлилӣ: 

мухбирнома, мақола, нигориш, тақриз, хулосаи матбуот, мактуб; ба жанрҳои 

публитсистию бадеӣ: лавҳа, очерк, сафарнома фелетон, памфлет, пародия, 

луқма ва ғайраро дохил намудаанд.  

 

3.1. Инъикоси навгониҳои соҳаи маориф дар 

қолаби жанрҳои хабарӣ 

 

Дар нашрияи «Омӯзгор» жанрҳои хабарӣ мавқеи меҳварӣ доранд. 

Маълум аст, ки жанрҳои хабарӣ дар пешниҳоди итттилои сареъ имконияти 

бештарро доро мебошанд ва дар меҳвари онҳо «факт» қарор дорад. Муҳаққиқ 

М. Муродов истилоҳи «факт»-ро чунин тавзеҳ намудааст: «Факт (аз калимаи 

лотинии factum – зуҳуроти воқеан мавҷуда, рӯйдоди ҳақиқатан дар вақту 

замони муайян рухдодаи ба маърифати назарӣ асосноккардашуда мебошад» 

[58, с. 73]. Ба гуфти муҳаққиқ А. Нуралиев, «ҳаҷми хабар дар асоси 

маълумотҳое, ки бояд дар он сабт шаванд, васеъ мегардад» [72, с. 11] ва 

фактро асоси хабар мешуморад. Аксари муҳаққиқон бар он назаранд, ки хабар 

бояд ба саволҳои чӣ? кай? дар куҷо? ҷавоб диҳад. Аз ин ҷост, ки «талаботи 

асосӣ дар навиштани хабар кӯтоҳ, муассир ва фаврӣ баён намудани воқеа ва ё 

нишондиҳанда мебошад» [58, с. 98]. Муҳаққиқ И. Усмонов жанри хабарро 

чунин шарҳ додааст: «Жанри хабар, дарвоқеъ ҳам, хабар мерасонад, ки фалон 

воқеа рӯй дод ё рӯй доданаш мумкин аст… Хабар бояд ба саволҳои чӣ рӯй 

дод, кай, дар куҷо, ба кадом сабаб, дар кадом шароит ба амал омад ва чӣ 

натиҷа дод, посух гӯяд» [107, с. 13-14]. Муҳаққиқони русу хориҷа, аз ҷумла, Е. 

П. Прохоров [76], М. Н. Ким [35] ва дигарон низ ин фикрро ҷонибдорӣ 

кардаанд. 
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Аз таҳлилу баррасиҳо бармеояд, ки дар охирҳои замони Шуравӣ дар 

нашрияи «Омӯзгор» аз жанрҳои хабарӣ кам истифода шудааст. Бештари 

маводи он фарогири жанрҳои таҳлилӣ, публитсистию бадеӣ буда, масъалаҳое 

мавриди баррасӣ қарор гирифтааст, ки ба соҳаи маориф кам иртибот доранд. 

Масалан, дар шумораи №27 (1991, 3 июл), ки аз 16 саҳифа иборат аст, дар 9 

саҳифаи он маводе нашр шудааст, ки ба масъалаҳои адабӣ, забон, забономӯзӣ, 

ҳикоя, шеър, гуфторҳои бузургон рабт доранд, ки ин 60 фоизи ҳаҷми 

нашрияро ташкил медиҳад. Вобаста ба масъалаҳои соҳаи маориф дар 4 саҳифа 

12 хабару мақола дарҷ гардидааст, ки беш аз 30 фоизи ҳаҷми ҳафтаномаро 

фаро мегирад.  

Дар матбуот хабар яке аз жанрҳои асосӣ маҳсуб ёфта, дигар жанрҳои 

публитсистика аз жанри хабар сарчашма мегирад ва ё унсурҳои онро дар 

дигар гурӯҳи жанрҳо дидан мумкин аст. Хабар воқеаеро зуд ба хонанда 

мерасонад ва кӯтоҳу муъҷаз мебошад. Гузашта аз ин, ҳар гуна жанр дар асоси 

факт таълиф мегардад, вале дар хабар он мавқеи марказӣ дорад. Муҳаққиқ И. 

Усмонов жанри мазкуро ба се навъ радабандӣ намудааст: хроника, хабари 

кӯтоҳ, хабар ё хабари васеъ [107, с. 20-21]. Дар саҳифаҳои нашрияи «Омӯзгор» 

дар замони истиқлол ҳар се намудани навъҳои хабар ба мушоҳида мерасад. 

Дигаргуние, ки дар пешниҳоди иттилоот соли 1992 дар ҳафтанома ба вуҷуд 

омад, дар саҳифаи аввал созмон додани рубрикаи «Дар ҳафтае, ки гузашт» 

мебошад. Дар он хабарҳои муҳими охирини расмию сиёсӣ, ки дар ҷумҳурӣ ва 

ҷаҳон рух додааст, ҷой дода шудааст. Махсусияти он бе сарлавҳа ва кӯтоҳ 

будан аст. Аз ҷумла, «Дар Минск мулоқоти сарони давлатҳои ИДМ барпо 

шуд», «Дар Душанбе протоколи ҳамкории байни Вазорати маорифи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Вазорати маълумоти олии Ҷумҳурии Афғонистон ба имзо 

расид» [122, 1992, 19 феврал]. Тавре мебинем, ин хабарҳо асосан аз як ё ду 

ҷумла иборатанд. Чунин хабарро муҳаққиқ И. Усмонов хроника номида, қайд 

кардааст: «Хроника кӯтоҳтарин шакли хабар аст… Хроника хабарест, ки 

аксаран воқеаҳои расмиро дар бар мегирад ва лиҳозо сабку забонаш ҳам 

расмии идоравӣ буда метавонад» [107, с. 20-21]. 
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Бояд гуфт, ки сар аз соли 2014 то инҷониб истифодаи жанри мазкур дар 

нашрияи «Омӯзгор» вусъати бештар гирифтааст. Дар қисмати поёнии 

саҳифаҳо (аз саҳифаи 2 то 15) хабарҳои охирин, ки ба соҳаи маориф ва илм 

иртибот доранд, дар шакли хроника дарҷ шудаанд. Ба монандӣ: «Шумораи 

кӯдакистонҳо дар ҷумҳурӣ ба 527 адад расидааст, ки нисбат ба соли гузашта 

19 адад зиёд шуд» (2014, 22 август), «Дар кафедраи журналистикаи факултаи 

филологияи тоҷики ДДХ ба номи Б. Ғафуров студияи телевизионӣ ба кор 

шурӯъ менамояд» (2014, 5 сентябр), «Соли таҳсили 2014-2015 дар асоси 

роҳхат 3826 нафар мутахассиси ҷавон ба муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 

фиристода шуданд» (2015, 10 июл), «Дар «Лотос»-и пойтахт дар мавзуи 

«Низоми таҳсилоти кредитӣ»: дастовардҳо ва мушкилот мизи мудаввар доир 

гардид» (2015, 25 декабр). Ҷамъи чунин хабарҳо дар як шумора 14 ададро 

ташкил медиҳад ва гирдоварандаи онҳо котиби масъули нашрия Насруддин 

Охунзода мебошад.  

Таҳлил нишон дод, ки то соли 2000-ум дар саҳифаҳои нашрия хабару 

иттилооот кам чоп гардидааст. Шояд маъмул гаштани технологияи компютерӣ 

боиси он гардидааст, ки аз соли 2002-ум дар нашрия истифодаи хабар зиёд ба 

мушоҳида мерасад. Дар шумораи №12 (2002, 20 март) дар саҳифаи аввал 6 

хабари хурди мухбирони махсус ва АМИТ «Ховар»: «Омодагӣ дар пойтахт», 

«Айёми тӯю шодӣ», «Тайёрӣ ба спартакиада», «Иншоҳои беҳтарини 

донишҷӯён», «Бо табъи хуш», «Шурои духтарони ҷумҳурӣ» чоп шудааст. Аз 

ин хабарҳо 3-тои он ба соҳаи маориф алоқамандӣ дорад. Мушоҳида мегардад, 

ки таълифи хабарҳо аз ҷониби мухбирони маҳаллӣ, ки аксари онҳо омӯзгорон 

мебошанд, дар нашрия зиёд мегардад. Дар шумораи №13 (2002, 29 март) 5 

хабар дар саҳифаи 7 дарҷ шудааст, ки муаллифи 4-тои он омӯзгорон 

мебошанд. Чунончи, муаллифи ду хабар: «Омӯзгорон сабақ мегиранд» ва 

«Ташвишҳои баҳории омӯзгорон» М. Ҳомидов омӯзгор аз ноҳияи Файзобод 

буда, хабари «Манорасозии ақл» омӯзгор З. Нурмуҳаммедов аз ноҳияи 

Кофарниҳон (ҳоло Ваҳдат) ва «Хушрӯзӣ з-иттифоқ бошад»-ро омӯзгор А. 

Бобоев аз ноҳияи Восеъ таълиф кардаанд.  
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Дар ҳафтаномаи «Омӯзгор» барои чоп намудани навиштаҳои мухбирони 

маҳаллӣ аз шаклҳои гуногуни пешниҳоди иттилоъ истифода мегардад, ки 

силсилаахбори «Ҷашни булбулакон» дар таҳияи рӯзноманигор Абдурауф 

Муродӣ далел шуда метавонад. Мавсуф дар зери як сарлавҳа се хабари ба як 

мавзуъ иртиботдоштаро (дар бораи муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ) гирд 

овардааст. Аз ҷумла, дар шумораи №1-2 (2004, 1 январ) дар чунин шакл 

пешниҳод шудааст: «Дар бораи баргузор гаштани ҷашни «Алифбо» омўзгор 

М. Кӯганова хабар медиҳад: «Дар ҷашни «Алифбо»-и хонандагони синфи 1-и 

мактаби миёнаи №50-и ноҳияи Рӯдакӣ муаллифи китоби «Алифбо» олими 

маъруф М. Лутфуллоев ширкат дошт ва хонандагону устодони онҳоро табрик 

гуфт. 22 нафар шогирди муаллима С. Ӯроқова, ки «Алифбо»-ро хатм 

намудаанд, хондаву навишта метавонистагӣ шуданд, аз китобхониву 

ҳисобдонӣ ва суханварии хеш гӯё назди иштирокдорони ҷашн имтиҳон доданд 

ва аз ин имтиҳон сарбаландона гузаштанд» [180]. 

Аз ҳамин иттилоъ маълум мегардад, ки талаботи жанри хабар то андозае 

риоя шудааст. Масалан, ба саволи кай? дар ин хабар ҷавоб ёфта намешавад. 

Ин хабар танҳо ба саволҳои чӣ ё кӣ? ва дар куҷо? посух медиҳад. Ҳол он ки 

муҳимияти иттилоъ сареҳан расондани он ба хонанда мебошад. Як нуктаро 

таъкид бояд кард, ки «Омӯзгор» ҳафтае як маротиба ба нашр мерасад, вобаста 

ба ҳамин хабарҳои интишорёфтаи нашрия то андозае сареҳияти худро аз даст 

медиҳанд ва дар баъзе ҳолат дар хабарҳо рӯзи ба вуқӯъ пайвастани навгонӣ ва 

воқеаву ҳодиса дарҷ намеёбад.  

Дар нашрия барои рангину ҷолиб ва бештар иттилоъ расонидан шаклҳои 

гуногуни хабарҳо пешниҳод мегардад. Аз оғози соли 2004 бо номи «Сатрҳои 

мухтасар» навиштаҳои муаллимон дарҷ гардида, хабарҳо аз як муассисаи 

таълимӣ гирд оварда шудааст. Ба гунаи мисол, таҳти сарлавҳаи умумии «Дар 

донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат» (2004, 1 январ) 6 хабар оид ба мавзуъҳои 

гуногун аз як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ чоп шудааст. Минбаъд низ 

рубрикаи ба ин монанд бо номи «Ду-се хабар аз як донишкада» ба мушоҳида 

мерасад. Ҳамин тавр, аз соли 2004 инҷониб дар нашрия шумораи хабарҳо 
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бештар гашта, дар байни онҳо хабарҳое низ мавҷуд аст, ки талаботи жанр риоя 

нашудааст. Ба ин хабари «Ҷашни варзиш дар мактаб» далел шуда метавонад. 

Дар хабари мазкур ба саволҳои «чӣ, кай, дар куҷо?» ҷавоби мушаххас дарёфт 

кардан мушкил аст: «Хазинаи «Шафқат» яке аз ташкилотҳои ғайридавлатии 

байналмилалии ИМА буда, аз соли 1994 дар Тоҷикистон фаъолият дорад». 

Сипас, зикр мешавад, ки «Аз ҷониби ин ташкилоти накукор толори варзиши 

мактаби миёнаи №2-и н. Нуробод таъмир карда шуд» [122, 2004, 16 январ]. 

Дар жанри хабар танҳо пешниҳоди иттилоъ дар асоси факт мебошад ва баҳои 

муаллиф дар ин самт аҳамият надорад. Аммо муаллиф бо овардани номи 

иштирокдорону баромадкунандагон қонеъ нагардида, ба ҷузъиёти масъала 

пардохтааст, ки ба гумони инҷониб, ҳеҷ аҳамият надорад. Чунин пешниҳоди 

хабарҳо кам бошанд ҳам, дар саҳифаҳои нашрия ба мушоҳида мерасад. 

Дар нашрия хабарҳои АМИТ «Ховар» зиёд истифода шудааст, ки баъди 

таҳрир мувофиқ ба талаботи идораи нашрия ба чоп расидаанд. Масалан, дар 

саҳифаи 1-и шумораи №8 (2004, 13 феврал), 6 хабар ҷой дода шудааст, ки аз 

АМИТ «Ховар» ва мухбирони ҳафтанома мебошанд. Соли 2006 дар нашрия аз 

хабарҳои АМИТ «Ховар» вобаста ба талаботи нашрия коркард гардидааст. Аз 

ҷумла, дар саҳифаи аввали шумораи №3 (2006, 13 январ) се хабари расмии 

агентии мазкур чоп ва дар яке аз онҳо дар бораи муаррифии китоби нави 

Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмонов «Эҳёи миллат ва истиқлолияти 

Тоҷикистон» итттилоъ дода шудааст: «Дар чорабинии мазкур роҳбарони 

вазорату корхонаҳо, сафирони кишварҳои хориҷӣ ва намояндагони ВАО 

иштирок намуданд» » [122, 2006, 13 январ]. Дар хабари дигар омадааст, ки 

«Дар ДДОТ ба номи С. Айнї бахшида ба машварати умумиҷумҳуриявии 

кормандони соҳаи маориф, ки моҳи декабри соли 2005 бо иштироки 

Президенти ҷумҳурӣ Э. Раҳмонов баргузор гардида буд, ҷамъомад доир 

гардид» [122, 2006, 13 январ]. Хусусияти истифодаи хабарҳои расмии АМИТ 

«Ховар»-ро дар нашрияи «Омӯзгор» метавон чунин мушаххас кард:  

1. Онҳоро идораи нашрия мувофиқи мазмун ва вобаста ба соҳаи маориф 

номгузорӣ мекунад. Чунончи, ба хабари дуюми зикршуда сарлавҳаи «Ислоҳи 
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раванди таълиму тарбия – дар маркази таваҷҷуҳ» гузошта шудааст, ҳол он ки 

дар асл сарлавҳа чунин нест;  

2. Хабарҳои АМИТ «Ховар» аз нав таҳрир ва масъалаҳое, ки ба соҳа дахл 

надоранд, ихтисор карда шудаанд.  

Аз соли 2006 мухбирони нашрия дар таълифи хабар фаъол шудаанд. 

Бартарияти хабарҳои мухбирони худӣ дар он аст, ки онҳо мувофиқ ба 

талаботи жанр навишта шудаанд. Дар шумораи №45 (2006, 10 ноябр) дар як 

гӯша ду хабари мухбири нашрия А. Муродӣ ба табъ расидааст, ки яке дар 

бораи бунёди муассисаҳои таълимӣ аз тарафи ҳукумати ҷумҳурӣ ва дигараш 

бо мадади як ширкати Федератсияи Россия дар сохтмони мактаби нав иттилоъ 

додааст.  

Аз соли 2005 инъикоси нишастҳои матбуотӣ дар нашрия мавқеи хоса касб 

кардааст. Хабарҳои аз ин нишастҳо бо номҳои ҷолиб ва муҳтавои худ фарқ 

мекунанд. Ба гунаи мисол, «Доктор Асозода: Хоҳиш мекунам, воқеиятро 

бинависед» (2005, 5 август), «А. Раҳмонов: «Танҳо бо кӯшиши аҳлона комёб 

мешавем» (2005, 28 октябр). Бояд таъкид кард, ки аксари нишастҳои матбуотӣ 

ба жанри хабар мувофиқанд.  

Дар шумораи №2 (2007, 12 январ) дар хабари «Котиби матбуотӣ таъин 

гардид» иттиллоъ дода мешавад, ки дар ҷаласаи назди вазири маориф 

баробари масъалаҳои дигар қарори муҳиме қабул гардид: «Дар сохтори 

вазорат котиби матбуот ворид карда шуд… Минбаъд кормандони ВАО бо ӯ 

дар тамос шуда, аз фаъолияти вазорат огоҳии бештар пайдо хоҳанд кард» [122, 

2007, 12 январ]. Минбаъд яке аз шаклҳои жанри хабар маводи дастрасшуда аз 

котиби матбуоти Вазорати маориф ба ҳисоб меравад, ки фаъолияти 

иттилоърасонӣ ва инъикоси масъалаҳои соҳа дар нашрия густариш ёфтааст. 

Аз ҷумла, аз номи котиби матбуотӣ хабар дода мешавад, ки «Дар маҷлиси 

фаъолони ноҳияи Ҳисор оид ба ҷамъбасти солонаи хоҷагии халқи ноҳия дар 

соли 2006» вазири маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон А. Раҳмонов иштирок 

кард… Ӯ дар баромадаш барои бартараф кардани камбудиҳои соҳаи маориф 

андешаҳои судманд баён кард» [122, 2007, 12 январ]. Хабарҳои дигар низ аз 
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номи котиби матбуотӣ чоп шудааст. Онҳо ҳаҷман хурд буда, дар бораи 

навгониҳои Вазорати маориф ва сохторҳои он маълумот медиҳанд. Чунончи, 

дар хабари «Маҷлиси назоратӣ» омадааст, ки 10 январ бо иштироки муовини 

аввали вазири маориф Ф. Раҳимов, муовин И. Каримова ҷаласаи назоратӣ 

доир гардид. Дар он масъалаи фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

касбӣ муҳокима шуд… «Барои бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта 

масъулон вазифадор карда шуданд» [122, 2007, 12 январ]. Таъсиси вазифаи 

котиби матбуотӣ дар сохтори вазорат ва аз номи он чоп шудани як қисми 

навгониҳои соҳаи маориф халои мавҷударо оид ба иттилоърасонӣ дар соҳаи 

маориф пур кард. Илова бар ин, таъсиси саҳифаи махсуси «Резаахбор» ба он 

мусоидат кардааст, ки теъдоди хабарҳо дар нашрия биафзояд. Чунончи, дар 

шумораи №2 (2007, 12 январ) 43 хабар ва дар шумораи №5 (2007, 2 феврал) 39 

хабар ба нашр расидааст. 

Яке аз дигаргуниҳое, ки аз моҳи феварали соли 2009 дар нашрия 

роҳандозӣ шудааст, таъсиси гӯшаи «Набзи маорифи сайёра» аст. Дар гӯшаи 

мазкур навгониҳои соҳаи маорифи кишварҳои хориҷа инъикос ёфтаааст, ки 

аҳамияти баланди иттилоотиву омӯзишӣ доранд. Баъдан, илова бар ин гӯшаи 

«Маорифи Шарқ» низ ҷорӣ карда шуд. Дар шумораи №38 (2010, 3 сентябр) 

дар гӯшаи «Набзи маорифи сайёра» 7 хабар ҷой дода шудааст, ки ҳамаи онҳо 

муъҷаз ва хонданианд. Масалан: «Дар Русия 85 дарсади омӯзгоронро занону 

духтарон ташкил медиҳанд. Имсол сафи мардон якбора 20 ҳазор нафар афзуд. 

Ин натиҷаи ғамхории бештар дар ҳаққи муаллимон дар Соли омӯзгор, ки дар 

мамлакат эълон шудааст, мебошад. Дар ин ҷо аз 1,2 млн нафар омӯзгорон 84 

дарсадашон маълумоти олии касбӣ доранд» [122, 2010, 3 сентябр]. Аз ин 

иттилоъ аён мешавад, ки талаботи хабар риоя гардида, бо факту рақам ва 

далелҳои ҷолиб пешниҳоди хонанда гардидааст. 

Дар нашрияи «Омӯзгор» дар бораи чопи китобҳои нав иттилоъ дода 

мешавад ва он саҳифаи махсуси «Хазинаи хирад» ном дорад. Дар шумораи №6 

(2010, 5 феврал) оид ба чопи 8 китоби нав иттилоъ дода шудааст. Чунончи, 

«Риштабанди марворидҳои шоир», «Сухан аз бунёдкорони Сангтӯда», 
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«Парвози бепаҳнои сухан», «Нахусткитоб дар бораи Тоҷикистон», «Ҷозибаи 

«Ҷазираи танҳоӣ»», «Овора», «Ҳадиси рӯзгорони пурошӯб» ва «Чанд китоби 

як омӯзгор».  

Вобаста ба талаботи замон дар нашрия таъсиси саҳифа рубрикаҳои нав: 

«Резаахбор», «Ахбор», «Навгонӣ», «Ҳадиси рӯз», «Навигариҳои 

нанотехнология» (2010), «Марҳалаҳои рушди мо» (2011), «Навид» (2013) ба 

ҳукми анъана даромадааст. Бояд гуфт, ки рубрикањои гуногун, аз як тараф, ба 

рангорангии саҳифаҳо мусоидат карда бошад, аз ҷониби дигар, тартиби 

муайяни пешниҳоди иттилоот чашмрасу диққатҷалбкунанда мебошанд. 

Чунончи, зери рубрикаи «Марҳалаҳои рушди мо» 7 воқеаи муҳими як давраи 

таърихӣ хеле кӯтоҳу муҷаз ва ҷолиби диққат бозгӯ гардидааст. Яке аз онҳо 

чунин аст: «Таҷрибаи маблғгузории сарикасӣ аз соли 2005 аввал дар панҷ 

ноҳияҳои минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ, аз соли 2010 бошад, тамоми шаҳру 

ноҳияҳои кишварро фаро гирифт. Моҳияти маблағгузории сарикасӣ, пеш аз 

ҳама, мустақилияти молиявии муассисаҳои таълимиро дар истифодаи 

маблағҳо таъмин мекунад ва ҳам маънои онро дорад, ки давлат на муассиса, 

балки хонандаро маблағгузорӣ мекунад» [122, 2011, 1 январ]. 

Барои хабарҳо нашрия чанд саҳифаи алоҳида ҷудо кардааст, ки унвони 

онҳоро дар боло зикр кардем. Мутаассифона, дар байни чунин хабарҳо як ё ду 

маводи калон ҷой дода мешавад, ки ба мақола ё мухбирнома монанданд. 

Чунончи, дар шумораи №4 (2012, 20 январ) дар ду саҳифаи махсуси хабарӣ 12 

навишта оварда мешавад, ки чанде аз онҳо ба талаботи жанри хабар ҷавобгӯ 

нестанд. Масалан, дар шумораи №28 (2013, 12 июл) бо номи «Таваҷҷуҳ ба 

насли наврас» навиштае пешниҳод мешавад, ки дар он оид ба сафари 

Президенти мамлакат ба вилояти Хатлон ва ифтитоҳи як қатор иншооти соҳаи 

маориф маълумот ироа гардидааст ва талаботи ҳар ду жанр ҳам риоя 

нашудааст. Қайд мешавад, ки дар ҷамоати деҳоти Заргари шаҳри Қӯрғонтеппа 

нахустин кӯдакистони хусусӣ аз ҷониби соҳибкор ба истифода дода шудааст. 

Ҳамчунин, аз ҷараёни ифтитоҳи чанд иншооти дигари таълимиву тарбиявӣ 
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хабар дода мешавад. Ҳамин нуктаро ба назар гирифта, метавон онро ба хабари 

васеъ дохил намуд.  

Репортаж яке аз жанрҳои маъмули журналистика маҳсуб меёбад ва дар 

васоити ахбори омма зиёд ба чашм мерасад. Бо рушду инкишофи васоити 

электронии ахбори омма, репортаж бештар дар телевизиону радио пахш 

мегардад ва сареҳияти воситиҳои электронӣ мавқеи репортажро дар матбуот 

то андозае танг намуд. Дар гузашта, ки ҳанӯз телевизиону радио инкишоф 

наёфта буд, репортаж дар матбуот мавқеи меҳвариро касб карда буд. Дар 

репортаж нигоранда бо тамоми ҷузъиёти воқеаро тасвир ва талош бар он 

мекунад, ки факту арқомро бо шарҳу тавзеҳ ба хонанда расонад.  

Муҳаққиқ А. Нуралиев, «ҳодисаи аҳамияти ҷамъиятидошта», «таъҷилӣ, 

инкишофи ҷараёни воқеа, возеҳу равшан будани тасвири бевоситаи ҳодисаи 

баамаломада, сухани фаъоли муаллифии «мо», ки «таъсири ширкати» 

журналистро ба вуҷуд меоварад» » [72, с. 97], аз муҳимтарин вижагиҳои 

репортаж донистааст.  

Ба таъбири муҳаққиқ И. Усмонов, «репортаж дар хусуси воқеаи ҳаррӯза 

навишта намешавад, балки дар хусуси воқеаи нав навишта мешавад. Воқеаи 

нав ду хел мешавад: коре, ки аввалин бор ба амал омадааст, дигаргуние, ки дар 

амали куҳна пайдо шудааст» [107, с. 35]. Муҳаққиқ Ҷ. Муқим бар ин андеша 

аст, ки «Репортаж баёнгари авзои факт ва воқеа аст. Вай рӯйдодро тасвир 

намуда, ба ниҳонхонаи факт тарзе рӯшанӣ меандозад, ки жанри дигаре чунин 

қобилиятро надорад» [48, с. 28]. 

Муҳаққиқон репортажро низ ба жанрҳои хабарӣ дохил кардаанд ва 

истифодаи он дар саҳифаҳои «Омӯзгор» нисбат ба дигар жанрҳо кам ба назар 

мерасад ва бештар ба мавзуъҳои ҷашнӣ, ҷараёни дарсҳо дар муассисаҳои 

таълимӣ ва ғайраҳо бахшида шуда, зери рубрикаи «Лаҳзаҳои нотакрор», 

«Ҳикояти суратҳо», «Сурат маҳкум мекунад», «Аз хазинаи суратгир» ба чоп 

расидаанд.  

Масалан, дар шумораи №19 (1994, 26 октябр) ба муносибати 70-солагии 

пойтахт бо номи «Дирӯз ва имрӯзи Душанбе» расмҳои суратгир М. Яҳёев 
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истифода шудааст, ки хиёбону муассисаҳои таълимии Душанбеи солҳои 30-

юм бо Душанбеи имрӯза муқоиса мешавад. Ё ин ки зери рубрикаи «Ҳикояти 

суратҳо» (2012, 15 июл) расмҳои суратгир, мухбири маҳаллӣ М. Ризвонов аз 

фаъолияти филиали Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. 

Айнӣ дар ноҳияи Рашт ҷой дода шудааст. Дар навиштаи М. Абдурауф 

«Ифшогари истеъдодҳо» (2004, 30 апрел) бошад, 12 сурат истифода шудааст, 

ки ҳар як он раванди баргузории олимпидаи ҷумҳуриявии хонандагонро бозгӯ 

мекунад. Дар баробари ин, ҷадвали дастовардҳои ВМКБ, вилоятҳо, ноҳияҳои 

тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе пешниҳод шуда, ҷиҳати тақвияти 

андешаҳояш рӯзноманигор мулоҳизаҳои масъулину довталабони озмунро 

овардааст. Дар навиштаи «Тантаҳои наврӯзӣ дар Тоҷикистон» (2010, 26 март) 

бо истифода аз расмҳо ҷараёни таҷлили Наврӯзи байналмилалӣ дар гӯшаву 

канори мамлакат бозгӯӣ шудааст. 

Дар ин нигоштаҳо аломатҳои жанри репортаж дар он зоҳир шудааст, ки 

муаллиф дар баробари инъикоси ҷараёни воқеа мавқеи нигорандагӣ ё «ман»-и 

худро низ маълум намуда, андешаҳояшро ҳамчун шореҳи воқеаҳо баён 

мекунад. 

Дар нашрия жанри фоторепортаж љойгоњи муњим дошта, дар соли 2011 

беш аз 10 фоторепортаж – «Омодагӣ ба соли нави хониш» (2011, 8 июл), 

«Фароғатгоҳ дар ноҳияи Рашт» (2011, 8 июл), «Соҳиби касбу ҳунар 

гардиданд» (2011, 12 август) ва дар соли 2012 беш аз 30 фоторепортаж ба 

нашр расидааст. Масалан, дар фоторепортажи «Тасвирҳои гӯё» (2012, 6 январ) 

5 расм аз намоиши дастовардҳои кӯдакистонҳо ва мактабҳои шаҳри Душанбе 

истифода гардидааст. Дар фоторепортажи «Парандагон наҷот ёфтанд» (2012, 9 

март) расмҳо перомуни дар зимистон, ки хонандагони мактаби №1-и ноҳияи 

Рашт бо иқдоми наҷиб 100 кг донро ба пуштакӯҳҳо бароварда, барои 

паррандагон пошиданд, ҳикоят мекунанд. Дар расми якум ба хонандагон 

ифтихорномаҳои Кумитаи ҳифзи муҳити зисти ноҳия ва Иттифоқи касаба 

супорида мешавад. Дар расми дуюм хонандагон дар пуштакӯҳҳо ҳангоми 

донпошӣ, аккосӣ шудаанд.  
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Ҳисобот низ ҳамчун жанри хабарӣ дар нашрияи «Омӯзгор» мавқеи хос 

дорад. Тавре муҳаққиқ М. Муродов менависад: «Предмети инъикоси ҳисобот 

ба объекти хабар маҳдудтар аст. Агар тамоми навгониҳои олам предмети 

инъикоси хабар интихоб шаванд, ҳисобот, асосан, аз конференсияву 

анҷуманҳо, вохӯриву ҷамъомадҳо, мурофиаҳои судӣ ва ғайра навишта 

мешаванд» [58, с. 102]. Бояд гуфт, ки соҳаи маориф яке аз шохаҳои асосӣ ва 

бузурги иҷтимоӣ маҳсуб меёбад ва мусаллам аст, ки сохторҳои он хеле зиёд 

аст. Баргузории мушовараҳо, машваратҳо, конференсияву анҷуманҳо, 

вохӯриву ҷамъомадҳо низ дар сохторҳои соҳаи маориф бештар ба назар 

мерасанд. Дар ҳамин замина нашрияи «Омӯзгор» дар инъикоси ин чорабиниҳо 

саҳифаву рубрикаҳои махсус ба монандӣ, «Мушовара», «Коференсия», 

«Семинар», «Машварат», «Вазорат ва назорат» ва ғайра созмон додааст, ки 

дар аксар ҳолат зери ин рубрикаҳо навиштаҳое ба табъ мерасанд, ки ба 

талаботи жанри ҳисобот ҷавобгӯ мебошанд. Муҳаққиқ И. Усмонов қайд 

мекунад, ки «ҳадаф дар ҳисобот ин аст, ки дар маҷлис кадом масъала тарҳ 

шуд, чӣ гуна баррасӣ гардид ва чӣ хулоса ба амал омад» [107, с. 42]. Ба 

мушоҳида мерасад, ки дар нашрияи мавриди пажуҳиш талаботи жанри 

ҳисобот риоя мешавад. Масалан, дар шумораи №15 (2011, 15 апрел) зери 

рубрикаи «Машварат», дар се саҳифа ҳисобот бо номи «Ду рӯз бо пешсафони 

ҷабҳа» дарҷ шудааст, ки муаллифи он М. Бобошоев, С. Набиева, М. Эшонҷова 

ва Н. Нуралиев ба саволҳои зикршуда ҷавоб гуфта, ба ҳадаф расидаанд. Дар 

оғози ҳисобот, ки «Ибтидо» ном дорад, муаллифон менависанд, ки «рӯзҳои 7-

8-уми апрели соли равон (соли 2011 – Н.Н.) дар толори ДҶТИБКСМ 

машварати ҷумҳуриявӣ бо иштироки сардорон, мудирон, кормандони кадрии 

раёсати вилоятҳо ва шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ баргузор 

гардид» [122, 2011, 15 апрел] ва ҳадафи онро аз номи вазири маорифи кишвар 

Абдуҷаббор Раҳмонов баррасии масъалаҳои соҳаи маориф ва рафъи 

мушкиливу камбудиҳо ҷойдошта арзёбӣ мекунанд. Сипас А. Раҳмонзода доир 

ба масъалаҳои умдаи соҳаи маориф ва бурду бохти он сухан гуфтаааст. Дар 

идома муовини вазири маориф Т. Маҳмадова оид ба низоми гузариш ба 
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таҳсилоти 12-сола дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, муовини аввали 

вазири маориф Ф. Раҳимов оид ба қабули довталабон тибқи квотаи 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, 

директори Маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмию методӣ 

М. Шоев дар мавриди низоми иҷораи китобҳои дарсӣ дар муассисаҳои 

таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ, мудири бахши рушди барномаҳои таҳсилоти 

байналмилалӣ А. Одинаев дар мавзуи таҳсили ҷавонони тоҷик дар хориҷи 

кишвар, муовини раиси Кумитаи иттифоқи касабаи кормандони маориф ва 

илми ҶТ М. Қурбонов роҷеъ ба масъалаҳои ҳифзи иҷтимоии омӯзгорон ва 

ҳуҷҷатнигорӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ, миёна ва олии 

касбӣ, сардори раёсати таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ Ф. Партовов 

оид ба натиҷаи олимпиадаи ҷумҳуриявии мактаббачагон аз фанҳои таълимӣ, 

сардори раёсати кадрҳо ва корҳои махсус Ш. Ёрмуҳаммедов оид ба 

ҳозиршавии мутахассисони ҷавон ба муассисаҳои таълимӣ ва норасоии 

кадрҳои омӯзгорӣ маърӯза кардаанд. Мавриди зикр аст, ки барои диққати 

хонандаро ҷалб кардан дар ҳисобот ҳар як масъалаи баррасишуда номгузорӣ 

шудааст. Амсоли «Душвор, аммо ногузир» (низоми таҳсилоти 12-сола), «Оҳ, 

квота, квота!», «Қарздорӣ хуб нест» (иҷораи китобҳои дарсӣ), «Шитобед, то 

бенасиб намонед» (таҳсил дар хориҷи кишвар), «Пуштибон воқеият меҷӯяд» 

(ҳифзи иҷтимоии омӯзгорон), «Худфиребӣ ё ба чашмҳо хокпошӣ ба хотири 

чист» (норасоии кадрҳои омӯзгорӣ)… Дар идомаи машварат 10 нафар, аз 

ҷумла, сардорони раёсатҳои маорифи вилоятҳо, мудирони шуъбаҳои маорифи 

шаҳру ноҳияҳо ва мутахассисони соҳаи маориф, ки номашон дар ҳисобот зикр 

шудааст, ба музокира баромада андешаҳояшонро дар атрофи маърӯзаҳои 

ироашуда баён кардаанд. Хулосаи ҳисобот, ки «Интиҳо» ном дорад, бо 

суханҳои вазири маориф А. Раҳмонов анҷом ёфтааст, аз ҷумла «- Маҳз бо 

неруи ҷавонмардонаи шумо мо тавонистем, шогирдони сазовор ба камол 

расонида, сарбаланду дастболо гардем, - таъкид кард вазир. – Иқдоми мо дар 

мавриди пешниҳоди лоиҳаи Қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар 

таълиму тарбияи фарзанд» бо имзои Президенти кишвар ба парлумон 
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пешниҳод гардид. Минбаъд масъулияти мо боз ҳам бештар мегардад, барои 

иҷрои ҳама гуна уҳдадорӣ ба ҳамаи шумо илҳому неруи тоза тамонно дорам» 

[122, 2011, 15 апрел]. 

Аксари муҳаққиқон эътироф кардаанд, ки ҳисобот ба ду навъ: умумӣ ва 

мавзуӣ ҷудо мешавад. Дар ҳисоботи умумӣ воқеа бо тамоми ҷузъиёташ 

инъикос меёбад [58, с. 105] ва намунаи беҳтарини он «Ду рӯз бо пешсафони 

ҷабҳа» (2011, 15 апрел) мебошад, ки дар боло таҳлилу баррасӣ гардид.  

Бояд тазаккур дод, ки ҳисоботи мавзуӣ ба як масъалаи муҳиму актуалӣ 

бахшида мешавад ва ба мушоҳида мерасад, ки ин шакли ҳисобот дар нашрияи 

«Омӯзгор» нисбатан маъмултар аст. Масалан, ҳисоботи мухбири нашрия С. 

Искандаров «Санҷиш чиро нишон дод?» (2012, 17 феврал), зери рубрикаи 

«Вазорат ва назорат» ба як масъала: фаъолияти китобхонаҳо ва таъмини 

муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ бо маводи таълимӣ, ки натиҷагирӣ аз 

фаъолияти гурӯҳи кории Вазорати маориф мебошад, бахшида шудааст. 

Ҳисоботи мазкур аз се қисмат: «Омӯзишгоҳҳо китоб доранд?, «Модулҳои 

таълимӣ-чӣ?!» (баррасии масъала) ва «Чӣ бояд кард?» (хулоса) иборат 

мебошад. Дар мавриди вазъи китобхонаҳо ва таъмин бо модулҳои таълимӣ 

муаллиф мегӯяд, ки «маълум гардид, ки китобхонаи Литсейи касбии 

политехники шаҳри Хуҷанд ҳамагӣ 20 ҷойи нишаст ва 8638 нусха китоб 

дошта, тайи се соли охир барои ғанӣ гардонидани фонди китобхона 

маъмурияти муассисаи таълимӣ ягон тадбир наандешидааст…», «… бо вуҷуди 

таъкидҳои пай дар пай ва баъди чопи модулҳои даври якум маълум мешавад, 

ки ғайр аз муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбии шаҳри Душанбе, ОКТ-и 

рақами 1-и ноҳияи Ҳисор, ОКТ-и рақами 26-и ноҳияи Ашт, Литсейи касбии 

саноати нафту гази шаҳри Исфара ва Литсейи касбии саноати дӯзандагии 

шаҳри Конибодом, дигар муассисаҳо ягон модули таълимӣ пешниҳод 

накардаанд» [122, 2012, 17 феврал]. Дар хулоса муаллиф таъкид менамояд, ки 

«бо мақсади беҳтар намудани низоми фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти 

ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ …, зарурати ба роҳ мондани усули модули таълим, 

беҳтар намудани заминаҳои моддии техникӣ ва таълимию методӣ, боло 
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бурдани маҳорати касбии ҳайати омӯзгорон ба миён омадааст» [122, 2012, 17 

феврал]. 

Вобаста ба он ки нашрияи «Омӯзгор» хусусияти соҳавӣ дорад ва 

муассисаш Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, 

ҳисоботҳои расмӣ низ дар он мавқеи асосӣ доранд. Дар бештар ҳолатҳо 

ҷаласаҳои васеи мушовараҳои Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (семоҳа, нимсола, нуҳмоҳа ва солона) ва қарорҳои қабулкардаи он 

барои огоҳии кормандони соҳаи маориф ҳисоботҳо айнан оварда мешаванд. 

Чунончи, «Вазифаҳои нави соҳаи маориф (Ҳисоботи вазири маорифи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба фаъолияти Вазорати маориф дар соли 2010)» 

2011, 14 январ), «Муваффақиятҳо аз файзи истиқлоланд (Ҳисоботи вазири 

маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба фаъолияти Вазорати маориф дар 

семоҳаи аввали соли 2011)» (2011, 15 апрел), «Дастовардҳои аҳли маорифи 

туҳфа ба ҷашни истиқлоланд (Ҳисоботи вазири маорифи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба фаъолияти Вазорати маориф дар шашмоҳаи аввали соли 

2011)» (2011, 22 июл), «Шаҳрванди шоистаи замонро тарбия намоем 

(ҳисоботи вазири маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба фаъолияти Вазорати 

маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нуҳ моҳи соли 2011)» (2011, 28 октябр).  

Ҳамин тавр, ҳисобот дар нашрияи «Омӯзгор» ҷойгоҳи махсуси худро 

дошта, аҳли қалам бо касбияти баланди рӯзноманигорӣ аз навъҳои он 

эҷодкорона истифода мебаранд.  

Мусоҳиба яке аз жанрҳои серистеъмоли матбуот буда, дар шакли саволу 

ҷавоб сурат мегирад ва аз саволи рӯзноманигору посухи мусоҳиб таркиб 

меёбад. Мусоҳиба, аз як тараф, хусусияти маълумотдиҳӣ дорад, вале баъзе 

муҳаққиқон онро ба гурӯҳи жанрҳои таҳлилӣ низ шомил кардаанд. Ба андешаи 

муҳаққиқ И. Усмонов, «аслан жанри хабаррасон аст, ҳамчунин, таҳлили шахси 

ҳамсуҳбати мухбирро дорад. Ҳамин ҳолати охирин гумонеро бор овардааст, 

ки мусоҳиба жанри таҳлилӣ дониста шавад. Аммо ин саҳеҳ нест» [107, с. 51]. 

Вале дар мусоҳиба иттилои нав аз шахси воқеӣ пешкаши хонанда мешавад. 

Ҳамин ҷанбаи жанрро ба инобат гирифта, муҳаққиқ В. В. Ворошилов 
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мусоҳибаро «маълумотдиҳандаи хостаҳои ҷамъият аз посухҳои фарди муайян 

(афроди муайян) дар ҷавоб ба суоли рӯзноманигор» [18, с. 142] гуфтааст.  

Яке аз талаботи асосии жанрҳои хабарӣ, чи тавре ки муҳаққиқ И. 

Усмонов таъкид кардааст, зикри факту далел аст, аммо дар мусоҳибаҳои 

нашрияи мавриди назар асосан маҷмӯи масъалаҳои алоҳида мавриди 

муҳокима қарор гирифтаанд. Жанри мазкур бори аввал дар шумораи №3 

(1994, 19 январ)-и нашрия бо номи «Орад ба дил пайғоми нек» истифода 

гардидааст. Дар он бо мақсади ба хонандагон шинос намудани рафти 

муҳокима ва қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» 

мухбири нашрия бо мудири шуъбаи маорифи шаҳри Кӯлоб Нурулло Садиров 

мусоҳиба оростааст.  

Дар мусоҳиба бо номи «Мактаб ҳам савод, ҳам касб бояд омӯзад» ректори 

ДДОТ ба номи С. Айнӣ Зариф Шарифов ба саволҳо оид ба тарбияи 

мутахассисони ҳирфаии ҷавобгӯ ба талаботи замон ҷавобҳои мушаххас 

додааст. Чунончи, андешаҳо оид ба истифодаи таҷрибаи мактаби замони 

Шуравӣ дар мавриди таълими меҳнат ё таълими политехникӣ, таваҷҷуҳ ба 

фанҳои риёзӣ, табиатшиносӣ, техникӣ, дар баробари маркази таълимӣ ба 

маркази илмӣ табдил додани мактабҳои олӣ, таъсиси коргоҳҳои илмию 

истеҳсолӣ дар онҳо ва ғайра ҷолиби диққатанд. З. Шарифов изҳор доштааст: 

«Агар нақшаи таълимиро аз соли 1994 таҳлил намоем, пай мебарем, ки қисми 

зиёди соатҳо ба фанҳои гуманитарӣ дода шудааст. Дар мактаби олӣ низ 

соатҳои фанҳои дақиқ ва бунёдӣ аз ҳисоби фанҳои ҷамъиятӣ кам гардидааст» 

[122, 2009, 16 октябр]. 

Имрӯз мусоҳиба дар нашрия ба яке аз жанрҳои маъмул табдил ёфтааст. 

Яке аз аввалин мусоҳибаҳо оид ба мушкилоти соҳаи маориф ва роҳи ҳалли 

онҳо бо ҷонишини вазири маорифи ҷумҳурӣ Ҳайдар Одинаев бо номи «Назари 

мо ба оянда нек аст» мебошад, ки дар шумораи №8 (аз 29 ноябри соли 1996) 

ба табъ расидааст. Дар он чандин мушкилоти соҳа баррасӣ шуда, кӯшиши 

нишон додани роҳи ҳалли онҳо ҳам мушоҳида мешавад.  
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Дар нашрияи «Омӯзгор» жанри мусоҳиба серистеъмол аст. Ба гунаи 

мисол: «Мазҳари илму дониш» 2004, 16 июл), «Ба манзил мерасад…» (2004, 

23 июл), «Қурбоной Саидова: «Одамро қабл аз ҳама самимӣ бояд» (2004, 26 

ноябр), «Ҷаҳиш» (2004, 10 декабр), «Танзим тарбия мехоҳад» (2010, 8 январ), 

«Солро аз рӯз мешуморанд» (2010, 19 феврал), «Замини нав, насли нав, китоби 

нав» (2010, 19 март), «Орзуҳо нерубахши зиндагиянд» (2010, 9 апрел), 

«Коррупсия хатари ҷиддиест пешорӯи ҷомеа» (2011, 2 июл), «Зиндагӣ устодро 

монад» (2010, 16 июл), «Ислоҳоти дохилӣ натиҷа дод» (2010, 20 август) ва 

ғайра аз ҷумлаи онҳоянд. 

Мусоҳиба жанри универсалӣ буда, воқеаву ҳодисаҳои рӯзмарраи 

иҷтимоиро баррасӣ мекунад ва ба саволи журналистон бо шахси шоҳиди воқеа 

ё масъул маълумоти саҳеҳ ба даст меорад. Ин омилро ба назар гирифта, 

муҳаққиқон вазифаи мусоҳибаро чунин ҳисобидаанд: «Вазифаи мусоҳиба қабл 

аз ҳама пешниҳоди иттилоот (кӣ?, чӣ?, кай?, чӣ хел?, чаро?), баёнот (барои 

чӣ?), ба ҳодиса баҳо додан (фикри шумо чист?), пешгӯйӣ кардан (чӣ мешавад) 

водор намудан мебошад» [72, с. 81]. 

Ба ҳамаи ин саволҳо аз мусоҳибаи рӯзноманигор Эҳсони Хушвахт бо 

ноиби ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба илм, доктори илми 

химия, профессор Маҳмадқул Каримов бо номи «Ислоҳоти дохилӣ натиҷа 

дод» (2010, 20 август) ҷавоб дармеёбем. Мусоҳиб ба саволҳои худ «Таҳқиқоти 

илмӣ дар Донишгоҳи миллӣ чӣ тавр ба роҳ монда шудааст?», «Дар бахши 

таҳияи китобҳои дарсӣ вазъият чӣ гуна аст?», «Конфронсҳои илмӣ ба кадом 

андоза самарноканд?», «Институти илмӣ-тадқиқотӣ дар ин самт чӣ корҳоро ба 

анҷом расонид?», «Ҳимояи рисолаҳои номзадию докторӣ чӣ гуна сурат 

мегирад?», «Фаъолияти шуроҳои дифоъро чӣ гуна арзёбӣ мекунед?», 

«Донишгоҳ ба аспирантон чӣ имтиёзҳо додааст?» ва «Ҷое, ки кор ҳаст, 

камбудиву мушкилот низ ҷой доранд. Кадом муаммоҳои ҳалношуда ҳастанд?» 

посух талаб кардааст. Масалан, ба саволи «– Фаъолияти шӯроҳои дифоъро чӣ 

гуна арзёбӣ мекунед?» мусоҳиб чунин посух додааст: 
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«– Ҳоло 7 шурои донишгоҳӣ ва 2 шуроӣ муштарак дорем. Ҳуҷчатҳои 

шуроҳои дигар барои баррасӣ дар Русия мебошад. Агар шурои дифоъ 

набошад, зарур меояд, барои як доктори илм тайёр кардан 3 маротиба ба 

сафари хидмати фиристему маблағҳои зиёд сарф кунем. Аз тамоми роҳу 

усулҳое, ки барои тайёр кардани кадрҳо зарур аст, раёсати ДМТ истифода 

мебрад. Дар 14 самти фаъолияти илмӣ ба устодон маоши тафриқавии иловагӣ 

муқаррар кардем. Аммо раёстаи донишгоҳ аз фаъолияти баъзе шуроҳои дифоъ 

қаноатманд нест…» [234]. 

Аз порчаи мазкур маълум мегардад, ки дар он асосан иттилоъ дар бораи 

фаъолияти илмии донишгоҳ меравад, ки хусусияти иттилоотӣ доштани 

мусоҳибаро собит мекунад. 

Ҳамин тавр, баъди таҳлилу баррасии жанрҳои хабарӣ дар инъикоси 

навгониҳои соҳаи маориф метавон чунин хулоса кард, ки дар даврони 

Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусияти ахбории нашрияи 

«Омӯзгор» такмил ва аз соли 2004 инҷониб истифодаи жанрҳои хабарӣ вусъат 

ёфтааст. Аз ҷумла, аз хабарҳои Агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон 

«Ховар» баъди таҳрир ва мувофиқ гардонидан ба талаботи нашрияи 

«Омӯзгор» фаровон истифода мешавад. Дар нашрия аз соли 2007 саҳифаҳои 

алоҳидаи «Резаахбор» «Ахбор», «Навид», «Навгонӣ», «Ҳадиси рӯз», «Паёми 

ҳафта» ва ғайра таъсис дода шудааст ва аз таҳлилҳо бармеояд, ки маҳз дар ин 

давра хабарҳои кӯтоҳ (43 хабар дар як шумора) бештар ба мушоҳида мерасад. 

Дар маҷмӯъ, дар нашрияи «Омӯзгор» жанрҳои хабарӣ мавқеи муҳим дошта, 

талаботи ин жанрҳо низ риоя ва бо касбияти баланд таҳия гардидаанд. 

 

3.2. Имконоти жанрҳои таҳлилӣ дар баррасии  

масъалаҳои маориф 

 

Жанрҳои таҳлилӣ – мухбирнома, мақола, нигориш, тақриз, хулосаи 

матбуот, мактуб дар меҳвари ҳафтаномаи «Омӯзгор» қарор дорад. Дар 

жанрҳои таҳлилии матбуот вобаста ба фазову вақт рӯйдоду воқеаҳо мувофиқ 
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ба идеологияи гурӯҳи ташаббускор мавриди баррасӣ қарор гирифта, бо 

дидгоҳи муайян пешкаши хонанда мегардад. Дар жанрҳои мазкур андешаву 

назар муҳим ба ҳисоб рафта, дар асоси факт аз чанд зовия мавриди таҳлил 

қарор дода мешавад. Жанрҳои таҳлилӣ як воситаи интиқоли афкор ва ғояи 

муайян мебошад. Дар бораи ин гурӯҳи жанрҳои публитсистика муҳаққиқони 

ватаниву хориҷӣ маълумоти кофӣ додаанд ва аксаран жанрҳои таҳлилиро, ки 

«мақсадашон таблиғи ақида мебошад» [107, с. 58], ҷонибдорӣ кардаанд. 

Мухбирнома аз ду калима: мухбир ва нома таркиб ёфта, маънои номаи 

хабарнигорро ифода мекунад. Ин жанр дар матбуоти замони Шуравӣ аз 

жанрҳои серистеъмол буда, дар он силсилаи факту арқом мавриди баррасӣ 

қарор мегирад. «Чунонки худи журналистика майдони фарохи фаъолияти 

иҷтимоист, ҳамчунон мухбирнома низ жанрест имкониятҳояш беҳудуд» [89, с. 

6]. 

Баҳсу мунозираҳои миёни муҳаққиқон вобаста ба жанри мухбирнома 

ҳанӯз ҳам идома дорад, зеро иддае онро ба гурӯҳи жанрҳои хабарӣ ва қисми 

дигар ба гурӯҳи жанрҳои таҳлилӣ ворид намудаанд. Инчунин, бархе 

муҳаққиқон, аз ҷумла, А. А. Тертичний мухбирномаро ҳам ба гурӯҳи жанрҳои 

хабарӣ ва ҳам ба гурӯҳи жанрҳои таҳлилӣ ворид кардааст [98, с. 52-53]. 

Муҳаққиқ И. Усмонов ба ин ақида аст, ки «онро миёни ҳамин ду жанр суроғ 

кардан лозим аст» [107, с. 58]. 

Аз таҳлилҳо бармеояд, ки то замони соҳибистиқлолӣ мушовара ва 

ҷаласаҳои васеъ ва чорабиниҳои гуногуни Вазорати маориф ва сохторҳои он 

дар нашрияи «Омӯзгор» дар жанри хабар пешниҳод мешуданд, вале бо мурури 

замон мухбирнома ҷойи онро гирифтааст. Масалан, аз таҳлили бастаи нашрия 

дар соли 2010 бармеояд, ки дар он 12 мухбирнома дарҷ гардидааст, ки 

муҳтавои онҳоро натиҷаи баргузории ҷаласаҳои мушовараи Вазорати маориф, 

конфронсу вохӯриҳо, семинару машваратҳо ва озмуну намоишҳоро фаро 

мегиранд ва муаллифони онҳо бевосита мухбирони нашрия мебошанд. 

Чунончи, «Вазъият ислоҳталаб аст» (19 март), «Созмон ниёзманди ғамхорист» 

(2 апрел), «Тантанаи адолат ва ғолибият» (23 апрел), «Ҳиммат баланд дор…» 
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(21 май), «Вазири маориф: Аз донишҷӯ чизеро дареғ надорем» (21 май), 

«Мактабҳои инноватсионӣ заруранд» (23 июл), «Бояд чора ҷуст: Низоми 

корро нав, тарзи таълимро дигар бояд кард» (6 август), «Миллат ба неруи 

шумо ниёз дорад» (20 август), «Вазъи таълим ташвишовар аст» (22 октябр), 

«Дар Бадахшон вазъ чӣ тавр аст?» (5 ноябр), «Бозори ихтирооти шогирдон» (3 

декабр), «Маориф дар раванди ислоҳоти ҷиддӣ» (17декабр), аз ҷумлаи 

мухбирномаҳое мебошанд, ки дар соли 2010 дар нашрия интишор шудаанд.  

Муаллифони мухбирномаи «Бояд чора ҷуст: низоми корро нав, тарзи 

таълимро дигар бояд кард!» (2010, 6 август) рӯзноманигорон Марям 

Эшонҷонова ва Ноилшо Нуралиев мебошанд, ки дар ду саҳифаи нашрия ҷой 

дода шудааст. Муаллифон хабар медиҳанд, ки дар ҷараёни семинар-

машварати ҷумҳуриявӣ, ки 27-28 июли соли 2010 дар толори Донишкадаи 

ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф бо 

иштироки сардорони раёсати маорифи вилоятҳо, шаҳри Душанбе, мудирони 

шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо баргузор гардид, масъалаҳои гуногуни 

соҳаи маориф мавриди баррасӣ қарор гирифт. Менависанд, ки дар семинар 

«Вазири маориф аз он изҳори нигаронӣ кард, ки дар аксари макотиби кишвар 

ба ҷустуҷӯ ва муайян кардани бачаҳои соҳибистеъдод аз паси панҷара 

менигаранд. 

– Мисол, аз 131 мактаби шаҳри Душанбе, – гуфт А. Раҳмонов, танҳо 7 

мактаб ангуштнамост. Аз Исфара як мактаби Ворух ва литсейи рақами 1 вирди 

забонҳост, дар дигар мактабҳо магар соҳибистеъдодҳо нестанд? Ҳастанд, вале 

ба онҳо касе эътибор намедиҳад. Онҳоро ба озмунҳо раҳнамун намесозанд» 

[247]. 

Дар ин ҷо факту рақамҳо шарҳу тавзеҳ ёфтааст, ки заминаи ҳар гуна 

мухбирномаро «муносибати инсон ба кору фаъолият ташкил медиҳад» [58, с. 

128]. Дар анҷоми мухбирнома омадааст, ки семинар-машваратро А. Раҳмонов 

ҳусни анҷом бахшида, таъкид мекунад, ки «– Ҳамкасбони муҳтарам, умед 

дорам, ки масъалаҳои дар ин ҷамъомад баррасишударо ҳар яки шумо дар 

ҷамъомадҳои августӣ ба муаллимон мерасонед, аз пайи рафъи норасоиҳои 
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ҷойдошта мешавед ва ба ҷашни Истиқлоли Тоҷикистони азиз тайёрии 

ҳамаҷониба мебинед» [247]. 

Пас, маълум мешавад, ки ҳадафи нигорандагон аз ин мавод дар такя ба 

фактҳои ба ҳам алоқаманд ба шакли конкретӣ нишон додани ҳолати воқеа аст. 

«Мухбирнома аз тамоми соҳаҳо ... навишта шуда, назар ба дигар жанрҳои 

таҳлилии публитсистика фаъолтару конкреттар аст» [71, с. 75]. Дар он, 

ҳамчунин, рақам, қиёс ва натиҷаву хулоса низ дида мешавад, ки аз талаботи 

жанри мухбирнома ба шумор меравад, зеро дар мухбирнома «мухбир аз воқеа 

танҳо хабар намедиҳад, балки кӯшиш мекунад, ки моҳияти онро фаҳмонад, 

шарҳу тавзеҳ диҳад» [58, с. 125]. 

Ин ҳолатро дар мухбирномаи С. Искандаров бо номи «Вазъи таълим 

ташвишовар аст» (2010, 22 октябр), ки дар ҳошияи санҷиши вазъи таълим дар 

мактабҳои ноҳияи Ҳисор нигошта шудааст, метавон ташхис кард. Муаллиф 

мегӯяд: «Ҳамон тавр, ки хабар дода будем, санҷиши сатҳи таълиму тарбия дар 

мактабҳои ноҳияи Ҳисор дар ҷаласаи васеи кормандони соҳаи маорифи ноҳия 

ва мутахассисону масъулини Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мавриди муҳокима қарор гирифт». Гуфта мешавад, ки санҷиш ҳамаи самтҳои 

фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ва шуъбаи маорифи ноҳияро дар бар 

гирифтааст.  

Муаллиф дар бораи норасоии омӯзгорон дар муассисаҳои таълимӣ 

менависад: «Санҷиши фаъолияти мактаби рақами 99 нишон дод, ки аз сабаби 

нарасидани омӯзгорон фанҳои забони русӣ, хориҷӣ, химия дар мактаб омӯхта 

намешаванд. Чунин ҳолат дар мактабҳои рақамҳои 20 ва 82 мушоҳида гардид. 

Дар мактаби рақами 99 муаллими фанни тарбияи ҷисмонӣ ба хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ ва муаллими фанни физика аз фанни алифбои ниёгон дарс 

медиҳад. Дар мактабҳои ноҳия 6 нафар омӯзгор намерасанд гуфта дархост 

додаанд, вале 171 нафар омӯзгорони фанни забони русӣ ғайриихтисосанд» 

[158]. 
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Дар ин ҷо масъала ба таври васеъ таҳлил мегардад ва рақамҳо дар 

муқоиса барои омӯзиш ва натиҷагирӣ пешниҳод мегардад ва рӯзноманигор 

ҳамчун шоҳиди ҳодиса онро баррасӣ мекунад.  

Дар анҷоми ҷаласа муовини аввали вазири маорифи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон сухан карда, барои ислоҳи камбудиҳо масъулини маорифи ноҳияи 

Ҳисорро вазифадор кардааст. Рузноманигор менигорад: «Ба ҳар ҳол 

маорифчиёни ноҳия вазифадор карда шуданд, ки дар муддати ду моҳ тамоми 

камбудиҳои гурӯҳи кории вазорат ошкоркардаро бартараф созанд. Сифати 

таҳсилотро беҳтар кунанд, зеро баҳои умумии 2,9 бал ба шаъни омӯзгорони ин 

ноҳияи овозадори кишварамон намезебад» [158]. 

Дар мухбирномаи нишасти матбуотии Вазорати маориф бо номи «А. 

Раҳмонов: Танҳо бо кӯшиши аҳлона комёб мешавем» рӯзноманигор А. 

Муродӣ, пеш аз он ки дар нишаст чӣ масъалаҳо баррасӣ шудаанд, хабар 

бидиҳад, дар оғоз ҳолати нишастро бо нишастҳои пешина ба қиёс гирифта, 

таҳлил кардааст: «Мушоҳида мешавад, дар ҳар нишасте, ки вазири маорифи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон А. Раҳмонов баргузор менамояд, теъдоди 

рӯзноманигорон афзоиш меёбад. Дар нишасти матбуотии ҳафтаи гузашта 

оростаи вазири маориф шумораи боз ҳам бештари рӯзноманигорон гирд омада 

буданд. Ин худ далели рӯшани рӯзафзун будани таваҷҷуҳи ВАО ба соҳаи 

маориф буда, низ аз он дарак медиҳад, ки тозакориҳои вақтҳои охир дар соҳа 

руйдодаву азму талошҳои пайгиронаи вазорат, ба вижа вазири он, диққати 

аҳли қаламро ба худ кашидаанд» [185]. 

Маълум мегардад, ки хабарнигор ҳангоми баррасии нишасти матбуотӣ 

дар он ба таври фарогир дар муқоисаву мушоҳида андешаҳояшро низ 

гуфтааст. Ин гуна тавзеҳ бахшидани раванди баргузории нишасти мабуотӣ ва 

бо ҷузъиёташ ба хонанда расонидан ба талаботи мухбирнома ҷавобгӯ 

мебошад.  

Аз таҳлилу баррасиҳо бармеояд, ки мухбиронма низ дар нашрия мавқеи 

асосӣ дошта, дар баррасии мушкилоту проблемаҳои соҳа аз он ба таври васеъ 

истифода шудааст. 
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Мақола аз асоситарин жанрҳои таҳлилии матбуот мебошад, ки дар такя 

бо андеша, ақида, фикр ва фарзия таълиф мегардад. Дар мақола масъалаҳое 

мавриди таҳлил қарор мегирад, ки доғи ҷомеа ба ҳисоб рафта, аз мушкилоти 

ҷомеа дониста мешаванд. Мақола жанри аз ҳама маъмули таҳлилӣ дар 

«Омӯзгор» маҳсуб меёбад. Дар бораи жанри мазкур муҳаққиқ И. Усмонов 

зикр кардааст, ки «Мақола зоҳири воқеаро не, ботини онро ошкор мекунад. 

Мақола мақсади хабар доданро не, таъсир расонданро дорад» [107, с. 60], яъне 

дар мақола «фикр, ақида дар ҷойи аввал ва факт дар ҷойи дувум аст, факт ва 

воқеа масолеҳи ёрирасон, пуркунанда мешавад» [107, с. 58]. Андешаи мазкур 

қобили қабул буда, дар намунаҳои жанри мақолаҳои дар нашрия дарҷгардида 

талаботи мазкур пурра мушоҳида мешавад. Дар шумораи 31 августи соли 

2001-и нашрия оид ба корҳои беруназсинфӣ ду мақола ҷой додааст. Муаллифи 

мақолаи «Борро баробар кашем» Қ. Мирзо – ҷонишини директор оид ба 

тарбияи мактаби миёнаи рақами 2, ноҳияи Дарвоз кори ҷонишини директор 

оид ба тарбияро мавриди таҳлил қарор дода, нақшаи мазкурро ба қисматҳо 

ҷудо намудааст. Мақолаи методисти Маркази ҷумҳуриявии таълимию методӣ 

Р. Байзоева бошад, бевосита ба масъалаи кори беруназсинфӣ бахшида 

шудааст. Ба ин монанд мактабшинос Темур Атахонов дар мақолаи «Дар 

тарбияи лаёқатмандон ҷиддӣ бошем» масъалаи ба роҳ мондани фаъолияти 

муассисаҳои таълимии типи навро мавриди таҳлил қарор додааст. «Ҷойи 

шубҳа нест, ки бачаҳои болаёқат таълими махсус металабанд» [136], – 

менависад муаллиф. Суол мегузорад, ки пас чунин бачагон дар кадом шароит, 

чӣ тавр таълим дода шаванд. Масъалаи мазкурро ба тарзи таълими тафриқавӣ 

вобаста ва алоқаманд дониста, аз «таълими тафриқавӣ» сухан ба миён 

мегузорад. Ба қавли муаллиф, имсол бо дастгирии ташкилотҳои дахлдор дар 

шаҳри Хуҷанд дар заминаи таҷрибаи таълими тафриқавӣ дар мактаби миёнаи 

рақами 15-и шаҳр «мактаби махсуси таҷрибавӣ» [136] кушода хоҳад шуд. 

Дар мақолаи «Магар шахси сазовор набуд?» сухан дар бораи озмуни 

муаллимони ҷавон барои гирифтани ҷоизаи комсомоли Тоҷикистон меравад. 

Дар оғоз зикр гардидааст, ки озмуни мазкур чанд сол инҷониб баргузор 
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мегардад, вале сабаб чӣ бошад, ки имсол дар даври ниҳоӣ ҳайати жюрӣ ба 

хулоса омад, ки мукофоти аввал ба касе дода нашавад: «Ин ҷо сабаби асосӣ 

бепарвоию беэътиноии роҳбарони мактабҳо, шуъбаҳои маориф ва комитетҳои 

комсомол ба ин масъалаи муҳим аст. Онҳо дақиқкорона паи ҷустуҷӯю дарёфти 

муаллими ҷавони беҳтарин нашуданд» [122, 1991, 13 ноябр].  

Аз соли 1991 зери рубрикаи «Фарҳанги волидон» мақолаҳо дар нашрия 

дарҷ шудаанд. Дар ин навиштаҳо таҳлил асосан аз ҷониби мутахассисони 

соҳаи таълиму тарбия, педагогҳои собиқадор, мактабшиносон анҷом дода 

шудааст. Чунончи, муаллифи мақолаи «Қабули тарбият дорад ниҳолам» 

собиқадори соҳа ва сарвари кӯдакистон аз шаҳри Исфара М. Исомиддинова 

оид ба одоби нишаст, эҳтироми волидон ва калонсолон аз тарафи фарзандону 

кӯдакон, иззати меҳмон, одоби сухан, хуфтан ва ғайра бо забони равон 

маълумот додааст. «Бибию бобоҳоямон қадри коғазпораро бо қимати нон 

баробар медонистанд… Бо суханҳои дилчасп ба кӯдакон нафъи китобро 

фаҳмонда, талқин бояд кард, ки китоб моро мехононад, меомӯзонад, кору касб 

ёд медиҳад» [160]. Аз ин маќола бармеояд, ки муаллиф роҳҳои ҷалб намудани 

насли наврасро ба китобхонӣ талқин менамояд. Дар мақола муаллиф дар асоси 

факту далел ва мушоҳида андешаҳои худро ба хонанда пешниҳод мекунад ва 

масъалаи доғи рӯзро баррасӣ кардааст. Дар ин мақола талаботи жанри мақола 

комилан риоя шудааст. 

Дар пешниҳоди жанрҳои таҳлилӣ олимону мактабшиносон Ҳ. 

Искандаров, Т. Атахонов, Х. Афзалов, М. Лутфуллоев аз солҳои аввали 

истиқлоли миллӣ дасти тавоно доштанд. Яке аз мақолаҳои проректори 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Хайрулло Афзалов 

«Оё мактабҳои олии ҷумҳурӣ ба ислоҳот ниёзманд нестанд?» ном дорад. 

Муаллиф ба таври муфассал мушкилоти соҳаи маорифро номбар карда, аз 

ҷумла, бори аввал масъалаи барномаҳои таълими мактабҳои олиро ба миён 

гузоштааст. Зикр мекунад, ки зиёда аз 40%-и соатҳо ба фанҳои ғайриихтисос 

дода шудаанд, ҳол он ки «мутахассиси оянда бояд 80%-и вақташро ба 

омӯзиши касби асосӣ ва 20 фоизро ба фанҳои дигар бахшад» [134]. Маълум 
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мегардад, ки ҳангоми таҳлили вазъи соҳа аз жанри мақола васеъ истифода 

кардааст. Муаллиф факту рақамҳоро дар муқоиса мавриди таҳлил қарор дода, 

мавқеи хешро дар самти ҳалли мушкилот мушаххас кардааст ва роҳҳои ҳалли 

онро низ нишон додааст. Ба андешаи Х. Афзалов, «бинои ягон мактаби олӣ ва 

маҳалли ҷойгиршавии онҳо ба истондорти ҷаҳонӣ рост намеояд. Биноҳои 

аксар мактабҳои олии ҷумҳурӣ хеле қадима ҳастанд ва дар наздикии кӯчаи 

мошингарду пурталотум сохта шудаанд» [134]. 

Зери рубрикаи «Таълиму тарбия аз дидгоҳи нав» мақолаҳои Ҳ. 

Искандаров «Таълими хусусӣ оё имкон дорад?» [122, 1992, 25 март] ва Р. 

Исмоилов, омӯзгор аз ноҳияи Ёвон «Дабистони шахсӣ, яъне чӣ?» [159] ба чоп 

расидаанд, ки дар онҳо масъалаи нав – ислоҳоти соҳаи маориф ва навгониҳои 

он ба миён гузошта шудааст. 

Соли 2006 теъдоди мақолаҳо афзуда, танҳо дар шумораи №3 (2006, 13 

январ), ки аз 16 саҳифа иборат аст, дар даҳ саҳифа аз жанрҳои таҳлилӣ 

истифода гаридааст ва бештари он мақола буда, 75%-и ҳаҷми умумии 

шумораро ташкил медиҳад. Аз ҷумла, дар навиштаҳои «Кӯшише, ҳиммате, 

масъулияте, эй устодон!»-и Х. Асозода – ректори ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 

«Ноларо ҳарчанд мехоҳам, ки…»-и С. Зоҳидова – муовини мудири мактаби 

байналмилалии шаҳри Душанбе талаботи жанри мақола риоя шудааст. Х. 

Асозода масъалаҳои таълиму тарбия дар мактабҳои олиро таҳлил намуда, 

изҳор намудааст: «Дар донишгоҳи омӯзгорӣ шакли анъанавии имтиҳонҳо 

созгор аст» ва хулоса кардааст, ки: «бо дастгирии Сарвари давлат мехостем, ки 

ин донишгоҳ дар системаи маорифи ҷумҳурӣ ягона мактаби олии омӯзгорӣ 

эътироф гардад» [124]. 

Соли 2004 таҳти рубрикаи «Минбари озод: Розҳо ва ниёзҳо» мақолаҳо 

мунтазам ба нашр расидаанд. Мақолаи доктори фанни биология Ваҳҳоб 

Бобоҷонов бо номи «Интихоби нодурусти касб бар зарари давлат аст» ҷолиби 

диққат мебошад. Ҳадафи муаллиф ин аст, ки дар интихоби касб волидони 

муҳассилин бо омӯзгорону устодон ҳамкорӣ кунанд, вагарна натиҷаи нек ба 

бор намеояд. Дар бораи сифати китобҳои дарсӣ низ муаллиф андешаҳои 
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саривақтӣ пешниҳод намудааст, ки ин масъала аз ҷониби дигар муаллифон низ 

баррасӣ шудааст: «Вале аксари ин китобҳои дарсӣ дар асоси китобҳои дарсии 

даврони Шуравӣ бо баъзе тағйироту иловаҳо навишта нашр шудаанд» [141]. 

Яке аз хусусиятҳои ин рубрика ошкорбаёнӣ аст. Омӯзгор аз ноҳияи Ҳисор 

Ҳакималӣ Назаралиев дар мақолаи «Талх аст, вале ҳақ аст» ба яке аз 

мушкилоти касби омӯзгорӣ – тафтиши дафтарҳо ва додани ҳаққи он таваҷҷуҳ 

намуда, ба хулоса омадааст, ки «… ба муаллим на аз рӯйи соат, балки аз рӯйи 

шумораи дафтарҳо ҳақ дода шавад» [190]. 

Соли 2006 зери рубрикаи «Барномаи амали маориф» чандин мақола нашр 

шудааст. «Фонди гардон ва масъалаҳои дигари китобҳои дарсӣ»-и Н. Бобоев 

ва Р. Назаров аз ҷумлаи он мебошад, ки дар хусуси беҳбуд бахшидани сифати 

чопи китобҳои дарсӣ ва дарёфти маблағ барои чопи онҳо баҳс мекунад. 

Муаллифон таъкид кардаанд, ки «табъу нашри китобҳои дарсӣ бояд бо низоми 

муайян дар асоси стандартҳои ҷаҳонӣ ҳам мазмунан ва ҳам шаклан ба тарзи 

олӣ сурат гирад» [122, 2006, 3 феврал]. Ректори ДҶТИБКСМ Ҳ. Бобоев дар 

мақолаи «Омилҳои муайянкунандаи сифати таълиму тарбия» пешниҳод 

кардааст, ки «дар барномаи маблағгузории давлатӣ ҳарчи бештар шаклҳои 

алтернативии мублағгузориро бояд истифода кард. Ҷорӣ намудани таҳсилоти 

пулакӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, истифодаи даромад аз хоҷагиҳои 

ёрирасон… ва ғайраҳо метавонанд то андозае мушкилоти молиявии соҳаро 

ҳал намоянд» [142]. Мақолаи таҳлилии омӯзгорони ДДК ба номи 

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ С. Каримов ва М. Иззатова «Як балоҳо сад бало 

оваранд» [163] оид ба роҳҳои тарбияи фарзандон баҳс мекунад. 

Дар мақолаи «– Чӣ ҳол дорӣ? – Мисли порсола» (2006, 17 ноябр) сухан 

дар бораи вазъи таълим дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ меравад. Мақолаи 

мазкурро метавон аз таҷрибаи аввалин оид ба таҳлили вазъи соҳа дар минтақа 

арзёбӣ намуд. Дар он зикри рақамҳо зиёд буда, таҳлили амиқи соҳа камтар 

мушоҳида мешавад.  

Шеваи таҳлили масъалаҳои маориф торафт амиқу жарфтар мегардад. 

Намунаи он мақолаи П. Гулмуродзода «Гӯям мезананд» мебошад, ки оид ба 
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роҳҳои ислоҳоти соҳаи маориф баҳс кардааст. Муаллиф дар мавриди 13 

пешниҳоде, ки ноиби ректори Донишгоҳи технологии Тоҷикистон Н. Шоев 

(2006, 1 сентябр) изҳори назар кардааст ва татбиқи онҳоро дурусту саривақтӣ 

донистааст: «То замоне ки сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти 

ҳамагонӣ дуруст нашавад, дар хусуси беҳ гардидани толибилми мактаби олӣ 

ҷойи баҳсу мунозира нест… Дар мактабҳои олии ҷумҳурӣ ислоҳот бояд аз 

таҷдиди назар ба сохтори донишгоҳҳо шурӯъ шуда, аз кафедраҳои такрор ва 

бебунёди илмӣ сарфи назар бояд кард» [149].  

Дар шумораи №2 (2007, 12 январ) мақолаҳои «Кӯдакистон ҳотаи шахсӣ 

шуд», «Мактаб ҷойи бизнес нест», «Ба муаллим ҷабр накунед», «Як бому ду 

ҳаво» ва ғайра ҷой дода шудаанд, ки аз бештар гардидани навиштаҳои таҳлилӣ 

иртибот мегирад.  

Аз таҳлилу баррасиҳо бармеояд, ки муаллифон дар навиштаҳои хеш 

ақидаҳои хешро дар асоси факту далелҳо таҳлил намуда, андешаҳои ҷолибу 

судмандро ироа кардаанд, ки хоси мақола мебошад. Ба таъбири И. Усмонов, 

«ақида+факт+факт+таҳлил= мақола» [107, с. 84] ба ҳисоб меравад. 

Табсира низ жанри таҳлилӣ буда, оид ба хусусиятҳои он муҳаққиқ И. 

Усмонов гуфтааст, ки дар он «ақидаи касе дар хусуси воқеае инъикос меёбад. 

Дар табсира таҳлили ҷузъӣ ниҳоят муҳим аст, вай барои исботи фикре зарур 

аст» [107, с. 83]. Дар нашрияи «Омӯзгор» жанри табсира кам ба назар мерасад. 

Муҳаққиқ И. Усмонов вобаста ба тафовути луқма ва табсира зикр кардааст: 

«Дар масъалаи муносибат ба воқеаи нав ин ду жанр ҳамсонанд, аммо дар 

муносибат ба он аз ҳам тафовут доранд. Луқма онро (воқеаи навро – Н.Н.) 

киноя кардан мехоҳад, табсира онро фаҳмондан мехоҳад» [107, с. 83]. 

Навиштаи рӯзноманигор М. Рустам «Як сабақи нависандагӣ»-ро метавон ба 

жанри табсира дохил кард. Дар он зимни ёдоварӣ аз адиби маъруфи ҷаҳон 

Габриэл Гарсиа Маркес масъалаҳои адабиёт, мушкилоти таълиму тарбия, 

ҷаҳонбинӣ, ҳаёти маънавии аҳли ҷомеа баррасӣ шудааст. Маълум мешавад, ки 

Г. Маркес ҳанӯз дар даврони наврасӣ аз тариқи тестӣ ба литсей дохил 

шудааст, яъне, чунин усули имтиҳон, ки аз соли 2014 дар ҷумҳурии мо оғоз 
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ёфт, дар Колумбия ҳанӯз солҳои чилуми асри бист роиҷ будааст. Сипас дар 

бораи чӣ тавр асарҳои гуногуни илмии сатҳи ҷаҳонӣ, ҳатто асосгузорони 

марксизм-ленинизм, равоншиносони маъруф, чун Фрейдро хондани 

муҳассилини колумбиягӣ сухан меравад. Таъкид шудааст, ки «баъзе паҳлӯҳои 

ислоҳоти соҳаи маориф, аз ҷумла, усули тестӣ ва низоми нави кредитиро зери 

суол гузоштани собиқадори маориф (Баён Раҳимов – Н.Н.), ҳама 

донишмандони мо ба ӯ часпиданд» [221]. Ҳадафи шарҳи мазкур аз он иборат 

аст, ки ҳама гуна навовариро бо мулоҳиза ва имкониятҳои маҳал бояд сар 

кард, на тақлиди кӯркӯрона.  

Яке аз масъалаҳои муҳиме, ки дар нашрия мавриди инъикос қарор 

гирифтааст, ин ҳаёти иҷтимоии донишҷӯён ва таъмини онҳо бо хобгоҳ 

мебошад. Маълум аст, ки аксарияти хобгоҳҳо дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ 

вайрану валангор ва фаромӯш шуданд. Аз соли 2006 ташкилотҳои дахлдори 

соҳаи маориф ба ин масъала таваҷҷуҳ зоҳир карданд ва дар як муддати кӯтоҳ 

мушкилоти таъмини донишҷӯён ба хобгоҳ бартараф гардид. Яке аз 

навиштаҳои аввалини таҳлилӣ «Рӯ ба хобгоҳ»-и М. Рустам мебошад. Дар он 

ҳолати хароби хобгоҳҳои донишҷӯён зимни як тафтиши ҳайати комиссияи 

махсуси Кумитаи иттифоқи касаба кормандони соҳаи маориф ошкор 

гардидааст. Ба андешаи муаллиф, «вақтҳои охир чунин мушоҳида мешавад, ки 

бовари донишҷӯён ба хобгоҳ ҳамчун хонаи дувум зиёд мегардад. Аз ин рӯ, 

маъмурият, ташкилотҳои ҷамъиятии муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро 

лозим меояд, ки таваҷҷуҳро ба хобгоҳҳо зиёд намоянд» [222]. 

Тақриз яке аз жанрҳои таҳлилии маъмулии матбуот маҳсуб меёбад. Дар 

бораи шинохт ва махсусияти жанри тақриз муҳаққиқони шинохтаи русу тоҷик 

М. А. Морозов, С. А. Корнилов, Ю. А. Крикунов, В. В. Воровский, В. М. 

Горохов, М. С. Черепахов, А. Г. Черепахов, А. Г. Бочаров, В. И. Баранов, Ю. 

И. Суровтсев, Б. А. Стрелтсов, С. Табаров, А. Саъдуллоев, И. Усмонов, П. 

Гулмуродзода, М. Муродов ва дигарон пажуҳишҳои арзишманд анҷом 

додаанд.  
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Муҳаққиқ М. Муродов тақризро чунин тавзеҳ додааст: «Тақриз жанрест, 

ки дар қолаби он асарҳои адабиёти бадеӣ, санъат, осори илмӣ, сиёсиву 

ҷамъиятӣ ва дигар илму ҳунар, ки нав таълиф шуда дорои моҳият ва аҳамияти 

иҷтимоиву эстетикианд, мавриди баҳс қарор мегиранд, тариқи таҳлил нафосат 

ва қабоҳати онҳо нишон дода мешавад» [58, с. 136]. Ҳамчунин, ба таъбири 

муҳаққиқи мазкур, «Дар маҷаллаи «Шуълаи инқилоб» (1919-1921), ки дар 

роҳи ба омма шинос намудани адабиёти навини тоҷик қадами аввалинро 

гузоштааст, низ дар шакли жанри тақриз асаре ё китобе мавриди таҳлил ва 

ташвиқу тарғиб қарор нагирифтааст. Аммо нахустин падидаҳои муаррифии 

китоб аз ҳамин маҷалла шурӯъ мешавад» [51, с. 10]. 

Дар нашрияи «Омӯзгор» жанри тақриз мавқеи махсусро дорад. Дар он 

асарҳое мавриди таҳлилу баррасӣ қарор мегирад, ки ба соҳаи маориф ва илму 

адаб алоқамандӣ доранд. Дар зер намунае аз онҳоро меорем: «Китоби варзиши 

ақл» 2004, 16 апрел), «Илм, муъҷиза ва ҳақиқат» (2010, 15 январ), «Давр даври 

физика» (2010, 5 феврал), «Шеър маърифати воқеият» (2010, 2 апрел), «Аз 

ташхиси касбӣ то иҷтимоӣ» (2010, 13 август), «Таҳқиқоте дар сухансанҷӣ» 

(2010, 13 август), «Истиқлолият ва забони миллат» (2013 4 октябр) ва ғайра.  

Бояд гуфт, ки жанри тақриз дар замони соҳибистиқлолӣ дар нашрия 

вусъати тоза пайдо кард, ки аз чанд ҷиҳат вобаста аст. Ин омил ба рушди 

техникаву технология ва зиёд гардидани теъдоди муассисаҳои олии касбӣ ва 

дар ин замина таълиф гардидани асарҳои зиёди илмӣ, таълимӣ, методӣ, адабӣ 

ва амсоли инҳо заминагузор гардидааст.  

Масалан, дар тақризи омӯзгорон У. Чориев, А. Нишонов «Китоби 

варзиши ақл» китоби «Масъалаҳои шавқовари математикӣ» (Душанбе, 2004) 

мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар навишта зина ба зина ҳамаи бобҳои 

китоб таҳлил шудааст. Муаллифон таъкид кардаанд: «Китоб аз 14 боб ва 

қисми ҷавобҳо, ки дар он мисолу масъалаҳо оварда шудаанд, иборат аст» 

[242]. Ба таъбири А. Саъдуллоев, «тақриз иттилоъ аз рӯи иттилоъ аст, вале 

иттилоест, ки маълумоти аввалро пурра ва фаҳмо месозад, хонанда ва 

сомиинро бо он дилгарм менамояд» [94, с. 82]. Ҳамин гуфтаро дар идомаи 
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тақризи боло метавонем пайдо кунем: «Маводи дар китоб гирдовардашуда 

имконият медиҳанд, ки таваҷҷуҳу кӯшишу ғайрати хонандагони мактабҳо ва 

дониҷӯён нисбат ба омӯзиши фанни риёзиёт зиёд гардад. Ҳамаи натиҷаҳои 

фикррониҳо ва хулосабарориҳо ба варзиши ақл такон бахшида, ба пешравии 

дониши хонандагон ёрӣ мерасонанд» [242]. 

Яке аз жанрҳои дигари таҳлилии публитсистика, ки дар нашрияи 

«Омӯзгор» истифода шудааст, мактуб ё худ нома ба ҳисоб меравад. Дар 

ҳафтанома гоҳ-гоҳе мактубҳои хонандагон ба нашр мерасад. Зимни таҳлилу 

баррасии нашрия аз жанри мактуб теъдоди ками навиштаҳоро дарёфтем. Бояд 

гуфт, ки муҳаққиқони тоҷик, аз ҷумла, А. Саъдуллоев, И. Усмонов, А. 

Нуралиев, М. Муродов, П.Гулмуродзода, М. Нарзиқул, Б. Шукруллоев дар 

заминаҳои таърихии пайдоиш, моҳият ва муҳтавои номаҳои бостонию адабӣ, 

хусусияти жанрии мактуб ва навъҳои он, шакл, сохт, вижагӣ ва муҳтавои 

мактубҳои публитсистӣ таҳқиқотҳои илмӣ анҷом додаанд.  

Муҳаққиқ Б. Шукруллоев дар монографии худ «Мактуб ҳамчун жанри 

публитсистӣ» (2013) ташаккулу инкишофи жанри мактубро «дар матбуоти 

охири солҳои 1940 ба баъд» [118, с. 55] арзёбӣ кардааст. Муҳаққиқ М. 

Муродов навиштааст, ки мактуб «жанри публитсистиест, ки ҳиссиёт, фикр, 

андеша ва ... дарди нигорандаро доир ба ин ё он масъалаи муҳим ... фаро 

мегирад» [58, с. 166]. Яке аз вижагиҳои мактуб «хусусияти иҷтимоӣ доштани 

он аст, яъне манфиатнок будани муҳтавои он барои одамон» [107, с. 85]. Дар 

мактубҳое, ки дар нашрия «Омӯзгор» чоп шудаанд, асосан, мавзуи онҳо ҷалби 

насли наврас ба донишомӯзӣ мебошад. Аз ҷумла, дар мактуби «Ёдатон бо 

ман», ки зери рубрикаи «Нома аз Амрико» чоп шудааст, бо як эҳсоси 

масъулият андешаи худро перомуни рушду инкишоф бахшидани илм ва 

баланд бардоштани сатҳу сифати таълим баён кардааст: «Гоҳо ба андеша фурӯ 

меравам, ба ҳамсолони хориҷиам дида дӯхта, ҳавасам меояд ба зисту зиндагии 

онҳо. Орзу мекунам, ки кош, дар Тоҷикистон мо ҳамчунин шароитҳо муҳайё 

бошанд барои таҳсил, барои донишомӯзии ҷавонон. Кош, рӯзе фаро расаду 

тоҷикбачагон ба ҷои мошиншӯиву испанддудкунӣ аз пайи таҳсили илм 
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шаванд. Ҳарчанд бо кӯшишу талошҳои марди фарзона, Президентамон 

Эмомалӣ Раҳмонов зиндагӣ рӯ ба беҳбудӣ ниҳодааст, боз меҳнат мебояд кард» 

[241]. 

Аз ин матн маълум мегардад, муаллифи мактуб бо эҳсосоти баланд 

шароити таҳсили мактабиёни кишвари хориҷиро ва бо Тоҷикистон муқоиса 

мекунад. Чи тавре ки муҳаққиқ Б. Шукруллоев зикр кардааст: «Мактуб ҳамчун 

жанр дар тамоми давраҳои таърихи матбуот ... муҳимтарин хусусияти номаи 

публитсистӣ – муколамаи ошкоро ва боварибахш бо номагир (хонанда)-ро 

ҳифз кардааст» [117, с. 55]. 

Дар идома ҳамчунин муаллифи мактуби «Ёдатон бо ман» 

миннатдориашро ба устодонаш расонидааст, ки дар роҳи илмомӯзӣ ва 

донишҷӯ шудани ӯ саҳми босазо гузоштаанд.  

Навиштаҳои «Қарсак аз ду даст мешавад» (2010, 23 апрел), «Омӯзгор 

пайвандгари имрӯзу фардост» (2013, 4 октябр) ба жанри мактуб иртибот 

доранд.  

Дар маводу матолиби таҳлилӣ нигоштаҳои мусавварро яке аз шаклҳои 

назаррас ва ҷолиби нашрия донистан мумкин аст. Дар саҳифаҳои «Омӯзгор» 

солҳои охир бо чунин сабку шева таълиф намудани маќолаю мавод зиёд ба 

мушоҳида мерасад. Бояд гуфт, ки ин тарзи навишт диққати хонандаро зуд ба 

худ ҷалб мекунад.  

Тавассути жанрҳои гуногуни таҳлилӣ (мақола, суҳбат, табсира, мактуб ва 

ғайра) масъалаҳои ислоҳоти соҳаи маориф, низомҳои нави таҳсил; 

маблағгузории сарикасӣ, кредитӣ, тестӣ, салоҳиятнокӣ, фарҳанги техникӣ, 

таҳсилоти томактабӣ, олии касбӣ, ибтидоии касбӣ, хобгоҳҳои донишҷӯён, 

китобу китобхона, маънавиёти хонандагону донишҷӯён ва ғайра мавриди 

таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. 
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3.3. Тасвири симои омӯзгори эҷодкор дар  

жанрҳои лавҳа ва очерк 

 

Ба гурӯҳи жанрҳои публитсистӣ-бадеӣ лавҳа, очерк, сафарнома, эссе, 

памфлет, фелетон, пародия, эпиграмма дохиланд. Дар жанрҳои мазкур 

ҳангоми баён образнокӣ, тасвир, услуб, сабк ва дигар санъатҳои таъсиргузори 

бадеӣ муҳим мебошанд. Ба таъкиди И. Усмонов, «дар ин жанрҳо бадеият ва 

публитсистика дар дохили якдигаранд» [107, с. 88]. Муҳаққиқони тоҷик 

хусусиятҳои асосӣ ва фарқкунандаи лавҳаю очеркро мушаххас кардаанд: «Дар 

жанрҳои публитсистика бояд қаҳрамонҳо аниқ, ҷойи кору зиндагиашон 

муайян бошад. Лавҳа ҳам, ки жанри журналистика аст, бояд ба ҳамин талабот 

ҷавоб диҳад» [107, с. 88]. Дар лавҳаҳое, ки дар саҳифаҳои нашрияи «Омӯзгор» 

ба нашр расидаанд, ин талаботи жанр риоя шудааст. «Эҷоди лавҳа танҳо бо 

дарёфти мавзуъ муяссар намегардад. Мавзуъ бояд тасвир шавад» [58, с. 182]. 

Муҳаққиқон зикр кардаанд, ки дар лавҳа «фалонӣ одами нағз» гуфтан даркор 

нест, балки ҳолатеро навиштан ё тасвир кардан лозим аст, ки нағз будани ӯро 

исбот кунад… Мутаассифона, баъзан мухбирон шахси арзанда будани 

қаҳрамонашонро таъкид карданӣ шуда, ибораҳои «пешқадами истеҳсолот», 

«дорандаи ордени…» ва ғайраро қатор мекунанд» [58, с. 90]. «Лавҳа 

нигоштаест, ки дар асоси лаҳзаи ягона, гуворо ва муассиру ибратбахш эҷод 

гардидааст» [58, с. 181]. 

Жанрҳои публитсистӣ-бадеӣ, аз ҷумла, лавҳа ва очерк дар саҳифаҳои 

нашрияи «Омӯзгор» мавқеи асосӣ доранд. 

Лавҳа дар қиёс бо дигар жанрҳои журналистикаи замони Шуравӣ 

ҷавонтарин ба ҳисоб меравад. Он як шакли маҳдудтари очерк буд, ки 

мустақил гардид ва дар саҳифаҳои матбуот серистеъмол гашт. Муаррифӣ 

кардани қаҳрамонҳои лаҳзавӣ, ки дар майдонҳои меҳнат зуд-зуд аз худ намо 

медоданд, танҳо дар доираи жанри лавҳа меғунҷиданд. Чунин баҳогузорӣ 

маънои таъсиргузор набудани жанри лавҳаро надорад. Идеологияи замони 

Шуравӣ тарбияи инсонро дар олами маънавии хос дар мадди аввал қарор 
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медод ва дар баробари очерк ин вазифаро дар қолабу чаҳорчӯбаи хос жанри 

лавҳа ба дӯш дошт. Ҳамин аст, ки маъмултарин навъи лавҳа шакли портретии 

он мебошад, ки дар гузашта, баъзан бо истифодаи суратҳо нашр мегардиданд, 

ки онро фото-лавҳа низ мегуфтанд. Муҳаққиқон Г. Лазутина ва С. Распопова 

чунин навъи лавҳаро “фотопрезентатсия” [40, с. 121] мегӯянд. Лавҳа самт ва 

таъиноти якнавохт надорад ва дар баробари тавсифи як чеҳра проблемаи 

муайяни рӯзро низ баррасӣ менамояд. «Лавҳа ба таври васеъ дар саҳифаҳои 

нашрияҳои ноҳиявию шаҳрӣ бо ҳаҷми кӯтоҳи худ истифода мешавад» [28, с. 

313]. Дар охири солҳои шастуми асри гузашта, «жанре бо номи лавҳа 

муваззаф буд, ки бо ҳузури муаллиф чеҳраҳоро аз ин майдонҳо дар саҳифаҳои 

нашрияҳои вилоятиву ноҳиявӣ кашф созад» [28, с. 313]. 

Маълум, ки «лавҳа тасвири ҳаёти одам аст» [107, с. 93] ва ин таъинот 

қолаби жанри лавҳаро нигоҳ доштааст. Таҳлилу пажуҳиш собит намуд, ки аз 

оғози таъсисёбии нашрияи “Омӯзгор” лавҳа аз серистеъмолтарин жанрҳои 

публитсистию бадеӣ мебошад ва дар замони соҳибистиқлолӣ низ ин анъана 

нигоҳ дошта шудааст ва мунтазам оид ба хидматҳои шоистаи аҳли маориф ва 

омӯзгорони пешқадаму ботаҷриба лавҳа ба нашр мерасад.  

Аз пажуҳишҳо ба ин хулоса расидан мумкин аст, ки аз соли 2000-ум 

инҷониб оид ба корномаҳои омӯзгорон лавҳаҳои зиёд чоп шудааст. Хусусан, 

лавҳаҳои А. Муродӣ «3х3=9» (2002, 19 июл), «Қиссаи рӯзномаи таршуда» 

(2002, 8 август), «Панҷ гуфтор аз як омӯзгор» (2002. – 27 сентябр), А. Азиз, Ф. 

Холбек «Ҳокими Девдара» ва М. Ҳайдаршо «Пули ҳалоли муаллим» (2003, 16 

май) ба талаботи жанри мазкур ҷавобгӯ буда, дар ёду зеҳни хонандагон 

мемонанд ва меҳру муҳаббати хонандагонро ба касби омӯзгорӣ афзун 

менамоянд. Дар қатори чунин лавҳаҳои ҷолиб, навиштаҳои хушк ва фарогири 

факту рақам низ зиёданд, ки муаллифонашон танҳо бо як-ду ҷумла тасвири 

бадеии такрор иктифо намудаанд. Дар шумораҳои №40-41, (2003, 3 октябр), ки 

ба муносибати Рӯзи омӯзгор дар 16 саҳифа чоп шудааст, якбора 23 навишта, аз 

ҷумла, «Пешаи худро накардам пеши по», «Мароми зиндагӣ», «Аз мактаббозӣ 

то мактабсозӣ», «Чароғи зиндагиафрӯз», «Тӯшаи умри ӯ падар аст», 
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«Равшангари қалбҳо», «Муаллиме аз Шаҳристон», «Аз ӯ мефахрем», 

«Некном», «Ҳидоятгари ҳаёт» ва ғайра лавҳаҳо чоп шудааст, ки зиёда аз 90 

дарсади ҳафтаномаро ташкил медиҳад. 

Навиштаи хонандаи мактаби миёнаи №98 шаҳри Душанбе М. Пайванд 

«Дарсаш ҳама панд аст», ки дар бораи устодаш Гулрӯ Қурбонова ҳикоят 

мекунад, ба талаботи жанри лавҳа ҷавобгӯ мебошад. Муаллиф менигорад: 

«Вақте ки муаллима ба баёни мавзуи нав шурӯъ мекунад, бемуҳубот ҳама 

гӯшу ҳуш мешаванд. Гӯё дар тамоми мактаб овози хушу гуворои муаллима 

садо медиҳад, сухан, ки аз арши барин омадааст, гӯё боз ба туфайли 

муаллимаи мо дар макони худ ҷойгузин мешавад» [203]. Тавре мебинем, 

муаллиф раванди дарси муаллимаро тасвирнигорӣ кардааст ва лаҳзаи 

дарсдиҳии муаллимаро бо суханҳои дилчаспу меҳрбор гуфтааст.  

Рӯзноманигор А. Муродӣ дар таълифи лавҳа маҳорати баланд дорад, ки 

«Боғи директор» намунаи хуби он мебошад. Дар он перомуни фаъолияти 

сарвари мактабе ҳикоят мекунад, ки бо ташаббуси ӯ дар мактаб боғ ташкил 

шудааст. Дар лавҳа лаҳзаҳои таъсирбахшро мушоҳида кардан мумкин аст: 

«Ҳатто рӯзҳои истироҳатро низ он ҷо мегузаронад; бехи ниҳолаконро нарм 

месозад, алафҳои бегонаро меканад ва баъзан… муддате ниҳолаконро 

навозиш намудаву бо онҳо меҳрубонона гуфтугӯ ҳам мекунад» [181]. 

Калимаву ифодаҳои «ниҳолакон», «меҳрубонона» ва монанди инҳо бадеияту 

ҷазобияти навиштаро баланд бардоштаанд.  

А. Муродӣ дар лавҳаи «Ифтихор дорам, ки омӯзгорам» фаъолияти 

Ҷамила Ризоматова – омӯзгори забони русии яке аз мактабҳои шаҳри 

Қӯрғонтеппаро ба тасвир кашидааст. Яке аз лаҳзаҳои ҷолиби лавҳа 

воридшавии Президенти мамлакат ба синфхонае, ки қаҳрамони лавҳа дарс 

медиҳад, мебошад: «Президент аз муаллима низ ҳолу аҳволпурсӣ карданд ва 

изҳори сипос намуданд, ки шогирдонаш чунин фаъолу ҳушёру бедоранд ва 

хоҳиши фаровон ба таҳсил доранд… Албатта, дар ин самт кӯшишу заҳмати 

шумо зиёд аст» – гуфтани Президент муаллимаро хеле рӯҳбаланд сохт» [183]. 
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Дар соли 2007 лавҳа дар нашрия хеле кам ба назар мерасад. Дар шумораи 

№5 (2007, 2 феврал) зери рубрикаи нави «Чеҳраи устод» лавҳаи «Дуои пири 

хирад» дарҷ ёфтааст, ки дар бораи омӯзгори собиқадор аз шаҳри Истаравшан 

А. Олимов сухан меравад. Ҳамчунин, навиштаҳои «Шефтаи забондонӣ»-и А. 

Партав дар бораи омӯзгор З. Боваршоева аз шаҳри Норак (2007, 30 ноябр), 

«Родмарде аз Умарак» дар бораи омӯзгори собиқадор аз Дарвоз (2007, 7 

декабр) ба табъ расидаанд, ки наметавон онҳоро ба жанри лавҳа дохил намуд.  

Рӯзноманигор Гулрухсор Муродӣ дар лавҳаи «Шахси бегонаи дӯст» 

(2010, 20 август) симои омӯзгори собиқадор аз ноҳияи Ёвон Шариф Қуловро 

чунин ба риштаи тасвир кашидааст: «Дарсҳои он кас тавонбахшу хотирмону 

дилнишин буданд ва ин дар солҳое буд, ки забони модарии тоҷикро басо касон 

писанд намекарданд, залилу хор медоштанд, аммо барои муаллим Шариф 

Қулов ин забони азизи биҳиштӣ ба шумор мерафту шогирдонро бо муҳаббат 

ба ин забон тарбият медод» [186]. 

Воқеан ҳам, дар ин лавҳа як лаҳзаи дарси устод бо тобишу ҷумлаҳои 

меҳрбор иншо гардидаву ҳамчун донандаи хуби забону адабиёти тоҷик будани 

муаллим Шариф Қуловро барои хонанда ҷило медиҳад. Муаллиф менигорад: 

«– Азизонам, имрӯз вазифа навиштани иншо дар мавзуи озод. То ин вақт чанд 

иншое навиштем, мавзуъҳояшон ҳама аз китобҳои дарсии адабиёт буданд. 

Ҳоло акнун худатон эҷод мекунед… 

Дар синф байни мо баҳс хест. Гурӯҳе мехост дар васфи модар нависад, 

гурӯҳи дигар мехост аз одоб ҳарф занад. Савумӣ меҳнатро васф кунад. Хулоса, 

ҳар касу ҳар чӣ. Дидем, ки намешавад, аз худи муаллима хоҳиш кардем, 

мавзуеро пешниҳод намояд. Ӯ чун ҳамеша бо табассуми хоси худаш гуфт: 

– Бачаҳо, агар ман ба ҷои шумо мешудам, иншои авваламро ба каси дуру 

наздик, бегонаю хеши мушфиқ, сахтгиру нармдил, яъне нармдил ба устодам 

мебахшидам, ба оне, ки барои кору рафтори ноҷоям сарзаниш мекунад, барои 

корҳои андаке хубам раҳмату офарин мегӯяд. Биёед, дар мавзуи «Устоди 

дӯстдоштаи ман» ин дафъа иншо бинависем» [186]. 
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Аз ҷараёни навиштани иншо аён мегардад, ки ин ҷо муаллиф кӯшиш 

намудааст, ки қаҳрамони иншои «Устоди дӯстдоштаи ман», омӯзгори варзида 

Шариф Қуловро тасвир кунад. Хонандагон ҳамагӣ дар бораи Шариф Қулов 

иншо менависанд: «Дар дарси навбатии адабиёт иншоҳои мо маврди 

муҳокима қарор гирифт, сабаби қаҳрамони иншои мо гардидани Шариф 

Қулов, ки ба мо низ ҳаққи устодӣ дошт, маълум. Охир, муаллими мо ҳама 

гапро гуфт-ку. Албатта, ҳар кас бо тарзи худ навишта иншоро, вале дар ҳамаи 

онҳо чизи умумие, ки эҳсос мегардид, муҳаббату эътиқоду ҳурмат буд 

нисбати ин марди роҳнамо ва дастгири шогирдон» [186]. 

Дарвоқеъ, аксари муҳаққиқон се навъи лавҳа – портретӣ, проблемавӣ ва 

лирикиро ҷудо намудаанд. Дар меҳвари лавҳаи портертӣ симои ашхоси 

гуногун ва намунаи дигарон меистад. Дар нашрияи «Омӯзгор» асосан лавҳаҳо 

аз ҳаёти шахсони донишманд ва фидоиёни маориф чоп мегардад, ки аксаран 

лавҳаи портретӣ мебошанд.  

Дар ҳамин як порча аз лавҳаи фавқуззикр портерти омӯзгор Шариф 

Қулов барои хонанда равшан мегардад: 

«Муаллим (Шариф Қулов – Н.Н.) ҳарчанд сахтгир буданд ва дар ҳар дарс 

5-6 байт шеъри азёдкарда мепурсиданд ва тозаву буррову боҳикмат ҳарф 

заданро бо забони тоҷикӣ талаб мекарданд. Дарсҳои он кас таконбахшу 

хотирмону дилнишин буданд. Ва ин дар солҳое буд, ки забони модарӣ – 

тоҷикиро басо касон писанд намекарданд, залилу хор медоштанд, аммо барои 

муаллим Шариф Қулов ин забони азизи биҳиштӣ ба шумор мерафту 

шогирдонро бо муҳаббат ба ин забон парвариш ва тарбият медод… 

– Ва агар шумо низ ҳимматро баланд кунед ва талоши бештар зоҳир 

созед, ба баландиҳои баланд мерасед, фарзандони азиз!» [186]. 

Дар ҳамин лавҳа симои ботинии қаҳрамон кушода шудааст ва муҳаққиқ 

М. Муродов ин нуктаро тақвият мебахшад: «Мақсади он (лавҳаи портретӣ – Н. 

Н.) аз хислати неки инсонии шахси муайян нақл кардан мебошад. Аммо нақл 

ва тасвир танҳо ҷиҳатҳои зоҳирӣ, унсурҳои тарҷумаиҳолиро набояд фаро 

гирад. Баръакс, бештар ба симои ботинии шахс эътибор бояд дод» [58, с. 184]. 
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Зери рубрикаи «Лавҳа» навиштаи Э. Хушвахт бо номи «Дили ҷавони 

марди пир» (2011, 4 ноябр) бо тасвири лаҳзаи ҷолиб оғоз меёбад: «Садои 

кушодани дар ба гӯш расид. Марди миёнақаде соҳиби утоқро ҳолпурсӣ кард. 

Баъд дари дигаронро кушоду боз ҳам ҳолпурсӣ оғоз намуд. Дари севумин… 

Ва дари чорумин… Ниҳоят ба ақиб гашту вориди утоқи худ гардид…» [235]. 

Сипас, муаллиф хонандаро бо қаҳрамонаш шинос кардааст. Маҳмуд Ғиёсов, 

методисти шуъбаи маорифи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, омӯзгори физика аст 

ва вобаста ба ин ба шогирдонаш қонунҳои табииро дар зиндагии душвори 

инсон шарҳ медиҳад, онҳоро ба роҳи рост раҳнамун мекунад. Ба қавли 

муаллиф, «инро бе мушкилӣ ба даст овардан метавон, агар устоде чун Маҳмуд 

Ғиёсов дошта бошем» [235]. 

Дар нашрия бо мақсади инъикоси симои омӯзгорони эҷодкор соли 2012 

рубрикаи нави «Чеҳраҳои мондагор» созмон дода шудааст. Лавҳаи аввалин 

дар ин рубрика «Умре дар талош»-и рӯзноманигор Ш. Раҷабзода мебошад, ки 

дар бораи кору зиндагии омӯзгори химия аз ноҳияи Совет (ҳоло ноҳияи 

Темурмалик – Н. Н.) Ғанӣ Сафаров сухан меравад. Муаллиф навиштаашро 

чунин хотима бахшидааст: «Бигузор таманноҳои устод ҷомаи амал пӯшанд ва 

рӯзгори муаллимон беҳтару хубтар гардад» [2013]. Ба таъбири муҳаққиқ И. 

Усмонов, «аксар матнҳои очеркмонанд, ки имрӯз дар журналистикаи мо 

намудор мешаванд, ҳамон равиши нақлиро доранд» [107, с. 103]. Мавсуф 

барои исботи фикри хеш дуруст зикр мекунад, ки лавҳаю очеркҳои имрӯз аз 

чанд қисмати шахшудамонда иборатанд: лаҳзае аз фаъолият, сипас, тарҷумаи 

ҳол, мукофотҳо, фарзандон, давомдиҳандагони кор ва ниҳоят ягон таманно ё 

хоҳиши муаллиф.  

Хушбахтона, бештари омӯзгорон эҷодкоранд, дар таълифи мақола, шеъру 

таронаву ҳикоя ва дар сохтани асбобу ашёи таълим, усулу методҳои рангини 

дарсдиҳӣ аён мегардад. Заррина Норова, директори муассисаи таълимии 

рақами 10 аз ноҳияи Рӯдакӣ аз ҷумлаи омӯзгорони эҷодкорест, ки дар лавҳаи 

Ш. Раҷабзода «Дил ёбу қанд хӯр» хеле хуб тасвир ёфтааст. Дар ин лавҳа, ки аз 

5 қисм борат аст, муаллиф аз шиносоии аввалини ғоибонааш бо қаҳрамон, 



 160  
 

таърихи таълиф гардидани мақолаи З. Норова оид ба омилҳо ва манфиати 

иттиҳодияҳои методӣ нақл кардааст. Дар тасвири лаҳзаҳои гуногуни 

фаъолияти корӣ симои омӯзгор равшан мегардад: «Дар сухану баёни андешаи 

вижаи Заррина оҳанги рӯҳбаландию шавқ ва эҳсоси тавонмандию неруи 

баланди зеҳнӣ ва ранҷ бурдану заҳмат кашиданҳо ошкоро ҳувайдо 

мегардид…То ин дам се маҷмуаи таронаҳо ва ду дастури методии муаллима 

нашр гаштааст» [214]. 

Аз таҳлилҳо бармеояд, ки дар нашрияи «Омӯзгор» теъдоди лавҳа назар ба 

очерк зиёд бошад ҳам, аксари онҳо ба талаботи лавҳа ҷавобгӯ намебошанд, 

зеро дар раванди офаридани симои омӯзгори воқеӣ бештар ба шарҳи ҳоли ӯ 

руҷӯъ мекунанд ва чунин навиштаҳо як навъ хусусияти тарҷумаҳолиро 

гирифтаанд. Бо вуҷуди ин, ҳанӯз ҳам лавҳаҳое ба нашр мерасанд, ки то 

андозае ба вижагиву хусусияти жанр ҷовобгӯ мебошанд.  

Очерк ҳамчун жанри зинаи аввали асари калон дар асоси воқеа ва 

лаҳзаҳои ҷолибу ибратбахш таълиф мегардад. Муҳаққиқон очерки матбуотро 

“шоҳи жанрҳо” [40, с. 106] тафсир намудаанд, ки дар муҳити хеш “адиби 

матбуотӣ” [40, с. 106] -ро тарбияву ба камол мерасонид. Шинохти аввалини 

очерк таблиғиву тавсифӣ буда, барои офаридани симои воқеии инсон равона 

шудааст ва ба ибораи дигар онро жанри инсонсоз низ мегӯянд. Ба андешаи 

муҳаққиқ М. Муродов, “дар қомусу луғатномаҳо очеркро ҳамчун тарҳ, суроб, 

намуд, ҳикоят, ёддошт тавсиф намудаанд. Дар асл очерк калимаи русӣ буда, 

маънои тасвир ва тавсифи таблиғиро дорад” [58, с. 185]. 

Аввалин очерке, ки дар замони соҳибистиқлолӣ дар шумораи №7 (1992, 

12 феврал)-и «Омӯзгор» ба табъ расидааст, ба қалами Ҷ. Абдулҳай ва С. 

Сайфуллоев мансуб буда, «Аз нек боғе…» ном дорад ва ба фаъолияти 

омӯзгори мактаби деҳаи Гумбулоқи ноҳияи Файзобод Анвар Сафаров 

бахшида шудааст. Тавре ишора шуд, дар очерк воқеаҳо ва лаҳзаҳои ҷолибу 

ибратбахш тасвир карда мешаванд. «Аз ҷиҳати хусусият ва тарзи тасвир очерк 

ба лавҳа наздикӣ дорад… Аммо очерк дар муқоиса бо лавҳа имконияти васеи 

истифодаи воситаҳои тасвирро дорад» [58, с. 193]. Дар очерки «Аз нек боғ 
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мемонад…» муаллифон дар оғоз чанори бузургеро тасвир кардаанд, ки дар 

сари роҳ ҷой гирифта, ба раҳгузарон оромию роҳат мебахшад. Маълум 

мешавад, ки онро соли 1952 бобои Сафар шинонида будааст. Сипас, 

муаллифон сифати дарахтро ба хислати инсон муқоиса ва монанд мекунанд: аз 

ӯ ба ғайр аз чинори мазкур фарзандони барӯманде ба ёдгор мондаанд, ки кори 

қиблагоҳашонро идома медиҳанд. Якеашон омӯзгор А. Сафаров аст. Бояд 

гуфт, ки «характер дар очерк кушода мешавад» [107, с. 90] ва ин омилро дар 

очерки мазкур метавон мушоҳида кард. Муаллифон яке аз бартариҳои 

фаъолияти қаҳрамонро дар он мебинанд, ки ӯ ҳангоми дарс вобаста ба дараҷаи 

фаҳмиши хонандагон дар ҳар мавқеъ усулҳои гуногуни педагогиро истифода 

мебарад. Хуб мебуд, ки ин фарқияти кори устод на нақл, балки тасвир карда 

мешуд. Ҳамчунин, нақл шудааст, ки омӯзгор дар мактаб аз ҳисоби худ 

кабинети махсус барои фанни забон ва адабиёти тоҷик ташкил кардааст. Ин 

аст, ки ҳамкасбон дар бораи ӯ мегӯянд: «Аз падар боғе, аз писар кабинете» 

[127]. Дар ин очерк то андозае аз унсурҳои бадеии тасвир истифода шудааст 

ва муаллифон чанд лаҳзаро тасвир кардаанд, ки муассир мебошад.  

Дар ҳамин шумора навиштаи дигаре бо номи «Назари нек», муаллиф Х. 

Муҳаббатов ба табъ расидааст, ки «очерк» номида шудааст ва оид ба 

фаъолияти яке аз аввалин ҷуғрофишиносони тоҷик, доктори илми иқтисод 

Маҳмудҷон Нурназаров нақл мекунад. Хусусияти (тасвирҳои фарқкунандаи) 

симои донишманди мазкур дар очерк чунин аст, ки донишҷӯён дар ҳаққаш 

гуфтаанд: «Бартарии дарси ин омӯзгор аз он иборат аст, ки аввало лексияашро 

бе конспект мехонад ва сипас бо мисолҳои шавқовар чунон мефаҳмонад, ки 

ҳатто чӣ тавр тамом шудани дарсро пай намебарем» [188]. 

Бояд гуфт, ки дар замони Шуравӣ ва баъдан дар оғози соҳибистиқлолӣ 

дар қисмати болоии саҳифаи нашрия номи жанрҳо, аз ҷумла, «очерк» навишта 

мешуд. Таҳлилҳо нишон доданд, ки на ҳамаи навиштаҳои дар саҳифаи 

«Очерк» нашршуда, ба талабот ин жанр ҷавобгӯ мебошанд. Бо вуҷуди ин, чун 

баъзе унусурҳои онро метавонем муайн кунем, аз ин рӯ мо ин навиштаҳоро 

очерк мегӯем.  
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Очерки М. Ҳайдаршо «Дар роҳи ҷустуҷӯ» дар бораи кору эҷоди доктори 

илмҳои филология Маҳрам Файзов ҳикоят карда, бо бадеияти хоси худ фарқ 

мекунад.  

Вобаста ба ҳамин очеркҳоро аз рӯйи муаллифӣ метавон ба ду қисмат ҷудо 

намуд: 

Якум, очеркҳое, ки аз ҷониби адибон эҷод шудаанд, бо тасвири бадеӣ ва 

образофарӣ фарқ мекунанд. Дар он бештар тасвир аст, на нақл ва баъзан 

навишта шакли ҳикояро касб кардаанд.  

Дуюм, очеркҳое, ки аз ҷониби рӯзноманигорон таълиф шудаанд, нисбат 

ба бадеият хусусияти публитсистӣ дар онҳо бештар дида мешавад ва баъзан 

чунин навиштаҳо бе рӯҳ буда, хушку холианд.  

Очерки нависанда Зиё Абдулло «Чун ғараз омад, ҳунар пӯшида шуд» 

(1998, 2 октябр)-ро метавон ба гурӯҳи якум ворид намуд, ки бо тасвирҳои 

ҷолибу ибратбахш тавонистааст, симои собиқадори соҳаи маориф Ҳабиб 

Искандаровро барои хонанда равшан намояд. Дар бораи Ҳ. Искандаров 

давоми зиёда аз сӣ соли охир лавҳаю очерки бисёре дар нашрия ба табъ 

расидааст, вале яке аз беҳтарин навиштаҳо очерки З. Абдулло ба шумор 

меравад. Дар ин навишта зикри рақамҳо, нақли хушку холӣ, тавсифи рӯякӣ ба 

назар намерасад, балки тасвири бадеӣ дар асоси далел ҷойи асосиро ишғол 

кардааст. Муҳаққиқ Сангин Гулов «сюжетнокиро ҳам яке аз хислатҳои асосии 

очерк» [27, с. 8] меҳисобад, аммо ин маънои онро надорад, ки нависанда дар 

очерк он чизеро, ки дар бораи қаҳрамон медонад, бояд нақл кунад. З. Абдулло 

танҳо ҷиҳатҳои муҳиму ибратбахши қаҳрамонро ёдовар кардааст: «Он кас 

устоду мураббии ҳамагонанд. Ба маъмурони донишкада ва кормандони 

Вазорати маориф ёрии амалӣ мерасонанд» [123]. Дар ҳақиқат, Ҳабиб 

Искандаров фаъолияти хешро бе маориф тасаввур карда наметавонад. Симои 

ин мактабшиноси варзидаро рӯзноманигор Марям Эшонҷонова низ дар 

навиштааш бо номи «Аслаш, ки пок буд, занг набаст» хеле зебо тасвир 

кардааст: «Ман дар симои ин фарди боназокат, хушфеълу ширинсухан зиёии 
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воқеиро мебинам. Вақти суҳбат ин пири нуронӣ қатъан бо риояи меъёри 

забони адабӣ сухан мекунад, ки ин ҳам далели фарҳанги болои ӯст» [246]. 

Бояд гуфт, ки муҳаққиқон очеркро ба се навъ: портретӣ, проблемавӣ ва 

сафарӣ ҷудо кардаанд. Таҳқиқ нишон дод, ки дар нашрияи «Омӯзгор» асосан 

очерки портретӣ (симоӣ) бештар нашр мешавад. 

Намунаи хуби очеркҳои портретӣ ба қалами нависандагон М. Шукурзода 

«Ғаввоси дарёи нур» (2010, 23 апрел) оид ба фаъолияти профессор М. 

Аҳмадов ва М. Эшонҷонова «Раҳнамои падар буд» (2010, 8 октябр) роҷеъ ба 

зиндагию пайкори муовини вазири маориф Ирина Каримова навишта 

шудаанд.  

Масалан, дар очерки портретии М. Шукурзода «Ғаввоси дарёи нур» 

лаҳзаҳои ҷолиб аз ҳаёти профессор Мирзо Аҳмадов оварда шудааст: 

«…Академик Мирзоев (Абдулғанӣ Мирзоев – Н. Н.) дар ҳамон рӯзҳо 

вазифаи пурмасъулияте бар дӯши шогирди ҷавон Мирзо гузоштанд ва 

гуфтанд: 

– Виростории қисмати тоҷикии рисолаи «Замони Рӯдакӣ»-ро ба зиммаи 

Шумо гузоштем. Мақолаҳои русии маҷмӯаро хонум Таня Голс ва Галимова 

таҳрир мекунанд. Кори ниҳоят ҳассос ва ниҳоят пурмасъулият, аммо ҳамаи 

олимон ба тавонмандии Шумову ин бонувон эътимод доранд. Умедворам, ки 

истеъдоду дониш ва заҳмат ба харҷ медиҳед, то рӯҳи Рӯдакии азиз аз шумо 

розӣ ва ҳама умр дастгиратон бошад» [246]. 

Дар ин суханҳо бовар кардани академик А. Мирзоев бо донишу маҳорат 

ва ҷаҳонбинии М. Аҳмадови ҷавон мебошад. Воқеан ҳам, аз мутолаи ин очерк 

хонанда хуб дарк мекунад, ки қаҳрамони он шахси одӣ набуда, бо донишу 

ҷаҳонбинӣ ва кору пайкораш дар рушди илму маориф ва таълиму тарбия 

хизматҳои шоиста кардааст. Муҳаққиқон низ бар ин андешаанд, ки бояд 

очерки портретӣ чунин хусусиятҳоро доро бошад: 

«1. Аз нигоҳи одобу ахлоқ намуна бошад, бо рафтори худ дигаронро 

мутаваҷҷеҳ созад; 



 164  
 

2. Иҷрои нақша барояш қарзи корӣ, иҷрои аҳд вазифаи шаҳрвандӣ ва адои 

корҳои душвортарин боиси ифтихораш бошад; 

3. Байни манфиати худ ва ҷамъият тафовут нагузорад; 

4. Дар иҷрои корҳои ҷамъиятӣ фаъол бошад, пешоҳангӣ ва 

ташаббускориро ихтиёр кунад; 

5. Сарнавишти хос дошта бошад» [58, с. 195]. 

Ҳамин гуфтаҳо ва хислатҳоро дар очерки «Ғаввоси дарёи нур» метавон 

мушоҳида кард. Қаҳрамони очерк шахси донишманду пурхонда, 

ташаббускору ободгар ва зиндагисозу зиндагиафрӯзи ҷомеа аст. 

Лаҳзаи дуюми ибратбахш гирифтани расм бо падари хеш мебошад ва 

нависанда нақши таърихи онро барои имрӯзиён ошкор мекунад. Очерк набояд 

дар доираи фаъолияти корӣ маҳдуд гардад, балки ба зиндагии қаҳрамон низ 

таваҷчуҳ карда мешавад ва ҳамин хусусиятро дар очерки мазкур метавон 

тасдиқ кард: 

«Устод Мирзо Аҳмадов бо чеҳраи ғарқи нур ва лабханде маҳину малеҳ, 

ки хоси табиати доимии ин олими фарзона аст, рӯзҳои ҳамсафариашон бо 

қиблагоҳӣ ва омадан ба Сталинобод (ҳоло шаҳри Душанбе – Н. Н.) бо шодиву 

нишот ёдовар мешаванд. Расмеро, ки бо мурури айём ранг бохтаву камфурӯғ 

гаштааст, аз тоқи китобҳо бо дасти муборак берун меоранд ва ман бо тамоми 

ҳушу гӯш, сар то по гӯиё чашм мегардам ва дида ба ин мусаввара медӯзам: 

ҷавоне навхат, тақрибан 18-19 сола, дар тан пероҳани сафеди оҳарӣ аз болои 

он кастюми мушкӣ пӯшида ва дар сар тӯппии наву пурҷилои маҳсули дасти 

бонувони Истаравшан ниҳодаасту китфи чап ба тани падар такя дода, 

чашмони уқобии пурнур ба чашми бинанда афкандааст. Қиблагоҳи устод дар 

ин акс низ пероҳани сафедпӯшанд; ҷелаки рах-рахи нав ва дастори начандон 

бузурги пешоварӣ, риши сап-сафеди пурҷилотар аз абрешими хом эшонро 

шабеҳи ҷамоли классикон ҷилва медиҳад» [246]. 

Расмро ин гуна тасвирнигорӣ намудани муаллиф аз маҳорати баланди 

нависандагӣ дарак медиҳад. Хонанда зуд пай мебарад, ки зиндагиву пайкори 

каҳрамони очерк барои дигарон намунаи ибрат аст.  
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Аз муқоисаи очеркҳои дар нашрия ба табърасида ба хулоса омадан 

мумкин аст, ки дар иншои ин жанр нависандагон тавонотаранд. Бо вуҷуди ин, 

баъзе аз муҳаққиқон хусусияти публитсистии очеркро муҳим шумурдаанд. Ба 

таъкиди муҳаққиқ И. Усмонов, «ҷанбаи публитсистии очерк нисбат ба тарафи 

бадеии он хусусияти умда» дорад… Аз ин рӯ, дар очеркҳо таҳлили воқеӣ 

нисбат ба таҳлили бадеӣ бартарӣ дорад» [107, с. 94-95].  

Ба андешаи муҳаққиқ М. Муродов, «очерк жанри публитсистиву бадеӣ 

аст. Аз ин рӯ, он дар баробари публитсистика буданаш аз унсурҳои бадеӣ 

бебаҳра нест. Моҳияти бадеии очерк кӯшиши ба тарзи публитсистӣ ва бо 

истифодаи воситаҳои тасвири бадеӣ сохтани образ ва типи тарҳи воқеияти 

реалӣ мебошад» [58, с. 191] ва ҳамчунин ӯ таъкид мекунад, ки дар очерк 

«нависанда метавонад аз тасвироти бадеӣ: образ, тип, манзара, маҷоз, ташбеҳ, 

муболиға, истиора, муколама, монолог ва ғайра дар ҷой, мавқеъ ва мақсади 

муайян истифода кунад» [58, с. 192]. Аз ҷумла, очерки Р. Қудратов «Шарораи 

дил» ба ин талабот ҷавоб медиҳад: «Муаллим Муртазо Гадозода асозанон ба 

роҳаш идома дода, ба дуродур назар медӯхт. Чунин мепиндошт, ки ба роҳи 

ҷавониаш равона аст ва шояд нишоне аз он дарёбад» [169]. 

Бештари қаҳрамонони очерку лавҳаҳо устодон ва омӯзгорони калонсол 

мебошанд. Агар дар ҷалби муаллифон ба тасвири симои омӯзгори ҷавони 

даврони истиқлол озмун эълон шавад, ба андешаи инҷониб халои мазкур 

пурра мегардад. 

Мавриди зикр аст, ки симои шахсиятҳои омӯзгорони эҷодкор ғайр аз он 

ки дар очерку лавҳаҳо то андозае тасвир шудаанд, ҳамчунин, дар навиштаҳое, 

ки зери рубрикаҳои «Кори неку номи нек», «Чеҳра», «Симо», «Ёдвора» 

таҷассум ёфтаанд. Ҳайати таҳририяи нашрия зуд – зуд номи рубрикаҳоро 

дигар карда, дар ин бобат равия ё низоми муайян то андозае вуҷуд надорад. 

Дар зери рубрикаи «Кори неку номи нек» очерки А. Кӯчарзода «Дар талоши 

зиндагӣ» нашр шудааст, ки дар он дар бораи кору фаъолияти Ҳабибулло 

Табарзода – омӯзгори маъруфи мактаб-интернати деҳаи Саричашмаи ноҳияи 

Москва (ҳоло ноҳияи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ – Н. Н.) сухан меравад. Дар 
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баробари тасвири бадеӣ ва боварибахш муаллиф зикр мекунад: «Ҳар падидаи 

номатлуб, ки боиси костагии таълиму тарбияи насли наврас мегардад, устод 

Табарзодаро ба шӯр меорад. Аз он ҷумла камодамии қироатхонаҳо ва 

китобхонаҳои мактабҳои деҳотро чун пастравии анъанаи китобхонӣ арзёбӣ 

карда, муаллим ба риққат меояд» [166]. 

Муҳаққиқ И. Усмонов дуруст зикр кардааст: «Аксари матнҳои 

очеркмонанд, ки имрӯз дар журналистикаи мо намудор мешаванд, ҳамон 

равиши нақлиро доранд» [107, с. 103]. Тавре зикр шуд, нақл дар лавҳаю очерк 

мавқеи асосӣ набояд дошта бошад. Дар шумораи №46 (2003, 14 ноябр) дар 8 

саҳифаи нашрия 8 навишта вобаста ба симои омӯзгор ҷой дода шудааст, ки ба 

талаботи ин жанр ҷавобгӯ нестанд. Дар ин навиштаҳо муаллифон бештар ба 

факту рақамҳо такя намудаанд. Вобаста ба фаъолияти омӯзгорон дар нашрия 

соли 2005 як қатор навиштаҳо ба монанди: «Устоди илму таълим», «Камолот» 

(2005, 1 январ); «Олими ҷӯянда ва омӯзгори варзида» (2005, 21 январ), 

«Фидоии роҳи маориф», «Таълиму таҳқиқ гардид пешааш» (2005, 18 феврал), 

«Ӯро кимиё номвар карда» (2005, 4 март), «Устоди забоншиносони тоҷик» 

(2005, 18 март) ба нашр расидаанд, ки дар онҳо танҳо факту рақамҳо ва 

тарҷумаи ҳол оварда шудаасту халос.  

Навиштаи А. Муродӣ бо номи «Қадамҳо ва қаламҳо» ба талаботи жанри 

очерк ҷавобгӯст. Дар он симои омӯзгори эҷодкор, мутахассиси соҳаи маориф 

Темур Атахонов барҷаста тасвир шудааст. Очерк аз қисматҳои алоҳидаи ба 

ҳамдигар иртиботманди «Ман омӯзгор», «Оғози бобарор аз «Омӯзгор», 

«Мутахассиси «ҷойи суст», «Камоли ҳамнишин», «Таълим нигоҳи тоза 

мехоҳад» ва «60+10» ғайра иборат аст. Тасвирҳо оҳангнок буда, хислату 

характер ва симои қаҳрамон ҷило ёфтааст: «Ва устод ба «ҷойи суст» ба кор 

медарояду дере нагузашта ин бахш ҷон мегирад ва таърифӣ мегардад. Замоне 

пас ба ин бахш роҳбари нав меёбанд, зеро боз кадом «ҷойи суст» пайдо 

шудааст»; «Шояд бар асари бузургсолӣ бошад ва ё омили дигар, ки ҳамакнун 

боз ҳам бештар ба андеша меравад перомуни масоили таълиму тарбия» [182]. 

Дар ҳақиқат, қаҳрамони очерки мазкур Темур Атахонов омӯзгор ва 
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мутахассиси эҷодкор аст, китобу мақолаҳои зиёд таълиф намудааст, ки аксари 

онҳо дар нашрияи «Омӯзгор» нашр шудаанд.  

Дар очерки «Лолаи донишгоҳ»-и М. Мазиёев зиндагии душвори доктори 

илми биология, профессор Лола Исмоилова тасвир шудааст. Дар навиштаи 

мазкур махсусияти очерк бармало мушоҳида мегардад, зеро дар он лаҳзаҳои 

ҷолибу ибратбахши профессор тасвир ёфтааст. Падари қаҳрамон Иброҳим 

Исмоилов коркуни давлатӣ буд, соли 1937 ӯро бегуноҳ ба ҳабс гирифта, нобуд 

карданд. Бо вуҷуди чунин душвориҳо ва сиёҳкуниҳо Лола мактабро аъло хатм 

карда, ба донишгоҳ дохил шуд ва дорандаи дипломи №1-и донишгоҳ 

мебошад, ки соли 1952 ба он соҳиб шудааст. Ҳамин тавр дар очерк шебу 

фарози фаъолият ва зиндагии зани донишманд Лола Исмоилова тасвир 

ёфтааст: «Боре чанд сол пеш аз идораи Энсиклопедияи Советии Тоҷик занг 

зада, унвону мукофотҳояшро пурсон шуданд. Лола Иброҳимовна шӯхиомез 

ҷавоб дод: – Ман ягон унвон ва мукофоти давлатӣ надорам, ҳатто нишони 

Аълочии маориф ҳам. «- Хафа нашавед - дилбардорӣ карданд ӯро, - дар 

Энсиклопедияи тоҷик шумо чор нафар ҷойи сазовори хешро ёфтаед: шавҳари 

марҳуматон бо падараш Акашариф Ҷӯраев ва худи шумо бо падаратон 

Иброҳим Исмоилов» [172]. Ба андешаи инҷониб, дар очеркҳои беҳтарин аз 

унсурҳои публитсистӣ дида, бадеият бештар аст, зеро он ба хонанда таъсири 

амиқтар мерасонад.  

Дар маҷмӯъ, дар тасвири симои шахсиятҳои омӯзгорони эҷодкор дар 

нашрия рубрикаву саҳифаҳои махсуси «Кори неку номи нек», «Чеҳра», 

«Симо», «Шарафмандон» ва ғайра созмон дода шудааст, ки дар зери онҳо 

лавҳаю очеркҳо ба нашр мерасанд. Мутаассифона, солҳои охир зери ин 

рубрикаҳо навиштаҳое чоп мешаванд, ки аксаран хусусияти тарҷумаиҳолӣ 

дошта, аз лаҳзаҳои ҳаёти омӯзгори фидоӣ ва тасвирҳои ҷолиб камтар корбурд 

мешавад. Бо вуҷуди ин, таҳқиқу таҳлил нишон дод, ки дар саҳифаҳои 

«Омӯзгор» навиштаҳои ҷолибу хонданӣ аз фаъолияту корномаи фидоиёни 

соҳаи маориф ба табъ мерасанд, ки дар онҳо махсусиятҳои лавҳаю очерк 

бармалост. 
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ХУЛОСА 

Омӯзишу таҳлил ва таҳқиқу баррасии заминаҳои пайдоиш ва марҳилаҳои 

инкишофи нашрияи «Омӯзгор» ҳамчун намунаи матбуоти соҳавӣ ва 

истифодаи жанрҳои публитсистӣ дар он ба мо имкон дод, ки ба чунин 

натиҷаҳо бирасем: 

1. Таҳқиқот нишон дод, ки дар саргаҳи таъсиси аввалин матбуоти миллии 

тоҷикӣ маорифпарварон қарор доштанд, ки инро дар таъсису пайдоиши 

аввалин рӯзномаи тоҷикии «Бухорои шариф» (1912) ва баъдан нашрияҳои 

«Самарқанд» (1913), «Ойина» (1913) дидан мумкин аст. Дар солҳои аввали 

Ҳукумати Шуравӣ нашрияҳое ба монанди «Шуълаи инқилоб» (1919) ва 

«Овози тоҷик» (1924) бо замимаҳояш ба вуҷуд омаданд, ки онҳо низ тоҷикӣ 

буданд. Бо ташкил шудани Ҷумҳурии Мухтори Шуравии Сотсиалистии 

Тоҷикистон (1924) рӯзномаи ҳукуматии «Бедории тоҷик» (1925) (ҳоло 

«Ҷумҳурият»), маҷаллаҳои Комиссариати халқии маорифи Тоҷикистон 

«Дониш ва омӯзгор» (1926), «Раҳбари дониш» (1927) (ҳоло «Маърифати 

омӯзгор») ва баъди ташкил шудани Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии 

Тоҷикистон рӯзномаи «Барои маорифи коммунистӣ» (1932) (ҳоло «Омӯзгор») 

таъсис ёфт. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки матбуоти тоҷик дар натиҷаи эҳтиёҷи 

ҷомеа ба мактабу маориф, яъне баланд бардоштани маърифати ҷомеа, маҳви 

бесаводӣ ва рушду тавсеи соҳаи маориф ба миён омадааст [1-М].  

2. Ҳар як марҳилаи инкишофи нашрияи «Омӯзгор» дорои махсусият аст, 

ки маҳз чунин хусусияти хоса сифати ҳамон давраро муайян мекунад. Вобаста 

ба ҳадафу вазифа ва масъалаҳое, ки дар назди соҳаи маориф ва нашрия 

гузошта шудааст, онро метавон шартан ба 4 давра тақсим кард. Давраи якум – 

маҳви бесаводӣ ҳамчун яке аз унсурҳои асосии муборизаи сиёсӣ (1932-1941), 

давраи дуюм – инъикоси давраи барқароркунӣ дар «Газетаи муаллимон», яъне 

баъди Ҷанги Бузурги Ватанӣ (1946-1959), давраи сеюм – «Маориф ва 

маданият» ва «Газетаи муаллимон» – минбари зиёиёни тоҷик (1959-1991) ва 
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давраи чорум – фаъолияти «Омӯзгор» дар замони Истиқлоли давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон [2-М].  

3. Нашрия дар оғоз «Барои маорифи коммунистӣ» (1932-1938) ном дошт 

ва тавре аз номаш маълум аст, ифодакунандаи идеологияи Ҳизби коммунист 

буд. Доир ба мавзуъҳои инъкосшаванда дар марҳилаи аввал нашрия ба яке аз 

масъалаҳои асосӣ, ки аз дастуру супоришҳои роҳбарияти Ҳизби коммунист 

бармеояд, пешрафти маориф ва босавод кардани мардум новобаста аз синну 

сол таваҷҷуҳи бештар зоҳир кардааст ва аксари маводи нашршуда дар ин 

давра ба масъалаи маҳви бесаводӣ иртибот мегиранд. Аз аҳолӣ даъват ба амал 

оварда мешуд, ки дар мактабҳои нави Шуравӣ ва курсҳои шабонаву рӯзонаи 

маҳви бесаводӣ хонанд. Масъалаи маҳви бесаводӣ дар солҳои бисту сӣ ва чил 

на танҳо аз мавзуъҳои асосии рӯзномаи «Барои маорифи коммунистӣ», балки 

ҳамаи матбуоти даврӣ ба ҳисоб мерафт. Њамчунин, дар ин давра рӯзномаи 

«Барои маорифи коммунистӣ» ба ёрии муаллимон маводи методӣ, дастурҳои 

таълимӣ чоп карда, дар баробари ин, ба масъалаҳои усулҳои таълиму тарбия, 

омода кардани омӯзгорон ва баланд бардоштани маҳорати педагогии онҳо, 

сохтмони муассисаҳои таълимӣ саҳм гузоштааст. Соли 1938 рӯзнома ба 

«Газетаи муаллимон» тағйири ном кард ва мазмуну мундариҷоти он 

мушаххастар гардид [3-М]. 

4. Марҳилаи дуюми «Газетаи муаллимон» ба давраи барқароркунӣ, яъне 

баъди Ҷанги Бузурги Ватанӣ солҳои 1946-1959 иртибот дошта, асосан, 

мазмуну мундариҷаи навиштаҳо ба рушд бахшидани соҳаи маорифи кишвар 

нигаронида шудааст. Дар банду баст ва ороишоти нашрия тағйирот ба вуҷуд 

омада, чопи маводи методӣ барои ҳамаи фанҳои таълим ва истифодаи суратҳо 

зиёд мегардад. Аз нимаи дуюми соли 1948 дар «Газетаи муаллимон» 

интишори осори бадеӣ, аз ҷумла, шеъру ҳикояҳо ба мушоҳида мерасанд. Соли 

1956 барои ифшои камбудиҳои соҳаи маориф гӯшаи танқидӣ-ҳаҷвии 

«Қаланфур» таъсис дода мешавад, ки мундариҷаи нашрияро ғанӣ 

гардонидааст [3-М].  
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5. Марҳилаи сеюм фаъолияти «Маориф ва маданият» ва «Газетаи 

муаллимон» солҳои 1959-1991-ро дар бар гирифта, ин давраро минбари 

рӯшанфикрони тоҷик ва марҳилаи шинохти бештари нашрия номидан мумкин 

аст. Бо муттаҳид гардидани соҳаҳои маорифу фарҳанг доираи мавзуъ ва 

фаъолияти нашрия хеле васеъ гашт. Яке аз фарқиятҳои асосии ин марҳилаи 

нашрия таваҷҷуҳ ба таъриху адабиёт ва фарҳангу ҷашнҳои миллист. Инъикоси 

ҷашни Наврӯз, баҳсҳои адабӣ, ҳифзи асолати забони тоҷикӣ ва арҷгузорӣ ба 

он аз масъалаҳои муҳим дар нашрия ба ҳисоб мераванд. Бахусус, нашрия 

солҳои 1963-1983 дар давраи роҳбарии Буринисо Бердиева ба минбари 

рӯшанфикрони миллӣ ва озодии баёну андеша табдил ёфтааст. Дар ин давра 

нашрия ба инъикоси масъалаҳои соҳаи маориф низ диққати ҷиддӣ додааст [3-

М]. 

6. Марҳилаи чорум «Омӯзгор» дар солҳои соҳибистиқлолӣ мебошад. 

Вобаста ба вазъи мураккаби солҳои аввали соҳибистиқлолӣ, яъне ҷанги 

шаҳрвандӣ ва касодии иқтисодӣ (нарасидани коғаз, сарфу харҷи матбаа, 

мухобирот, камбудии неруи барқ) нашрия вазъи ногуворро аз сар гузаронид. 

Теъдоди обуна кам шуда, нашрия аз ҳафтанома ба гоҳнома табдил ёфт. 

Чунончи, соли 1994 бист шумора, соли 1995 се шумора, соли 1996 нуҳ шумора 

ва соли 1997 бист шумора аз чоп баромадааст. Вобаста ба мушкилоти 

баамаломада аз соли 1994 то соли 2005 нашрия дар ҳаҷми 8 саҳифа 

пешниҳоди хонандагон гардид. Бо муътадил гаштани вазъияти сиёсӣ ва 

пойдории сулҳ аз соли 2006 теъдоди обунаи нашрия меафзояд. Ин ба он 

мусоидат кардааст, ки аз ҷиҳати мазмуну муҳтаво ва ҳам аз ҷиҳати ороишу 

сифати чоп нашрия тағйир ёбад ва масъалаҳои умдаи соҳаи маориф дар он 

таҳлилу баррасӣ гарданд [3-М]. 

7. Дар нашрия муҳокимаи асноди меъёрӣ ва ҳуқуқии соҳаи маориф, 

мазмуни таҳсилот, тарзу арзёбии сифати он, ҳусну қубҳи барномаву китобҳои 

дарсӣ ва масъалаҳои ислоҳоти соҳаи маориф, татбиқи барномаҳои давлатӣ дар 

соҳаи маориф ва омӯзиши фанҳои дақиқ ва табиатшиносӣ, илму технология 

мавриди муҳокимаи амиқ қарор гирифтааст. Тавассути нашрия омӯзгорон бо 
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асноди ҳуқуқии соҳаи маориф, дастурҳои Ҳукумати ҷумҳурӣ ва Вазорати 

маориф шинос шуда, фаъолияти худро ба низом даровардаанд, андешаҳои 

худро оид ба бурду бохт, проблемаҳои мавҷуда ва ислоҳи онҳо пешниҳод 

кардаанд [4-М]. 

8. Омӯзишу таҳлил нишон дод, ки дар нашрияи «Омӯзгор» жанрҳои 

хабарӣ – хабар, ҳисобот, мусоҳиба, репортаж маҳз дар замони соҳибистиқолӣ 

шакл гирифтаанд, ки ин ба рушду пешрафти технологияи замонӣ ва дигаргун 

шудани сохти сиёсӣ иртибот мегирад. Зеро дар ин типи жанрҳо сареҳият 

мавқеи асосӣ дорад:  

- дар оғоз хабарҳо аз АМИТ «Ховар» ва мухбирони беруна, ки ба масоили 

соҳаи маориф рабт дорад, истифода шудааст ва ба талаботи нашрия ихтисор 

гардидаанд. Аз соли 2006 инҷониб мухбирони худӣ дар таълифи хабар фаъол 

гардидаанд, ки дар ин замина аксари навиштаҳои онҳо ба талаботи жанр 

ҷавобгӯ мебошанд. Мавзуи жанрҳои хабариро бештар масъалаҳои илму 

маориф, фарҳанг ва гоҳ–гоҳ сиёсӣ дар бар мегиранд;  

– дар нашрия жанри репортаж низ аҳёнан ба назар мерасад, ки аз раванди 

чорабиниву ҳамоишҳои бошукӯҳ, ҷараёни таълиму тарбия дар мактабҳо, 

озмунҳои ҷумҳуриявиро ба таври муфассал тасвиру ташреҳ намудаанд. Баъзан 

ба назар мерасад, ки на ҳамаи чунин нигоштаҳо ба пуррагӣ аносири жанрии 

репортажро ифода мекунанд; 

- дар нашрияи «Омӯзгор» жанри мусоҳиба ба фаҳмиши имрӯзааш маҳз 

дар замони соҳибистиқлолӣ ташаккул ёфтааст ва имрӯз яке аз 

серистеъмолтарин жанрҳои хабарӣ дар нашрия ба ҳисоб меравад. Мусоҳибони 

нигоштаҳоро собиқадорони соҳа, олимону донишмандон, омӯзгорони варзида, 

ректорону директорони мактабҳои миёна ва олии касбӣ ташкил медиҳанд;  

– дар нашрия жанри ҳисобот низ серистеъмол аст ва аносири жанри 

мазкур асосан аз ҷаласаҳои мушовари Вазорати маориф ва илм, баргузории 

конференсияву семинарҳо ба мушоҳида мерасад. Дар умум, 20 фоизи 

нашрияро навиштаҳои иттилоотӣ ташкил медиҳад, ки дар шакли хабар, 

репортаж, мусоҳиба ва ҳисобот рӯи чоп омадаанд [5-М]. 
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9. Таҳқиқ нишон дод, ки дар нашрияи «Омӯзгор» аз гурӯҳи жанрҳои 

таҳлилӣ мухбирнома, мақола, тақриз ва нигориш мавқеи намоёнтар доранд. 

Дар маводи нашрия махсусиятҳои асосии жанрҳои мазкур, аз ҷумла, корбурди 

силсилафактҳо ва тавзеҳи онҳо, таҳлили воқеаҳо ва мушаххас кардани 

пасманзари рӯйдод ва монанди инҳо хеле зиёд аст.  

– таҳлили муқоисавии навиштаҳои «Омӯзгор» нишон дод, ки мақола ҳам 

дар замони Шуравӣ ва ҳам дар замони соҳибистиқлолӣ ҳамқадами нашрия 

буда, дар ҳар шумораи он ба табъ мерасад. Муаллифон аз имконоти ин жанр 

истифода карда, андешаҳои пешқадами худро ҷиҳати вусъат бахшидани 

таълиму тарбия, методҳои нави тадрис ва бартараф намудани мушкилоти соҳа 

ба шакл дароварда, пешкаши хонандагон кардаанд. Бартарии ин гуна мавод 

дар он зоҳир мегардад, ки ҷавҳари онҳоро фикр ташкил дода, силсилаи фактҳо 

таҳлил ва андешаҳои муаллифон баён гардидааст [5-М]. 

10. Омӯзишу таҳлил собит кард, ки дар нашрия жанрҳои публитсистию 

бадеӣ, аз ҷумла, лавҳаю очерк мавқеи махсус доранд.  

Жанри лавҳа аз серистеъмолтарин жанр дар нашрия мебошад, ки 

қаҳрамонони онро асосан, олимон, устодону омӯзгорони пешқадам ташкил 

медиҳанд. Таҳқиқ мушаххас намуд, тадриҷан лавҳаҳои нашрия унсурҳои 

жанрии худро аз даст дода, бештар хусусияти тарҷумаҳолӣ гирифтаанд. 

Пажуҳиш нишон дод, ки дар нашрия жанри очерк дар замони Шуравӣ 

ҷойгоҳи хос доштааст. Дар оғози соҳибистиқлолӣ низ очерк мақоми шоиста 

дошта, тадриҷан кам гардидааст, ки ин омил, аз як тараф, маводи калонҳаҷмро 

имрӯз писанд надоштани хонанда бошад, аз сӯйи дигар, тасвири паҳлуҳои 

гуногуни фаъолият ва ҳаёти ибратбахши қаҳрамони воқеӣ кори бисёр мушкил 

аст [5-М]. 

Дисертатсияи мазкур дар бораи нашрияи «Омӯзгор» аввалин таҳқиқоти 

илмист, ки дар он заминаҳои ба вуҷуд омадани нашрия ва марҳалаву 

инкишофу таҳаввул, баррасии масъалаҳои маориф ва имконоти жанрҳои 

публитсистӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст ва умед аст, ки дар 

ин замина боз корҳои зиёде анҷом дода хоҳанд шуд.  
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ 

Аз баррасиву тањќиқ маълум гардид, ки оид ба таърихи матбуоти 

соњавї, аз љумла, соҳаи маориф китобу мақолаҳои алоҳида таълиф шуда 

бошанд ҳам, то ҳол таҳқиқи монографӣ доир ба нашрияи «Омўзгор» сурат 

нагирифтааст. Аз ин рў, дар ин пажуҳиш кӯшиш шудааст, ки вобаста  ба 

заминаҳои таърихӣ, ташаккул ва тањаввул, вижагиҳои сохторӣ, мавзуӣ ва 

жанрии нашрияи «Омўзгор» ба таври фарогир мавриди омӯзиш қарор 

гирад. Дар баробари ин, бо натиҷагирӣ аз таҳқиқи мавзуъ барои 

истифодаи амалии он тавсияҳои зерин пешниҳод мегардад: 

1. Матолиби диссертатсия дар оянда метавонад барои омўзиши 

ҳамаҷониба ва фарогир доир ба матбуоти соҳавӣ ва нишон додани мавқеи  

ин типпи нашрияҳо мусоидат намояд. 

2. Љанбаи назарии рисола, ки хулосаҳои муҳаққиқ дар заминаи он ба 

вуҷуд омадаанд, метавонад ҳангоми арзёбии рисолати рӯзноманигорӣ, 

вижагиҳои таърихиву сохторӣ, махсусиятҳои шакливу мундариҷавӣ, 

ташаккули жанрҳои публитсистӣ ва усулҳои рузноманигориро такмилу 

таҳаввул бахшад. 

3. Маводи диссертатсияро метавон ҳангоми навиштани мақолаҳо ва 

таълифи рисолаҳои илмӣ, баррасии паҳлуҳои ҷудогонаи таҳқиқот ва 

вижагиҳои матбуоти даврӣ истифода кард. 

4. Натиҷаҳои пажуҳишро ҳангоми таълифи рисолаву китобҳои дарсӣ, 

таҳияи васоити таълимӣ ва машғулиятҳои амалии журналистика метавон 

татбиқ намуд. 

5. Хулосаҳои муаллиф ва нуктаҳои асосии рисола дар раванди 

тадриси фанҳои таърих ва назарияи рӯзноманигорӣ, фанҳои интихобӣ, аз 

ҷумла, матбуоти соҳавӣ манфиатнок буда, илова бар ин, ба 

рӯзноманигорон, муҳаққиқони соҳа дар заминаи дарёфт ва корбасти 

маводи илмиву таълимӣ ёрии амалӣ мерасонад. 
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