
       

Рўзнома зиёд, «Тољикистон» яктост!
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Китобе, ки тоҷиконро  
ба ҷаҳониён муаррифӣ 
мекунад 

ХАЗИНАИ ТИЛЛОИИ 
ТОЉИКИСТОН

БЕНЗИНУ ГАЗ ДАР СУЃД АРЗОН ШУД

ИШТИБОЊЕ, КИ ЊУШДОР МЕДИЊАД! 
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Ҷабҳаи муқовимат  
алайҳи Толибон 

Гирифтани патент  
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Латофат Кенҷаева аз чӣ 
қаноатманд нест?

Чаро волидайн нисбати 
сарнавишти фарзандона-
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МОҲИ ШАРИФИ РАМАЗОН ФАРО РАСИД. ДАР ИН МОҲИ МУБОРАК АКСАРИ МУ-
САЛМОНОН КӮШИШ МЕКУНАНД, КИ РАФТОРУ КИРДОРАШОН ДАР ДОИРАИ ҚА-
ВОНИНИ ДИНИ МУБИНИ ИСЛОМ БОШАД. БА ХОТИРИ ДАСТРАСӢ БА ИТТИЛООТИ 
ДУРУСТ ДАР БОРАИ РАМАЗОН ВА ФАЗИЛАТҲОИ ИН МОҲИ МУБОРАК СУҲБАТИ 
РУҲОНИИ МАЪРУФ ҲОҶӢ МИРЗОРО ПЕШКАШИ ШУМО МЕКУНЕМ. 

ФУТБОЛБОЗИ 
ГАРОНТАРИНИ ТОЉИКИСТОН5
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Муњаммадюсуф ИМОМЗОДА,
академик

Фарњод РАЊИМЇ,
президенти АИ Тољикистон, 
академик

Далер ЉУМЪА,
вазири энергетика 
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Саидмукаррам 
АБДУЛҚОДИРЗОДА,
раиси Шӯрои уламои Тоҷикистон
 
Ҷамшед САЪДУЛЛОЕВ,
профессор

Шералӣ РИЗОЁН,
сиёсатшинос

Абдулмаҷид УСМОНОВ,
Журналист

Масъуди МИРШОҲӢ,
раиси Бунёди Рӯдакӣ Фаронса

Ҳалима ХУШҚАДАМОВА,
Профессор, ҷомеашинос

Амина ШАРОФИДДИНОВА,
узви Анҷумани “Пайванд”, 
Ӯзбекистон

Мухтор БОҚИЗОДА,
шорењи сиёсї

 Фазлиддин АСОЗОДА,
муҳаррири сомонаи Pressa.tj

Умед СУЛТОНОВ,
сањифабанд

МУАССИС:
Њайати кормандони њафтанома

Њафтанома дар  Ваз орати 
фарњанги Љумњурии Тољикистон 
тањти №0054/РЗ сабти ном 
шудааст.

Дар њафтанома матолибе низ ба 
нашр мерасанд, ки ба мавќеи идора 
мувофиќ нестанд. Барои дар дигар 
нашрияњо чоп намудани матолиб ва 
иќтибосњо аз «Тољикистон» зикри 
манбаъ њатмист. Њуќуќи муаллифии 
њамаи матолиби шумора ба идораи 
њафтаномаи «Тољикистон» тааллуќ 
доранд ва тибќи ќонунгузории 
Љ у м њу р и и  То љ и к и с т о н  в а 
байналмилалї њифз карда мешаванд. 
Њафтанома аксњо ва маводњои 
љолибро аз шабакаи Интернет 
мавриди истифода ќарор медињад. 
Њафтанома масъулияти маводњои 
интиќодї ва хусусияти таблиғотиро 
ба дўш надорад. Инчунин, ба мазмун 
ва санаду раќамњои маводи чопшуда 
муаллифон љавобгаранд.

ТЕЛЕФОНИ ИДОРА:
221-00-84, 
tojikiston@pressa.tj

ШУЪБАИ РЕКЛАМА:
Ш. Душанбе, хиёбони И. Сомонї 3
44 601-35-95
director@tayron.tj

ШУЪБАИ ЭЪЛОН:
ш. Душанбе, хиёбони С. Шерозї 16
238-78-78, 44 640-99-88
ads@rg.tj

ФУРЎШИ РЎЗНОМАЊО ВА ОБУНА
938-66-82-64, 221-41-11
furush@rg.tj

ХАБАР МЕДИЊАД:

Каримҷон АҲМАДОВ, 
муовини пешини вазири 
иқтисоди Тоҷикистон

САРИ САБЗ

- Эрон аввалин кишваре буд, ки со-
ли 1992 истиқлолияти Тоҷикистонро 
ба расмият шинохт. Мо иштирокоти 
фарҳангии фаровоне дорем, ки мета-
вонад барои густариши равобити ду 
кишвар дар заминаҳои мухталиф асар-
гузор бошад.

- Пас чаро махсусан солҳои охир зар-
фияти чунин “иштирокоти фарҳангӣ” 
ба мушоҳида намерасад? 

- Русия мисли киштии "Титаник" аст, 
кишвари бузурге, ки ғарқ мешавад ва 
иқтисодаш дар пеши чашм мешиканад. 
Ҳар касе ба ин киштӣ баста шудааст, 
ҳамроҳ бо Русия ранҷ мекашад.

- Шояд мисли киштии “Титаник” 
бошад, шояд мисли дигар киштиҳо, ма-
салан киштии зериобӣ, ки ғарқ шуданаш 
кам эҳтимол дорад...

- Солҳо мегузаранд, аммо номи ҷан-
говарони қаҳрамон, ки бо баҳои ҷони 
худ инсониятро наҷот бахшидаанд, чун 
корнамоиҳои аҷдоди диловарамон, ба 
монанди Спитамену Муқаннаъ, Темур-
малик, Шоҳ Исмоили Сомонӣ ва Восеъ 
ҷовидон мемонад.

- Оё баъди гузаштани солҳо ҳамин 18 
нафар собиқадори ҷанг, ки дар вилояти 
Суғд боқӣ мондаанд, дар ёд мемонанд?

Низом ҚОСИМ,
 раиси Иттифоқи 
нависандагони Тоҷикистон

Раҷаббой АҲМАДЗОДА, 
раиси вилояти Суғд

9+1. НИШАСТИ НУЊ ВАЗИРУ ЯК 
МУОВИН ДАР ДУШАНБЕ

ГАЗ ДАР СУЃД АРЗОН ШУД

ВОРИДОТ АФЗУДУ 
СОДИРОТ КОЊИШ ЁФТ

Тавре сардори дафтари 
матбуоти ВКХ Шоҳин Самадӣ 
ба Pressa.tj  хабар дод, фардо 
(12.05.2022) мулоқоти Си-
роҷиддин Муҳриддин, вазири 
корҳои хориҷаи ҶТ бо Лебе-
дев Сергей Николаевич, ко-
тиби иҷроияи ИДМ дар шаҳри 
Душанбе баргузор мегардад. 

Тарафҳо атрофи масъалаҳои 
минтақа ва ҳамкориҳои Иттиҳо-
ди Давлатҳои муштаракулмано-
феъ музокира хоҳанд кард.

Ин мулоқот дар арафаи 
нишасти баҳории вазирони 

корҳои хориҷӣ, ки таърихи 13-
уми май дар шаҳри Душанбе 
баргузор мегардад, сурат ме-
гирад.

Ёдовар мешавем, ки 13-уми 
май вазирони корҳои хориҷии 
10 кишвар дар Душанбе ҷамъ 
меоянд. Тавре Pressa.tj хабар 
ёфт, дар он 9 вазир ва як му-
овини вазир (Туркманистон) 
мулоқот меороянд. Вазири 
умури хориҷии Украина дар 
он иштирок намекунад.

Музокирот асосан атрофи 
барномаи қаблан тарҳрезишу-
да сурат мегирад.

Дар ноҳияи Ашти вило-
яти Суғд як литр гази моеъ 
ба 5 - 5 сомонию 30 дирам 
баробар шуд, ки нисбат ба 
минтақаҳои дигари кишвар, 
аз ҷумла шаҳрҳои Душанбе 
ва Хуҷанд як сомонӣ арзон-
тар аст. 

Тоҷирони Ашт сабаби 
чунин фарқи зиёд доштани 
нархи сӯзишвориро шарҳи 
бештар надодаанд. Аммо 
гуфтаанд, ки фоидаи зиёд ҳам 

намегиранду зарар ҳам наме-
бинанд.

Ашт бо ноҳияи Попи Ӯз-
бекистон ҳамсарҳад аст. Тах-
мин меравад, ки ин навъи сӯ-
зишворӣ аз кишвари ҳамсоя 
оварда шавад. Вале мақомот 
чӣ мегӯянд? Аҷиб, чаро дар 
як минтақаи дурдасти Тоҷи-
кистон имкони арзонтар 
фурӯхтани гази моеъ ҳасту 
дар шаҳру ноҳияҳои наздик ба 
марказ наметавонанд нархро 
поинтар кунанд?

Ҳаҷми гардиши тиҷора-
ти хориҷии Тоҷикистон дар 
семоҳаи аввали соли 2022 
нисбат ба ҳамин давраи соли 
гузашта 6,5% ё 116,7 милли-
он доллар коҳиш ёфтааст. 

Ҳамзамон, бо 94 кишвари 
ҷаҳон тиҷорат сурат гириф-
тааст, вале воридоти мол аз 
77 давлат нисбат ба соди-
рот бартарӣ дорад ва моли 
56 давлат танҳо ворид карда 
мешуд.

Ба ин далел тавозуни савдо 
манфӣ буда, 737,2 миллион 
долларро ташкил додааст.

Воридоти мол дар семоҳаи 

аввал 43 фоиз афзуда, ба ма-
блағи беш аз 1,2 миллиард 
доллар баробар шудааст. Ба 
ҳисоби пулӣ афзоиш 362,7 
миллион долларро ташкил 
дод. Содироти коло, баръ-
акс, нисбат ба соли гузашта 
беш аз ду баробар кам шуда, 
470 миллион долларро таш-
кил дод.

Танҳо бо 7 кишвар, содирот 
нисбат ба воридот бо фарқи-
яти хурд бартарӣ дорад. Дар 
байни ин мамлакатхо Туркия 
ва Белгия ҳастанд, ки ҷумҳурӣ 
ба онҳо металлҳои қиматбаҳо, 
алюминий ва нахи пахта ме-
фиристад.

Рӯзи 11-уми май раиси шаҳри 
Душанбе Рустами Эмомалӣ ба 
Туркманистон сафар кард. 

Бино ба иттилои котиби 
матбуотии Маҷлиси миллии 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон, дар Фурудгоҳи байнал-
милалии Ашқобод Раиси Маҷ-
лиси миллии Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси 
шаҳри Душанбе Рустами Эмо-
малиро муовини Раиси Халқ 
Маслиҳати Миллӣ Генгеши 
Туркманистон, Сафири Фавқу-
лодда ва Мухтори Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар Туркманистон 
ва дигар намояндагони расмии 
ин кишвар истиқбол гирифтанд.

Интизор меравад, ки зимни 
сафар Рустами Эмомалӣ бо ҳай-
ати воломақоми Туркманистон 
дидору вохӯрӣ анҷом диҳад. Аз 
ҷумла, имрӯз боздиди Рустами 
Эмомалӣ ва ҳайати ҳамроҳонаш 
дар яке аз корхонаҳои нассоҷӣ 
сурат мегирад. Фардо, 12-уми 
май мулоқоти рӯ ба рӯи раиси 
шаҳри Душанбе Рустами Эмо-
малӣ бо Президенти Туркмани-
стон Сардор Бердимуҳаммадов 
сурат хоҳад гирифт.

РУСТАМИ ЭМОМАЛӢ 
ДАР ТУРКМАНИСТОН

Пешвози Рустами Эмомалӣ дар фурудгоҳи Ашқобод
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БАЪЗЕ АЗ КОРШИНОСОН ПАРТОБИ ЧАНД МУ-
ШАКРО АЗ ХОКИ АФҒОНИСТОН БА ТОҶИКИСТОН 
"ФИШОРИ ТОЛИБОН" БА ҲУКУМАТҲОИ ОСИЁИ 
МАРКАЗӢ ВА ИДДАЕ ДИГАР "НИШОНИ ГУСТАРИ-
ШИ ФАЪОЛИЯТИ ДИИШ" НОМИДАНД.

«

Дар рӯзҳои истироҳатии 
ҳафтаи равон хабари ҳамлаи 
мушакӣ аз ҷониби Афғонистон 
ба қаламрави Тоҷикистон ҷо-
меаи кишварро ба таҳлука 
андохт. Наход алангаи ота-
ши низоъҳои Афғонистон дар 
кишварҳои ҳамсоя забона за-
над?! Саволе аст, ки ин шабу 
рӯзҳо бояд ба он посух гуфт.  

Њамла ба хоки 
Тољикистон

Рӯзи 7-уми май хабаргузо-
риҳои мухталиф дар бораи "ҳам-
лаи мушакӣ аз хоки Афғонистон 
ба Тоҷикистон" хабар доданд. 
Аз ҷумла, хабаргузории "Aamaj 
News" иттилоъ дод, ки аз ноҳи-
яи Хоҷа Ғори вилояти Тахори 
Афғонистон аз болои як мошин 
ба хоки Тоҷикистон мушак сар 
додаанд. Хоҷа Ғор бо ноҳияҳои 
Фархор ва Панҷи Тоҷикистон 
ҳамсарҳад аст.

Дере нагузашта гуруҳи ху-
росонии созмони террористии 
ДИИШ (фаъолияташ дар Тоҷи-
кистон мамнуъ,- ред.) масъу-
лияти ҳамлаи мушакӣ ба хоки 
Тоҷикистонро ба уҳда гирифт. 
Дар ин бора "Site Intelligence 
Group" хабар додаст, ки изҳо-
роти созмонҳои террористиро 
пайгирӣ мекунад. Дар изҳороте, 
ки аз қавли ДИИШ дар ин пой-
гоҳ нашр шудаст, таъкид гарди-
даст, ки партоби мушакҳо кори 
дасти аъзои ин гуруҳ мебошад.

Ҳамон рӯз як манбаъ аз Ра-
ёсати марзбонии кишвар ба 
“Sputnik” гуфт, ки аз марзи 
Афғонистон ба ҳисоб 7 мушак ба 
минтақаи Фархор андохта шуда-
аст, ки чор ракета дар дарёи Ому 
афтода, се адади дигараш ба ҷан-
галҳои лаби дарё афтодаанд. “Ҳеҷ 
осебе ба марзбонон ё посгоҳи мо 
нарасидааст. Сарбозони мо мо-
шинеро, ки дар он террористон 

буданд, дар ҳамон марзи Афғо-
нистон аниқ нишон гирифтанд. 
Се террорист захмӣ шудаанд, яке 
ҳам шадид”,- гуфт ӯ.

Манбаъ ҳамчунин таъкид 
кард, ки ин ҳодисаи ҷиддӣ нест 
ва мардуми Тоҷикистон набояд 
нигарон бошанд.

Хабаргузории “Independent” 
аз қавли пулиси Толибон (ҳа-
ракати мамнуъ дар қаламрави 
Тоҷикистон,- ред.) хабар дод, 
ки чаҳор террорист савори як 
сабукрави навъи “Тойота Ко-
ролла” дар минтақаи Қафлотуни 
вулусволии Хоҷаи Ғори вилояти 
Тахор пайдо шуда, аз як силоҳи 
худсохти “БМ 1” чаҳор мушак ба 
марзҳои Тоҷикистон андохтаанд.

Љойи нигаронӣ нест!

Санаи 8-уми май мақомоти 
Тоҷикистон ҳамлаи мушакӣ 
аз марзҳои Афғонистон ба қа-
ламрави кишварро тасдиқ на-
муда, изҳор карданд, ки мояи 
нигаронӣ нест, зеро тирҳо та-
содуфан ҳарими Тоҷикистонро 
убур кардаанд.

Қӯшунҳои сарҳадии КДАМ 
ҶТ бо пахши як изҳорот тавзеҳ 
додаанд, ки дар минтақаи Хоҷа 
Ғори вилояти Тахори Афғони-
стон, дар рӯ ба рӯи дидбонгоҳи 
сарҳадии №12-и Отряди сарҳа-
дии "Панҷ" 7-уми майи соли 
ҷорӣ, соати 11:45 қувваҳои гу-
руҳи Толибон бо ҷангиёни ДИ-
ИШ вориди задухӯрд шудаанд. 
Задухӯрд 1,5 соат идома дошта, 
тирҳо ба қаламрави Тоҷикистон 
тасодуфан расидаанд.

"Айни замон аз ҷониби со-
хторҳои марбутаи толибҳо дар 
минтақаи Хоҷағори вилояти 
Тахор барои муайян ва безарар 
гардонидани гуруҳҳои террори-
стӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ 
шуда истодаанд",- омадааст дар 
иттилоияи КДАМ.

Забеҳулло Муҷоҳид, сухангӯи 
Толибон низ гуфтааст, ки онҳо 
саъй мекунанд, ки омилони 
ҳамла ба Тоҷикистонро ёфта, 
ҷазо бидиҳанд.

"Масъулини мо дар Бадах-
шон дар талош ҳастанд, ки 
омилони ин ҳамларо пайдо 
ва муҷозот кунанд. Ҳамла ҳам 
муассир набуда ва кадом осебе 
иншоолоҳ ба хоки Тоҷикистон 

ҳам нарасидааст. Вале табъан 
як мушкил вуҷуд дорад, ки дар 
Афғонистон ҷанг гузаштааст ва 
маводи мунфаҷира ва аслиҳа 
осон ба даст меояд. То як вақте 
ҳама чиз контрол мешавад ва 
мардум халъи силоҳ мешаванд, 
каме мушкилоте хоҳад дошт. 
Дар умум, мо мутааҳид ҳастем 
ва ба ҳеҷ кас иҷоза нест, ки аз 
хоки Афғонистон ҳамсояҳои мо 
ва ё кишварҳои дигарро таҳдид 
кунанд”,- гуфтааст Муҷоҳид.

Њолати љангӣ

Қӯшунҳои сарҳадии КДАМ 
Тоҷикистон пас аз ин қазия бо 
нашри як изҳорот хабар дод, 
ки неруҳои марзбонии Тоҷи-
кистон ба ҳолати омодабошии 
пурраи ҷангӣ гузаронида шу-
даанд. “Ниҳодҳои қудратии 

Тоҷикистон тамоми имконият 
ва тавоноии ҳифзи боэътимоди 
сарҳади давлатиро доранд”,- 
омадааст дар иттилоияи КДАМ.

КДАМ вазъият дар сарҳади 
давлатии Тоҷикистону Афғони-
стонро муътадил арзёбӣ карда, 
афзудаст, ки вазъ таҳти назорати 
марзбонони тоҷик қарор дорад.

Њушдор!

Афғонистон кишварест, ки 
наздик ба 40 сол боз дар ҳолати 
ҷанг мебошад. Вале бо тасар-
руф шудани ҳукумат аз ҷониби 
“Толибон” вазъияти кишвар 
муташанниҷ гардид. Феълан, 
ин гуруҳи тундрав, ки баъди 20 
соли низоъ зимоми идораи дав-
латро ба даст гирифт, бо қувваи 
дигари иртиҷоӣ - ДИИШ дар 
ҳоли ҷанг қарор дорад.

Чун феълан Толибон тавони 
контроли сарҳадашонро надо-
ранд, ин ҳолат барои кишварҳои 
ҳамсоя, аз ҷумла ба Тоҷикистон, 
ки марзи бештаринро бо Афғо-
нистон дорад, метавонад муш-
килзо гардад. Далели ин ҳам-
лаҳоест, ки чанд рӯзи охир аввал 
дар марзи Ӯзбекистон ва баъдан 
дар Тоҷикистон иттифоқ афтод. 
Бинобар ин, убури иштибоҳии 
мушак аз Афғонистон ба хоки 
Тоҷикистон набояд мақомоти 
кишвари моро бепарво гузорад. 

Кӣ кафолат медиҳад, ки ин 
иштибоҳҳо дигар такрор на-
мешаванд?! Ё чунин иштибоҳ 
боиси ягон бадбахтӣ шавад?! Ё 
шояд ин иштибоҳе не, балки як 
амалиёти қаблан тарҳрезигар-
дида бошад?

Бинобар ин, ин “иштибоҳ” 
моро ҳушдор медиҳад...

ТОЉИКИСТОН 
БАРОИ СОХТМОНИ 
“РОЃУН”ДОНОРИ 
БАЙНАЛМИЛАЛӢ 

МЕЉӮЯД
Ҳукумати Тоҷикистон аз 

ниҳодҳои молии байнал-
милалӣ даъват мекунад, ки 
барои анҷоми тарҳи сохт-
мони як зерсохти стратегии 
кишвар - нерӯгоҳи барқи 
обии Роғун маблағгузорӣ 
кунанд. 

Вазири рушди иқти-
сод ва савдои Тоҷикистон 
Завқӣ Завқизода аллакай бо 
Иброҳим Шукрӣ, мудири 
минтақаии Бонки Осиёии 
Рушд мулоқот кардааст. Дар 
ҷаласа масъалаи маблағгузо-
рии бахшҳои афзалиятноки 
иқтисоди миллии кишвар, 
аз ҷумла тарҳи "Роғун" ма-
траҳ шуд.

Қаблан раҳбари намо-
яндагии Бонки Осиёии 
Рушд дар ин кишвар Шан-
ни Кэмпбелл гуфта буд, ки 
дар мулоқоти намояндаго-
ни Тоҷикистон бо донорҳои 
байналмилалӣ масъалаи ма-
блағгузории ин тарҳи эне-
ржӣ низ матраҳ шудааст.

Зимнан зикр гардид, ки 
Бонки Осиёии Рушд "ман-
фиатдор аст, ки сохтмони 
НБО "Роғун" ба анҷом расад, 
вале дар робита ба ин лоиҳа 
суолҳои зиёде вуҷуд дорад. 
Онҳо "бо бозори фурӯши 
нерӯи барқ, харид ва таъ-
мини чораҳои муҳофизатӣ 
алоқаманданд".

Ба гуфтаи Кэмпбел, пас 
аз мавриди баҳрабардорӣ 
қарор гирифтани нерӯгоҳи 
"Роғун", он як манбаи даро-
мади кишвар мешавад, аммо 
натоиҷи таҳқиқоти Бонки 
Ҷаҳонӣ низ вуҷуд дорад. До-
норҳои байналмилалӣ пеш 
аз қабули қарор дар бораи 
иштирок дар маблағгузорӣ 
бояд ба ҳама суолҳо ҷавоб 
пайдо намоянд.

ТАСОДУФЕ, ТАСОДУФЕ, 
КИ ЊУШДОР КИ ЊУШДОР 
МЕДИЊАД!МЕДИЊАД!
МУШАКҲОЕ, КИ АЗ АФҒОНИСТОН ЉОНИБИ МУШАКҲОЕ, КИ АЗ АФҒОНИСТОН ЉОНИБИ 
ТОҶИКИСТОН ПАРТОБ ШУДАНД ЧӢ ҲАДАФ ДОШТАНД?ТОҶИКИСТОН ПАРТОБ ШУДАНД ЧӢ ҲАДАФ ДОШТАНД?

Одил
НОЗИР,
o.nozir@pressa.tj



№ 19 (1478) 2022  
www.pressa.tj4 НИГОҲИ ДИГАР

Сафири ИМА:

ТОЛИБОН 
ЧАРХБОЛЊОРО 
НАМЕГИРАНД!

Сафири Амрико дар Ду-
шанбе гуфт, ИМА ва Тоҷи-
кистон сарнавишти чарх-
болҳоеро баррасӣ доранд, 
ки моҳи августи соли гуза-
шта аз хоки Афғонистон ба 
кишвар омадаанд.

Ҷон Марк Поммершайм 
рӯзи 10-уми май дар нишасти 
хабарӣ дар Душанбе гуфт, 
кишвараш ният надорад 
онҳоро ба Толибон бисупо-
рад. "Ин чархболҳо ба Толи-
бон дода намешаванд, чун 
ба онҳо тааллуқ надоранд," 
– илова кард сафир.

Поммершайм ҷузъиёти 
гуфтугӯи Вашингтону Ду-
шанберо дар масъалаи чарх-
болҳо ошкор накард.

Толибон иддао доранд, 
ки пас аз фурӯпошии ҳуку-
мати пешини Афғонистон 
даҳҳо чархболу ҳавопаймо 
ба Тоҷикистону Ўзбекистон 
рафтаанд ва бояд баргардон-
да шаванд.

КОРОНОВИРУС 
15 МЛН 

ОДАМРО КУШТ
Шумораи умумии қурбо-

ниёни бемории коронави-
рус дар ду соли охир ба 14,9 
миллион нафар расидааст. 
Дар ин бора Созмони ҷаҳо-
нии тандурустӣ хабар дод.

Намояндагони ин созмон 
омори маргу мири маризо-
ни коронавирусро дар солҳои 
2020 ва 2021 ҳисоб кардаанд.

Дар гузориш гуфта ме-
шавад, ки бештари бемо-
рон дар Аврупо, Амрико ва 
кишварҳои осиёи Ҷанубу 
Шарқӣ фавтидаанд. Ҳу-
дуди 84 % фавт аз вируси 
COVID-19 маҳз ба ҳамин 
кишварҳо рост меояд.

Аз шумори умумии қурбо-
ниён 57 % -ро мардон ва 43% 
-ро занон ташкил медиҳанд.

Ҷабҳаи муқовимати мил-
лии Афғонистон бо раҳбарии 
Аҳмад Масъуд мегӯяд, ки дар 
Андароби вилояти Бағлон 
ба Толибон зарбаи сахт за-
данд. Дар ҳамин ҳол, тибқи 
гузоришҳо, шаби 8-уми май 
даргириҳои сахт миёни раз-
мандагони Ҷабҳаи муқови-
мати миллӣ ва неруҳои То-
либон дар Панҷшер идома 
кардааст. Сокинони Панҷшер 
мегӯянд, ки Толибон ғайри-
низомиёнро озору азият ме-
диҳанд. Толибон ин дарги-
риҳоро ночиз мешуморанд.

Даъвоњои ду тараф

Сибғатуллоҳ Аҳмадӣ, сухан-
гӯи Ҷабҳаи муқовимати миллӣ 
шоми якшанбе дар “Твиттер” 
навишт, ки талафот ба Толи-
бон дар минтақаҳои Пули Ҳи-
сорак ва Қосони ноҳияи Анда-
роб ворид шудааст, вале омори 
мушаххас наовард.

Манбаъҳои дигар ҳам ин 
хабарро тасдиқ накардаанд ва 
ҳукумати Толибон дар ин мав-
рид чизе нагуфтааст.

Ҳамзамон як мақоми балан-
дпояи Толибон дар вилояти 
Панҷшер мегӯяд, фармондеҳи 
амнияти Толибонро дар ноҳи-
яи Руха боздошт кардаанд. 
Абубакр Сиддиқ, сухангӯи во-
лии Толибон дар Панҷшер ба 
бахши афғонистонии Радиои 
“Озодӣ” гуфтааст, ки фармон-
деҳ Нуруламин дар робита ба 
даргириҳои ахир дар ноҳияи 
Дара боздошт шуд.

Баъзењоро рањо 
карданду чандеро 

бо худ бурданд
Як сокини Панҷшер ҳам 

гуфт, ки Толибон дар ноҳияи 
Дара ба ҷустуҷӯи хона ба хона 
идома дода, мардумро озору 
азият кардаанд. Яке аз бошан-
дагони ноҳияи Дара ба “Озодӣ” 
гуфт, ки дар пайи даргириҳои 
ахир Толибон бархе аз афроди 
маҳаллиро боздошт кардаанд. 
Ин сокини Панҷшер, ки ба 
сабаби ҳассосияти мавзуъ аз 
гуфтани номаш худдорӣ кард, 
афзуд, ки "афроди Имороти 
исломӣ барои ҷустуҷӯи хона ба 
хона ба вулусволии Дара омада, 
мардумро озору азият мекунанд 
ва бачаҳоро аз сари заминҳои 
кишт ва масҷидҳо боздошт ва 
латукӯб мекунанд. Як теъдодро 
баъд аз латукӯб раҳо карда, шу-
мореро ҳам бо худ бурдаанд".

Ҷабҳаи муқовимати миллӣ 
рӯзи шанбе, 7-уми май дар эъ-
ломияе гуфт, ки неруҳои онҳо 

ба "Қитъаи сурх"-и Толибон, 
ки мехостанд дар ноҳияҳои 
Обшорон ва Дараи вилояти 
Панҷшер баррасии хона ба 
хонаро оғоз кунанд, ҳамла кар-
данд. Ин ҷабҳа мегӯяд, ки ба 
ҷуз аз марказҳои ин ду ноҳия, 
ҳама бахшҳои он ба тасарруфи 
размандагони Ҷабҳаи муқови-
мати миллӣ даромадааст.

Изњороти ба њам 
зидди Толибон

Дар эъломияи нави ҷабҳа 
гуфта мешавад, ки 15 узви 
Толибон дар ин даргириҳо 
кушта шудаанд. Толибон ин-
ро рад кардаанд. Забеҳуллоҳ 
Муљоҳид, сухангӯи ҳукумати 
Толибон гуфтааст, ки "ҳеҷ гу-
руҳе бо номи Ҷабҳаи муқови-
мати миллӣ дар Афғонистон 
ҳузури амалӣ надорад".

Мавлавӣ Додмуҳаммад Ба-
тор, фармондеҳи амнияти То-
либон дар вилояти Панҷшер 
чизе дигар мегӯяд: "Тирпар-

ронӣ буд, баъзе вақтҳо кам ва 
баъзе вақтҳо зиёдтар. Аммо 
сабаби ин нашуд, ки мо таҳти 
муҳосира буда бошем. Шумо-
раи ками онҳо дар қуллаҳои 
куҳҳо ҳастанд ва барои наҷоти 
ҷонашон тирандозии ҳавоӣ 
карданд".

Њамлањои 
пароканда

Ҷабҳаи муқовимати миллӣ 
мегӯяд, ки онҳо дар куҳпо-
яҳои Панҷшер ҳузур доранд 
ва муқовимат мекунанд. Аз 
ҳамлаи сарбозони ин Ҷабҳа 
ба Толибон хабарҳо нашр ме-
шавад, вале огоҳони вазъ ме-
гӯянд, ки ҳанӯз ин Ҷабҳа ба як 
нерӯи баробарвазн бо Толибон 
табдил наёфтааст ва ба сурати 
пароканда амал мекунад.

Рӯзҳои гузашта аз даргирӣ 
миёни неруҳои Ҷабҳаи муқо-
вимат ва Толибон дар бархе 
ноҳияҳои вилояти Тахор ха-
барҳо нашр шуда буд.

ПАНЉШЕР ОЗОД ШУД?
Ҷабҳаи муқовимат алайҳи “Толибон”

Расонаҳои қирғизӣ бо 
такя ба Хадамоти марзбонии 
Қирғизистон хабар медиҳанд, 
ки дар пайи як даргирӣ 
дар марз бо Ӯзбекистон се 
шаҳрванди ин кишвар кушта 
шудаанд. Ҷониби Ӯзбекистон 
то кунун дар бораи ин ҳодиса 
чизе нагуфтааст. 

Ин ҳодиса 5-уми май дар 

мавзеи марзии Добо-Қурғони 
деҳоти Актами ноҳияи Алабу-
кински вилояти Ҷалолобод рух 
додааст.

Бино ба хабари КДАМ 
Қирғизистон, дар ин даргирӣ 
се шаҳрванди яке 48-сола ва 
дуйи дигар 24 ва 22-солаи ин 
кишвар аз захми тир кушта 
шудаанд. 

Бар пайи ин ҳодиса фар-
мондеҳони марзбонии ноҳияи 
Алабукински Қирғизистон ва 
Янгиқурғони Ӯзбекистон му-
лоқот кардаанд ва ба тавофуқ 
расидаанд, ки 6-уми май пас аз 
таҳқиқоти хидматӣ низ дидор 
мекунанд. 

Як моҳ қабл, 5-уми апрел 
ҳам дар натиҷаи чунин як дар-
гирӣ ду шаҳрванди Қирғизи-
стон аз сӯйи марзбонони Ӯз-
бекистон кушта шуда буданд. 
Ӯзбекистон гуфта буд, ки ин 
шаҳрванди Қирғизистон ба 
дунболи аспҳояшон ғайриқо-
нунӣ ба марзи ин кишвар во-
рид шудаанд.

МАРЗ: 3 ЌИРЃИЗ
КУШТА ШУДАНД

Дар Қазоқистон барои во-
рид кардани тағйиру иловаҳо 
ба Конститутсияи он кишвар 
рӯзи 5-уми июн раъйпурсии 
умумихалқӣ баргузор ме-
шавад. Дар ин бора Қосим 
Ҷомарт Тоқаев, президенти 
Қазоқистон рӯзи 5-уми май 
фармон имзо кард.

Интизор меравад, ки бар 
пайи ин тағйирот мақоми 
"Пешвои миллат"  ё  "Ел-
басӣ"-и раисҷумҳури со-
биқи ин кишвар, ки меъёри 
конститусионист,  бекор 
шавад.

"Ислоҳоти Конститутсия 
ба тағйироти куллии ҳамаи 
шохаҳои ҳокимият равона 
шудааст.

 Тағйирот гузариши қатъӣ 
аз шакли идорасозии "прези-
денти қавӣ" ба шакли ҷумҳу-
рии президентӣ бо парлу-
мони бонуфуз ва ҳукумати 
ҳисоботдиҳандаро мадди на-
зар дорад",- гуфт Тоқаев рӯзи 
5-уми май.

Тоқаев дар як суханронӣ 
рӯзи 29-уми апрел гуфта буд, 
ки раъйпурсӣ барои қабули 
Конститутсия дар он кишвар 
бори охир соли 1995 баргузор 
шудааст. 

5-УМИ ИЮН. МАЌОМИ 
НАЗАРБОЕВ БЕКОР 
МЕШАВАД! 



№ 19 (1478) 2022  
www.pressa.tj  5МАВЗӮИ РӮЗ

- Ҳа, акаи Маҳмадзоҳир, 
чаро аз чеҳраатон барфу бо-
рон меборад? Боратон нагу-
зашта истодааст?,- пурсид 
савдогар - миёнарави дигар, 
ки ҳаргиз худ каландро ба 
даст нагирифтаасту аммо дар 
“Деҳқонбозор” савдо меку-
над, аз Маҳмадзоҳири қа-
воқовезон.

- Напурс, ҳам каппаи ман 
сӯхту ҳам аз картошкакор... 
Наход дар ҳамин фасли сол 
касе картошкаро ақаллан ду 
сомонӣ нахарад? Агар ҳисо-
бу китоб кунему хароҷоташро 
то ба даҳани бозор расонидан 
ҷамъу зарб намоем, на ин 
ки фоида, балки зарари он 
бештар аст. Боз ин шаҳриҳо 
ноз мекунанд, ки молатон 
қиммат... Охир онҳо заҳма-
ти деҳқону хароҷоти онро аз 
куҷо медонанд? Инро ману 
ту, миёнарав бошем ҳам, ме-
донем. Даҳ тонна картошка-
ро аз Ҷиргатол дуним сомонӣ 
шарту байъ карда оварда бу-
дам, дар ин ҷо ду сомонӣ ҳам 
намегиранд. Намедонам ба 
соҳиби бор чӣ мегӯям...

Ман ин гуфтугузорро, ки 
дар вақти “идхараки” арафаи 
иди Рамазон дар “оптомбо-
зор” тасодуфан шунидам ва 
як дона анори нимкилоиро 
ба 15 сомонӣ (кило не, дона!) 
харида будаму аз Худо хоҳиш 
мекардам, ки рӯзаи он анор-
фурӯши ноинсофро қабул 
накунад, шунида, ба ҷои кор 
омадам ва ба ёдам гуфтугӯи ин 
ду савдогар расид. Шиштаму 
бо истифода аз манбаъҳои 
гуногун дурустии суханони 
онҳоро санҷидан хостам. Агар 
дар ин шабу рӯз ман деҳқони 
картошкапарвар бошаму як 
гектар замин дошта бошам ва 
ҳукумат маро мисли солҳои 

пеш ба коштани “нони дуюм” 
ташвиқ кунад, натиҷааш чӣ 
гуна хоҳад буд?

Авал заминро бояд ҷуфт 
кард, ки барои он трактор 
лозим. Барои ҷуфти ин миқ-
дор замин камаш 25 литр со-
лярка, ки нархи ҳар литраш 
тақрибан 7 сомонӣ аст, зарур 
аст. Ин мешавад 175 сомонӣ. 
Ба болои ин, музди меҳнати 
тракторчӣ ва “амортизатси-
яи” тарктори ӯ 1300 сомонӣ 
мешавад. Заминро барои 
картошкакорӣ дар шароити 
Тоҷикистон камаш ду маро-
тиба ҷуфт кардан лозим. Яъ-
не, дар маҷмуъ 1500 сомонӣ 
танҳо барои омода намудани 
замин зарур аст. Минбаъд 
тухмии захиракардаро ба 
миқдори 2 тоннаю 500 ки-
ло ба саҳро мебароред, ки 
нархи он камаш 2,5 сомонӣ 
аст. Яъне 6250 сомонӣ тухмӣ 
сарф мекунед. Баъд аз он, ки 
картошка ба нашъунамо сар 
кард, ташвишҳои дигар оғоз 
мегарданд. Аввал онро му-
лоим мекунеду ҷӯя мегиред 
(агар ин корро худатон дастӣ 
иҷро намоед, пулашро ҳисоб 
накунем ҳам мешавад). Ав-
валин шуда, ба коштаи шумо 
ҷонваре бо ном “қунғузаки 

колорадӣ” “чашм ало” меку-
над, ки ба муқобили он барои 
як гектар замин (ду-се маро-
тиба заҳр мепошед) тақрибан 
300 сомонӣ сарф мекунеду за-
рараш камтар мешавад. Пас 
аз он, барои хуб нашъунамо 
кардан ва ба умеди ҳосили 
баланд, шумо ба ҳар сотихи 
ин замин камаш 5 кило сели-
тра медиҳед, ки ин дар маҷ-
муъ 5000 сомониро ташкил 
медиҳад. Барои беҳтар шу-
дани таркиби хок ва мулоим 
истодани замин, ба болои ин 
камаш 200 кило фосфор до-
данатон зарур мешавад, ки 4 
халтаи 50-килоии онро шу-
мо маҷбуред ба маблағи 1000 
сомонӣ (ҳар халтааш 250 со-
монӣ) харед. Ҳамаи ин корҳо-
ро шумо ба иҷро расонидед 
ва гӯё картошкаатон омодаи 
бозор шуд. Вале онро шумо 
дар пуштатон намебаред ку! 
Барои он, ки шумо ҳосили 
баланд гирифтеду (тақрибан 
15 тонна аз як гектар ва дар 
шароити Тоҷикистони мо аз 
ин баландашро умедвор шу-
дан душвор аст) бояд ба ҳар 
килои он барои то Душанбе, 
Хуҷанд ва ё Бохтар (аз Ҷир-
гатолу Ғарм ва Мастчоҳу 
Панҷакент) расонидани он 

ба “Дулан” ё “Камаз” барои 
ҳар килояш 30 дирам диҳӣ, 
ки ин тақрибан 5000 сомонии 
дигар аст. Аммо бо ин кор та-
мом намешавад. Аввал дара-
тро  андоз мегирад, ки дар ҳар 
минтақа гуногун буда, барои 
як га ба ҳисоби миёна 300 со-
монӣ аст. Ана баъд, “себамро 
хӯрдӣ, ғозашро деҳ” гуфта, 
ҳисобчии об ҳозир мешавад, 
ки он ҳам тақрибан 300 со-
мониро ташкил медиҳад. Бо 
ибораи хабарҳои расмӣ “бояд 
зикр кунем”, ки меҳнати ху-
дату фарзандонат ва хароҷоти 
“пешбининашуда”-ро ҳисоб 
накардем ва натиҷаи “ма-
тематикаи олии мо” барои 
истеҳсоли картошка дар як 
гектар замин чунин шуд:

 1. Шудгор 1500 сомонӣ.
 2. Тухмӣ 6250 сомонӣ.
 3. Заҳрхимикат 300 сомонӣ.
 4. Нурии минералӣ (селитра 

ва суперфосфат) 6000 сомонӣ.
 5. Мошинпулӣ 5000 сомонӣ.
 6. Истифодаи об 300 со-

монӣ.
 7. Намудҳои гуногуни андоз 

300 сомонӣ.
Ҷамъ: 19650 сомонӣ.

Яъне, шумо бо сарфи ҳа-
мин қадар маблағ маҳсуло-
ти худро истеҳсол намуда, 
то бозор расонидед. Акнун 
бубинем, ки як кило кар-
тошкаатон ба чанд пул ис-
теҳсол шуд. 19 650 : 15 000 = 
1 сомониву 31 дирам! Агар 

деҳқон онро бо нархи имрӯ-
за фурӯшад, аз ҳар килояш 
69 дирам фоида медидааст. 
Чун ҳосили картошкаро баъд 
аз шаш моҳ ҷамъоварӣ ку-
нанд ҳам, аммо меҳнаташ 
давоми сол идома меёбад, 
бубинем, ки деҳқон дар ҳар 
моҳи меҳнати худ чанд пул 
маош гирифтааст. 69 дирам 
зарби 15000 кило = 10350 
сомонӣ. Ин маблағро ба 12 
моҳ тақсим кунем, мешавад 
862 сомонӣ ва ин барои як 
нафар. Ҳол он ки, барои ис-
теҳсоли миқдори дар боло 
овардаи картошка тамоми 
аъзои оила заҳмат мекашанд. 
Биёед, тақсимотро бас куне-
му ҳамин маблағи камро дар 
кисаи деҳқон монем, вагар-
на ӯ ҳам ба Русия ва ё ягон 
кишвари дигар барои кор 
мераваду аз картошка ҳам 
мемонему аз дигараш ҳам. 

Ҳайронам, ки ҳамин ҳи-
собу китобро дар Вазора-
ти кишоварзӣ ҳам мекарда 
бошанд? Агар кунанд, чаро 
талош намеварзанд, ки ақал-
лан дар назди Ҳукумат ма-
съала гузошта, нархи нурии 
минералиро арзон кунанд ва 
ё  ақаллан воридшавии онро 
аз андоз озод намоянд? Агар 
илоҷаш бошад, воридшавии 
маҳсулоти барои деҳқон за-
руриро бояд монополияи 
давлатӣ кард ва ё чанд заводи 
истеҳсоли нуриҳои минера-
лии худиро сохт. Вагарна, аз 
чунин истеҳсолоти маҷбурӣ 
на ба деҳқон фоида асту на ба 
мардум, ки соли оянда лазза-
ти арзонии имсоларо хоҳем 
чашид...

... Қавл додам, ки агар ин 
дафъа ба “деҳқонбозор”-и 
бедеҳқон равам, агар барои 
картошка 2 сомонӣ талаб ку-
над, дуним сомонӣ мехарам. 
Картошкаамон бепул будаа-
сту худамон бехабар...

А. АҲМАДЗОДА,
рӯзноманигор

(Муаллиф ба агрономи 
соҳибтаҷриба Маҳмадму-
род Ҷаҳонгиров барои ку-
мак дар омода намудани ин 
мавод арзи сипос менамояд) 

ГИРЯИ ДЕЊЌОН ВА 
КИССАИ ПУРИ МИЁНАРАВ
«нони дуввум» чӣ тавр ба даст меояд?

... Маҳмадзоҳир бо са-
ри хам дар болои мошини 
“Дулан” дар байни халтаҳои 
тӯрини картошка сарашро 
байни даст гирифта мени-
шаст. Чеҳраи гирифтааш аз 
он гувоҳӣ медод, ки савдои 
кутараи моли овардааш он 
қадар муваффақона нест.

МИНБАЪД ТУХМИИ ЗАХИРАКАРДАРО БА МИҚДО-
РИ 2 ТОННАЮ 500 КИЛО БА САҲРО МЕБАРОРЕД, 
КИ НАРХИ ОН К АМАШ 2,5 СОМОНӢ АСТ. ЯЪНЕ 
6250 СОМОНӢ ТУХМӢ САРФ МЕКУНЕД.«
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Аз сабаби ҷанги Русия 
бо Украина кишварҳои Ғарб 
сарҳадҳояшонро барои 
шаҳрвандони Русия баста-
анд. Бинобар ин, русҳо 
маҷбуранд, ки имсол ба 
кишварҳои узви ИДМ раф-
та, истироҳат кунанд. Дирӯз 
тариқи телевизиони Русия 
тамошо кардам, ки бешта-
ри русҳо нияти саёҳатро дар 
Осиёи Марказӣ, аз ҷумла 
Тоҷикистон доранд.  

 Дар моҳи май ба парвозҳо аз 
Маскав ба Ереван ва Истанбул 
ва Дубай бештар талабот до-
штаанд, вале ин барои сарват-

мандони  Русия. Аҳолии миён-
соли ин кишвар бошанд, барои 
истироҳат Тошканд,  Душан-
беву Хуҷанд, Бишкек, Алмаа-
то, Кишинёв, Минск, Тифлис, 
Самарқандро интихоб мекар-
даанд. Ман ин ҳарфҳоро аз пе-
ши худам намегӯям, балки аз 
телевизиони Русия тамомшо 
кардам. 

Имсол пойтахти Тоҷики-
стон аз ҷониби бошандагони 
Санкт-Петербург барои сафар 
ба як макони маъмул табдил 
мешавад.

Вале суоле сар мезанад, ки 
Тоҷикистон барои қабули сай-
ёҳон омода аст ё не? Маконҳои 
тамошобоби сайёҳии кишвари 
мо, барои мисол “Искандар-
кӯл”, “Ҳафткӯл”, “Сарез” ва 
ғайраҳо роҳ доранд, ки сайёҳон 
роҳат аз ин минтақаҳо дидан 
кунанд? Оё дар ин мавзеъҳои 
биҳиштосо меҳмонхона ҳаст? 

Мо ҳамин сол шонс дорем, 
ки кишварамонро барои сай-
ёҳӣ муаррифӣ кунем. Агар 
ҳамин сол натавонем, дер ме-
шавад!

Абдурасул РАҲМОНОВ,
устоди донишгоҳ, нафақагир

РУСЊО БАРОИ САЁЊАТ БА 
ТОЉИКИСТОН МЕОЯНД!

БА ТАВАҶҶУҲИ РАИСИ КУМИТАИ 
САЙЁҲӢ ТОҶИДДИН ҶӮРАЗОДА

Бо вуҷуди он ки истеҳсоли 
моҳӣ солҳои охир дар кишвар 
зиёд шудааст, вале барои 
таъмини аҳолии кишвар ҳанӯз 
ҳам кифоя нест. 

Миралӣ Наимов, сардори 
КВД “Моҳии Тоҷикистон” 
мегӯяд, ки ҳоло дар кишвар 
372 хоҷагии хурду бузург ба 
парвариш ва истеҳсоли моҳӣ 
машғуланд. Ба гуфтаи вай, дар 
ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ис-
теҳсоли моҳӣ аз 2749,7 тоннаи 
соли 2019, соли сипаришуда ба 
беш аз 4389 тонна расид.

“Дар се моҳи аввали соли 
равон қариб 600 тонна моҳӣ 
истеҳсол шуд. Ҳарчанд нишон-
диҳандаҳо дар қиёс ба солҳои 
қаблӣ бештар бошанд ҳам, вале 
барои таъмини аҳолии кишвар 
кифоя нестанд”,- мегӯяд Наи-
мов.

Ҳ а м з а м о н ,  в а й  и л о в а 
кард, ки албатта, барои тат-
биқи рушди бахши истеҳсо-
ли моҳӣ дар ҷумҳурӣ корҳои 
мушаххас ва назаррас анҷом 
ёфтаанд, вале инро намета-
вон сад дарсад қаноатбахш 
арзёбӣ кард.

“Муносибат ба рушди соҳа 
бояд аз назари таъмини аҳолии 
кишвар бо маҳсулоти баланд-
сифати моҳӣ бошад ва ченаки 
фаъолияти мутахассисони соҳа 

низ ба талаботи рӯз мутобиқат 
намояд. Яъне, мушоҳидаҳо бо-
згӯи онанд, ки ҳанӯз ҳам дар 
ин самт мушкилиҳо зиёд буда, 
ба татбиқи барнома ва рушди 
соҳа монеъ мегарданд”,- гуфт 
Миралӣ Наимов.

Вай гуфт, ки ҳар сол факул-
таи зооинженерӣ, ихтисоси 
моҳипарварии Донишгоҳи 
аграрии Тоҷикистонро 15 - 25 
донишҷӯ хатм кунанд ҳам, аз 
рӯи ихтисоси худ кор намеку-
нанд.

“Дар 372 хоҷагии моҳипар-
варӣ ҳадди ақал 410 мутахас-
сиси моҳишинос–ихтиолог 
намерасад”,- гуфт ӯ.

Каримова МЕҲРУБОН

Марди миёнақади газ-
гӯшти тануманд аробаро аз 
роҳи кӯпруки сойи Ёхсу ба 
сӯи поён фуровард. Пас аз 
тай кардани 300 метр роҳ 
ба регзори мувофиқ раси-
ду аробаро рост гузошта, аз 
дохили он каҷбелро ба даст 
гирифт.

 Аз қуму шағали чун тилло 
тозаи сой ба ароба бор кар-
ду онро телакунон ба роҳи 
пештарааш, ба болои кӯпрук 
баровард. Каҷбелро гириф-
та, сӯрохию чуқуричаҳоро бо 
регу қум пур кардан гирифт. 
Паҳноию дарозии ин кӯпруки 
азим аз 300 метри квадратӣ 
ҳам мегузарад. То фурӯ раф-
тани офтоб ҳама ҷоро тахту 
ҳамвор намуд. Акнун нав 
мондашавиро ҳис карда, дар 
лаби бетон, остонаи кӯпрук 
назди белу аробааш нишаста 
буд, ки наздаш як ҷипи си-

ёҳи сиёҳшиша омада истод. 
Ронанда оинаро поён карда, 
садо намуд:

- Акаи Тоҳир, инҷо биё!
Ӯ оромона аз ҷояш хеста, 

назди мошин рафт ва 100 со-
монии дарозкардаи ронанда-
ро гирифта, ба пешкисаи таги 
фуфайкааш андохт. 

- Амакӣ, барои роҳҳам-
воркунӣ раҳмат!,- гуфту роҳи 
Ховалингро пеш гирифт ро-
нанда. 

Ҳар рӯз аз ин роҳ садҳо 
ё шояд ҳазорҳо воситаҳои 
нақлиёти хурду бузург равуо 
доранд. 20 сол боз онҳоро 
Тоҳир, як марди хайркору са-
вобҷӯ қабулу гусел мекунад. 
Рӯзҳои боронгарӣ ва ё баъди 
сел ба Тоҳир лозим меояд, ки 
то 8-9 ароба шағал оварда ре-
зад, тахту ҳамвор намояд. Ҳа-
ма ӯро мешиносанд. Баъзеҳо 
гумон мебаранд, ки ӯ корга-
ри идораи роҳсозисту дар ин 
қитъа муваззаф аст. Вале ӯ 
узви ин  идора ҳам нест. 

Аз роҳбари идораи роҳ-
созии шаҳри Кӯлоб Парвиз 
Давлатов хоҳиш кардам, ки 
Тоҳир Исоевро ба кор биги-
ранд, то фардо ба нафақаба-

роияш кумак шавад. Ӯ гуфт, 
ки дар ин бора аллакай бо ӯ 
суҳбат кардем, вале розӣ на-
шуд. Ҳамчунин, ӯ қайд кард, 
ки пулҳои аз ронандагон ги-
рифтаашро сарфи зиндагии 
ҳаррӯзааш намекунад. Балки 
онҳоро бурда ба нодору бе-
чораҳо садақа мекунад ё ба 
хатиби масҷиди деҳа медиҳад.

Тавре раиси ҷамоати деҳо-
ти Даҳана Фарҳод Зоғаков 
иброз намуд, Тоҳир Исоев зо-
даи деҳаи Тоқапа буда, падару 
модараш аз деҳқонони инҷо-
янд. Ҳоло худаш танҳо дар як 
хонаи хасӣ зиндагӣ мекунад.

Раиси кумитаи маҳал Дав-
лат Бобоев бошад, зикр кард, 
ки Тоҳир  сиҳату саломат буду 
ба корҳои деҳқонӣ шуғл дошт. 
Баробари оғози даргириҳои 
дохилӣ ӯ ба водии Вахш рафта, 
дар қисми қумандон Файзалӣ 
Саидов бар зидди душманони 
миллат баҳри дифои Ҳукума-

ти конститутсионӣ мубори-
заи беамон бурд. Қассобию 
ваҳшониятҳои исломгароёни 
ифротии наҳзатиро бо чаш-
ми сар дида, ҳеҷ ақлаш наме-
гирифт, ки одам зидди одам 
чунин амалҳои разилона, па-
лидона, манҳусона кунад. Дар 
давоми ду сол Тоҳир гӯё аз худ 
бегона шуда буд. Дигар замину 
осмонро фарқ намекард. Баъ-
ди табобати одамони хайрхоҳ 
ӯ ба зодгоҳаш омаду аз ҳама 
канорагирӣ мекард ва оқибат 
таъмири роҳи кӯпрукро машғу-
лияти асосӣ ҳисобида, ба ин 
амали хайру савоб даст зад. 
Агар Тоҳир дар ҳифзи якпор-
чагии Тоҷикистон дар Фронти 
халқӣ ҷонбозиҳо карда бошад, 
ӯ имрӯз ба қавле бознишаста, 
ҳақиру муҳтоҷ шудааст. Оё на-
мешавад, ки мақомоти дахл-
дори ҷумҳурӣ ба ин муборизи 
роҳи истиқлол имтиёзе, на-
фақае, ёрии амалие расонанд? 

Дар минтақаи Кӯлоб соҳиб-
коре пайдо мешуда бошад, 
ки барои ин марди савобкор 
- Тоҳири роҳсоз хонае созад?

Нурулло ҲАСАНОВ, 
рӯзноманигор

ТОЊИРИ РОЊСОЗ
Сарнавишти марде, ки 20 сол боз бо 
хоҳиши худ роҳҳоро таъмир мекунад

МОЊИПАРВАРОН 
КУЉО ШУДАНД?

РУСИЯ ДОДАНИ 
ПАТЕНТ БАРОИ 
МУЊОЉИРОНРО 

СОДАТАР 
МЕКУНАД

 Русия қоидаҳои гирифта-
ни патенти меҳнатиро барои 
муҳоҷирон содатар мекунад.

- Вазорати корҳои дохилӣ 
нисбат ба як соли пеш барои 
додани иҷозатнома камтар 
ҳуҷҷат талаб мекунад,- хабар 
медиҳад "МК".

Лоиҳаи фармоне, ки барои 
ин зарур аст, аллакай тайёр 
карда шудааст. Дар сурати ба 
имзо расидани санад, тамдиди 
патент барои коргарони хо-
риҷӣ хеле осонтар мешавад.

Дар назар аст, ки ду та-
лабот аз рӯйхати ҳуҷҷатҳои 
ҳатмӣ хориҷ карда шаванд. 
Якум, аризаи корфармо дар 
бораи тамдиди патент. Дуюм, 
шартномаи меҳнатӣ ё ҳуқуқи 
шаҳрвандӣ.

Ҳамин тариқ, барои там-
диди патент ба муҳоҷир 
танҳо бояд ариза, шиноснома, 
суғуртаи тиббӣ ва шаҳодатно-
маҳои тиббӣ пешниҳод карда 
шавад.

 ДАР ХУЉАНД 
РОЊКИРО БОЛО 

РАФТ
Арзиши хизматрасонии 

нақлиёти ҷамъиятӣ дар мар-
кази вилояти Суғд боз боло 
рафт. Масъулин мегӯянд, ки 
ин ҳолат дар пайи гаронии 
арзиши сӯзишворӣ сурат 
гирифт.

Шуруъ аз 10-уми май арзи-
ши роҳкирои мусофиркашонӣ 
дар дохили шаҳри Хуҷанд 25 
% баланд шуда, 2 сомонию 50 
дирам муқаррар гардидааст.

Сокинони шаҳри Хуҷанд 
дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз 
содир шудани ин фармон но-
розигӣ баён карданд.    

Оё мо аз имтиҳон мегузарем?
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ДАРАИ МУХТОР, КИ СОЛҲОИ ШӮРАВӢ БА ГӮШАИ ФАРОМӮШӢ АФТОДА 
БУД, БА ШАРОФАТИ ФАРЗАНДИ ФАРЗОНАИ ИН ДИЁР ЧЕҲРАИ ДИГАР 
ГИРИФТ. МУҶАССАМАИ БУЗУРГИ ВОСЕЪ, МУЗЕЙИ Ӯ, МЕҲМОНХО-
НАИ МУОСИР БАРОИ Қ АБУЛИ САЙЁҲОН, РОҲИ ҚИРПӮШИ ВАСЕЪ... 
БУНЁД ШУДААСТ.

«

Аз Мунк то Ховалинг

Ховалинг як гӯшаи нотакро-
ри Тоҷикистони зебоманзар аст. 
Тамошои талу теппаҳои гулпӯшу 
куҳҳои осмонбӯси он ба кас ҳа-
ловат мебахшад. Ин диёр пири 
хирадмандеро мемонад, ки баъд 
аз истиқлолият чеҳраи ҷавонӣ 
ба худ гирифтааст. Роҳҳои қир-
пӯш шуморо аз қабати биноҳои 
тозабунёди муосири маъмурию 
фарҳангӣ, майдонҳои варзиш, 
макотибу шифохонаҳои бо даст-
гоҳҳои муосир муҷҷаҳаз бароҳат 
ба мавзеъҳои таърихӣ мебаранд.

Замоне ин гӯшаи диёри тоҷи-
кон бо номи Мунк машҳур буд. 
Худи луғати Ховалингро низ 
забоншиносон гуногун шарҳ 
медиҳанд. Шакли ибтидоии ин 
калима мутааллиқ ба форсии 
қадим - “хваралунка” мебошад, 
ки маънояш хвара-ҳур (рӯшноӣ, 
офтобӣ) ва лунка (теппа, замин) 
мебошад. Хваралунка сарзами-
ни офтобӣ мебошад.

Асрори сангтӯдаи 
Ховалинг

Аввалин мавзеи таърихие, 
ки дар ин сарзамини офтобӣ ба 
назар мерасад, тӯдаи сангҳост, 
ки дар мавзеи Лаби Ҷар, даро-
мадгоҳи Ховалинг мушоҳида ме-
шавад. Ин мавзеъро муъҷизаи 
кайҳонӣ медонанд. Таърихи он 
аз кадом аср оғоз мешавад, ҳанӯз 
сирри нокушода аст. Ривоятҳо 
гуногунанд. Аммо он ҳама аз 
бостонӣ будани ин хок ҳикоят 
мекунанд. 

Кулдара, тибқи тадқиқоти 
бостоншиносон, ба давраи па-
леолити поён тааллуқ дорад. Ҳар 
санги ин диёр аз сарнавишти 
миллати куҳанбунёди тоҷик - 
ҳуҷуми Искандари мақдунӣ, 
лашкари ҷаррори араб, сарбури-
данҳои муғулҳо... ҳикоят меку-
над. Ҳатто ривояти дигаре ҳаст, 
ки гӯё тӯдаи сангҳо шумораи 
аскарони муғуланд, ки марду-
ми далери Ховалинг онҳоро дар 
ҷангҳои шадид нобуд сохтанд.

Наъраи Восеъи 
диловар

Роҳи қирпӯш моро аз паҳлуи 
Чашмаи чинорон, ки дар наз-
ди он музейи шоири ҷавонмарг 
Ҳабибулло Файзулло қомат 
рост кардааст, ҷониби Дараи 
Мухтор мебарад. Дар ин дара 
фарзанди фарзонаи ин диёр Во-
сеъ ба дунё омада ва дар роҳи 
пойдории адолат ҷон додааст. 

Мардуми ин диёр ривоят меку-
нанд, ки вақте Восеи ғазокар-
даро аскарони Амири Бухоро 
дастгир мекунанд ва ба Бухо-
ро мебаранд, дар Шаҳри Сабз 
таваққуф мекунанд. Он рӯз аз 
тамоми музофоти Аморати Бу-
хоро паҳлавонон ҷамъ омада 
будаанд. Паҳлавоне аз Шаҳри 
Сабз ҳамаро мағлуб месозад ва 
наъра мекашад, ки “ку ҷавон-
марде, ки бо ман гӯштин гирад”. 
Восеъ бо дастони занҷирбанд аз 
ҷой нимхез мешавад. Ин манза-
ра аз нигоҳи болонишинони он 
мулк пинҳон намемонад. Онҳо 
бо писханд мегӯянд, ки “мехоҳӣ 
бо паҳлавони ғолиб гӯштин 
гирӣ?”. Восеъ бо ишораи тас-
диқ сар меҷунбонад. Занҷирҳои 
банди дасти ӯро боз мекунанд. 
Қадбақад шудани Восеъ бо он 
паҳлавон зиёд тӯл намекашад. 
Ӯ наъраи мункиёна мекашад ва 
паҳлавонро ба ҳаво бардошта, 

ба замин мезанад. Ҳар кӣ баъ-
дан сар боло мекунад, сарашро 
Восеъ хам месозад. Ҳолдонон 
мегӯянд, ки ҳокими Шаҳри Са-
бз, ки дӯстӣ бо амири Бухоро до-
шт, ба Восеъ мегӯяд, ки “тавба 
кун, ман ҷони туро мехарам”. 
Аммо Восеъ аз карда изҳори пу-
шаймонӣ намекунад. Дар Бу-
хоро ӯро сар ба дор мекашанд. 
Шоҳиди ин ҳодиса хоҳари Во-
сеъ Фотима буд, ки аз Ховалинг 
то Бухоро бо ашки резон аз паси 
бародараш медавид. 

Эњёи Дараи Мухтор

Дараи Мухтор, ки солҳои 
шӯравӣ ба гӯшаи фаромӯшӣ 
афтода буд, ба шарофати фар-
занди фарзонаи дигари ин ди-
ёр чеҳраи дигар ба бар намуд. 
Муҷассамаи бузурги Восеъ, 
музейи ӯ, ки асбобу олоти за-
мони зиндагии Восеъро гирд 
овардааст, ҷувозхонаи таъри-
хии он замон, меҳмонхонаи 
муосир барои қабули сайёҳон, 
роҳи қирпӯши васеъ дар ара-
фаи 30-солагии Истиқлолият 
дар ин дара ба вуҷуд омадаанд. 
Ҳоло сайёҳон на танҳо аз нақли 
раҳнамоён маълумот мегиранд, 

балки таърихи ошӯби Восеъро 
бо чашми худ мебинанд. Воқе-
ан, ин дара ба як мавзее табдил 
ёфтааст, ки ҳикоят аз дасто-
вардҳои замони истиқлолият 
мекунад.

Асрори Чилдухтарон

Роҳ дар бозгашт моро ҷони-
би Чилдухтарон, сӯйи минтақае 
мебарад, ки шоҳкории табиат 
аст. Ҳамсафарони ман дар ҳа-
яҷонанд. Нигоҳ аз дарахтзори ду 
тарафи роҳи қирпӯш, ки ҷангали 
Мозандаронро ба хотир меова-
ранд, намекананд, вале ҳушу 
ёдашон банди дидани воқеияти 
ривояти Чилдухтарон аст. Да-
рахтони чормағз, писта, бодом, 
санҷид ва даҳҳо, шояд садҳо да-
рахтони бемеваю мевадор пеши 
назар чун арӯсон ҷилва доранд. 
Мо ба бобои Раҳмоналӣ, ки дар 
сари чанбар нишаста буд ва бо 
вуҷуди солхӯрдагӣ чун ҷавони 
сисола мошинро босуръат пеш 
меронд, рӯй меорем. Ӯ бо та-
бассум рӯй ҷониби мо тофта, 
мегӯяд:

- Шунидан кай бувад монан-
ди дидан! Ҳамин ки расидем, чӣ 
буданашро мефаҳмед. 

Мо ба қулла мерасем. Тамад-
дун дар дили куҳ. Катҳои канда-
кории рӯйпӯш, бинои гунбаздо-
ри шишагии сақфаш бо усули 
ниёгон кандакоришуда, курсию 
софаҳои нарми интизори сай-
ёҳон. Ҳама дар сатҳи Аврупо ва 
болотар аз он. Гулҳои рангоран-
ги аз насими куҳ ба рақс омада 
пеши назар бозӣ мекунанд. 
Афсонаи ҳазору як шаб. Вале 
аҷибтару ҷолибтар аз ҳама қул-
лаҳои гулобиранги чун арӯсони 
ба рақс омада сафкашида... 

Мо низ дар ҷоямон чун он 
чиҳил духтаре, ки ба санг табдил 
ёфта буданд, шах шудем. Қиссаи 
ба санг табдил ёфтани духтарон-
ро бобои Раҳмоналӣ аз бобояш, 
бобояш аз бобокалонаш... насл 
ба насл шунидаанд ва ривоя-
ти он дар масири таърих суфта 
шуда, то имрӯз расидааст. Дар 
бисёр манотиқи Тоҷикистон 
Чилдухтарон ҳаст. Вале Чилдух-
тарони Муъминобод муъҷизаест 
ба ҳақиқат наздик. 

...Чил духтар алайҳи душма-
нони аҷнабӣ меҷанганд. Чун 
дармеёбанд, ки душман қавист 
ва эҳтимоли асир афтоданашон 
дар миён аст, ба Худо муноҷот 
мекунанд, то онҳоро аз гириф-
тор шудан ба банди душманон 
раҳонад. Оҳашон ба Ҳақдор 
мерасад ва онҳоро ба қуллаҳои 
дастнорас табдил медиҳад. Душ-
манон аз ин муъҷиза дар ҳайрат 
меафтанд ва роҳи фирор пеш 
мегиранд. Аз он замон то имрӯз 
асрҳо сипарӣ шудаанд ва мар-
думи зиёд ин Чилдухтаронро 
ҳамчун рамзи шуҷоат ва покӣ 
зиёрат мекунанд.

Набудани роҳ, корвонсарое 
(меҳмонхона) боиси азоби зо-
ирон гашта буд. Ба шарофати 
истиқлолият як марди пурсахои 
муъминободӣ меҳмонхонае бу-
нёд намуд, ки Аврупо дар дили 
куҳ аст. Ҳамарӯза даҳҳо сайёҳон 
аз Аврупою Осиё ба тамошои 
Чилдухтарон меоянд ва аз таби-
ати зебои он ҳаловат мебаранд. 

Мо низ ин муъҷизаи табиатро 
дидем ва аз ҳавои тозааш нафас 
кашидаву аз оби мусаффои он 
нӯши ҷон кардем.

Ҳар кӣ аз Чилдухтарон дидан 
кард, баҳравар аз лаззати дунё 
гашт, ҳар кӣ надид, ҳасратест, 
ки бо худ мебарад.

АЗ ДАРАИ МУХТОР 
ТО ЧИЛДУХТАРОН
Агар тамошои Хатлонзамин кардию 
Ховалингро надидӣ, дон, ки аз табиати 
зебоманзари ин кишвар бехабар мондӣ.
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Ба қарибӣ дар Токио, пой-
тахти давлати Ҷопон китоби 
дипломати шинохта, собиқ 
вазири корҳои хориҷии Тоҷи-
кистон Ҳамроҳхон Зарифӣ 
- “Хазинаи тиллоии тоҷикон” 
бо забони  ҷопонӣ ба нашр 
расид. Ин 11-ум забоне аст, 
ки ин китоб ба табъ мерасад 
ва миллати тоҷикро дар олам 
муаррифӣ мекунад. 

Баќои миллат 

“Хазинаи тиллоии тоҷи-
кон” қаблан бо забонҳои 
тоҷикӣ, русӣ, форсӣ, арабӣ, 
чинӣ, англисӣ, фаронсавӣ, 
олмонӣ ва туркӣ бо теъдо-
ди аз 3000 то 5000 нусха дар 
нашриётҳои маъруфи дунё - 
The Ethnic Publishing House-и 
Хитой, Wostok Verlag-и Олмон, 
Big Media Group-и Белгия ва 
IMAK-и Туркия, Москва, 
Теҳрон ва ғайра нашр шудааст.

Китоб таърихи фарҳанги 
халқи тоҷикро дар дарозои 
2,5 ҳазор сол дар бар мегирад. 
Дар китоб зиёда аз 500 нигораи 
нодир пешниҳод мешавад, ки 
бахше дар осорхонаҳои бостон-
шиносии Тоҷикистон, бахши 
дигар дар осорхонаҳои хориҷӣ 
ва қисме ҳам дар ихтиёри кол-
лексионерҳои хусусӣ қарор 
доранд. Аз ҷумла 16 намунаи 
бостонӣ аз коллексияи худи му-
аллиф аст. Ҳамроҳхон Зарифӣ 
мегӯяд, ки таълифи ин китобро 
30 сол пеш оғоз кардааст.

Аз суҳбат бо 
Ҳамроҳхон Зарифӣ: 
Соли 1992. Кишвар дар алан-

гаи ҷанги шаҳрвандӣ месӯхт. 
Хонаи ман дар маркази шаҳр, 
дар “Хонаи матбуот” буд. Як рӯ-
зи боронӣ ба кӯча баромадам. 
Дар он солҳои вазнин, мардум 
ба ҷойи плаш ё чатр аз борон 
зери селофан панаҳ мебурданд. 
Дар анбуҳи селофанпӯшҳо на-
зарам ба мӯйсафеде афтод, ки 
чанд китобро дар замин паҳн 
карда, интизори харидор буд, 
вале касе ҷонибаш намеомад. 
Ба ӯ наздик шуда, китобҳояшро 
аз назар гузаронидам. Як албом 
диққатамро ҷалб кард, ки наму-
наи ҳунари нигорандагии тоҷи-
конро аз давраҳои гуногун фаро 
мегирифт ва хеле назаррабо буд. 
Қимати китобро пурсидам. Пи-
рамард гуфт: “Як чиз те бачам, 
ақаллан хлеб харида тавонам...”. 
Китоб нодир буд. Бо пули но-
чиз онро харидам. Ҷанг буд, ба 
бақои давлат эътимод набуд. 
Ба худ андешидам: Агар фурсат 
даст медод, китобе бо нигораю 
матнҳо аз таърихи миллат омода 
мекардам. Агар давлат шикаст 
хӯрад ҳам, китоб ҳамчун ёдгоре 
аз таърихи миллат боқӣ мемонд. 
Шукр, ки ба оромӣ расидем ва 
ман ин китобро бо ҳисси иф-

тихор аз давлати соҳи-
бистиқлол ба анҷом 
расонидам. 

Хазинаи 
тиллоии 

тољикон дар 
Конгресс

Китоби “Хазинаи 
тиллоии тоҷикон” аз 
бахшҳои мухталиф 
иборат аст. Барои ми-
сол, он ба “Хазинаи 
Ому”, “Роҳи бузурги 
абрешим”, наққошӣ, 
миниётураҳо, заргарӣ, 
кандакорӣ, кулолӣ, 
ҳунари тарроҳиву 
тасвирӣ, меъморӣ, 
либосҳои миллӣ, гул-
дӯзӣ, созҳои мусиқии 
асрҳои гузашта ва ди-
гар намунаҳои санъа-
ти амалӣ ва ороишии 
халқи тоҷик бахшида 
шудааст. Ҳар як ниго-
раи китоб шарҳи илмӣ 
дорад. 

Арзиши дигари ин 
китоб дар он аст, ки 
ҳар нашри он таърихи равоби-
ти Тоҷикистонро бо кишвари 
соҳибзабон дар бар мегирад. 
Барои мисол, дар сарсухани 
нашри арабӣ доир ба таърихи 
муносибатҳои тоҷикон бо ара-
бҳо, дар бахши туркӣ доир ба 
муносибати тоҷикон бо туркҳо 
ва ё дар бахши ҷопонӣ бошад, 
доир ба муносибати тоҷикон 
бо ҷопониҳо маълумоти ар-
зишманду муҳими илмӣ овар-
да мешавад.

Ҳамроҳхон Зарифӣ, муал-
лифи “Хазинаи тиллоии тоҷи-
кон” дар пешсухани китоби 
худ гуфтааст, ки ин асар нигоҳи 
амиқтар ба фарҳангу тамадду-
ни тоҷикон ва нақши тоҷикон 
дар фарҳангӣ ҷаҳонӣ аст: “Ман 
сайъ кардам мардуми ҷаҳон аз 
тоҷикони бостонӣ ва тоҷикони 
имрӯзӣ шинохти бештар дошта 
бошанд ва пайвандҳои тамад-
дуни ҷаҳониро дар фарҳанги 
тоҷикон дарёфт кунанд”.

Аз суҳбат бо 
Ҳамроҳхон Зарифӣ: 
Аз соли 96-ум фаъолияти 

дипломатии  банда оғоз шуд. 

Нахуст дар САҲА кор 
кардам, баъдан дар Ав-
стрия, Швейтсария, 
Венгрия ва Амрико 
сафир будам. Дар ҳар 
куҷое, ки будем, дар 
чорабиниҳо, нигораҳои 
он китобро ба намоиш 
мегузоштам ва аз та-
ваҷҷуҳи хориҷиён ба 
фарҳангу ҳунари тоҷик 
дар ҳайрат мемондам. 
Бинобар ин, кофтуко-
вамро бештар идома 
медодам.

Вақте дар ИМА са-
фир будам, ба китобхо-
наи Конгресс рафта, аз 
каталогҳои он дар бо-
раи тоҷикон маълумот 
ҷустуҷӯ кардам, фақат ду кито-
бча баромад, яке барои онҳое, 
ки забони англисӣ меомӯзанд, 
дигараш ҳам як роҳнамо. 

Хазинаи Амударё чӣ тавр аз 
Тоҷикистон рафт ва чӣ сон ба 
ватан баргашт?

Ҳамроҳхон Зарифӣ барои 
пайдо кардани мероси фарҳан-
гии халқи тоҷик осорхонаҳои 
зиёди дохилу хориҷ ва кол-

лексияҳои мухталифро 
гашт. Як ёдгориро аз 
Кӯлоб пайдо карду дига-
реро аз Хуҷанд, сеюмиро 
дар Осорхонаи миллии 
Тоҷикистон ёфту чаҳо-
румиро дар Музейи Бри-
тониё. 

Як бахши муҳими ин 
китоб муаррифии “Ха-
зинаи Амударё” аст, ки 
таҳқиқи он на танҳо му-
аллифро ба таърихи ин 
ганҷина ошно кард, бал-
ки онро ба Тоҷикистон 
низ овард. 

Аз суҳбат бо 
Ҳамроҳхон Зарифӣ: 
Таълифи ин китоб ма-

ро ба Лондон, ба Музейи 
Британия овард. Ба су-
роғи “Хазинаи Амударё” 
рафта будам. Президен-
ти музей экспонатҳоро 
ба ман нишон дод. Дар 

он ҷо 17 экспонат ҳаст. Баъди 
дидани онҳо, гуфтам, ки дар 
Конгресс масъалагузорӣ ме-
кунам ва ҳамчун мероси Осиёи 
Миёна роҳҳои ба Тоҷикистон 
баргардонидани ин хазинаро 
пайдо мекунам. Ҳуш аз сара-
шон канд. 

Хазинаи Амударё аз соҳи-
ли дарёи Панҷ аз Қубодиён 
ёфта мешавад. Ҳамин 17 экс-

понат бо роҳи Қочоқ то Пе-
шовар бурда мешавад. Аз он 
ҷо як медсенати англис онҳо-
ро ҳуҷҷат мекунад ва бо роҳи 
қонунӣ харида ба Англия ме-
барад. Яъне ин экспонатҳои 
қонунӣ дар Музейи Британия 
нигоҳ дошта мешаванд.

Нашри 
душвортарин

Ҳамроҳхон Зарифӣ мегӯяд, 
ки нашрҳои пешини китоб бо 
даводави камтарин ба нашр 
мерасиданд, вале ӯ дар нашри 
ҷопонӣ хеле азоб кашид. Ӯ 
мегӯяд, ки раванди баррасӣ ва 
чопи китоб 5 сол идома кард.

 
Аз суҳбат бо 
Ҳамроҳхон Зарифӣ: 
Ватқе ман китобро ба забо-

ни ҷопонӣ чоп каранӣ шудам, 
ба археологи шинохта, мута-
хассиси Осиёи Марказӣ про-
фессор Като Кюдзо муроҷиат 
кардам. Ин профессори 94-со-
ла розӣ шуд, ки бо ман ҳамкорӣ 
кунад, вале ногаҳон дар Тир-
мизи Ӯзбекистон даргузашт. 
Баъдан ин кор ба дӯши дигар 
олимон афтод ва мубоҳисаҳо 5 
сол давом карданд. Онҳо мехо-
станд мушаххас бикунанд, ки 
ҳар як нигораи китоб ба тоҷи-
кон тааллуқ дорад ё не? Барои 
ҳар як калима, барои ҳар як 
сурат баҳс мекардем.

ИН КИТОБ 2 НУКТАИ 
ҶОЛИБ ДОРАД:

1. Кай тоҷикон 
ба Ҷопон раф-
танд?

 Соли 654 ду 
оилаи Таҳори-
стони минтақаи 
х у д а м о н  Ч и н 
мераванд. Баъд 
аз он ба Ҷопон, 
ба шаҳри Нара 
ҳиҷрат мекунанд, 
то ба бутпарасии 
худ идома диҳанд. 
Ин факт дар ки-
тоби “Итто”-и 
ҷопонӣ дарҷ гар-
дидааст. Ин қазия 
муносибати би-
сёрсолаи Ҷопон-
ро бо Тоҷикистон 
нишон медиҳад.

2. Адрас чӣ гуна 
ба Ҷопон роҳ ёфт?

 Адрас аз Суғд 
ба Ҷопон рафта-

аст. Дар деворанигораҳои 
ҷопонӣ либоси импера-
тор то асри 7 ва баъди он 
мавҷуд аст. Баъди асри 7 
дар киманои императори 
Ҷопон элементи адрас 
пайдо мешавад. Ман ин 
фактро аз яке аз девора-
нигораҳои шаҳри Нара 
пайдо кардам. 

О.НОЗИР

ХАЗИНАИ ТИЛЛОИИ ТОЉИКОН
Китобе, ки Тоҷикистонро ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунад
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Пешсаф дар 
олимпиада

Бино ба иттилои Маркази 
матбуоти Вазорати маориф ва 
илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
тибқи натиҷаи ҷамъбастӣ 
шаҳру ноҳияҳои Сино, Шоҳ-
мансур, Фирдавсӣ, Данғара, 
Исмоили Сомонӣ, Исфара, 
Ҳисор, Хуҷанд, Бобоҷон Ға-
фуров, Спитамен, Хоруғ дар 
даври ҷумҳуриявии олимпиа-
даҳо ба даҳгонаи аввал дохил 
гардидаанд.

Шоистаи таъкид аст, ки хо-
нандагони ноҳияи Спитамен 
дар ин олимпиада 13 мақоми 
ифтихориро соҳиб гардида, 3 
нафари дигар бо Ифтихорнома 
сарфароз шудаанд. Аз ҷумла, хо-
нандагони муассисаҳои таҳси-
лоти миёнаи умумӣ ва литсейи 
ноҳия - Ҷӯрабоева Мадина, 
Худоёрова Сайёра, Холиқуло-
ва Райҳон, Бозорова Шаҳзода, 
Солиев Азамат, Дониёров Ше-
ралӣ, Мирбаротова Рухшона, 
Бобоева Азиза, Назирбобоева 
Дилдора, Маликова Маҳина, 
Ҷӯрабоева Ирода, Бекназаров 
Сардор, Мирсаидов Манучеҳр 
2 мақоми аввал, 3 мақоми ду-
юм ва 8 мақоми сеюмро ишғол 
намуда, шарафи ноҳияи Спи-
таменро дар миқёси ҷумҳурӣ 
баланд бардоштаанд. Ҷиҳати 
иштироки фаъолона ва соҳиб 
шудан ба натиҷаҳои хуб се нафар 
хонандагон - Тюраева Нозанин, 
Орипов Сардор, Эркабоев Дав-
лат бо Ифтихорномаи Вазора-
ти маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сарфароз шудаанд.

Масъулин изҳори хушнудӣ 
мекунанд, ки шомил шудани 
ноҳияи Спитамен дар қатори 
даҳ шаҳру ноҳияи беҳтарини 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 
рӯйи дараҷаи дониши ишти-

рокчиёни олимпиадаҳои 
ҷумҳуриявӣ натиҷаҳои баланд 
нишон додаанд, барои аҳли 
маориф, дар маҷмуъ хурду бу-
зурги ноҳияи Спитамен дасто-
варди наҷиб аст.

Бояд гуфт, ки дар ноҳияи 
Спитамен 33 муассисаи таҳси-
лоти миёнаи умумӣ, 1 литсей, 
2 муассисаи таълимии ғайри-
давлатӣ барои хонандагони 
болаёқат, 10 муассисаи дав-
латии таҳсилоти томактабӣ, 1 
муассисаи томактабии хусусӣ, 
1 интернати назди муассисаи 
таълимӣ, маркази технологияи 
информатсионӣ ва коммуни-
катсия, 1 Маркази дарёфт ва 
рушди истеъдодҳо ва 1 Марка-
зи таҳсилоти иловагӣ фаъолият 
мебаранд.

Теъдоди умумии хонандаго-
ни муассисаҳои таълимии ноҳия 
дар соли таҳсили 2021-2022-юм 
32 ҳазору 78 нафар, аз ҷумла 15 
ҳазору 755 нафар духтаронро 
ташкил медиҳад.

Дар соли таҳсили 2021-2022 
шумораи умумии омӯзгорон 
1935 нафарро ташкил намуда, 
аз ин шумора 1608 нафар занон 
ба ҳисоб мераванд. Бо маълу-
моти олӣ 1794 нафар (92,7 фо-
из), олии нопурра 80 нафар (4,1 
фоиз) ва 61 нафар (3,1 фоиз) 

миёнаи махсус мебошанд.
Дар ноҳия 1 мактаби вар-

зишии бачагону наврасон аз 
рӯи 13 намуди варзиш - во-
лейбол, баскетбол, футбол, 
тенниси рӯимизӣ, шашка, 
шоҳмот, футбол, бокс, ка-
ратэ-до, гӯштини дзюдо, 
гӯштини тарзи озод, гӯштини 
миллӣ, гӯштини камарбандӣ, 
ҷиу-ҷитсу фаъолият мебарад. 
Дар ноҳия 1 варзишгоҳ, 91 
майдончаи варзишии оддӣ ва 
замонавӣ, 36 толори варзишӣ, 
3 ҳавзи шиноварӣ ва 1 иншо-
оти махсуси варзишӣ фаъоли-
ят мекунанд.

Рушди иќтисодиву 
иљтимоӣ

Натиҷаҳои рушди иқтисоди-
ву иҷтимоии ноҳияи Спитамен 
ва дастоварҳо дар ин самт низ 
назаррас гуфта мешавад. Би-
но ба иттилои муовини якуми 
раиси ноҳия Муҳаммадназар 
Ҷовид, дар семоҳаи якуми соли 
2022 буҷети ноҳия 101,5 фоиз 
иҷро гардидааст. Давоми се-
моҳаи якуми соли 2022 рушди 
соҳаи саноати ноҳия таъмин 
гардида, ҳаҷми истеҳсоли маҳ-
сулоти саноатӣ дар маҷмуъ му-
вофиқи ноҳия ба маблағи 143 
миллиону 377,4 ҳазор сомонӣ 
баробар буда, нисбат ба ҳамин 
давраи соли гузашта ба маблағи 
137,7 ҳазор сомонӣ зиёд, ё ин 
ки ба 100,1 % баробар гарди-
дааст.

Дар гузориши муовини ра-
иси ноҳия таъкид мешавад, 
ки кишоварзони ноҳия баҳри 
расидан ба яке аз ҳадафҳои 
стратегии Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба таъмини ам-
нияти озуқаворӣ ва бо мақсади 
беҳтар гардонидани таъмино-
ти бозори дохилӣ ва берунӣ 
софдилона меҳнат намуда, дар 
семоҳаи якуми соли 2022 дар 

ҳамаи сохторҳои хоҷагидорӣ 
ба маблағи 52 миллиону 847,8 
ҳазор сомонӣ, ё ин ки 108,2 % 
маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол 
намудаанд, ки нисбат ба ҳамин 
давраи соли 2021 ба андозаи 4 
миллион сомонӣ зиёд мебошад.

Ёдовар мешавем, ки соли 
2020 дар ноҳия корхонаи хурди 
равғанбарории ҶДММ “25-со-
лагии Истиқлолият”, марҳи-
лаи дуюми ҶСП “Норд Азия 
Металл”, сехи коркарди мағзи 
зардолу ва банду басти он дар 
ҶДММ “Зуҳал КО” ва заводи 
хиштбарорӣ дар деҳаи Ҳавотаги 
ҷамоати деҳоти Куруш мавриди 
истифода ва баҳрабардорӣ қарор 
дода шуда буданд.

Тандурустӣ дар 
мадди аввал

Дар ноҳияи Спитамен ба аҳо-
лии ноҳия беморхонаи марказии 
ноҳия дорои 380 кат, беморхо-
наи минтақавии Куруш дорои 
35 кат, беморхонаи минтақа-
вии Хуррамзамин дорои 20 кат, 
Марказҳои саломатии №1 ва 2, 
ҳамчунин 9 марказҳои салома-
тии деҳот, 8 хонаҳои саломатӣ 
ва Маркази назорати давлатии 
санитарию эпидемиологӣ хиз-
мат мерасонанд. Дар ноҳия ду 
бригадаи ёрии таъҷилии тиббии 
шабонарӯзӣ фаъоланд.

Айни замон дар ноҳия Мар-
кази пешгирӣ ва мубориза бо 
БПНМ-и ноҳияи Спитамен 
фаъолият дорад, ки дар Марказ 5 
воҳиди корӣ мавҷуд аст. Марказ 
пурра бо таҷҳизот муҷаҳҳаз гар-
донида шуда, тамоми шароитҳо 
мавҷуданд.

Наќшаи даъват       
иљро шуд!

Масъулини ноҳияи Спита-
мен дар баробари рушд дода-
ни соҳаҳои иқтисодиву иҷти-
моӣ, ба масъалаи дар руҳияи 
ватандӯстӣ тарбия намудани 
ҷавонон аҳамияти ҷиддӣ ме-
диҳанд. Ҳамин аст, ки ноҳияи 

Спитамен нақшаи даъват ба са-
фи Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳу-
рии Тоҷикистонро аз ҳисоби 
ҷавонони ватандӯсту худшинос 
пурра иҷро намуд. Дар ноҳия 
ҷиҳати таъмини иҷрои нақша 
барои мавсими баҳории даъват 
силсилаи ташаббусҳои судманд 
ва корҳои фаҳмондадиҳӣ ба 
роҳ монда шуда, дар ин самт 
иқдоми самарабахш, аз ҷумла 
тарғибу ташвиқи хизмат дар са-
фи Артиши миллӣ роҳандозӣ 
гардид. Натиҷаи ҳамин ибти-
короти судманд буд, ки имрӯз 
ноҳия  нақшаи даъватро иҷро 
кард.

Маврид ба зикр аст, ки ми-
ёни ҷамоатҳои деҳоти ноҳия 
фаъолнокиро ҷавонони ҷамоати 
деҳоти Куруш, Улҷабоев ва Сар-
банд нишон дода, аввалин шуда 
миёни дигар ҷамоатҳои деҳоти 
ноҳия нақшаро таъмин намуда 
ва ба сафи Қувваҳои мусаллаҳ 
пайвастаанд.

Мақомоти иҷроияи ҳокими-
яти давлатии ноҳияи Спита-
мен пайваста талош мекунад, 
ки ҳисси ватандӯстӣ ва садоқат 
ба марз дар замири ҷавонони 
ноҳия таҳким ёфта, ҷавонон 
ҳамчун такягоҳи боэътимод дар 
таъмини сулҳу суботи сиёсии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми 
арзанда гузоранд. Ҳамакнун, 
ҷавонони садоқатманди ноҳия 
беш аз пеш масъулияти худро 
дар назди Ватан ҳис намуда, 
ихтиёран худро номнавис ме-
кунанд ва ба сафи Қувваҳои 
мусаллаҳ дохил мешаванд.

Раиси ноҳия Темурҷон Нуъ-
монзода ҳар сари чанд вақт 
масъулинро вобаста ба бурду 
бохти соҳаҳо пурсиш намуда, 
ҷиҳати ислоҳи камбудиҳои 
мавҷуда ва расидан ба дасто-

вардҳои шоиста муваззаф ме-
намояд. Ин имконият медиҳад, 
ки рушди соҳаҳо ва самарано-
кии самтҳои фаъолият таъмину 
назорат карда шавад.

Бобоҷони НЕЪМАТУЛЛО

СПИТАМЕН
Дастовардҳои беназир ва пай дар пай

Рӯзҳои охир номи яке аз ноҳияҳои пешрафтаву 
машҳури кишвар - ноҳияи Спитамен дар доираҳои 
васеъ мутантан садо дод. Ин ноҳия аз рӯйи натиҷаҳои 
ҷамъбасти даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳо аз 
фанҳои табиӣ-риёзӣ ва ҷамъиятӣ-гуманитарӣ ба даҳ-
гонаи аввал ворид гардид.

Темурҷон НУЪМОНЗОДА,      
раиси ноҳияи Спитамен
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НАЉВОИ 
МУЊАББАТ

Латофат Кенҷаева. Ин ном 
ба кулли мардуми тоҷик ош-
ност. Шоир, рӯзноманигор ва 
нависандаи тоҷик, муаллифи 
даҳҳо китобҳои хубу хонданӣ 
барои наврасон ва калонсо-
лон. Ин ҳафта бо дархости зи-
ёди хонандагони “Тоҷикистон” 
ба аёдати Латофат Кенҷаева 
рафтем. 

Ќудрати як фелетон

Латофат Кенҷаеваро ғарқи 
дунёи андеша дар миёни анбуҳи 
китобҳо дар утоқи кориаш пай-
до кардем. Суҳбати мо нахуст аз 
қадамҳои нахустини муаллима 
ба дунёи эҷод буд. 

Эшон ёди айёми наврасӣ 
карданд: “Вақте дар синфи 5 
таҳсил мекардам, аллакай ав-
валин навиштаҳои ман дар рӯз-
номаи он замон машҳури “Пи-
онери Тоҷикистон” ва маҷаллаи 
“Машъал” чоп мешуданд. Баъ-
дан, вақти дар синфи 6-ум таҳ-
сил карданам бояд дар озмуни 
шеърхонӣ иштирок мекардем. 
Барои ба озмун омода шудан 
мо ҳар рӯз ба Хонаи маданияти 
ноҳия мерафтем. Сардори Хо-
наи маданият бо мо муносибати 
бад дошту дуруштиву дағалӣ ме-
кард. Ман ҳамаи ин муносибати 
ӯро бо кӯдакон мушоҳида карда, 
дар рӯзномаи ноҳиявии “Бай-
рақи Октябр” як фелетон на-
виштам дар бораи он зан. Баъди 
чопи ин мақола маро ба Куми-
таи партиявӣ даъват карданд. 
Онҷо масъулин аз ман суол ме-
карданд, ки оё навиштаам ду-
руст аст. Ман ки ба худам бовар 
доштаму ҳамаи факту рақамҳои 
онҷо дуруст буд, ба навиштаи 
худам бовар доштам. Баъди чо-
пи он фелетон директори Хонаи 
маданиятро аз кор гирифтанд».

Миллионер

Ҳамин тавр, меҳри шеъру 
адаб дар қалби Латофат Кенҷае-
ва ошён гузошт ва ӯ баъди хатми 
мактаб ҳуҷҷатҳояшоро ба фа-
култаи филологияи Универси-
тети давлатии Тоҷикистон, ба 
бахши навтаъсиси рӯзномани-
горӣ супорид. Баъди хатми до-

нишгоҳ ҳаёти худро ба маҷаллаи 
“Машъал” ва ба ин васила ба 
адабиёти кӯдак бахшид. 45 сол 
сармуҳаррири ин маҷалла буд. 
Дар замони соҳибитиқлолӣ но-
ми “Машъал” “Истиқбол” шуд.

Латофат Кенҷаева дар баро-
бари адиби маъруфи бачаҳо бу-
дан, ношири шинохта низ ҳаст 
ва аз оғози соҳибистиқлолӣ бо 
таъсиси ТҶБ “Истиқбол” ба 
нашр ва паҳн кардани осори 
адибон машғул мебошад. Ӯ 
бештар барои кӯдакону навра-
сон китобҳои рангину муҷалло 
чоп мекунад. Теъдоди асарҳои 
нашркардаи муаллима наздик 
ба 1,5 миллион аст. Бинобар ин, 
ҳамкасбон ӯро бо шӯхӣ “Адиби 
миллионер” мегӯянд. 

Бо китобҳои ТҶБ “Истиқ-
бол”, ки Латофат Кенҷаева 
нашр кардааст, чанд насли кӯда-
кону наврасон ба воя расидаанд. 

Ворисон

Аз муаллима пурсидам, ки оё 
ягон нафар аз фарзандон пай-
раҳаи модарро интихоб карда-
анд?

Латофат Кенҷаева чунин по-
сух дод:

- Манижа, духтари калони-
ам рассом аст. Чандин кито-
бҳоро наққошӣ кардааст, хеле 
расмҳои зебо мекашад. Писа-
рам Комрон тарроҳ мебошад. 
Ороиш ва саҳифабандии қариб 
500 китобе, ки “Истиқбол” чоп 
кардааст, маҳсули кори ӯст. Ду 
духтари дигарам омӯзишгоҳи 
мусиқиро хатм кардаанд, яъне 
аҳли фарҳангу ҳунаранд, гар-
чанде имрӯз дар соҳаҳои дигар 
кор мекунанд. Аз наздиконам 
пайраҳаи маро набераам Дур-
донаи Зафар интихоб кардааст, 
ки аллакай се китобаш чоп шу-
дааст. Дурдона имрӯз дар Олмон 
зиндагӣ мекунад...  

Мактаби Латофат

Касе Латофат Кенҷаеваро 
мешиносад, медонад, ки ӯ зани 
меҳрубон аст ва дараш ҳамеша 
ба рӯйи эҷодкорони ҷавон ку-
шода. Даҳҳо адиби соҳибқалам 
имрӯз худро шогирди ӯ медо-
нанд. Дар бораи шогирдонашон 

низ аз муаллима пурсидам. 
- Аз замони сардабир шу-

данам шогирдонро тарбия 
кардам. То ба имрӯз тарбияи 
эҷодкорони ҷавонро идома ме-
диҳам. Барои ман муҳим нест, 
ки қаламкаши ҷавон аз куҷост, 
муҳим он ки, истеъдод дошта 
бошад. Шогирдони охиринам, 
яке Бузургмеҳри Баҳодур аст, ки 
аллакай чун шоири камолёфта 
шинохта шудааст ва дигаре Сай-
идо Шарафӣ мебошад, ки барои 
кӯдакон ҳикояҳои марғуб мена-
висад. Ду китобаш чоп шуд. Аз 
ӯ умеди зиёд дорам,- мегӯяд ӯ. 

Ќаноатманд нестам

Дар охири суҳбат аз Латофат 
Кенҷаева дар бораи вазъи ада-
биёти кӯдакона пурсон шудам. 
Дар посух гуфт: 

- Давраи устодон Мирсаид 
Миршакар, Гулчеҳра Сулай-
монӣ, Убайд Раҷаб, Абдумалик 
Баҳорӣ марҳилаи пурбаракат ва 
пурфайзи адабиёти кӯдак буд. 
Баъдан, Юсуфҷон Аҳмадзода, 
Ҷӯра Ҳошимӣ ва банда, даврае, 
ки адабиёти кӯдак нав шуд, 
кӯдакон аз эҷод чизе гирифта 
тавонистанд. Имрӯз, мутаасси-
фона, истеъдодҳо зуҳур накар-
даанд, ки бори адабиёти кӯдакро 
кашанд. Аз ҷавононе, ки имрӯз 
тарбия кардем, умед дорем. Дар 
Иттифоқи нависандагон танҳо 
Азизи Азиз ба адабиёти кӯдакон 
тавваҷҷуҳ дорад. Бояд андешид, 
ки фардо бори адабиёти кӯдакро 
кӣ мекашад. Имрӯз ҳама аз па-
си мукофоту ҷоизаҳо ҳастанд, 
касе парвои ояндаро надорад... 
Ман аз вазъи имрӯзаи адабиёти 
кӯдакона он қадар қаноатманд 
нестам.  

Њамеша дар          
фикри кӯдакон

Латофат Кенҷаева мегӯяд, 
ки як лаҳза ҳам фориғ аз фикри 
кӯдакон нест. Пайваста эҷод 
мекунад, ҳоло ба фолклори 
кӯдакон машғул аст. Дар ҳоши-
яи сурудҳо ва бозиҳои халқӣ як 
силсила шеърҳое навишта, онро 
ба чоп омода кардааст. Китоб 
бо номи “Бозиҳои Акбарҷон” 
омода аст. 

- Достоне навиштам бо номи 
“Ҷӯйчаи хушҳол”, ки пробле-
маи тозагӣ ва муҳити зистро дар 
бар мегирад. Ҳоло рассом дар 
болои ин китоб кор карда исто-
дааст, ки рӯзҳои наздик ба дасти 
хонанда мерасад. Китобҳои ади-
бони дигарро ҳам омодаи нашр 
кардаем, ки бо пайдо шудани 
имконияти молӣ ба дасти хо-
нанда мерасонем,- 
мегӯяд муаллима. 

Уғулой
ҚУТБИДДИНЗОДА,
u.kutbiddinzoda@pressa.tj

АДИБИ МИЛЛИОНЕР
чаро Латофат Кенҷаева аз адабиёти 
имрӯзаи кӯдакон қонеъ нест?

10-уми май шоири шодравон Муфаззали Аҷамрод мавлуд 
дошт. Марҳум агар зинда мебуд, 69-сола мешуд.

Номбурда 10-уми майи соли 1953 дар деҳаи Некноти Панҷа-
кент таваллуд шудааст. Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон, 
шуъбаи забонҳои Шарқи донишгоҳи мазкурро хатм намуда, 
дар сохторҳои маданиву сиёсӣ кору фаъолият намудааст. Узви 
Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон мебошад. Мутаасси-
фона, қалби шоир моҳи августи соли 2020 аз тапидан бозмонд. 

Ашъори ӯ дар китобҳои «Мусаллои Хуршед» (2008), «Ҷилваи 
роз» (2010) «Меҳроби таманно» (2012) ва “Наҷвои муҳаббат” 
дастраси хонанда шуда, ҳаводори зиёде пайдо кардаанд. 

Ёди шоир ба хайр!   

Ёде аз 
Муфаззали 

Аҷамрод

ЁДГОРИ ТУ
Ёде аз шоири фақид Муфаззали Аҷамрод

Омад хазон ба гулшану боғи баҳори ту,
Ёде биёрам аз туву аз рӯзгори ту.
Гӯри ту пур зи лолаву ҳар лола доғдор,
Дил пора-пора мекунад санги мазори ту.
Ҳар як китоби ту бувад ганҷинае бузург,
Мондаст дар канори мо чун ёдгори ту.
Аз «Ҷилваҳои роз»-и ту ояд садои ишқ,
Рафтию ҳаст дар назар авҷу барори ту.
Хушнакҳат аст боғи «Мусалло...»-т дар димоғ,
Миръоти розҳост дили чун обшори ту.
Оростӣ ҷаҳони худ бо «Парниёни сабз»,
Ин аст дар сарочаи дил эътибори ту.
Дар «Орази хаёл»-и ту сад ганҷи ҳикмат аст,
«Меҳроби...» ошиқон бувад ганҷи виқори ту.
Аз ҳар сурудаат расад бӯи вафою меҳр,
Шеъри вафост доимо дар ихтиёри ту.
«Наҷво...»-и ту зи партави Хуршед пурзиёст,
Рӯшан бувад зи партави меҳрат диёри ту.
Гардидааст синаҳо бе ту пур аз ғубор,
Ҳайфо, куҷост он нафаси беғубори ту?
Эй он ки хоб кардаӣ дар синаи замин,
Бошад дили ҳазини мо дар интизори ту.
 

АФСОНАИ ИШЌ
 Мухаммас бар ғазали Муфаззали Аҷамрод

Бори ғам аз дилу аз шонаи ман мегузарад,
З-ин чаман навгули якдонаи ман мегузарад,
Роҳ мепояму фарзонаи ман мегузарад,
«Навбаҳор аз бари кошонаи ман мегузарад,
Ваҳ, хушо, дилбари фаттонаи ман мегузарад!»

Дард мебахшадаму ноз куҷоям бахшад,
Рӯзи ман тор шуд, оғоз куҷоям бахшад,
Пари парвози ҳавас боз куҷоям бахшад,
«Он қадар сӯз диҳад, соз куҷоям бахшад,
Сад ситам аз дили девонаи ман мегузарад!»

Бе ҳузураш ба ҷаҳон ҳеҷ нагирам соғар,
Сабт ҳаргиз накунам номи касе дар дафтар,
Будам уммед, ки як рӯз дарояд аз дар,
«Ин аҷаб, бин, ки маро ҳеҷ наояд бовар,
Сеҳри ҷоду зада, ҷононаи ман мегузарад!»

Гуфт: Бо ту набувад ҳеҷ маро пайвандӣ,
Бехабар ҳастию бар риши худат механдӣ,
Лоф аз ишқ занӣ, ҷаври маро напсандӣ,
«Кош, ду дидаи раҳпойи маро баркандӣ,
Менадидам, ки чу бегонаи ман мегузарад!»

Хок созад ҳаваси ӯ тани савдозадаро,
Об резад ба ҷафо гулхани савдозадаро,
Ба хазон мекашад ин гулшани савдозадаро,
«Мекушад теғи нигоҳаш мани савдозадаро,
Мотам аз кишвари вайронаи ман мегузарад».

Нарасад бар сари кӯи ҳавасаш идрокам,
Нангарад он маҳи дилбурда даме бар хокам,
Намаки суда бирезад ба дили садчокам,
«Мебарад ҳамраҳаш овозаи ишқи покам,
Пас ба олам ҳама афсонаи ман мегузарад!»

Исмоил ЗАРИФӢ
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Солҳои охир, мутассифо-
на, ҳам ахлоқи насли наврас 
- фарзандони мо коста асту 
ҳам сатҳи донишу ҷаҳонби-
нии онҳо. Сабаб дар чист? 
Оё дар ояндаи наздик сар-
навишти ҷомеаи моро нас-
ли камсаводу камҳавсала ба 
даст мегирад?

Авваллин 
мураббї…

Тарбияи кўдак ва ба дараљаи 
шахси баркамолу босавод 
расонидани ў аз оила сарчаш-
ма мегирад. Чунки мураббии 
аввалини бача волидайн, хоса 
модари ўст. Баъд аз гузошта-
ни хишти аввалини ташаккули 
шахсият, бача ба муассисањои 
таълимї, аз ќабили боѓчаву 
мактаб меафтад. Дар дењот 
кўдакон то њафтсолагї дар ои-
ла тарбия мегиранд.

Хишти аввал чун нињод
 меъмор каљ,

То Сурайё меравад 
девор каљ.

Ман дар њайрат меафтам, 
ваќте волидайн дар бадахлоќї 
ва бесаводии фарзандашон 
танњо муаллимро гунањгор 
мекунанд. Дар бадахлоќу бе-
савод тарбия ёфтани як инсон 
њаргиз муаллим гунањгор буда 
наметавонад, зеро ў танњо чор 
панљ-соат дар мактаб асту ха-
лос, боќии умри фарзанд дар 
куљо мегузарад, бояд волидайн 
бохабар бошанд. Ќонуни «Ма-
съулияти падару модар дар тар-
бияи фарзанд» низ њаминро 
таќозо мекунад. 

Аксарият бар он аќидаанд, 
ки вазъи вазнини иљтимоии 
оилаи тољик сабабгори аз таъ-
лими фарзандон бехабар мон-
дани волидайн аст. Аммо мо 
мислоњои зиёде оварда метаво-
нем, ки ин танњо як бањонаест 
барои сафед кардани худ. Оё 
њар рўз ду ё аќаллан як соат 
бо фарзанди худ будану вазъи 
дафтару рўзномаи ўро аз назар 
гузаронидан, сабаби паст буда-
ни кӯшишу ѓайраташро фањ-
мидан кори душвор аст? Мо 
дар давроне зиндагї мекунем, 
ки онро инќилоби техноло-
гияи навин меноманд. Оё дар 
њамин айём ба роњбари синфи 
фарзанд занг задану аз ў пур-
сидани вазъи ахлоќу дониши 
фарзанд, ба ќавли маъмул, ду 
карат ду нест?! 

Пеш аз навиштани ин мавод 
ба омўзгорони зиёде занг зада, 
андешањояшонро фањмидан 
хостам. Аксарияти онњо дар 
бораи набудани робитаи хуби 
волидайн бо мактаб изњори 
нигаронї карда, мегўянд, ки 
фисади хеле ками волидон ба-
рои фањмидани вазъи рафтору 

хониши фарзандашон бо хоњи-
ши худ ба мактаб меоянд. Па-
дару модарон танњо ваќти ягон 
рафтори ношоистаи фарзанд, 
њатто ваќте ки кирдори љино-
ятї содир мекунанд, базӯр ба 
мактаб меоянд. Бадии кор дар 
он аст, ки волидайн мактабу 
муаллимро гунањгор карда, 
худашонро мусичаи бегуноњ 
мењисобанд. 

“Бовар кунед, пинаки баъ-
зе падару модарро ба тасвиб 
расидани Ќонуни «Масъули-
яти падару модар дар тарбияи 
фарзанд» низ вайрон намеку-
над”,- гуфт њангоми суњбат як 
омўзгори таљрибаи зиёди корї 
дошта.

Наљот аз нодонї

Роњи наљот аз нодонї мак-
таб аст, вале барои чї бачањои 
мо новобаста аз тањсил дар 
мактабњои барњавои дорои ша-
роити олии тањсил хондан на-
мехоњанд?! Ман дар љойи аввал 
камњавсалагии волидайн ва ду-
юм гум шудани сиёсати муал-
лимро мемонам. Волидайн дар 
дили фарзандони худ мењри 
мактабро љой карда намета-
вонанд, адабчўби муаллимро 
бошад, аз дасташ гирифтаанд. 
Ман њаргиз тарафдори мушт-
зӯрии муаллим набудам ва 
нестам, аммо ба омўзгорони 
имрўз сиёсат намерасад. Шах-
сан ман ёд надорам, ки солњои 
шӯравї муаллимеро барои љазо 
додани шогирдаш ба мањкама 
кашида бошанд. Имрўзњо ба 
хотири овозашро баланд на-
мудан муаллимро ба додгоњ ме-
кашанд. Чун солњои хонандаи 
мактаб буданамро ёд меорам, 
ягон манзараи ба сари њамсин-
фонам даст бардоштани муал-
лимон дар навори хотирам сабт 
нест… Аммо љиддият, чењрањои 
босалобату нуронии устодонам 

дар ќатори симоњои азизи па-
дару бобояму таѓоњоям дар хо-
тирам наќш бастаанд.  

Њавасмандї ва љазо

Як омили дигари ба дониш 
майл кардани бача њавасманд-
кунї барои кори хуб ва љазо 
барои кори бад мебошад. Ба 
хотири ин њам муаллим бояд 
кӯшиш намояду њам воли-
дайн. Ба хотири чорякеро бо 
бањои хубу аъло љамъбаст кар-
дан ба бача харидани тўњфаи 
дилхоњаш як таконест барои 
пешравии ў. Роњбари синф аз 
тарафи худ метавонад ба шо-
гирдони бењтаринаш таъриф-
нома, китоб ё ашёњои хониш 
туњфа кунад. Бовар кунед, 
устодони азиз, ин харљи кам 
хизмати бузургест назди мил-
лату мењан. Ин тарафи мусбати 
тарбия буд…

Фарзандони мо бояд аз 
хурдї дарк кунанд, ки барои 
кори нохуб онҳоро љазо инти-
зор аст. Љазо набояд характери 
зӯроварию хушунат дошта бо-
шад. Хушбахтона, банда борњо 
бо фарзандони фарзонаи мил-
лат њамсуњбат шудаам. Дар як 
суњбати матбуотї Нависандаи 
халќии Тољикистон устод Аб-
дулњамид Самад гуфта буданд: 
“Агар рўзе ба мактаб намераф-
там ё аз дарс мегурехтам, мо-
дарам химчаеро гирифта дар 
банди пойњоям мезад…”. Ана 
самараи њамин тарбияи модар 
буд, ки фарзанди бузургаш 
имрўз мањбуби дили мардум 
гаштааст.

Дар нимањои дуюми асри 
бист дар дењаи куњистоне мо-
дар барои ба мактаб мењр на-
мудани љигарбандаш ташвиш 
мекашиду имрўз дар пойтахти 
кишвар, дар хонањои барњавои 
замонавї модар барои ба таъ-
лиму тарбия љалб намудани 

фарзандаш коре накарда, тар-
бияи фарзандашро кори љонии 
омўзгор медонад. 

Адабиёт ва одамият

Имрўз аксарияти волидайне, 
ки мехоњанд фарзандонашон 
ба љое расанд, рў ба забонњои 
русию англисї, чинї ва ил-
мњои даќиќ оварда истодаанд. 
Ин хеле хуб аст, вале бояд аз 
хотир набарорем, ки аввал за-
бони тољикиро бо тамоми нозу-
кињояш аз бар намудан лозим. 
Агар забони миллати худро на-
медонї, ту ба ин миллат дахл 
надорї, зеро шањодати мансуб 
ба миллате будан аввалу охир 
забон аст. Боиси нигаронии 
мардуми огањ аз хотирњо фа-
ромўш шудани адабиёти бадеї 
аст, ки он мењвари одамият аст. 
Адабиёти бадеї инсон месо-
зад. Оё ба мо роботе лозим аст 
барои њалли масоили фанњои 
даќиќ, забондон ё инсони бо 
њиссу идроке, ки рисолаташ дар 
рўйи дунё созандагист?! Пас 
бояд дар баробари њама улуми 
дунёї адабиётро дар раддаи ав-
вал гузорем. Волидайни моро 
лозим аст, ки дар ќатори но-
утбук ё телефони гаронбањо ба 
фарзанди худ китоби бадеї низ 
туњфа кунанд. Зеро агар руси-
ро медонию Толстой, Чехов ё 
Достоевскийро нахондаї, агар 
англисидонию хабаре аз Љек 
Лондону Ҳемингуэй, Даниэл 
Дефо надорї, хитоиро аъло ме-
донию Лу Синро намешиносї, 
вой бар ту…

Сарчашмаи њамаи ин  за-
бондонињо аз бузург доштани 
забони миллати худ манша ме-
гирад. 

ИДЕАЛИ ФАРЗАНДОНИ МО КИСТ?
Ё вақте волидайн нисбати сарнавишти                
фарзандашон бетарафанд

Лолаи 
САИДАКБАР

ОМӮЗГОРИ 
ЗАБОНИ 

АНГЛИСӢ ДАР 
МУЊОЉИРАТ 

ЉОН ДОД
Шаби 9-10-уми май дар 

шаҳри Маскав омӯзгори 
ҷавони забони англисӣ 
Соимҷон Сафаров ҳанго-
ми кор дар яке аз сохт-
монҳои ин шаҳр ҷароҳат 
бардошта, аз олам дар-
гузашт. 

Соимҷон Сафаров 27 
сол дошт ва то муҳоҷират 
дар мактаби №13-и ноҳи-
яи Тоҷикобод муаллим 
буд. Аз Соимҷон ду фар-
занд - як духтар ва як пи-
сар, ки ҳанӯз мактабхон 
нестанд, ба ёдгор монд. 
Дар муҳоҷират ҷон дода-
ни Соимҷон Сафаров дар 
ҳолест, ки дар мактабҳои 
кишвар муаллими забони 
англисӣ намерасад. Аммо 
бо сабаби кам будани ма-
ош ва надоштани имтиёз 
муаллимон тарки пеша 
карда, рӯ ба муҳоҷират 
меоранд.

ИД БОЛОИ 
ИД. ДУ ЉАШНИ 

НАВ ДАР 
ТОЉИКИСТОН
Парлумони кишвар 

дар қонуни Тоҷикистон 
дар бораи рӯзҳои ид 
иловаҳо ворид намуд, ки 
дар натиҷа, дар Тоҷики-
стон боз ду ид зиёд шуд: 
15 март - Рӯзи ҳимояи 
ҳуқуқи истеъмолгарон ва 
1 июн -  Рӯзи кормандони 
мақомоти давлатӣ оид ба 
назорати маводи нашъ-
овар.

Иловаҳо ба қонун дар 
бораи рӯзҳои ид имрӯз, 11 
май аз ҷониби вакилони 
палатаи поёнии парлумон 
ҳамовозӣ пайдо кард.

Таҷлили боз ду иди 
нав дар Тоҷикистон дар 
ҳолест, ки моҳи декбари 
соли гузашта, парлумони 
Тоҷикистон таҷлили ду 
иди дигарро тасдиқ наму-
да буд:  ҳамасола 20 апрел 
Рӯзи кормандони мақо-
моти адлия ва 26 июл Рӯ-
зи кормандони мақомоти 
иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ҷашн 
гирифта мешавад.
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 ► Т а ъ ҷ и л ӣ ! 
Бӯстонсарои дорои 
д а р а х т о н и 
мевадиҳанда. Суроға: 
шаҳри Вахдат, шоҳроҳи 
Ромит, уч. Тангаи. Тел: 
904-510-370. 

 ► Я х д о н ҳ о , 
к о н д и т с и о н е р ҳ о , 
телевизорҳо, қолинҳо ва 
мебел. Тел: 987-83-83-25, 
905-10-27-31.

 ► 3 - ҳ у ҷ р а г ӣ , 
табдилдодашуда ба 
4-ҳуҷрагӣ, қабати 3, обу 
барқ доимӣ, таъмири 
аврупоӣ бо ҳамаи 
шароитҳояш. Суроға: 
Шаҳраки ҳарбӣ 
(Военный городок). Тел: 
931-46-02-07.

 ► Бинобар иваз кардани 
ному насаб дипломи ДТК 
№0059510, рақами қайди 
№3991 аз соли 2012, ки 
онро Коллеҷи рассомии 
ба номи М. Олимов ба 
Сабринаи Хушназар 
додааст, беэътибор 
дониста шавад.

 ► Билети донишҷӯии 
гумшуда, ки онро Коллеҷи 
куҳии ба номи С. Юсупова 
соли 2020 ба Исупов 
Сино Саидшоевич 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Аттестат хатми синфи 
ёздаҳуми А№155043-и 
гумшуда, ки онро 19-уми 
июни соли 1991 
муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №82-и 
ноҳияи Сино ба Зиёева 
Зеварджон Таваровна 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Дипломи ТСИ 
№002485 бо рақами 
қайди №5336-и гумшуда, 
ки онро Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории 
шаҳри Душанбе ба номи 
Қ. Ҷураев 11-уми июли 
соли 1996 ба Зиёева 
Зеварджон Таваровна 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Ш и н о с н о м а и 
шаҳрвандӣ, ки моҳи 
октябри соли 2021 гум 

шудааст, аз тарафи 
ШВКД-и ноҳияи И. 
Сомонӣ соли 2002 ба 
Нозимов Рустам 
Нусратович дода 
шудааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Шаҳодатномаи №47-и 
гумшуда, ки онро 
Дирексияи сохтмони 
иншооти ҳукуматии 
Дастгоҳи иҷроияи 
Президенти ҶТ ҶСК 
"ПИЛҶ САНИИОСП" соли 
2018 ба Сайдиев Хисрав 
Саидбердиевич додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Аттестати хатми 
синфи ёздаҳуми гумшуда, 
ки онро муассисаи 
таҳсилоти миёнаи 
умумии №55-и ноҳияи 
Шоҳмансур соли 2004 ба 
Ёралиева Фарзона 
Имоналиевна додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Билети донишҷӯии 
гумшуда, ки онро 
Д о н и ш г о ҳ и 
байналмилалии сайёҳӣ 
ва соҳибкории 
Тоҷикистон соли 2019 ба 
Аюбов Мансурҷон 
Каримҷонович додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Шиносномаи техникӣ 
бо суроғаи ноҳияи 
Рӯдакӣ, маҳаллаи 
Чимтеппа ба номи 
Заирова Махфират 
Раҷабовна, бинобар гум 
шудан, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Д и п л о м и 
ДМБ0125044-и гумшуда, 
ки онро Донишкадаи 
давлатии забонҳои 
Тоҷикистон ба номи 
Сотим Улуғзода 29-уми 
июни соли 2019 ба 
Холмирзоева Фарахбону 
Холмирзоевна додааст, 
беэътибор дониста 
шавад.

 ► Аттестати хатми 
синфи ёздаҳуми Т-АТУ 
№0526207-и гумшуда, ки 
онро Гимназияи №2 
барои хонандагони 
болаёқати шаҳри 
Душанбе 30.06 соли 2018 
ба Бобомуродов Беҳруз 
Раҳимович додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Аттестати хатми 
синфи ёздаҳуми Т-ШТУ 
№0034776-и гумшуда, ки 
онро муассисаи 
таҳсилоти миёнаи 

умумии №88-и ноҳияи 
Сино соли 2004-2005 ба 
Садырдинова Наргис 
Музафаровна додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Аттестати хатми 
синфи нуҳуми №221688-
и гумшуда, ки онро 
муассисаи таҳсилоит 
миёнаи умумии №38-и 
ноҳияи Сино ба 
Ҳайдарова Муфазал 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Аттестати хатми 
синфи нуҳуми №043598-
и гумшуда, ки онро 
муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №38-и 
ноҳияи Сино ба 
Ҳайдарова Хосият 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Аттестати хатми 
синфи ёздаҳуми 
№0006152-и гумшуда, ки 
онро муассисаи 
таҳсилоти миёнаи 
умумии №43-и ноҳияи 
Сино соли 2001 ба 
Бойматова Дилбар 
К а м о л и д д и н о в н а 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Ш и н о с н о м а и 
шаҳрвандӣ бо силсилаи 
А2123614-и гумшуда, ки 
онро ШВКД-и ноҳияи 
Фирдавсӣ-1 соли 2002 ба 
Мирзобаева Уғулой 
Номоновна додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Ш и н о с н о м а и 
шаҳрвандӣ бо силсилаи 
А01257856-и гумшуда, ки 
онро ШВКД-2 дар ноҳияи 
Фирдавсӣ 08.02 соли 
2018 ба Ҳусейнзода 
Азиза Ҳакимбек додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Шартномаи ҳадяи 
квартира таҳти феҳрести 
8 Ш-2031 аз 21.06.2018, 
ки аз тарафи Идораи 
нотариалии давлатии 
ноҳияи Синои шаҳри 
Душанбе бо суроғаи 
кӯчаи Маяковский, хонаи 
28, ҳуҷраи 54 ба 
Икрамова Лола 
Абдусаломовна дода 
шудааст, бинобар гум 
шудан, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Ш а ҳ о д а т н о м а ҳ о и 
ҳуқуқ ба моликият таҳти 
феҳрести 5ШМ-23 ва 
5ШМ-24 аз 08.05.2008 ки 
аз тарафи Идораи 
нотариалии давлатии 

ноҳияи И. Сомонии 
шаҳри Душанбе бо 
суроғаи хонаи истиқоматӣ 
воқеъ дар шаҳри 
Душанбе, ноҳияи И. 
Сомонӣ, гузаргоҳи дуюми 
кӯчаи К. Раҳимов (собиқ 
Телман), хонаи рақами 2 
ва гузаргоҳи сеюми кӯчаи 
К. Раҳимов, бинобар гум 
шудан, беэътибор 
дониста шаванд.  

 ► Сертификати ҳуқуқи 
истифодаи замин 
дараҷаи А №0103559, 
рақами қайди №6010/17 
бо суроғаи ноҳияи 
Рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти 
Чимтеппа ба номи 
Ҳалимов Беҳруз 
Абдулоевич, бинобар гум 
шудан, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Шартномаи хариду 
фурӯши таҳти феҳрести 
№1Ш-695 бо суроғаи 
шаҳри Душанбе, ноҳияи 
Шоҳмансур, кӯчаи М. 
Назаршоев, хонаи 49, 
ҳуҷраи 16, ки 29.05 соли 
2012 ба номи Валиев 
Алимаҳмад дода 
шудааст, бинобар гум 
шудан, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Шиносномаи техникӣ, 
дафтари ҳавлӣ ва 
шартномаи хариду 
фурӯши квартира, ки дар 
Идораи нотариалии 
давлатии ноҳияи 
Фирдавсии шаҳри 
Душанбе аз 23-юми 
октябри соли 2019, таҳти 
феҳрасти №1Ш-2321 
байни Дустова 
М а н з у р а м о 
Саймаҳмудовна ва 
Ҷобиров Бахтовар 
Абдураҳмонович нисбат 
ба манзили истиқоматӣ, 
воқеъ дар шаҳри 
Душанбе, ноҳияи 
Фирдавсӣ, кӯчаи Деҳотӣ, 
бинои 2, хонаи 30 тасдиқ 
карда шудааст, бинобар 
гум шудан, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Шиносномаи техникии 
мехлопатаи "Ся ГУН" ШМ 
№0024345 рақами 
давлатӣ ТА 34-27 01 ТҶ 
ба номи Саторов Дилшод, 
ки онро Бозрасии 
назорати давлатии 
техникаи кишоварзӣ 
10.08 соли 2021 додааст, 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Ш а ҳ о д а т н о м а и 
механизатори РТ 
№0006106 ва талони 
огоҳикунанда АД 

№0008595 ба номи 
Собиров Наҷибулло 
Ҳабибулоевич, аз 19.06 
соли 2017, аз тарафи 
Бозрасии назорати 
давлатии техникаи 
кишоварзӣ дода шудааст, 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шаванд. 

 ► Шиносномаи техникӣ 
бо рақами 
инвентарии№3531 бо 
суроғаи шаҳри Душанбе, 
ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи 
Крупская 2, хонаи 5 ба 
номи Андалиев Лутфулло 
А б д у л х у с е й н о в и ч , 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Аттестати хатми 
синфи нуҳуми ШМА 
№0037108-и гумшуда, ки 
онро муассисаи 
таҳсилоти миёнаи 
умумии №38-и ноҳияи 
Сино соли 2004 ба 
Боронходжаев Фаррух 
Азизходжаевич додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Дафтари ҳавлидорӣ, 
Шиносномаи техникӣ бо 
варақаи қайди №2259 ва 
Шартномаи хариду 
фурӯш бо реестри 
№9Д-421-и гумшуда, ки 
онро нотариуси давлатии 
Идораи нотариалии 
давлатии шаҳри Душанбе 
26-уми майи соли 1997 
бо суроғаи шаҳри 
Душанбе, ноҳияи И. 
Сомонӣ, кӯчаи Бадахшон 
11 ба Ғолибов Акрам 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Аттестати хатми 
синфи ёздаҳуми А 

№086129-и гумшуда, ки 
онро муассисаи 
таҳсилоти миёнаи 
умумии №73-и ноҳияи 
Сино 11.06 соли 1999 ба 
Гульмамедова Назира 
Гулахмедовна додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Аттестати хатми 
синфи нуҳуми №658446-
и гумшуда, ки онро МД 
МИММСҶ ба номи М. 
Атоев соли 1998 ба 
Зикирова Замира 
Маҳмадҷоновна додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Шартномаи хариду 
фурӯши квартира бо 
реестри №6Д-7-1970-и 
гумшуда, ки онро 
нотариуси давлатии 
Идораи дуюми 
нотариалии давлатии 
шаҳри Душанбе 25.12 
соли 1992 бо суроғаи 
шаҳри Душанбе, ноҳияи 
Фирдавсӣ, кӯчаи 
Фирдавсӣ, хонаи 115, 
ҳуҷраи 56 ба Шарипов 
А н в а р д ж о н 
Акбарджонович додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Соҳибкори инфиродӣ 
ба номи Ҳалимова 
Фарзона Ҳакимовна, 
№0357746, РЯМ: 
1230193131, РМА: 
046347306, Иҷозатнома 
ВТт №0000852, 
бақайдгири 00852/19 
фаъолияташро қатъ 
менамояд. Ҳама арзу 
шикоят муддати ду моҳ 
қабул карда мешаванд. 

ФУРЎШИ БӮСТОНСАРО

МЕХАРЕМ

ИЉОРА МЕДИЊАМ

ЭЪТИБОР НАДОРАД

БАРЊАМ МЕХӮРАД

ОМЎЗИШ

Зодрӯз муборак!
Имомов Соҳиб - ходими пешбари илмии Ин-

ститути зироаткории АИКТ, номзади илмҳои 
кишоварзии Тоҷикистон ва Корманди шоис-
таи Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 10.05.2022 
ба сини 85-солагӣ расид. Устоди азиз Имомов 
Соҳиб, Шуморо бо ҷашни 85-солагии зодрӯза-
тон табрику таҳният гуфта, аз даргоҳи Яздони 
пок бароятон тансиҳатӣ, умри бардавом, сари 
баланд, тани нерӯманд ва дар кору фаъолия-
татон комёбиҳои беназирро таманно дорам. 
Бигузор ҳамеша чун куҳҳои Помир сарбаланд, 
чун Рӯдакӣ хушбаён, чун Саъдӣ дарозумр, чун 
Ҳофиз шуҳратманд ва чун Ҷомӣ хоксор бошед! 
Ҳеҷ гоҳ Бахт ва Хизр кошонаи Шуморо тарк 
насозанд!  

Бо эҳтиром, шогирдатон Кулиев Ҳ. Р. 
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Дар ин ҳафта вақти бештари 
худро барои ободонии хонаву дар 
сарф намоед. Агар кайҳо боз нияти 
таъмир ё рӯбучини пурраи хона-
ро дошта бошед, ҳоло аз уҳдаи ин 
корҳо ба хубӣ мебароед. Аҳли оила 
дар ин кор ба кумакатон меши-
тобанд.

Ҳафта барои устувор сохтани 
ҷою мавқеъ мусоидат мекунад. Ба 
касе имкон надиҳед, ки ҳуқуқҳоя-
тонро поймол созад, аз райъи худ 
нагардед. Барои бори дигар ба даст 
овардани ҳурмату эҳтиром дар 
байни ҳамкорон бояд тамоми ҳу-
нару маҳорати худро нишон дода 
тавонед. 

Дар ин ҳафта вақти бештари 
худро дар сафару робитаҳо мегу-
заронед. Хеле хушчақчақу хушгуф-
тор мешавед. Атрофиён кордониву 
масъулиятнокии шуморо қадр 
мекунанд. Айни замон ба ваъдаҳои 
атрофиён нотарсона бовар карда 
метавонед.

Нафарони дар мучали ақраб 
тавлидёфта бо мушкилоти муно-
сибатҳои оилавӣ дучор мегарданд. 
Шахси дӯстдоштаатон хилофи 
ақидаву ниятҳои шумо амал меку-
над. Ба назаратон чунин мерасад, ки 
мақсаду мароми шумо мухолифи 
якдигар аст. 

Дар ин ҳафта мушкилоти зиё-
ди амалиро, ки бо ҳаҷми даромади 
пулӣ ва сарфи маблағҳоятон во-
бастагӣ доранд, ба эътидол овар-
дан лозим. Қабл аз сарф кардани 
маблағ аввал онро ба даст овар-
дан лозим аст ва дар ин ҷода шумо 
маҳорати хуб нишон медиҳед.

Дар ин ҳафта хонаву дари худро 
ба тартиб оварда, барои қабули 
меҳмонон омодагӣ гиред. Ҳафтаи 
хубест барои харидорӣ намудани 
асбобҳои барқии рӯзгор, аз қабили 
мошини ҷомашӯйӣ, яхдон ва ком-
байни хӯрокпазӣ. Барои бартараф 
намудани мушкилиҳои вобаста ба 
тақсими мерос вақти мусоид аст.

Дар ин ҳафта рафти корҳоятон 
набояд ба зиндагии оилавӣ таъсир 
расонад. Агар шумо гумон кунед, ки 
ба хотири хушбахтии оилавӣ ба 
кор диққати бештар медиҳед, ин 
на ҳамеша ба ҳақиқат наздик аст. 
Ҳамсафари ҳаётӣ аз дуриву беаҳа-
миятии шумо меранҷад. 

Дар муносибатҳои ошиқонаи шу-
мо душвориҳо сар мезананд. Гап сари 
он аст, ки шумо аз дӯстдоштаи худ 
олиҳа метарошед. Мутаассифона, 
ҳақиқат талх аст ва он шуморо аз 
олами хаёлот ба замин мефарорад. 
Хафагиву ранҷишро бахшиданатон 
лозим аст.

Барои рафъ намудани мушки-
лоти дар касбу коратон сарзада 
қувваву вақти зиёдро сарф карда-
натон лозим меояд. Мутаассифона, 
на ҳама корҳоятон хуб анҷом меё-
банд. Бо баъзе нафарони воломақом 
ва обрӯманд мухолифат кардана-
тон эҳтимол дорад. 

Далвҳои оиладор дар ин ҳафта 
шоҳиди муноқишаи шахси дӯст-
дошта бо яке аз наздикон мегар-
данд. Бетарафиро нигоҳ доштан 
хеле душвор мегардад. Барои он ки 
муносибататон бо нафаре аз онҳо 
вайрон нагардад, муноқишаро оро-
мона рафъ созед.

Дар ин ҳафта кунҷи танҳоӣ 
наҷуста, бештар бо атрофиён дар 
робита бошед. Нақши дӯстон дар ин 
рӯзҳо хеле зиёд мегардад. Агар шумо 
вақтҳои охир хеле кам дидорбинӣ 
намуда ё кам дар тамос будед, вақ-
те расидааст, ки аз нав робитаҳои 
дӯстиро барқарор намоед.

Барои муносибатҳои зано-
шавҳарӣ ва ошиқона ҳафтаи му-
соид аст. Нафароне, ки соҳиби фар-
занд ҳастанд, ташвишашон зиёдтар 
мегардад. Мушкили ягонаи ҳафта 
дар бад шудани муносибат бо атро-
фиён аст, аз ин рӯ, бо нафаре шинос 
шуданро тавсия намедиҳем.

Ҳамал Мизон

Cавр
Ақраб

Ҷавзо
Қавс

Саратон Ҷаддӣ

Асад Далв

ҲутСумбула

21.03 - 20.04 25.09 - 22.10

21.04 - 21.05
23.10 - 22.11

22.05 - 21.06
25.11 - 21.12

22.06 - 23.07
22.12 - 20.01

23.07 - 22.08 21.01 - 19.02

23.08 - 22.09 20.02 - 20.03

47-сола, сокини шаҳри Душанбе ҳа-
стам. Чанд сол боз аз бемории пиело-
нефрит азият мекашам. Бо саршавии 
фасли баҳор бемориам аз нав авҷ гириф-
тааст ва гурдаҳоям дард карда меистанд. 
Ростӣ, аз гирифтани сӯзандорӯ ва хӯр-
дани ҳабҳои гуногун ба ҷон расидаам. 
Мегӯянд, ки дарди гударо бо алаф ва 
гиёҳҳо низ табобат кардан имкон дорад. 
Шумо ба ман чӣ тавсия медиҳед? 

ГУЛНИГОР, 
аз маҳаллаи Зарафшони пойтахт

- Илтиҳоби гурда бар асари гузашта-

ни микробҳо аз узвҳои ҳампаҳлу, хоса 
аз рӯда ба гурдаҳо сар мезанад. Ми-
кробҳо дар гурда таҳшин мешаванд ва 
дар ҷое, ки микроб ҷой мегирад, газак 
ба вуҷуд меояд. Илтиҳоб, яъне пиело-
нефритро сари вақт табобат накунанд, 
беморӣ куҳна шуда, метавонад касро 
ба оқибатҳои ногувор, аз ҷумла ба но-
расоии гурда мубтало созад. Якчанд 
гиёҳҳое мавҷуданд, ки иллатҳои гур-
даро даво мебахшанд. Аз ҷумла, гиёҳи 
ҳамешабаҳор (календула), чойкаҳак 
(зверабой), мармарак (шалфей), риш 
ё пӯпаки ҷуворӣ, раҳдавак, тухми зағир, 
ҷағ-ҷағ барои гурда доруи бебаҳоянд. 
Ду-се номгӯйи ин гиёҳҳоро аз дорухо-
наҳо дастрас намуда, дар ним литр оби 
ҷӯшомада дам партоеду баъдан аз дока 
полонда, ҳар рӯз се маротиба пеш аз 
хӯрок тақрибан 50-граммӣ бинӯшед, 
газаки гурдаро даво мебахшад.  

Чойкаҳак ва Чойкаҳак ва 
пӯпаки ҷуворӣ пӯпаки ҷуворӣ 
давои шумост! давои шумост! 

Посухи 
табиби 
мардумӣ 
Садриддиншоҳ 
Ҷалолӣ: 

Тоҷикистону Ӯзбекистон тасмим 
доранд, ки корхонаи муштараки дору-
созӣ иаъсис диҳанд. Ин тарҳи мушта-
рак зимни мулоқоти сафири Тоҷи-
кистон дар Ӯзбекистон Абдуҷаббор 
Раҳмонзода ва вазири тандурустии он 
кишвар Беҳзод Мусоев дар Тошканд 
баррасӣ гардидааст.

- Дар ин мулоқотт ҳамзамон сайёҳии 
тиббӣ ва сатҳи кунунӣ ва дурнамои 
ҳамкорӣ миёни кишварҳоро дар самти 
тандурустӣ баррасӣ карданд,- хабар ме-
диҳад намояндагии дипломатии Тоҷи-
кистон дар Ӯзбекистон.

Ҷонибҳо доир ба бозомӯзии мута-
хассисони Тоҷикистон дар муасси-
саҳои муосири тиббии Ӯзбекистон дар 
самтҳои вирусология, микробиология, 
эпидемиология, иммунология изҳори 
ҳавасмандӣ кардаанд.

Гуфта мешавад, ки инчунин баргузор 
намудани Рӯзҳои тиббии Ӯзбекистон 
дар шаҳри Душанбе, таҳия ва ба имзо 
расонидани "Харитаи роҳ" миёни ду ва-

зорати тандурустии кишварҳо аз мавзу-
оти муҳим будааст, ки сари он изҳори 
назар сурат гирифтааст.

Маврид ба зикр аст, ки Тоҷикистон 
барои рушди бахши дорусозӣ талош до-
рад ва барномаҳои мушаххас низ рӯйи 
кор аст, аммо то кунун бештари маводи 
мавриди ниёзи аҳолӣ аз хориҷ ворид 
мешавад.

Бино ба иттилои Вазорати танду-
рустӣ, дар се моҳи аввали соли 2022 
Тоҷикистон ба маблағи 53,5 миллион 
доллар дору ва лавозимоти тиббӣ ворид 
кардааст, ки ин нишондиҳанда нисбат 
ба семоҳаи аввали соли гузашта 18,9 
миллион доллар бештар аст.

То кунун Тоҷикистон танҳо даҳ фи-
сади талаботи доруи дохилиро истеҳсол 
мекунад ва талош дорад бо дарёфти ша-
рикони хориҷа ин бахшро рушд додаву 
бозорро аз худ кунад. Бахши фармасевтӣ 
мавриди таваҷҷуҳи хосаи ҳукумат буда, 
дар натиҷаи дастгирии давлат номгӯи до-
руворӣ дар кишвар аз 88 адади соли 2015 
дар соли 2020 ба 404 адад афзоиш ёфт.

ДОРУИ ДӮСТӢ
Тоҷикистону Ӯзбекистон корхонаи                    
дорусозӣ ташкил мекунанд
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221-00-84Тел:

Шахсиятњои таърихї, олимони варзида,  
ходимони давлативу  љамъиятї мавлуд доранд?  
ПЕШОПЕШ МОРО 
ОГОЊ КУНЕД.

13 МАЙ

РАЊМАТУЛЛО АБДУЛВОЊИДОВ (1952), 
70-солагии зодрўзи олими соњаи таърих.

ТУРСУНБОЙ ЭРГАШОВ (1927), 95-солагии 
зодрўзи актёри театр, Њунарпешаи шоистаи 
Тољикистон.

14 МАЙ

ТОЙТУРА БОТИРЌУЛОВ (1922-2012), 
100-солагии зодрўзи мутарљим.

ХУСРАВ СОДИЌОВ (1937), 85-солагии зодрўзи 
доктори илмњои техникї, профессор. 

15 МАЙ

УБАЙД РАЉАБ (1932-2004), 90-солагии зодрўзи 
Шоири халќии Тољикистон, Корманди шоистаи 
маданияти Тољикистон, дорандаи љоизаи ба 
номи Рўдакї.

ВОЊИД АБДУЛЛОЕВ (1912-1985), 110-солагии 
зодрўзи олими соњаи адабиёти Ўзбек.

16 МАРТ

ТОЉИБОЙ АБДУЛЛОЕВ (1922-1999), 
100-солагии зодрўзи пахтакор.

17 МАЙ

ЗАВЌЇ ЗАВЌИЗОДА (1972), 50-солагии зодрўзи 
доктори илми иќтисодї, профессор.

ЊАЙДАР РАЊМАТОВ (1957), 65-солагии 
зодрўзи олими соњаи иќтисодиёт.

18 МАЙ

МУЗАФФАР МАХСУМОВ (1937-2013), 
85-солагии зодрўзи доктори илмњои физикаю 
математика, профессор, академик, Корманди 
шоистаи илми Тољикистон.

САФАРМОЊ ШАРИФОВА (1952), 70-солагии 
зодрўзи журналист.

19 МАЙ

АБДУСАТТОР МИРЗОЕВ (1932-2011), 
90-солагии доктори илми филологї, Корманди 
шоистаи Тољикистон.

МУРОД БОЃИРОВ (1922-1984), 100-солагии 
зодрўзи нависанда, журналист.

МАЛОЊАТ ЊАМРОЕВА, (1952), 70-солагии 
Аълочии фарњанги Тољикистон.

Тақвими

ТОЉИКИСТОН

14 МАВЛУДНОМА

Доктори илмҳои филологӣ, 
профессор Давлатбек Хоҷаев аз 
зумраи он мардони иродатманди 
арсаи илми забоншиносии тоҷик 
аст, ки тавонистааст бо заҳмату 
кӯшишҳои пайваста ва эҷоди аса-
ру мақолаҳои илмии арзишманд 
шуҳратёр гардад. Агар ба ҷодаи 
тайнамудаи ин олими пуркору 
соҳибмаърифат назар андозем, 
дармеёбем, ки ӯ, дарвоқеъ, до-
нишманди ҷӯёву пӯё ва дақиқна-
зар аст.

Устод Давлатбек Хоҷаев соли 
1966 пас аз хатми мактаби миёнаи 
№13-и ноҳияи Файзобод як сол 
дар мактаби 8-солаи деҳаи Алига-
лабони ноҳияи Нуробод муаллимӣ 
мекунад. Маҳз завқу муҳаббати 
илмомӯзӣ ва садоқат ба касби пур-
шарафи омӯзгорӣ устод Давлатбек 
Хоҷаевро соли 1967 ба факултети 
филологияи Донишгоҳи давлатии 
Тоҷикистон ба номи В. И. Ленин 
(ҳозира ДМТ) меорад. Он замон 
дар ин даргоҳи муқаддас устодони 
варзидаю некном М. Боголюбов, 
В. Лившитс, А. Хромов, Ҳ. Кари-
мов, Ш. Ҳусейнзода, Д. Тоҷиев, 
В. Асрорӣ, С. Табаров, М. Қо-
симова, С. Ҳалимов ва дигарон 
дарс мегуфтанд. Шунидани дар-
си эшону роҳнамоиҳояшон сабаб 
мегардад, ки Д. Хоҷаев ҳаёти мин-
баъдаи хешро ба илм бубахшад ва 
ба таҳқиқи масъалаҳои гуногуни 
илми забоншиносии тоҷик шуғл 
варзад. 

Баъд аз хатми факултети фило-
логия (соли 1972) бо тавсияи Ко-
миссияи аттестатсионии давлатӣ 
устод Д. Хоҷаев ба сифати асси-
стенти кафедраи забони тоҷикӣ 
дар донишгоҳ ба кор пазируфта 
мешавад. Зеҳни гиро ва қобили-
яти баланди дарки масоили наза-
риявии забон аз ҷониби ӯ сабаб 
гардид, ки дар баробари тадрис ба 
пажуҳиши илмӣ низ машғул гар-
дад ва рисолаи номзадиашро дар 
мавзуи «Ҷумлаҳои мураккаби то-
беъ бо ҷумлаи пайрави муайянку-
нанда дар забони адабии ҳозираи 
тоҷик» соли 1981 бо роҳнамоии 
донишманди варзида, профессор 
Д. Тоҷиев  бо муваффақият ҳимоя 
намояд. 

Устод Д. Хоҷаев тавонист, ки 
тадриҷан аз вазифаи ассистентӣ то 

ба дараҷаи профессории кафедра 
камол ёфта, нақши боризу монда-
горе дар пажуҳиши наҳви забони 
тоҷикӣ, таърихи афкори забонши-
носии тоҷик, инчунин, қисматҳои 
дигари илми забоншиносии тоҷик 
гузорад. Хизматҳои профессор Д. 
Хоҷаев аз тарафи давлату ҳукумат 
бо нишони «Аълочии маорифи 
халқи Тоҷикистон» (1990), меда-
ли «Хизмати шоиста» (1998) ва 
«20-солагии Истиқлолияти давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2011) 
қадрдонӣ шудааст.

Қобилияти баланд ва заковати 
ирсии мавсуф боис гардидааст, ки 
солҳои гуногун ба ҳайси ҷониши-
ни декани факултети филология 
(1986-1987, 1997-2000), мудири 
кафедраи забони муосири тоҷикӣ 
(2000-2002, 2005-2007), декани фа-
култети филология (2007-2008) ва 
мудири кафедраи таърихи забон ва 
типология (2008-2012) фаъолият 
намояд.

Агар дар атрофи роҳу равиши 
тадриси устод Д. Хоҷаев сухан ро-
нем, бечунучаро, он дастури ко-
милест дар бахши забоншиносӣ. 
Дарсҳои профессор Д. Хоҷаев хеле 
ҷолибанду таъсиргузор ва инро ҳар 
нафари аз соли 1972 то имрӯз дар 
факултети филологияи Дониш-
гоҳи миллии Тоҷикистон сабақ-
гирифта тасдиқ мекунад. 

Устод Д. Хоҷаев имрӯз низ 
нозукиҳои илми наҳв ва афкори 
забоншиносии форсии тоҷикиро 
дар ҳамбастагӣ бо дигар қисматҳои 
илми забоншиносӣ ба таври сода-
ву фасеҳ ба толибилмон тадрис ме-
кунад. Ҳама гуна масоили назари-
явии мураккаби забоншиносиро 
бо равиши хос ба фаҳму дарки до-
нишҷӯ ва пажуҳишгар мерасонад.

Фаъолияти илмӣ ва пажуҳишии 
профессор Д. Хоҷаев фароху гуно-
гунҷанба аст. Мавсуф соли 2004 
рисолаи докториашро дар мавзуи 
«Афкори забоншиносии тоҷик дар 
асрҳои Х-ХVI» бо муваффақият 
дифоъ мекунад. Ин рисола, ки со-
ли 2013 нашр гардидаву пешкаши 
ҳаводорони илми забоншиносӣ 
гардидааст, асосан, фарогири 
афкори забоншиносии бузурго-
ни илму адаби форсии тоҷикӣ, аз 
зумраи Ибни Сино, Носири Ху-
срав, Қайси Розӣ, Насируддини 
Тӯсӣ, Хоҷа Ҳасани Нисорӣ ва ди-
гарон аст. Дар ин рисолаи арзиш-
манд назариёти бештар дар самти 
таҳқиқи илми наҳв ва шинохти он 
ҳамчун мизони каломи мансур аз 
назари донишмандони маъру-
фи гузашта пешниҳод мегардад. 
Устод бо қаноатмандӣ таъкид 
мекунад, ки масоили вобаста ба 
забону забоншиносӣ дар гузашта 
низ мавриди таваҷҷуҳу баррасии 
ҷиддии донишмандон қарор ги-
рифтааст. Метавон гуфт, ки ин 
асар ҷамъбасти афкори забонши-
носии як давраи хеле мураккабу 
муҳими таърихи миллати тоҷик 
маҳсуб мешавад.

Яке аз асарҳои арзишманди 
забоншинос Д. Хоҷаев «Хоҷа Ҳа-
сани Нисорӣ ва афкори забонши-

носии ӯ» мебошад. Дар рисолаи 
пажуҳишии мазкур андешаҳои яке 
аз чеҳраҳои қавии илму фарҳанги 
гузаштаи халқи тоҷик Хоҷа Ҳа-
сани Нисорӣ дар бобати забону 
забоншиносӣ баррасӣ шудааст. 
Муҳаққиқ кӯшидааст, ки ақидаҳои 
Хоҷа Ҳасани Нисориро дар боби 
савтиёт, луғатшиносӣ, сарфу наҳв 
ва калимасозӣ ба риштаи таҳқиқ 
кашад, таҳлилу баррасӣ намояд, 
шарҳу эзоҳ диҳад ва бо хулосаҳои 
илмии мудаллал ба дӯстдорони 
илми суханшиносӣ пешниҳод 
намояд. 

Бо итминони комил метавон 
гуфт, ки профессор Д. Хоҷев яке 
аз аввалин муҳаққиқони таърихи 
афкори забоншиносии классикии 
тоҷик аст. Зикри ин нукта сареҳ 
аст, ки асарҳои устод аз ҷониби 
муҳаққиқони илми забоншиносӣ 
ба хубӣ пазируфта шуда, дар ин 
ҷода пажуҳишҳои мукаммали му-
станад анҷом шудаанд.

Яке аз натиҷаҳои фаъолияти 
профессор Д. Хоҷаев дар забон-
шиносии муосири тоҷик он аст, 
ки равияи нав, яъне «таҳқиқи 
афкори забоншиносӣ» дар илми 
забоншиносии тоҷик роҳандозӣ 
гардид. Аз пажуҳишҳои ин дониш-
манд ва шогирдони ӯ аён гардид, 
ки афкори хеле арзишманд марбут 
ба масоили забону забоншиносии 
тоҷик ҳанӯз садсолаҳо пеш ироа 
гардидаанд. Далелҳои қотеъ дар 
ин самт зарбаи сахте буд ба ҷониб-
дорони ин ақида, ки гӯё “мардуми 
тоҷик дар гузашта назарияи за-
боншиносӣ надошт”. Профессор 
Д. Хоҷаев бо пажуҳишу ҷусторҳо 
собит намуд, ки ин андеша бил-
кул ғалат ва ғайримантиқист. Бо 
гузашти фосилаи начандон тӯлонӣ 
дар забоншиносии муосири тоҷик 
самти нави таҳқиқ доир ба афкори 
забоншиносии классикии тоҷик 
ба вуҷуд омад, ки дар саргаҳи он 
профессор Д. Хоҷаев қарор дорад.

Дар омода намудани мутахасси-
сони соҳаи забоншиносӣ устоди 
гиромӣ Давлатбек Хоҷаев саҳми 
бориз доранд ва то имрӯз 15 нафар 
бо ҳидояту роҳнамоии беғаразо-
наи устод рисолаҳои илмии худро 
бо сари баланд дифоъ намудаанд 
ва ҳар нафар дар ҷодаи хеш му-
ваффақ аст.

Устоди гиромӣ, донишманди 
варзидаву суханшиноси мумтоз, 
омӯзгори асилу сахтгир, ҳамзамон 
ҳалиму беғараз Давлатбек Хоҷа-
ев кунун 75-сола мешаванд. Аз 
фурсати муносиб истифода кар-
да, ҷашни камолотро ба устоди 
роҳнамо ва пири забоншиносони 
факултети филологияи Дониш-
гоҳи миллии Тоҷикистон самимо-
на таҳният мегӯем. Дар фаъолияти 
ояндаи пажуҳишӣ ба устоди азиз 
барор мехоҳем ва барояш сиҳат-
мандиву саодати рӯзгор таманно 
дорем.

С. ЭМОМАЛӢ, 
Х. КАМОЛЗОДА, 
Ф. МИРЗОЁРОВ, 

Ш. МАВЛОНЗОДА, 
омӯзгорони ДМТ

АВВАЛИН ПАЖУЊИШГАРИ АФКОРИ 
ЗАБОНШИНОСИИ ТОЉИК

ХАБАРЊОИ 
ТОЉИКИСТОН 
ВА ЉАЊОН
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ТРАНСФЕРМАРКЕТ

ДАР ДУШАНБЕ 
ЧЕМПИОНАТИ 

CAFA БАРГУЗОР 
МЕШАВАД

Аз 13 то 20-уми май дар 
шаҳри Душанбе Чемпиона-
ти Ассотсиатсияи футбо-
ли Осиёи Марказӣ (CAFA) 
байни дастаҳои мунтаха-
би наврасони то 16-сола 
баргузор мешавад. Дар 
чемпионат дастаҳои мун-
тахаби наврасони Тоҷики-
стон, Эрон, Афғонистон, 
Ӯзбекистон ва Қирғизистон 
ширкат мекунанд.

Дар маҷмуъ, дар доираи 
чемпионати CAFA-2022 
байни наврасон (U-16) даҳ 
бозӣ баргузор мешавад. 
Ҳамаи вохўриҳо дар Вар-
зишгоҳи марказии шаҳри 
Душанбе доир мегарданд.

Тибқи низомнома чем-
пионати Ассотсиатсияи 
футболи Осиёи Марказӣ 
байни дастаҳои наврасони 
то 16-сола аз рўи системаи 
даврӣ дар як давр сурат ме-
гирад. Дастаи ғолиб аз рўи 
шумораи бештари холҳо му-
айян карда мешавад.

Чемпионати CAFA-2022 
байни дастаҳои мунтахаби 
наврасон (U-16):

Даври 1, 13-уми май 
Ӯзбекистон - Эрон, 

Афғонистон - Қирғизистон
Даври 2, 14-уми май 
Афғонистон - Ӯзбеки-

стон, Қирғизистон - Тоҷи-
кистон

Даври 3, 16-уми май
Эрон - Қирғизистон, 

Тоҷикистон - Афғонистон
Даври 4, 18-уми май 
Эрон - Афғонистон, Ӯз-

бекистон - Тоҷикистон
Даври 5, 20-уми май 
Қирғизистон - Ӯзбеки-

стон, Тоҷикистон - Эрон.

ФУТБОЛ СУПЕРЉОМИ ТОЉИКИСТОН 

НАВРАСОНИ ТОЉИКИСТОН ДАР 
МУСОБИЌАИ UEFA ДУЮМ ШУДАНД
Дастаи мунтахаби навра-

сони футболбози Тоҷикистон 
(U-16) дар мусобиқаи байнал-
милалии рушди UEFA, ки дар 
Скопйеи кишвари Македонияи 
Шимолӣ баогузор шуд, ҷойи 
дуюмро гирифт.

Дастаи мунтахаби Тоҷики-
стон таҳти роҳбарии Зайниддин 
Раҳимов бо дастаҳои Македони-
яи Шимолӣ, Ҳондурас, Косово 
бозӣ карданд ва як пирўзӣ ба даст 
оварда, дар ду бозии дигар дар за-
дани пеналтӣ ноком шуданд.

Дастпарварони Зайниддин 
Раҳимов дар бозии якум бо ҳам-
солони худ аз Македонияи Ши-
молӣ дар вақти асосӣ мусовӣ 
(3:3) карданд (голҳоро Билол 
Бобоев (2 гол), Масрур Ғафуров 
заданд), аммо дар задани пенал-
тӣ 4:5 муваффақ нашуданд.

Сипас, дар бозии дуюм ҳам-

солони худро аз Ҳондурас (3:1) 
шикаст доданд, ки голҳоро Абу-
бакр Сулаймонов, Билол Бо-
боев, Масрур Ғафуров заданд. 
Дар бозии охирин, ки амалан 
бозии ҳалкунанда буд, бо дастаи 
Косово дар вақти асосӣ мусовӣ 
(0:0) карданд, аммо дар задани 
пеналтӣ (3:4) мағлуб шуданд. 
Маҳорати дарвозабони Косово 
боис шуд, ки ду зарбаи аввали 
наврасони Тоҷикистонро бар-
гардонад.

Дар натиҷа мунтахаби навра-
сони Тоҷикистон (U-16) панҷ 
хол ба даст овард. Ғолиби мусо-
биқа дастаи Косово (6 хол) гар-
дид. Зинаи сеюми ифтихориро 
дастаи мунтахаби Македонияи 
Шимолӣ (4 хол) соҳиб шуд. 
Ҳондурас, ки дар бозии охир 
соҳибони майдонро бо ҳисоби 
1:0 шикаст дод, бо 3 имтиёз чо-
рум шуд.

Торнамои олмонии омо-
ри футбол Transfermarkt 
радабандии футболбозони 
ҷаҳонро тибқи нархи транс-
ферӣ муайян кард. Корши-
носон аз рӯи натиҷаҳои ми-
ёндаврии мавсими имсолаи 
футбол гаронтарин футбол-
бозони Тоҷикистонро муайян 
карданд.

Арзиши умумии 225 бозин-
гар аз 10 дастаро мутахассисо-
ни Олмон 4,5 млн евро арзёбӣ 
кардаанд. Тибқи ҳисоби онҳо, 
бозигари Лигаи олии футболи 
Тоҷикистон ба ҳисоби миёна 
20 ҳазор евро нарх дошта, син-
наш ба ҳисоби миёна 24-сола 
аст.

5 футболбози гаронтарини 
тоҷик ба ҳисоби Transfermarkt:

1. Алишер Ҷалилов. Нимҳи-
моятгари ҳуҷумкунанда. Даста 
- АГМК (Алмалиқ, Ӯзбеки-
стон). Нарх - 700 ҳазор € (евро). 
Алишер Ҷалилов дар давоми 
ҳунарнамоиаш дар дастаҳои 
Русия бозӣ кардааст, аз ҷумла 
дар тимҳои “Рубин”, “Нефте-
химик” ва ”Балтика”. Соли 
2019 ба ватан баргашта, ба 

бошгоҳи “Истиқлол” ҳамроҳ 
шуд. Имсол дар дастаи “АГ-
МК”-и Ӯзбекистон бозӣ ме-
кунад.

2. Парвизҷон Умарбоев. 
Нимҳимоятгари марказӣ. 
Даста - «Локомотив» (Плов-
див, Булғористон). Нарх - 700 
ҳазор €. Дастпарвари “Ру-
бин”-и Қазон (Тотористон, 
Русия). Моҳи марти соли 
2015 бо қаҳрамони футболи 
Тоҷикистон - “Истиқлол” 
қарордод ба имзо расонид. 
Дар ин ҷо як солу ду моҳ бо-

зӣ кард. Ҳозир узви дастаи 
“Пловдив”-и Булғористон 
мебошад.

3. Эҳсони Панҷшанбе. 
Нимҳимоятгари марказӣ. 
Даста - «Навбаҳор» (Наман-
гон, Ӯзбекистон). Нарх - 600 
ҳазор €.

Аз 17-солагиаш ба дастаи 
“Истиқлол” пайваста, дар ҳа-
мин бошгоҳ истеъдод ва маҳо-
рату малакааш равнақ ёфт. Дар 
ноҳияи Рӯшони ВМКБ тавал-
луд шудааст. Ӯ зикр кардааст, 
ки тими “Истиқлол”-ро ҳеҷ 

гоҳ тарк карданӣ набуд, лекин 
орзу дошт, ки дар хориҷа бозӣ 
карда, маҳорати худро озмояд.

4. Манучеҳр Ҷалилов. Ҳам-
лагари марказӣ. Даста - «Ис-
тиқлол» (Душанбе, Тоҷики-
стон). Нарх - 400 ҳазор €. Дар 
тими ҷавонони бошгоҳи “Ло-
комотив”-и Маскав ба бозӣ 
оғоз намуда, сипас муддати ду 
сол дар бошгоҳи тобеи ҳамин 
даста (фарм-клуб) ҳунарнамоӣ 
кардааст. Соли 2011 ба бош-
гоҳи “Нефтехимик”-и Ниж-
некамски Русия гузашт. Соли 
2015 ба ватан баргашта, бо 
дастаи “Истиқлол”-и Душан-
бе қарордод ба имзо расонид.

5. Зоир Ҷӯрабоев. Ҳимоятга-
ри марказӣ. Даста - «Сурхон» 
(Тирмиз, Ӯзбекистон). Нарх 
- 400 ҳазор €. Моҳи июли со-
ли 2018 Ҷӯрабоев аз КМВА 
(ЦСКА)-и Душанбе ба тими 
Суперлигаи Ӯзбекистон - 
“Металлург”-и Бекобод гуза-
шт. Дар ин ҷо як мавсим бозӣ 
карда, ба Душанбе - ба ҳайати 
“Истиқлол” баргашт. Моҳи 
феврали соли 2022 бо тими Су-
перлигаи Ӯзбекистон - “Сур-
хон” қарордод имзо кард.

ГАРОНТАРИН ФУТБОЛБОЗОНИ 
ТОЉИК КИЊОЯНД?

8-уми май дар варзишгоҳи 
«Талко Арена»-и шаҳри Турсун-
зода дар ҳузури 5600 нафар 
тамошобин бозии Суперҷоми 
футболи Тоҷикистон -2022, ки 
мавсими 13-умаш аст, миёни 
дастаҳои футболи «Истиқлол»-и 
шаҳри Душанбе ва Хуҷанд»-и 
шаҳри Хуҷанд баргузор шуд.

Дастаҳои футболи «Ис-
тиқлол»-и шаҳри Душанбе ва 
Хуҷанд»-и шаҳри Хуҷанд барои 
ба даст овардани Суперҷоми 
кишвар бозии арзанда ва ҷолиб 
нишон доданд. Рустам Соиров 
дар охирҳои бозӣ ба майдон 
баромад ва бозии дастаи «Ис-
тиқлол» ранги дигар гирифту 
онҳо дар дақиқаи 84-уми бо-
зӣ тавонистанд маҳз тавассути 
ҳамин бозигар ба задани гол 
даст ёбанд. Дар идомаи вохўрӣ 
дастпарварони Рустам Хоҷаев 
кўшиши баробар кардани ҳисо-
би бозиро намуданд, лек ҳама 
бенатиҷа анҷом ёфт.

Дастаи футболи «Ис-
тиқлол»-и шаҳри Душанбе 
маротибаи 11-ум барандаи Су-
перҷоми Тоҷикистон гардид. 

Ин ду даста бори панҷум барои 
Суперҷом миёни ҳам мубориза 
бурданд. Дар чор бозии пешин 
(солҳои 2016, 2018, 2019 ва 2020) 
дастаи футболи «Истиқлол»-и 
шаҳри Душанбе пирўз шуда буд.

Суперҷоми Тоҷикистон аз 
соли 2010 бори сездаҳум барпо 
мегардад. Дар ин муддат ҳамагӣ 
се даста ҷомро соҳиб шудаанд. 
«Истиқлол»-и шаҳри Душан-
бе ёздаҳ бор (2010, 2011, 2012, 
2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 
2021 ва 2022) барандаи Ҷоми олӣ 
гардидааст. Дастаҳои футболи 
«Равшан»-и шаҳри Кўлоб (2013) 
ва «Ҳосилот»-и ноҳияи Фархор 
(2017) якборӣ Суперҷомро ба 
даст овардаанд.

«ИСТИЌЛОЛ» МАРОТИБАИ 
ЁЗДАЊУМ ЃОЛИБ ШУД
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Падарҷон, шумо бо модарам инқадар бо шаба-
каҳои интернетӣ машғулед, боз ману хоҳарамро аз 
интернет "скачат" накарда бошед?

16 ФАРОҒАТ ВА МАСЪУЛИЯТ

“Фейсбук”

Бемор ба назди духтур ома-
да, мегӯяд:

- Духтур, ба ман ёрӣ диҳед. 
Тамоми фикру хаёлам фақат 
банди “Фейсбук” аст. Шабу 
рӯз дар гуруҳ мешинам. Чӣ кор 
кунам, чӣ маслиҳат медиҳед?

Духтур мегӯяд:
- Бемории шумо бисёр ҳам 

ҷиддӣ аст. Рафтем, бо шумо 
дар мессенҷер гап мезанем!

Дарди сар

Шавҳар шабона занашро ба 
оғӯш гирифтанӣ мешавад:

- Занакҷон...
Зан рӯяшро ҷониби девор 

гардонида, мегӯяд:
- Мардак, сарам дард до-

рад... Намехоҳам...
Шавҳар дар ҷавоб:
- О ман туро ба фикр кардан 

маҷбур намекунам ку!

Бахшиш

Мард ба занаш менависад:
- Азизам, маро дӯст медорӣ?
Зан дар ҷавоб:

- Бале, дӯст медорам!
Мард боз менависад:
- Хиёнатамро мебахшӣ?
Зан мегӯяд:
- Албатта, ба мурдаҳо ҳама 

чиро мебахшанд!...

Марги ишќ

Ҷавон ба дӯстдоштааш ме-
нависад:

- Ту дар куҷоӣ? Боз ҳамроҳи 
дугонаҳоят ба зиёфат рафтӣ? 
Ман ба ту иҷозат надода будам 
ку! Барои чӣ рафтӣ?

Зан дар ҷавоб:
- Ту девонаӣ магар? Ман дар 

ҷаноза ҳастам.
Ҷавон мегӯяд:
- Узр, намедонистам. Кӣ 

мурд?
Духтар менависад:
- Ишқи ман ба ту!

Бовар
Марде аз дӯсташ мепурсад:
- Аброр, ту барои чӣ аз занат 

ҷудо шудӣ?
Аброр дар ҷавоб:
- Э бовар кун, ду моҳи дароз 

“ту маро дӯст намедорӣ” гуфта, 
ҷонбезорам кард.

Мард ҳайрон шуда:
- Баъд чӣ шуд?
Аброр мегӯяд:
- Ҳамин шуд, ки ман ба гуф-

тааш бовар кардам!

Зебо

Ҷавон ба духтар менависад:
- Ту зебо будаӣ. Биё вохӯрем?
Духтар менависад:
- Наметавонам.
Ҷавон мепурсад:
- Барои чӣ наметавонӣ?
Духтар:
- Ман танҳо дар акс зебоям.

Хоб

Духтар ба ҷавони дӯстдо-
штааш мегӯяд:

- Тамоми шаб хоб дидам, ки 
дучархаронӣ мекунам.

Ҷавон мегӯяд:
- Ман бошам, дар хобам 

ишқварзӣ кардам?
Духтар хурсанд шуда:
- Ҳамроҳи ман?
Ҷавон мегӯяд:
- Нее, ту бо дучархаат куҷое 

рафтӣ...
Таҳияи Нодира РАҶАБОВА

ШАКАРХАНД

ПУРСЕД, ЉАВОБ МЕДИЊАНД!

ДАРМОНГОЊИ САЙЁР        
ДАР КӮЛОБ!

Дар телевизион хабар 
доданд, ки дар Кӯлоб таш-
хисгоҳи сайёр омадааст. Ва-
ле ҳар қадар суроғ кардам, 
онро пайдо накардам. Таш-
хисгоҳи сайёр ба киҳо хизмат 
мерасонад?

Абдуҷаббор САЙВАЛИЕВ,
нафақагир аз Кӯлоб

- Дармонгоҳи сайёр дар 
чаҳорчӯбаи барномаи хайрияи "Фоли хайр" аз Арабисто-
ни Саудӣ ба Тоҷикистон оварда шуд, ки дорои тамоми 
имконоти тиббии муосир аст,- хабар медиҳанд аз Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар.

"Фоли Хайр"-и Пажуҳишгоҳи байналмилалии умури 
башардӯстонаи шоҳ Абдуллоҳ ибни Абдулазиз аст, ки дар-
монгоҳҳои сайёрро ба вилояти Хатлон туҳфа кардааст.

Дар чаҳорчӯбаи ин тарҳ чаҳор минтақаи Тоҷикистон ба 
таври фаврӣ бо панҷ бунгоҳи сайёр, кумакҳои аввалия ва 
дуввуми пизишкӣ, ташхис, ҷарроҳӣ ва радиология таъмин 
хоҳанд шуд.

Ҳамаи ин боиси баланд шудани сифати хизматрасонии 
тиббӣ мегардад, ки дар панҷсолаи ҷорӣ 700 ҳазор нафар 
одамон метавонанд аз он истифода кунанд. Маълум аст, 
ки барои иҷрои ин тарҳ 18 миллион доллар ҷудо шудааст.

Маросими ифтитоҳ ва супоридани дармонгоҳҳои сайёр 
дар шаҳри Кӯлоб доир гардид. Дар он муовини нахуства-
зири Тоҷикистон Матлубахон Сатториён, сафири Араби-
стони Саудӣ Валид ибни Абдураҳмон ар-Решайдон ширкат 
доштанд.

Илова бар ин, дар ин маросим вазири тадурустии ҷумҳурӣ 
Ҷамолиддин Абдуллозода, раиси шаҳри Кӯлоб Бахтиёр На-
зарзода ва дигар шахсони расмӣ ҳузур доштанд.

Бинобар ин, дар манотиқи мухталифи вилояти Хатлон 
дармонгоҳҳои сайёрро метавон дучор омад ва аз хизматра-
сонии он баҳрабардорӣ кард. 

ЉАМОЛИДДИН
АБДУЛЛОЗОДА

РАССОМ НАСИБАРАССОМ НАСИБА

ХАБАРЊОИ 
ТОЉИКИСТОН 

ВА ЉАЊОН


