
РУШДИ ИЛМЊОИ ТАБИАТШИНОСЇ  
 
Паёми навбатии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумњурии Тоҷикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 

таконбахши тамоми соњањои ҷомеа, бахусус ҷомеаи илмии кишвар ба 

њисоб мерафт. Эълон гардидани солњои 2020-2040 “Бистсолаи омўзиш ва 
рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва  риёзї дар соњаи илму маъориф” 
ба мутахассисони илмњои даќиќ, махсусан, ба олимони илмњои 
табиатшиносї руњу илњоми  тоза бахшид.  

Рўй овардан ба илмомўзї, хусусан ба илмњои табиатшиносї, даќиќ ва 
риёзї худ ќадами боэътимод барои рушди устувори иќтисоди кишвар ва 

таъмини раќобатпазирии кишвар дар арсаи ҷањон мебошад. Зеро дар 

марњилаи нави рушди Тољикистон наќши илм ва тафаккури илмї дар 
њалли масъалањои иќтисодї-иљтимої ва бунёдї хеле муњим аст. Дар 
замони муосир илм ба омили муњимми рушд ва нишондињандаи асосии 
иќтидори кишварњо табдил ёфта, мутахассисони баландихтисос ва аз 
илми замонавї огоњ ќувваи асосии истењсолкунанда ба њисоб мераванд. 
Дар ин замина маќом ва љойгоњи њар як кишвар дар арсаи байналмилалї 
мањз аз иќтидори неруи зењнї, дараљаи рушди иноватсионї ва 
дастовардњои назаррас дар самти илм ва технологияи муосир вобастагии 
амиќ дорад.  

Албатта њаётро бе илм ва дастовардњои он тасаввур кардан 
ѓайриимкон аст. Пешвои муаззами миллат дар суханронињои худ борњо 
таъкид намудаанд, ки «илм дар рушди кишвар наќши калидї дорад». 

Дар њаќиќат, имрўз илму техника ба муњаррики рушди ҷомеа табдил 

ёфта, ба ихтиёри одамон ќувваи бузургеро гузоштанд, ки барои якбора 
зиёд кардани миќёси фаъолияти дигаргунсозињои онњо имконият 
медињанд. 

Дар ин радиф вазифаи асосии Донишгоњи миллии Тољикистон, пеш аз 
њама, тайёр намудани кадрњои баландихтисос, болаёќат, бомаърифат ва 
тавоно мебошад. Хушбахтона, њамин тавр буд, њаст ва боќї хоњад 
монад. Аммо бо баъзе  аз сабабњо, ки дар давраи љанги тањмилии 
шањрвандї ба вуќуъ пайваст, моро нагузошт, ки майли бештар ба 
фанњои табиатшиносї дошта бошем. Ба ѓайр аз ин дар сохтори маъориф 
раванди деградатсионї ба амал омада, структураи дидактикии Шўравї 
барњам хўрд ва усули нави таълимї љорї гардид. Ин амал боиси 
камшавии миќдори соатњои дарсии фанњои даќиќ, риёзї ва 
табиатшиносї гардид.  

Донишљў бояд бештар ваќти худро дар лаборатория гузаронида, 
ихтиёран корњои илмї-амалиро худ иљро кунад ва истеъдоду мањорати 
эљодиашро такмил дињад. Барои ин моро зарур аст, ки лабораторияњои 
таљрибавї ва илмиро бо асбобу анљомњои замонавї таъмин намоем ва 
барои хуб истифода намудани онњо устодони соњибтахассусро љалб 
намоем. 



 Манн ба мамлакатњои беруна зиёд сафари илмї доштам.  Диќќатамро 
бештар китобњои дарсї љалб менамуд. Дар дўконњои китобфурўшї аз як 
фани даќиќ  (химия, физика ва биология) якчанд намуд китобњои дарсии 
муаллифони гуногуни соњаро дучор мешудам, ки шахс метавонад аз 
байни онњо ба худ дилхоњашро интихоб ва дастрас намояд. Њамин анана 
дар мо кам ба чашм мерасад. Фикр мекунам, ки устодони ботаљрибаро 
ба навиштани чунин китобњои дарсї ва нашри онњо, ки  1 ё 2 - ќисмро 
ташкил медињанд, омода намоем. 
 Тавре Пешвои миллат ќайд намудаанд: «Сухангўю суханрон хеле 
зиёд аст, вале ихтирокор, соњибкор ва донишманд намерасад». Ин 
суханњо моро водор месозад, ки мањфилњои илмии кафедрањо ва кор бо 
донишљўёнро пурзўр намуда, љавононро аз курси аввал дар роњи илм 
љалб намоем. Мањорати суханронї ва баёни натиљањои илмии онњоро 
дар баромадњояшон сифатан баланд бардорем. Рисолањои дипломї, 
магистрї, аспирантї, унвонљўиро маќсаднок ба роњ монем. Мавзўъњои 
илмиро мутобиќи талаботи замон интихоб кунем. Барои иљрои ин корњо 
ваќти зиёд људо карда шуда, назорат низ болои иљроиш пурзўр карда 
шавад. 

Зимни  суханронї дар Паёми хеш Пешвои миллат ќайд намудаанд: 
«Анљоми маќсадњои бомуваффаќонаи соњаи илм ва маориф кафолати 
босифати њадафњои стратегии Љумњурии Тољикистон шуда метавонад». 
Ин андеша мазмунан бузург дорад, ки дар иљрои чунин маром дар 
навбати аввал мо бояд њиссагузор бошем. Аз ин лињоз, мо устодон 
вазифадор њастем, ки, пеш аз њама, ба њалли мушкилоти ба вуљудомада 
тайёр бошем, донишу малакаи худро такмил дода, барои наслњои оянда 
пайваста талош намоем. Њамзамон, љињати интихоб намудани мавзўъњои 
илмї ва кадрњои болаёќат љиддї муносибат намуда, мавзўъњоро тавре 
интихоб намоем, ки онњо ба талаботи илми муосир љавобгў бошанд. 
Интихоби мавзўъњои илмї  яке аз марњилањои муњим ба њисоб меравад. 
Мавзўъи интихобгашта бояд ба пешрафти илм манфиатнок бошад ва 
барои баланд бардоштани сатњи дониши донишљўён, магистрњо, 
аспирантњо ва ѓайра мусоидат кунанд. Бинобар ин, мавзўи интихобшуда 
натанњо љињати илмї, балки љињатњои тарбиявї дошта бошад. Таљриба 
нишон медињад, ки барои ба даст овардани натиљањои муњимми илмї 
лабораторияњои боњашамат зарур нест, балки дар ин љода наќши 
асосиро сардор, роњбар, олимони намоён мебозанд.  

Мањз аз њамин нуќтаи назар ва бо назардошти вазъи воќеии ҷањони 

имрўза ва рушду тараќќиёти илми муосир  Асосгузори сулњу вањдати 

миллї – Пешвои миллат Президенти Ҷумњурии Тоҷикистон муњтарам 

Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатии худ таъкид намуданд: 
“Роњбарону кормандони соњаи маорифро зарур аст, ки дар баробари 
чунин дастгирињои давлат ва афроди ватандўст сатњу сифати таълимро 
дар њар як муассисаи таълимї, сарфи назар аз шакли моликияти онњо ва 
дар њамаи зинањои тањсилот баланд бардоранд. Инчунин, назорати 
азхудкунии донишњои замонавиро пурзўр гардонда, наврасону 

ҷавононро ба мутолиаи китобњои бадеиву илмї ташвиќ намоянд, 



ќобилияти эҷодии онњоро таќвият бахшанд ва ба таълими фанњои 

табиатшиносї, даќиќ ва риёзї таваҷҷуњи бештар зоњир намоянд”. 

Амали намудани ин иќдоми созандаву бунёдкорона ва тањкимбахши 

рушди воќеии иќтисодиёту иҷтимоиёти кишвар вазифаи њар фарди 

худогоњу худшинос, ва муассисањои таълимї, маќомоти давлатї ва ањли 
зиёи мамлакат мебошад. 

Мо бояд омўзиши муќаддимаи табиатшиносиро аз боѓчаи кўдакон 
шурўъ намуда, дар тамоми зинањои минбаъдаи тањсилот омўзиши 
асосњои табиатшиносии муосирро барои тамоми соњањо ва ихтисосњо 
ба роњ монем. Стандарт ва наќшаву барномањои таълимиро бо 
назардошти дастури рањнамо ва созандаи Пешвои муаззами миллат бо 
бартарї додан ба омўзиши фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї 

таҷдиди назар намоем. Дарвоќеъ, донишњои табиатшиносї бояд ҷузъи 

муњимми маърифати умумии донишҷўёни ихтисосњои гуногун бошад. 

Ин донишњо ба тайёрии донишҷўён ва фаъолияти минбаъдаи онњо 

мусоидат менамояд.  
 

                                                         Ширинбек Холиќов,  
д.и.х. профессори кафедраи химияи органикї 


