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Паёми Моҳпайкар Ёрова 
ба бонувони тоҷик

МАРД БОШ, ЗАН!

КОЊИШИ ВОРИДОТИ ОРД БА ТОЉИКИСТОН 

АМРИКО ЧАРХБОЛЊОРО БА ТОЉИКИСТОН МЕДИЊАД
с.5

с. 4

ЌАЛЛОБӢ. ЉИНОЯТЕ, КИ АЗ ЗУДБОВАРӢ МЕАФЗОЯД
с.2

с.14

Чӣ гуна васияти   
шогирди Бобоҷон   
Ғафуров иҷро шуд? 

Давои саратон   
ёфт шуд?

Паҳлавонони тоҷик аз 
Бишкек чӣ оварданд?

“ТОЉИКОН” БА 
ЗАБОНИ ӮЗБЕКӢ

КАНЗИ ШИФО

ВАРЗИШ

Ярмаркаи байналмилалӣ 
500 меҳмонро ба   
ҳам овард

Аз сифати    
“Парацетамол»   
розӣ ҳастед? 

СУЃД

НИГАРОНӢ

с.8-9

с.6

Сулҳ ба осонӣ ба даст 
наомадааст

ВАЊДАТИ МИЛЛӢ

с.3

с.7

с.12

с.15

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. 

НИЗОМРО ТАЃЙИР 
БОЯД ДОД!

АКАДЕМИК МИРГАНД ШАҲБОЗОВ:

 

ААз зарари з зарари 
таҳсилоти таҳсилоти 

кредитӣ кредитӣ 
то тарбияи то тарбияи 

математикҳои математикҳои 
ҷаҳонӣҷаҳонӣ
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ЊАЙАТИ МУШОВАРА
Шариф ЊАМДАМПУР,
Сармуњаррир, 
раиси њайати мушовара

Усмон РАЊИМЗОДА, 
муовини сармуњаррир

Одил НОЗИР,
муњаррир

Талбак НАЗАРОВ,
раиси “Сандуќи хайрияи 
Тољикистон”, академик

Муњаммадюсуф ИМОМЗОДА,
академик

Фарњод РАЊИМЇ,
президенти АИ Тољикистон, 
академик

Далер ЉУМЪА,
вазири энергетика 
ва захирањои оби ЉТ

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

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 Љумњурии 
Тољикистон ва 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:

Маҳмуд КАМОЛОВ, 
сардори идораи обёрӣ дар 
ноҳияи А. Ҷомӣ

САРИ САБЗ

- Барои ноил шудан ба ҳадафҳои худ 
камаш 20 маротиба пойтахт сафар на-
муда, чор моҳ шабу рӯз меҳнат кардам. 
Бовариам набуд, ки ғолиби озмун ме-
шавам, чун маблағи аз ҳама зиёдро ман 
талаб карда будам.

- Хайр, чӣ, фикр кардед, ки дарёфт 
кардани грант ва он ҳам ба маблағи 
зиёд, осон аст!?

- Ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ аз сатҳи 
оби дарёи Вахш зиёда аз 17 метр паст 
мебошад. Аз ин ҳисоб заминҳо бештар 
аз гардиши кишоварзӣ берун мемонанд.

- Ба умеди Худо ҳам шаведу буттаро 
ҳам маҳкам доред, рафиқ сардор! Бечора 
дарёи Вахш гунаҳкор!? Айбро аз дарё не, 
аз заҳбуру заҳкашҳои пуропури партов 
ҷӯед!

- Бурди падари ман ин буд, ки бисёр 
рамузфаҳм буд ва медонист, ки дар куҷо 
чӣ бихонад ва дар куҷои дигар худдорӣ 
кунад ва истиҳола варзад.

- Воқеан, давраҳои фаъолияту эҷоди 
устоди пурмаҳсул Одина Ҳошим барои 
ислоҳ шудани сарояндаҳои навбарома-
ди “ҳарчихон”-у “ҳарҷохон” намунаи 
ибрат аст.

Мавзуна САНГИНОВА, 
молики коргоҳи таъмири 
автомобил

Раҳматулло ҲОШИМ, 
Ҳофизи халқии Тоҷикистон

ЗАХАРОВА ДАР ПИРОЊАНИ ЧАКАН
Мария Захарова, намо-

яндаи расмии Вазорати 
корҳои хориҷии Русия дар 
шабакаҳои иҷтимоӣ аксҳое-
ро нашр кард, ки дар онҳо ӯ 
бо пироҳани тоҷикии чакан 
зоҳир мешавад.

Дар яке аз аксҳо Мария За-
харова куртаи чакани тоҷикӣ 
дар тан дар ҳоле сабт шудааст, 

ки аз пасаш 
гунбазҳои за-
рандуди кали-
со менамоянд. 
Дар акси дигар 
ӯ боз ҳам кур-
таи чакан дар 
тан ҳамроҳи 
духтараш ва 
иҷрокунандаи 
нақши Гург 
дар ҷараёни 
н а в о р г и р и и 
филми нав дар 
бораи Кӯлоҳ-

сурхак (Красная Шапочка) акс 
гирифтааст.

Бино ба хабарҳо, Захаро-
ва дар маросими ифтитоҳи 
Ҳафтаи мӯд дар Маскав низ 
бо куртаи чакан зоҳир шуда-
аст. Ҳафтаи мӯдро тарроҳи 
шинохтаи рус Вячеслав Зай-
тсев ташкил кард. Бисёриҳо 
дар зери аксҳои Захарова на-
виштаанд, ки чакани тоҷикӣ 
ба ӯ хеле зебидааст.

Мария Захарова 46 сол до-
шта, қариб 7 сол боз намоян-
даи расмӣ, ё ба истилоҳ су-
хангӯи рақами яки Вазорати 
корҳои хориҷии Русия мебо-
шад. Захарова дар ин мақом 
бо интиқодҳои намакину гоҳо 
хеле тунду тезаш аз кишварҳои 
Ғарб ва роҳбарони онҳо ном 
баровардааст. Аммо дар бораи 
Тоҷикистон, тавре ба мушоҳи-
да мерасад, ӯ ҳамеша бо лаҳ-
ни гарм ва маъмулан ҳарфҳои 
мусбат менависад.

ВОРИДОТИ ОРД БА 
ТОЉИКИСТОН КОЊИШ ЁФТ

ДУШАНБЕ СОЊИБИ БОЗ 
11 МАКТАБИ НАВ МЕШАВАД

Аз аввали соли равон вори-
доти орд ба Тоҷикистон 12,5 
дарсад коҳиш ёфтааст. 

Бино ба иттилои Хадамоти 
гумруки Тоҷикистон, дар панҷ 
моҳ ба Тоҷикистон беш аз 329,6 
ҳазор тонна гандум ба маблағи 
умумии беш аз 102,2 миллион 
доллар ворид карда шуд. Дар ин 
замина афзоиши нарх 10,8 фоиз-
ро ташкил додааст.

Воридоти ин маҳсулот низ аз 
рӯйи вазн 8,3 фоиз кам шуда, аз 
рӯйи арзиш 14,6 фоиз афзудааст.

Гандум ва орд ба Тоҷикистон 
асосан аз Қазоқистон ворид 
карда мешавад.

Ҳоло бисёре аз кишварҳои 
содиркунандаи ин навъи маҳ-
сулот маҳдудиятҳои содиротӣ 
ҷорӣ кардаанд, ки дар натиҷа 
нархи орд дар саросари ҷаҳон 

боло рафтааст.
Имрӯзҳо ях халта орди 

50-килоии истеҳсоли ватанӣ 
350-370 сомонӣ, истеҳсоли Қа-
зоқистон 370-400 сомонӣ аст. 
Арзиши халтаҳои орди 10-ки-
лоӣ 75-80 сомонӣ ва 5-килоӣ 
40-45 сомониро ташкил ме-
диҳад. Баъзан, дар макони 
ордфурӯшӣ чунин менависанд, 
вале гапу амали савдогарон ба 
навиштаҷот рост намеояд. 1 
халта ордро аз 400 сомонӣ ҳам 
бештар ба харидорон пеш-
ниҳод мекунанд. Ин бори ав-
вал нест, ки дар мо нархи ғизои 
асосии мардум майл ба боло-
равӣ дорад. Ҳанӯз моҳи март 
арзиши як халта орди 50-ки-
лоӣ аз 270-280 то ба 290-325 со-
монӣ зиёд шуда, ба ин тариқ, 
дар зарфи 2 моҳ сатҳи болоравӣ 
тақрибан аз 20% ҳам убур кард.

Дар Душанбе 11 муассисаи 
нави таҳсилоти миёнаи уму-
мии замонавӣ ба истифода 
дода мешаванд. 

Дар ин бора аз Раёсати ма-
орифи шаҳри Душанбе хабар 
дода, афзуданд, ки дар ма-
котиби ҷадид беш аз 9 ҳазор 
ҷойи нишаст дар як баст фа-
роҳам оварда мешавад. Таъ-
кид шудааст, ки бо дастури 
раиси шаҳри Душанбе Руста-
ми Эмомалӣ ҷиҳати бунёди 

макотиби нав бо ҷалби соҳиб-
корон чораҳо андешида шуда 
истодаанд. 

Масъулини мақомоти ма-
орифи пойтахт мегӯянд, ки 
тамоми макотиби ҷадид бо 
таҷҳизоти замонавӣ таъмин 
хоҳанд шуд. Ин дар ҳолест, ки 
қаблан масъулини Вазорати 
маориф ва илми Тоҷикистон 
яке аз мушкилотро дар ин соҳа 
норасоии ҷойи нишаст дар 
муассисаҳои таълимӣ арзёбӣ 
карданд.
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27-уми июни соли равон 
Тоҷикистон 25-умин солгар-
ди ҷашни Ваҳдати миллиро 
таҷлил мекунад. Маҳз дар ин 
рӯзи соли 1997 ҷанги таҳмилии 
шаҳрвандӣ дар кишвар хотима 
ёфт ва Тоҷикистони соҳиби-
стиқлол ба сулҳу осоиш расид. 
Аксари коршиносон сулҳро да-
стоварди беназири Тоҷикистон 
медоданд, ки бо душворӣ ба 
даст омадааст.  

Хатари нобудшавии 
кишвар

Баробари ба даст овардани 
истиқлол Тоҷикистон ба буҳро-
ни шадиди сиёсӣ печид. Пайдо 
шудани гуруҳҳои мухталифи 
манфиатхоҳ дар кишвар боиси 
сар задани ҷанги шаҳрвандӣ 
шуд. Дар пайи шиддат гириф-
тани низоъҳо миёни гуруҳҳои 
манфиатхоҳ, ки кишварро ба 
минтақаҳо тақсим карда бу-
данд, хатари нобудшавии давла-
ти Тоҷикистон пеш омада буд. 
Албатта, дар ин амр дахолати 
хориҷиён низ буд.

П р о ф е с с о р 
Абдунабӣ Сат-
торзода, ки 
иштирокчии 
бевоситаи ра-
ванди сулҳи 
тоҷикон буд, 
ин нуктаро 

чунин шарҳ ме-
диҳад: “Нияти таш-

кили Ҷумҳурии Бадахшон, кӯ-
шиши таълифи Қонуни асосии 
Ҷумҳурии Бадахшон, бастани 
роҳҳо ва таркондани пулҳои мо-
шингузар дар шимоли кишвар, 
ҳамлаи мусаллаҳона ба вилояти 
Суғд аз хоки кишвари ҳамсоя, 
эълони Ҷумҳурии исломии 
Ғарм ва ғайра гувоҳи равшани 
ба вартаи нобудӣ расонидани 
кишвар буд”.

Қатлу куштору ғорат ва ни-
зоъҳои шадиди дохилӣ садҳо 
ҳазор сокини кишварро дар 
нахустин солҳои ин ҳаводис ба 
муҳоҷирати дохиливу хориҷӣ 
кашонд. Бино ба маълумоти 
СММ, танҳо тайи соли 1992 
муҳоҷирони иҷбории дохилӣ 
тахминан ба 1 млн нафар ва дар 
давлатҳои ИДМ ба 195 ҳазор на-
фар мерасид. 

Давоми солҳои 1992 то 1994 

ин муноқишаҳо мил-
лиардҳо доллар хисорот 
оварда, даҳҳо ҳазор нафар-
ро қурбонӣ ва ҳазорон оиларо 
гурезаву бесаробон ва бехонаву 
бе ҷою макон кард. Теъдоди 
қурбониёни ин ҷанг беш аз 150 
ҳазор нафар гуфта мешавад.

Талош барои сулњ 

Дар чунин лаҳазоти ҳассос 
ягона роҳи раҳоӣ ва наҷоти 
миллат гуфтушунид ва музоки-
рот буд. Заминаи ин амр ҳанӯз 
дар Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
шаҳри Хуҷанд соли 1992 оғоз 
гардид. Дигар ин ки, мардуми 
тоҷик, чӣ саркардаи гуруҳҳо ва 
чӣ нафарони одӣ аз ҷанг хаста 
шуда, хостори сулҳи пойдор дар 
кишвар буданд.

П р о ф е с с о р 
И б р о ҳ и м 
Усмонов, ки 
шоҳиди бе-
воситаи сулҳ 
буд, ин нук-
таро таъқид 
м е к у н а д . 

"Ҷойи баҳс нест, 
ки агар худи тоҷикон 

намехостанд, дар Тоҷикистон 
сулҳ ҳанӯз барқарор намешуд",- 
мегӯяд номбурда.

Ҳамчунин, ба таъкиди кори-
шиносон, идома ёфтани муқо-
вимати мусаллаҳона дар Тоҷи-
кистон на танҳо ба манфиъати 
тарафҳои даргир набуд, балки 
ба манфиатҳои геополитики 
Русия, Эрон ва кишварҳои 
дигар, ки аз ягон ҷиҳат ин ва ё 
он тарафи тоҷиконро дастгирӣ 
мекарданд, низ рост намеомад. 
“Дар ин бора Евгений При-
маков, сардори вақти сервиси 
амниятии Русия, ки барҳақ яке 
аз поягузорони асосии музоки-

роти сулҳи тоҷикон ба шумор 
меравад, дар китобаш "Солҳое, 
ки дар майдони сиёсати бузург 
будам" дар фасли ҷудогонае 
зери унвони "Роҳҳои ҳалли 
оштии тоҷикон (Аз Аҳмадшоҳ 
то Нурӣ)" ба таври фошофош 
бо овардани далелҳои мантиқӣ 
таъкид намудааст, ки "идомаи 
минбаъдаи вазъи номуътадил 
дар Тоҷикистон ҳам барои Ру-
сия ва ҳам барои Эрон манфиъ-
ат надошт ва ба ҷуз музокирот 
чораи дигаре набуд",- мегӯяд 
Абдунабӣ Сатторзода.

Ҳамин тавр, гуфтугӯ миёни 
ҷониби ҳукумат ва мухолифин 
барои музокирот аз моҳи апре-
ли соли 1994 дар Маскав оғоз 
шуд. Бо гузашти ҷанд давр дар 
Алмаато, Теҳрон, Ашхобод, Ис-
ломобод ва ахиран дар Маскав 
неруҳои мухолифин ва ҳукумат 
ба мувофиқа расиданд. Ҳамин 
тавр, 27-уми июни соли 1997 
дар Кремли шаҳри Маскав дар 
нуҳумин гуфтушуниди сулҳ дар 
Маскав Созишномаи умумии 
истиқрори сулҳ ва ризоияти 
миллӣ дар Тоҷикистон ба им-
зо расид ва ба ҷанги панҷсолаи 
дохилӣ хотима бахшид. 

Муҳимтарин дастоварди ин 
санад баргардонидани гуре-
заҳои тоҷик аз кишвари ҳамсо-
яи Афғонистон буд. 

Сулњ ба осонӣ ба 
даст наомадааст!
Коршиносон ва иштирокчи-

ёни раванди музокирот мегӯянд, 
ки сулҳ барои Тоҷикистон ба 
осонӣ ба даст наомадааст. Ра-

ванди сулҳи тоҷикон 
рўйдоди душворе буд, 

ки сарнавишти миллати 
тоҷикро муайян намуда, 

заминаи муттаҳидӣ ва якпор-
чагии онро фароҳам сохт ва 
киштии давлатдории тоҷиконро 
аз ғарқшавӣ наҷот дод.

“Натиҷаи ҳамин боло ги-
рифтани дарки ҳифзи ман-
фиатҳои миллӣ дар ҷомеаи 
тоҷик буд, ки мо ба шарофати 
он ба дарёфти оштии миллӣ 
ва сулҳу салоҳ, ризоят, оро-
миву осудагӣ, озодии баён ва 
эътиқод, чандандешӣ, низоми 
бисёрҳизбӣ, таъсиси ниҳодҳои 
демократӣ ва шаҳрвандӣ рӯ 
овардем”,- мегӯяд Абдунабӣ 
Сатторзода.

“ У м у м а н 
сулҳе, ки дар 
Тоҷикистон 
бо душво-
риҳои зиёд, 
бар ивази ху-
ни ҳазорон 
ҳамватанони 

мо ба даст ома-
дааст, дар миқиёси 

умумиҷаҳонӣ руйдоди 
беназир ва намунаи ҳалли му-
холифат ва низоъҳои миллию 
хонаводагӣ, ки имрўз дар гў-
шаву канори гуногуни олам 
ба назар мерасанд, эътироф 
шудааст”,- мегӯяд полковники 
мустаъфӣ Хайрулло Ҳайдаров, 
ки узви Комиссияи оштии 
миллӣ буд.

Профессор Абдунабӣ Сат-
торзода мегӯяд, барои он ки аз 
таҷрибаи нодири сулҳи тоҷи-
кон сабақҳои даркорӣ гирифта 
бошем ва дигар ба иштибоҳо-
те, ки солҳои 1990-ум карда 
будем, роҳ надиҳем, онро бояд 
ҳамаҷониба омӯхт ва дар мак-
табу донишгоҳҳо омӯзонд. 

 
О. СОҲИБЗОДА

ДУ ФАЊМИШИ 
ВАЊДАТ

Ба имзо расидани «Со-
зишномаи умумӣ оид ба 
истиқрори сулҳ ва ризоия-
ти миллӣ дар Тоҷикистон» 
дар рӯзи 27-уми июни соли 
1997 дар ҳақиқат оғози як 
марҳилаи муҳими таърихӣ 
дар сарнавишти давлату 
миллати мо буда, рӯзи қа-
були он ҳамчун Рӯзи ваҳда-
ти миллӣ ёдоварӣ ва ҷашн 
гирифта мешавад. 

Ин ҷашн на танҳо рӯзи 
бузургдошти худи он санаи 
таърихӣ, балки рӯзи бу-
зургдошти худи ин арзиши 
меҳварӣ, яъне ваҳдати мил-
лӣ мебошад. Ин аст, ки Рӯзи 
ваҳдат барои мо бояд ҳам рӯ-
зи ҷашну хушиву ёдовариву 
қадрдонӣ бошад ва ҳам рӯзи 
андешаву арзёбиву ҳушдору 
ҳушёрӣ. 

Аммо баррасии маҷмуаи 
дидгоҳҳо дар бораи ваҳдати 
миллӣ дар Тоҷикистон ва 
сатҳи амалии он нишон ме-
диҳанд, ки ҳоло дар фазои 
фикриву иттилоотӣ ду фаҳ-
миши ин мафҳум корбурд 
дорад ва вазъияти он аз ду 
назар арзёбӣ мегардад.

Фаҳмиши аввал мафҳуми 
ваҳдатро дар доираи ҳамон 
Созишномаи умумии сулҳи 
соли 1997, яъне тавофуқи 
тарафҳои ҷанги шаҳрвандӣ 
фаҳмида, будан ё набудани 
сулҳу ваҳдатро дар идома 
доштан ё надоштани ҳамон 
сиғаи муносибатҳои сиёсию 
идорӣ медонад. Албатта, дар 
солҳои аввали баъдиҷан-
гӣ ваҳдат асосан ба ҳамин 
маъно фаҳмида шуда, маҳз 
ҳамзистии ҷонибҳои ҷан-
ги шаҳрвандӣ, ки неруҳои 
бонуфузтарини сиёсию ни-
зомии он марҳила буданд, 
чигунагии вазъияти сиё-
сию ҷамъиятӣ ва амниятии 
кишварро дар он давра му-
айян мекард.

(Давомаш дар саҳ.5)

РАСИДАН БА СУЛЊ ОСОН НАБУД!
Таҷрибаи ҷанг 
ва сулҳи Тоҷикистон 

МАВЌЕЪ

АБДУЛЛОЊИ РАЊНАМО
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Президенти Қазоқистон Қо-
сим-Жомарт Тоқаев дар рӯ ба 
рӯйи Президенти Русия Вла-
димир Путин гуфт, ки кишва-
раш истиқлоли Ҷумҳурии 
Мардумии Донетск" (ДНР) ва 
"Ҷумҳурии Мардумии Луганск" 
(ЛНР)-ро эътироф намекунад. 
Ин дар ҳолест, ки чанде пеш 
Путин истиқлоли ин ду воҳиди 
маъмуриро, ки қаблан ду ви-
лояти Украина буданд, эълон 
кард...

Изњороти ногањонӣ

Президенти Қазоқистон дар 
Нишасти байналмилалии иқти-
содӣ дар Санкт-Петербург ба 
суоли Маргарита Симонян дар 
мавриди мавқеи Қазоқистон ба 
амалиёти вижаи Русия дар Укра-
ина посух дод. 

Ӯ гуфт, дар Қазоқистон дар 
бораи ҷанг дар Украина дид-
гоҳҳои гуногун вуҷуд доранд, 
чун онҷо ҷомеаи шаҳрвандӣ 
пешрафта аст.

Тоқаев дар идома гуфт: "Агар 
ҳуқуқи миллатҳо ба худмуайян-
кунӣ татбиқ шавад, он гоҳ дар 
рӯйи замин ба ҷойи 193 давлат 
зиёда аз 500-600 давлат ба вуҷуд 
хоҳад омад. Бесарусомонӣ 
хоҳад шуд. Ба ин далел, мо на 
Тайванро эътироф мекунем, на 
Косово, на Осетияи Ҷанубӣ ва 
на Абхозистонро. Ин усул ба қа-
ламравҳои ба ном давлат, ки ба 
назари мо, Луганск ва Донетск 
мебошанд, низ татбиқ хоҳад 
шуд".

Посухи Тоқаев барои Путин 
ногаҳонӣ буд. 

Владимир Путин рӯзи 21-уми 
феврали имсол ва ҳамагӣ се рӯз 
пеш аз оғози амалиёти низо-
мии кишвараш дар Украина, 
ки расонаҳои ғарбӣ онро ҳамла 
меноманд, истиқлоли ба ном 

"ДНР" ва "ЛНР"-ро ба расмият 
шинохт. Ин кори ӯ норозигии 
Киев ва сарони НАТО-ву Ғар-
бро ба бор овард.

Ҳоло қисмати бештари вило-
яти Луганск дар Украина зери 
назорати ҷудоиталабони таҳти 
ҳимояти Маскав қарор дорад. 
Дар вилояти Донетск танҳо 
қисман ҷудоиталабон ҳукумат 
доранд. Барои пурра зери назо-
рат гирифтани ҳарду минтақа 
неруҳои Украина ва Русия му-
бориза доранд.

Русия соли 2014 назарпурсӣ 
анҷом дод ва Қриму Севасто-
полро ҳудуди Русия эълон кард. 
Украина ин минтақаҳоро хоки 
худ медонад ва аксар кишварҳои 
дунё низ Қримро дар ҳайати Ру-
сия эътироф накардаанд.

Аз Орден низ даст 
кашид

Изҳороти Тоқаев ягона кори 
ғайримаъмулии ӯ зимни сафари 
ахираш ба Русия нест. Сухан-
гӯйи Қосим-Жомарт Тоқаев 
иддао кардааст, ки Президенти 
Қазоқистон аз гирифтани орден 
барои ҳамкорӣ бо Русия низ даст 
кашид.

Руслан Желдибой рӯзи шан-
бе ба сомонаи “Власт” гуфтааст, 

Тоқаев тасмим гирифт, ки то по-
ёни давраи президентияш ҷоизаи 
дохилӣ ва хориҷӣ намегирад. Ӯ 
афзудааст, ки президенти Қа-
зоқистон ба қарибӣ аз гирифтани 
ордени Александр Невский - яке 
аз мукофотҳои муҳими Русия низ 
парҳез кард. Ордени Александр 
Невскийро ба сиёсатмадорони 
хориҷӣ ва барои хидматҳояшон 
дар рушди ҳамкориҳои бисёрҷо-
ниба бо Русия медиҳанд. Сухан-
гӯйи Кремл Дмитрий Песков рӯ-
зи 18-уми июн ба баъзе расонаҳо 
гуфтааст, ки нақшаи тақдими 
ҷоиза ба Тоқаев дар Русия вуҷуд 
надорад.

Қосим-Жомарт Тоқаев дар 
ҷараёни сафари худ ба Бишкек 
дар моҳи майи имсол аз гириф-
тани ордени Манас, дараҷаи 1 
низ даст кашида буд.

Русия иштибоњ 
мекунад

Президенти Қазоқистон 
Қосим-Жомарт Тоқаев зимни 
суҳбати рӯ ба рӯ бо Путин дар ҳу-
зури хабарнигорон аз иддаоҳои 
элитаи сиёсиву идеологии Русия 
нисбати Қазоқистон изҳори но-
ризоӣ кард. “Вақтҳои охир на-
фароне пайдо шудаанд, ки дар 
мавриди Қазоқистон суханҳои 

нодурустро раво мебинанд, ис-
тиқлоли кишвари моро зери су-
ол мебаранд, якпорчагии моро 
намехоҳанд. Дар шароити феълӣ 
ин ба манфиати Русия нест”,- 
гуфт Тоқаев. Ҳамчунин, Тоқаев 
дар суҳбат бо телевизиони "Рос-
сия 24" дар бораи ҷалби неруҳои 
Созмони Паймони Амнияти 
Дастаҷамъӣ (СПАД) ба Алмаа-
то дар ҷараёни ҳодисаҳои моҳи 
январ изҳори назар кардааст.

Тоқаев гуфтааст, ки "баъзеҳо 
дар Русия вазъро тамоман но-
дуруст арзёбӣ мекунанд ва ме-
гӯянд, ки Русия Қазоқистонро 
"наҷот дод" ва Нурсултон акнун 
бояд ҳамеша "ба Москва таъзим 
ва хидмат кунад".

"Ба назари ман, ин далелҳои 
комилан беасос ва аз воқеият 
дур ҳастанд",- афзудааст Тоқаев. 
Президенти Қазоқистон илова 
кардааст, ки СПАД "як неруи 
маҳдуд"-еро ба Алмато фири-
стода буд ва "онҳо аз рӯзи ворид 
шуданашон ба шаҳр ҳатто як тир 
ҳам напарронданд".

Изҳороти тезутунди Тоқев 
дар сафари ахираш ба Русия 
номи ӯро вирди забонҳо карда-
аст. Матбуоти Ғарб пайваста аз 
Тоқаев иқтибос меоранд ва ӯро 
президенти озодихоҳу мустақил 
муаррифӣ мекунанд.

Қосим-Жомарт Тоқаев:

ИСТИЌЛОЛИ ЛУГАНСКУ ДОНЕТСКРО 
ЭЪТИРОФ НАМЕКУНЕМ!

Рӯзҳои 15-16-уми июн Фар-
мондеҳи Фармондеҳии Марка-
зии Қувваҳои Мусаллаҳи ИМА 
генерал Майкл Эрик Курилла 
аз Тоҷикистон боздид намуд.

Дар доираи сафар ӯ бо прези-
денти ҷумҳурӣ, вазири мудофиа, 
сардори Ситоди кулли Қувваҳои 
мусаллаҳ, муовини раиси КДАМ 
Тоҷикистон дидору гуфтушунид 
намуда, масоили талоши мушта-
рак оид ба таҳкими амнияти 
марзҳо, рафъи таҳдиду чолишҳои 
минтақавӣ ва дастгирии Қувваҳои 
мусаллаҳи Тоҷикистонро баррасӣ 
кард.

Дар посухи хаттӣ ба саволҳои 
журналистон дар мавриди ҳада-
фи сафар ба Тоҷикистон ӯ изҳор 

намудааст, ки мехост аз раҳбари-
яти Қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ 
назарашонро оид ба мушкилоти 
таъмини амният бифаҳмад.

Дар бораи баргардонидани 
чархболҳои Афғонистон, ки дар 
Тоҷикистон боқӣ мондаанд, шу-
мораи онҳо ва дар робита ба он, 
ки Ӯзбекистон аллакай тасмим 
гирифтааст онҳоро баргардонад, 
Эрик Курилла ба Қувваҳои мусал-
лаҳи Тоҷикистон барои дар ҳолати 
бехатар нигоҳ доштани онҳо изҳо-
ри миннатдорӣ кардааст.

- Ба Қувваҳои мусаллаҳи 
Тоҷикистон барои таъмини бе-
хатарии чархболҳои Неруҳои 
ҳарбӣ-ҳавоии ИМА, ки моҳи 
августи соли гузашта ба ин ҷо 
оварда шуда буданд, изҳори 

миннатдорӣ мекунем. Бо вуҷуди 
таҳдиду талабҳои чандинкаратаи 
толибон оид ба баргардонидани 
онҳо, чархболҳо ба толибон бар-
гардонида намешаванд, зеро ба 
онҳо тааллуқ надоранд,- иброз 
доштааст ӯ.

Ба гуфтаи генерали амрикоӣ, 
ИМА бо ҳукумати Тоҷикистон 
ҷиҳати муайян кардани тарзи 
беҳтарини истифодаи пурсамар 
ва хидматрасонӣ ба чархболҳо 
гуфтушуниду машварат мекунанд.

- Шояд чанде аз чархболҳоро 
ба ҳукумати Тоҷикистон диҳем. 
Ҳоло дақиқ гуфта наметавонам, 
ки кай, вале ҳамаҷониба кӯшиш 
ба харҷ дода истодаем, ки ин ма-
съаларо ҳаллу фасл кунем,- илова 
кардааст Майкл Курилла.

Майкл Курилла:
ЧАРХБОЛЊОРО БА ТОЉИКИСТОН МЕДИЊЕМ, НА БА ТОЛИБОН!

НАБЕРАИ ГАНДӢ 
АЗ КУРСИИ 

ПРЕЗИДЕНТӢ 
ДАСТ КАШИД

Гопалкришна Гандӣ, на-
бераи Маҳатма Гандӣ ва гу-
бернатори собиқи иёлати 
Бенгалияи Ғарбӣ пешниҳо-
ди номзадӣ ба курсии раё-
сатҷумҳурии Ҳинд дар инти-
хоботи қарибулвуқуъро рад 
кард.

Дар соли 2017 Гопалкришна 
Гандӣ номзад ба мақоми нои-
би президенти Ҳиндустон буд, 
аммо дар раъйдиҳӣ аз тарафи 
ноиби президенти феълӣ Вен-
кая Найд мағлуб шуд.

Қарор аст, ки кулли мухо-
лифини Ҳинд дар интихоботи 
раёсатҷумҳурӣ танҳо як номзад 
пешниҳод мекунанд ва он ҳам 
рӯзи сешанбеи 21-уми июн ин-
тихобу эълон хоҳад шуд.

КОМИЛОВ                  
АЗ ТОЛИБОН            

ЧӢ ХОСТ? 
Мақомдорони ӯзбек таҳти 

роҳбарии Абдулазиз Коми-
лов, вазири умури хориҷии 
собиқ ва ноиби феълии да-
бири Шӯрои амнияти Ӯзбе-
кистон дар Афғонистон қарор 
доранд.

Сироҷиддин Ҳаққонӣ, ва-
зири умури дохилии ҳукумати 
толибҳо ба мақомдорони Ӯзбе-
кистон таъмини амнияти ко-
мили тарҳҳоро дар қаламрави 
Афғонистон кафолат додааст.

Ба иттилои Sputnik Афғо-
нистон, Абдулазиз Комилов, 
ноиби дабири Шӯрои амния-
ти Ӯзбекистон ва фиристодаи 
вижаи ин кишвар Исматулло 
Иргашев бо Ҳаққонӣ масоили 
амниятиро баррасӣ намудаанд.

Ҳайати Ӯзбекистон махсу-
сан аз толибҳо даъват кардааст, 
ки ба таъмини амнияти тарҳи 
роҳи оҳани Тирмиз - Пешо-
вар таваҷҷуҳ диҳанд, ки ба 
суди кишварҳои минтақа ва 
махсусан Афғонистон арзёбӣ 
мешавад.

Ҷониби толибҳо ба мақом-
дорони ӯзбек итминон додааст, 
ки амнияти тамоми тарҳҳо ва 
махсусан лоиҳаҳо бо иштиро-
ки Ӯзбекистон таҳти назорати 
вижа қарор доранд.

Дар зимн Абдулғанӣ Баро-
дар, ноиби сарвазири ҳукумати 
толибҳо хабар додаст, ки ҷони-
би Ӯзбекистон хостори оғози 
амалии тарҳҳо, аз ҷумла дар 
бахши роҳи оҳану таъминоти 
нерӯ гардиданд.
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ЌАЛЛОБӢ  
љинояте, ки аз зудбоварӣ меафзояд

Солҳои охир дар кишвар ҷи-
нояти қаллобӣ меафзояд, ки 
ин боиси нигаронӣ аст. Барои 
мисол дар соли 2021 назар ба 
соли 2020 ҷинояти қаллобӣ 
16,4% зиёд ба қайд гирифта 
шудааст.

Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
Паёмашон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон иброз 
доштанд, ки “Риоя нагардидани 
талаботи қонун боиси поймол-
шавии ҳуқуқи инсон, манфи-
атҳои давлату ҷомеа, ташкилоту 
муассисаҳо, қонунияту адолат, 
афзоиши ҷинояткорӣ ва бени-
зомӣ мегардад”.

Яке аз зуҳуроти номатлуби 
солҳои охир дар соҳаи муно-
сибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ 
- ин қаллобӣ мебошад, ки та-
вассути баъзе ашхоси маккору 
манфиатҷӯй арзи ҳастӣ намуда, 
ба муносибат ва боварии бай-
ниҳамдигарӣ дар ҷомеа доғи 
сиёҳ мегузорад. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, 
ки бештари ҷиноятҳои қал-
лобӣ ба муносибатҳои ҳуқуқии 
алоқаманд ба хариду фурӯши 
манзил, замин, воситаҳои нақ-
лиёт, додану гирифтани қарз ва 
амсоли он марбут мебошанд.

Дар баъзе мавридҳо ҳангоми 
бастани аҳдҳо оид ба хариду 
фурӯши манзили истиқоматӣ 
шахсони алоҳида бо роҳи фи-
реб як манзили истиқоматиро 
ба чанд нафар мефурӯшанд. 

Масалан, шаҳрвандон Авғо-
нов Ф. М. ва Ҳалимов С. А. аз 
моҳи январи соли 2021 то моҳи 
июни соли 2021 ба боварии як 
қатор шаҳрвандон даромада, 
худро ба сифати тиҷораткор ва 
сохтмончии биноҳои баландо-
шёна муаррифӣ намуда, аз 11 
нафар дар маҷмуъ 1 197 000 со-
монӣ гирифта, ваъда додаанд, 
ки ба онҳо дар бинои баландо-
шёнаи сохташаванда манзилҳои 
истиқоматӣ ҷудо хоҳанд намуд.

Номбурдагон пас аз гириф-
тани маблағҳо амалеро иҷро на-
карда, маблағҳои гирифтаашон-
ро ба манфиатҳои шахсиашон 
сарф карда, ба ҷабрдидагон (11 
нафар) ба миқдори махсусан ка-
лон зарари моддӣ расонидаанд.

Ё худ, роҳбари ҶДММ “Са-
мад-2000” Саидҷаъфари Мир-
зораҷаб соли 2017 ба боварии 28 
шаҳрванд даромада, бо роҳи фи-

ребу найранг аз онҳо дар маҷмуъ 
беш аз 3 млн сомонӣ гирифта, 
тибқи шартнома уҳдадорӣ ги-
рифтааст, ки ба онҳо аз бинои 
баландошёнаи истиқоматӣ дар 
шаҳри Ваҳдат манзили истиқо-
матӣ омода карда медиҳад. Ам-
мо, аз уҳдадориҳои шартномавӣ 
сарпечӣ намуда, ба онҳо манзи-
ли истиқоматӣ надода, зарари 
махсусан калони моддӣ расо-
нидааст. 

Дар ҳарду ҳолат ҳам нисбат 
ба ин қаллобон парвандаҳои ҷи-
ноятӣ оғоз гардида, бо анҷоми 
тафтишоти пешакӣ ба суд ирсол 
карда шудаанд.

Чунин мисолҳоро бисёр овар-
дан мумкин аст, ки шаҳрвандон, 
бахусус дар мавриди саҳмгузорӣ 
дар бунёди манзилҳои истиқо-
матии бисёрошёна ба доми ма-
кри қаллобон афтида, зарари 
калони моддӣ мебинанд.

Ба назар мерасад, ки қонун-
гузории амалкунандаи ҷумҳурӣ 
дар ин самт ба такмил ниёз до-
шта, зарурати пурзӯр намудани 
кафолатҳои ҳуқуқии устувории 
муносибатҳои шартномавӣ, 
мақсаднок истифодабарии ма-
блағҳои ба сифати саҳм супо-
ридаи шаҳрвандон ва сари вақт 
ба анҷом расонидани сохтмони 
биноҳо тариқи ба роҳ мондани 
назорати махсусгардонидашу-
даи давлатӣ дар ин самт ба миён 
омадааст.  

Солҳои охир вобаста ба вазъи 
иҷтимоию иқтисодӣ ва дигар 
омилҳо ҳодисаҳои фиреб наму-
дани шаҳрвандон дар масъалаи 
қарзгирӣ ва қарздиҳӣ бо фоиз 
зиёд ба миён меояд. Гуруҳҳое 
пайдо шудаанд, ки  шаҳрван-
донро ба доми худ афтонда, бо 
ваъдаи додани фоизи баланд 
маблағҳои онҳоро ба даст да-
роварда, минбаъд аз баргардо-
нидани ин маблағҳо саркашӣ 
менамоянд.

Чунончи шаҳрванд Нурул-
лоев Қ. А. ба боварии шаҳрванд 
Султонов У. Ғ. даромада, ба 
миқдори 37000 доллари ИМА 
гирифта, номбурдаро бовар 

кунонидааст, ки ин маблағро 
бо фоизаш ба ӯ бармегардонад. 
Аммо, қаллоб пулро ба ман-
фиати шахсиаш сарф намуда, 
ба Султонов У. Ғ. ягон миқ-
дор маблағ надодааст. Нисба-
ти номбурда чораи дахлдори 
қонунӣ андешида шудааст. 
Чунин мисолҳоро дар таҷри-
баи тафтишотиву судӣ бисёр 
вохӯрдан мумкин аст. Қалло-
бон роҳҳои фиребу макрро хуб 
омӯхта, ашхоси соддаву зудбо-
варро осон ба ҳадаф мегиранд 
ва шаҳрвандон бояд аз  фире-
би чунин нафарони беинсоф 
эҳтиёт бошанд.

Ҳамзамон, бояд зикр намуд, 
ки таҳлили ҷиноятҳои қалло-
бии алоқаманд ба қарзгирии 
шаҳрвандон нишон дод, ки он 
дар баъзе ҳолатҳо дар заминаи 
баднафсии худи ҷабрдидагон 
ба амал меояд. Зеро аксарияти 
ҷабрдидагон бо мақсади гириф-
тани фоизи баланд, яъне даро-
мади муфт ба доми қаллобон 
меафтанд. 

Аз ин лиҳоз, шаҳрвандон низ 
бояд аз доми фиреби қаллобон 
дурӣ ҷуста, аз қарзгирӣ ва қарз-
диҳӣ бо фоиз худдорӣ намуда, 
банди ҳавову ҳаваси гирифтани 
фоизи баланд нагардида, аз чӣ 
тавр бозпасгардонии амонатҳо-
яшон андеша намоянд.

Дар бисёр ҳолатҳо қаллобон 
гирифтани қарз барои тиҷорат 
ва ба нася гирифтани воситаҳои 
нақлиётро ҳамчун воситаи фи-
реб истифода бурда, шумораи 
зиёди шаҳрвандонро ба доми 
худ мекашанд.

Чунончи, шаҳрванд  Ами-
раҳтамов Ҳ. Р. моҳи майи со-
ли 2021 ба телефони мобилии 
Искандарзода С. Х. занг зада, 
ӯро бовар кунонидааст, ки дар 
Ҷумҳурии Қазоқистон қарор 
дошта, аз он ҷо як адад автома-
шинаи тамғаи “Тайота Камри”-
ро бо нархи арзон ва бидуни 
барасмиятдарории гумрукӣ 
бар ивази 7500 доллари ИМА 
дарёфт кардааст. Дар як вақт ба-
рои ба боварии Искандарзода С. 

Х. даромадан, тавассути телефо-
ни мобилӣ аксҳои як автомаши-
наеро гирифта, равон кардааст. 

Искандаров Х. С. баъди дида-
ни аксҳои автомашинаи тамғаи 
“Тайота Камри” ба Амираҳта-
мов Х. Р. бовар карда, ҷиҳати 
харидани автомашинаи мазкур 
розӣ шуда, ба номбурда 7500 
доллари ИМА фиристодааст. 
Баъди ин маблағро гирифтан 
Амираҳтамов Х. Р. ғайб задааст. 
Чунин мисолҳо хеле зиёданд.

Мутаасифона, то ба имрӯз 
ҷиноятҳои қаллобӣ, дар маври-
ди ҷудокунии қитъаҳои замин 
бо истифодаи ҳолатҳои зиёди 

тасарруфи маблағҳои пулии 
шаҳрвандон ҷой дорад.

Дигар шаклҳои нисбатан 
паҳншудаи қаллобӣ - ин биду-
ни нияти баргардонидани қарз, 
аз тариқи нася гирифтани ма-
блағҳои пулӣ ё молу маҳсулот аз 
шаҳрвандон, бо фиреб ба гарав 
гузоштани манзилҳои истиқо-
матии дигарон ва бо ин васи-
ла гирифтани қарзҳои бонкӣ, 
дидаву дониста мавриди хариду 
фурӯш қарор додани манзилҳои 
истиқоматӣ ва дигар молу мул-
ки баҳснок мебошад.  

Аз омӯзиши муроҷиатҳо оид 
ба масъалаи мазкур бармеояд, 
ки ҳар як муроҷиати даҳуми 
шаҳрвандон, ки ба мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ ворид 
мегардад, қарзгирӣ ва қарздиҳӣ 
бо фоиз мебошад. 

Аксари айбдоршавандагон чун 
қоида дар номи худ молу мулк 
надошта, дар рафти тафтишот 
муайян кардани молу мулки ба 
номи дигар кас номнависшуда, 
ҳамчунин дар куҷо сарф шуда-
ни маблағҳои тасарруфнамудаи 
онҳо ба мақомоти тафтишотӣ 
мушкилӣ эҷод менамоянд.

Аз ин лиҳоз, шаҳрвандон бо-
яд дар мавриди бастани аҳдҳои 
тиҷоратӣ эҳтиёткорӣ намуда, 
танҳо ҳангоми эътимоднок бу-
дани аҳд ва мавҷуд будани ка-
фолатҳои нарасидани зиён ба 
манфиатҳои худ ба чунин иқдом 
даст зананд.

А. ҲИКМАТУЛЛОЗОДА, 
муовини якуми Прокурори 
генералии ҶТ, мушовири 
давлатии адлияи дараҷаи 3

ДУ ФАЊМИШИ 
ВАЊДАТ

(Аввалаш дар саҳ.3)
 Бинобар ин, дар он марҳила 

маҳз ба ҳамон маъно фаҳми-
дани ваҳдати миллӣ дуруст ва 
воқеъбинона буд, зеро ташан-
нуҷи муносибати ду ҷониби 
он ихтилоф метавонист боиси 
ташаннуҷи вазъияти сиёсию 
амниятии тамоми кишвар гар-
дад. Аммо имрӯз ба ин маъно 
фаҳмидани мафҳуми ваҳдат 
дигар аз бисёр ҷиҳат воқеияти 
ҷомеаи Тоҷикистонро ифода 
карда наметавонад. 

Фаҳмиши дуввум, яъне 
фаҳмиши фарогиртари ваҳда-
ти миллӣ ба он маъност, ки 
дар ин 24 соли пас аз имзо ва 
татбиқи Созишномаи сулҳи 
соли 1997 мафҳуми ваҳдат дар 
Тоҷикистон ба таври бунёдӣ 
таҳаввул ёфта, акнун на танҳо 
ба маънои муносибати ду тара-
фи он санади таърихӣ, балки 
ба маънои муттаҳидии умумии 
аксари аҳли ҷомеа дар атрофи 
арзишҳо, мафҳумҳо ва манфи-
атҳои умумимиллӣ истифода 
мешавад. 

Зарурати истифодаи чунин 
фаҳмиши васеъ ва фарогири 
мафҳуми ваҳдати миллӣ, пеш 
аз ҳама аз он бармеояд, ки дар 
тӯли ин 24 сол дар кишвар баъ-
зе таҳаввулоти амиқе ба вуҷуд 
омаданд, ки дар назар наги-
рифтани онҳо худфиребии 
маҳз мебуд. 

Аввалан, дар ин марҳила, 
яъне 24 соли охир, худи тар-
киби аҳолии кишвар ба таври 
ҷиддӣ тағйир ёфтааст. Маса-
лан, дар муқоиса бо соли 1997, 
насле, ки ҳоло 40-сола аст, он 
вақт ҳамагӣ 16-сола, яъне хо-
нандагони синфҳои 9-10-уми 
мактаби миёна буданд. Насле, 
ки имрӯз 30-солаанд, он вақт 
ҳамагӣ 6-сола, яъне тарбият-
гирандагони боғчаҳои кӯдакон 
буданд. 25-солаҳо ҳамагӣ 1-со-
ла ва 20-солаҳо ҳанӯз умуман 
ба дунё наомада буданд. 

Яъне аҳолии зери 40-солаи 
кишвар, ки имрӯз беш аз 70% 
аз шаҳрвандони Тоҷикистонро 
ташкил медиҳанд, он вақт на 
дар ягон тарафи ҷанги шаҳрван-
дӣ ва на дар ягон ҷониби Со-
зишномаи сулҳи соли 1997 ҳузур 
ва нисбат надоштанд. 

Пас, агар мо имрӯз ҳам 
ваҳдати миллиро ба маънои 
тавофуқи ду тарафи ҷанги 
шаҳрвандӣ ё ҳамзистии ду ҷо-
ниби Созишномаи сулҳи соли 
1997 фаҳмем, он дигар аксари-
яти кулли аҳолии кишвар, яъне 
беш аз 70% аз мардуми Тоҷи-
кистонро фаро намегирад. Он 
вақт он на ба ваҳдати умуми-
миллӣ, балки ба як мафҳуми 
маҳдуди таърихиву ҳошиявӣ 
табдил меёбад. Дар ҳоле, ки мо 
маҳз ба ваҳдати фарогир ниёз 
дорем.

Пас, вақте имрӯз дар Тоҷи-
кистон дар бораи ваҳдати мил-
лӣ сухан меравад, маҳз ҳамин 
маънои васеъ ва фарогир ва 
мафҳуми воқеъбинонаи он 
истифода мегардад ё бояд ис-
тифода гардад. 
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«БИБӢ, 
БОБО, 

НАБЕРА»
Рӯнамоии китоби 

нависандаи ҷавон 
Сайидо Шарафӣ

17-уми июн дар Китобхо-
наи бачагонаи ба номи Мир-
саид Миршакар маҳфили 
рӯнамоии китоби эҷодко-
ри ҷавон Сайидо Шарафӣ 
- "Бибӣ, бобо ва набера" 
баргузор шуд. Ҳикояҳое, ки 
шомили ин китоб шудаанд, 
барои кӯдакону наврасон 
равона гардидаанд. 

Дар маросими рӯнамоӣ 
адибони шинохтаи кишвар 
Кароматуллоҳи Мирзо, Бах-
тиёри Муртазо, Юсуфҷон 
Аҳмадзода, Латофат Кенҷа-
ева ширкат карда, ба адиби 
ҷавон тавсияҳо доданд.  

Мавриди зикр аст, ки “Бо-
бо, бибӣ, набера” дуюмин 
китоби нависандаи ҷавон 
Сайидо Шарафӣ буда, кито-
би нахустини ӯ "Шодии талх" 
соли гузашта интишор ва ба-
рандаи ҷоизаи “Китоби сол” 
гардида буд. Китоби дуюми 
Сайидо бо забони тоҷикиву 
русӣ буда, ба он Нависандаи 
халқии Тоҷикистон Сорбон 
ва адиби маъруф Темур Зул-
фиқоров сарсухан навишта-
анд. 

Дар маҳфил зикр гардид, 
ки Сайидо Шарафӣ дар оғо-
зи роҳи эҷодиёт қарор до-
шта, дорои сабку услуби ба 
худ хос аст ва дар натиҷаи 
омӯзиши бештар метавонад 
ба комёбиҳои назаррас ноил 
гардад. 

Сайидо Шарафӣ 7-уми 
марти соли 2003 дар шаҳри 
Душанбе ба дунё омада, айни 
ҳол донишҷӯи Донишгоҳи 
славянии Русияву Тоҷики-
стон аст. То имрӯз ҳикояҳои 
алоҳидаи ӯ дар нашрияҳои 
даврӣ ба нашр расидааст. 
Ӯ ғолиби озмуни "Фурӯғи 
субҳи доноӣ китоб аст" дар 
соли 2020, аз рӯи номинаи 
адабиёти ҷаҳон мебошад. 

                 
Идибеки САИД,

донишҷӯ

РАЊИМИ ЃАРМӢ            
МЕСЕНАТ МЕШАВАД?

Овозаи ба бехонае хона 
туҳфа кардани тоҷире бо 
номи Раҳим (азбаски зодаи 
Рашт аст, ба номаш нисбаи 
ғармиро илова кардаанд) 
сарусадои зиёде барангехт. 
Аксарият аз ин иқдоми ҷа-
вонмардонаи Раҳим хушнуд 
шуданд ва дар ҳаққаш дуо-
ву орзуҳои зиёде карданд. 
Аммо гуруҳе пайдо шуданд, 
ки ӯро танқиду накуҳиш ҳам 
карданд. 

Ба ин маънӣ, ки чаро ба мар-
де, ки чор ишкелаш бутун аст 
ва метавонист худаш заҳмат ка-
шида, соҳиби хона шавад, ёрӣ 
карду дар ҳаққи даҳҳо занони 
дар чорсӯи ҳаёт хору залилшу-
да ё маъюбони эҳтиёҷманд ин 
корро накард?... 

Ин гуна мавқеъгириҳо, 
агарчи фикри шахсии гӯянда-
гонашон бошанд ҳам, дурусту 
мантиқӣ нест. Чаро? Раҳим ба 
бехонае ёрӣ кард, метавонист 
накунад, чунки пулу моли ху-
даш асту хоҳиши худаш. Ба мо-
лу ҳоли каси дигар назари бад 
кардан аз тақозои ахлоқ нест. 
Носазо гуфтан дар ҳаққи касе, 

ки як одами дигарро дастгир 
шудааст, нишонаи тангназа-
рист.

Баръакс, гумонам, ӯро хе-
ле зиёд бояд ситоишу тавсиф 
кард, ки чунин олиҳимматӣ 
кардааст. Як вазъи санҷида-
шудаи равонӣ (аз нигоҳи ил-
ми равоншиносӣ) пеш меояд: 
Раҳим аз ин дастгириҳо ва ис-
тиқболи гарми мардум хушну-
ду руҳбаланд шуда, баъдан ба 
ёрмандии қишрҳои дигар бо 
дилу нияти нек машғул хоҳад 
шуд. Бовар дорам, ки ба садҳо 
мардуми эҳтиёҷманд дасти са-
хояш хоҳад расид: ҳам ба зано-
ни эҳтиёҷманд, ҳам ба пирони 
барҷомонда, ҳам ба ҷавонони 
доништалаб, ҳам ба маъюбону 
дардмандон, ҳам ба аҳли илму 
фарҳанг... 

Шояд фонде ҳам таъсис 
диҳад, ки фаъолияти ҳамешагӣ 
дошта бошад, мисли сарват-
мандони аврупоиву амрикоӣ... 
Шояд фаъолияти месенатиро 
пеша кунад, то ки номаш дар 
таърих абадуддаҳр сабт шавад, 
мисли Месенат ном тоҷире 
аз Рими қадим, ки беш аз 50 
нафар аз илму фарҳангро аз 
хонаву дар сар карда, то қала-
му коғаз таъмин мекард, то ки 
онҳо осуда эҷод кунанд... Би-
нед, наздики якуним ҳазор сол 
гузашту номи Месенат ҷовидо-
на монд... Ҳол он ки, чандон 
илму саводе ҳам  надошт, аммо 
пеши ҳиммат ва одамияти ӯ то 
кунун мардуми тамоми олам 
сари эҳтиром поин мекунанд...

Хулоса, Раҳимро офарин 
бояд гуфт ва руҳбаланд бояд 
кард... Ман чунин фикр меку-
нам.

Ҳафиз РАҲМОН

АЗ СИФАТИ «ПАРАЦЕТАМОЛ» 
РОЗӢ ЊАСТЕД?

Давоми ду рӯзи истироҳат 
таб кардам. Намедонам, таъ-
сири офтоб буд ё чизи дигар, 
ки ҳарорати бадан ба 37-39 
бозӣ мекард. Рости гап, рӯзи 
аввал чандон эътибор надо-
дам, “мегузарад”,- гузарони-
дам аз дил. Аммо якшанбе та-
би баланд ба замин афтонд: 
камқувватӣ, сардардӣ, беҳо-
лию бемадорӣ...

Тамоми ёрии аввалияи хо-
нагӣ истифода шуд. Давоми 
рӯз 3 ё 4 дона «парацетамол» 
истеъмол кардам. Як дам ҳаро-
рат андак аз 37 поёнтар мешу-
ду боз дубора баланд. Қариби 
шом шуд, оилаам маҷбур кард, 
ки бояд ба духтур муроҷиат 
намоем, вагарна шабона ба кӣ 
муроҷиат мекунем, мушкил 
мешавад. 

Ба беморхонаи маъруф ба 
“1-ум Советсткий” рафтем, 
шуъбаи қабул серодам, дам 
ба дам одам медарояд. Яке 
пойи писарашро аз беэҳтиётӣ 
шиша буридаву дигареро зоб 
азият медиҳад, сеюмӣ фишо-
раш баланд шудаву чорумӣ 
асабонист. Аҷиб, мебинам, ки 
қариб ҳама ҷавонанд. Синну 
солашон тақрибан аз 35-40 
поён. Худоё, чӣ шудааст ба ин 
мардуми мо, ки дар ин синну 
сол асабиву фишорбаланданд?

Хулоса, навбат ба ман расид. 
Ҷавони мисли худам хароби 

хушмуомила аҳвол пурсид. 
Ҳолатро барояш нақл кардам. 
Ҳарорати баданро санҷид: 38. 

- Мабодо дар рӯзҳои офтоби 
зиёд пиёда нагаштаед?,- пур-
сид табиб.

-  Шанбе каме пиёда 
гаштам,- гуфтам,- шояд офтоб 
таъсир расонида бошад.

- Бале, таъсири офтоб ҳам ба 
баландшавии ҳарорати бадан 
оварда мерасонад. 

Боз пурсид:
- Чӣ дору истеъмол кардед?
- «Парацетамол», 3 дона. 
- Ҳамин қадари дигар нахӯр-

дед?,- ним ҷиддиву ним ҳазл ба 
рӯям нигарист табиб. 

- Чаро?,- гуфтам. 
- Ин қадар зиёд истеъмол 

кардан мумкин нест, зарар 
дорад. Махсусан, ба ҷигар,- 
тавсия дод табиб. 

- Илоҷе набуд, маҷбур шу-
дам, то тез сиҳат шаваму рӯзи 
душанбе кор бароям. 

- Чӣ кор мекунед?
- Журналист. 
- Ана, мавзуъ. Ҳамин сифа-

ти “парацетамол”-ро як нави-
сед. Вақтҳои охир сифати ин 
дору хуб нест. Шикоят бисёр 
шудааст. 

Ин матлаб пайгирӣ меёбад. 
Агар шумо ҳам назаре доред, 
нависед. Сифати имрӯзаи 
«парацетамол» шуморо қано-
атманд мекунад?

 У. НИЁЗОВ

Ду рӯзи рондани худрав 
дар роҳҳои Хуҷанд бароям як 
воқеиятро равшан намуд, ки 
тамоман қоидаи ҳаракат дар 
роҳ риоя намешавад.

Ронандаҳо то ҷое дағалона 
қоидаи ҳаракатро вайрон меку-
нанд. Парковкаи худравҳо за-
йле сурат мегиранд, ки ҳолати 
садамавиро ба вуҷуд оварда, ба 
ҷону моликияти чандин нафар 
хатар меофаранд. Дар гардиш 
фаъол намудани чароғакро ё 

аслан фаромӯш мекунанд, ё 
вақти гардиш онро ба кор ме-
дароранд.

Даҳшат дар роҳҳои атрофи 
Автовокзали куҳна ба назар 
мерасад, ки ҳатто дар қатори 
дуюм таваққуф мекунанд.

Умедворам, ки БДА-и шаҳру 
вилоят ба ин масъала таваҷҷуҳ 
мекунанд ва ба назарам, чо-
раҳои муассир бояд андешанд.

Р. ШЕРАЛӢ,
шаҳри Хуҷанд

ХУЉАНД: ЌОИДАИ ЊАРАКАТ 
ДАР РОЊ РИОЯ НАМЕШАВАД

Дар муассисаи таҳсило-
ти миёнаи умумии рақами 
59-и шаҳраки 30-солагии 
Истиқлолияти ноҳияи Фай-
зобод зиёда аз сад номгӯй 
нигораҳои қадимию имрӯза 
гирд оварда шуданд. Ин ни-
гораҳоро омӯзгори фанни ин-
форматикаи муассиса Зоҳир 
Тоҳиров гирд овардааст.

Нигораҳои таърихии қади-
ма, офтоба, кӯзаи сафолин, 
наъли асп, омочи чӯбин, зар-
фҳои кулолӣ, асбобҳои зар-
гарӣ, ангуштарин, гӯшвор, 
даспона, оҳангарӣ, чӯбтаро-
шӣ, оташдон, чароғи гилин ва 
расму нигораҳои пешқадамо-
ни истеҳсолот, қаҳрамонони 
халқи тоҷик ва ғайра аст.  Ин 

осорхона муҳассилини мак-
таб ва сокинонро аз таърихи 
халқамон хабардор мекунад. 
Зоҳир Тоҳиров азм дорад, ки 
дар оянда низ нигораҳои қади-
маро гирдоварӣ карда, фонди 
осорхонаро такмил диҳад. 

Ҳокими САФАР,
н. Файзобод

ОМӮЗГОРИ ИНФОРМАТИКА 
ОСОРХОНА КУШОД 
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Ҳасан Бердиқуловро аз за-
моне мешиносам, ки тарҷумаи 
шоҳасари “Тоҷикон”-и аллома 
Бобоҷон Ғафуровро ба забони 
ӯзбекӣ ба охир расонида, ба-
рои нашри он азм карда бу-
данд. Аз ҳамон рӯзҳо пайваста 
аз эшон хоҳиш мекунам, ки 
барои ҳафтаномаи “Тоҷики-
стон” суҳбате ороем. “Китоб 
чоп шавад баъд”, мегӯянд... 

Ҳафтаи равон Бердиқулов 
меҳмони идораи мо шуданд. 
Суҳбати мо чун ҳарвақта ҷара-
ён гирифт: 

-Ҳасан-ака, китоб чоп шуд? 
-Қариб. 
-Тарҷума ду-се сол қабл ба 

анҷом расида буд, чаро нашри 
он тӯл кашид? 

-“Тоҷикон” китоби одӣ не, 
ин асари бунёдии Қаҳрамони 
Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров 
аст. Кӣ иҷозат медиҳад, ки онро 
аз пеши худ нашр кунам? Тарҷу-
маи ман дар ин ду-се сол аз чанд 
ғалбер гузашт. Аз ҷониби як 
гуруҳи корӣ омӯхтаву санҷида 
шуд. Таҳриру такмил ёфт. Ва 
билохира ба нашри он иҷозат 
шуд. Баъди ин, дар Ӯзбекистон 

онро мавриди омӯзиш қарор 
доданд. Пазируфтанд. Чанд рӯз 
қабл аз Тошканд баргаштам. 
Ду тақриз дар дастам аст, яке 
аз Баҳром Абдуҳалимов, ноиби 
президенти Академияи илмҳои 
Ӯзбекистон, доктори илми таъ-
рих ва дигаре аз академик Аб-
дуҷаббор Раҳмонзода, Сафири 
Фавқулодда ва мухтори Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон. 

Инак, он тақризҳо:

БАҲРОМ 
АБДУҲАЛИМОВ: 

«Аз ҷониби 
Ҳасан Бер-
д и қ у л о в 
тарҷума шу-
дани кито-
би академик 
Б. Ғафуров 
« Т о ҷ и к о н . 

Т а ъ р и х и  қ а -
димтарин, қадим, 

асрҳои миёна ва давраи 
нав» (аз рӯйи нашри русии ки-
тоби «Таджики. Древнейшая, 
древняя и средневековая исто-
рия», — М.: Наука, 1972. 663 с.) 

саҳми арзандаест дар тақвияти 
тафаккури таърихии халқҳои 
тоҷику ӯзбек ва ҳамкориҳои 
илмии ҳар ду кишвар.

Асари номбурда тадқиқоти 
бунёдии таърихӣ буда, то ҳол 
қимати баланди илмии хешро 
аз даст надодааст. Бояд таъкид 
намуд, ки дар асар таъсири маф-
куравию манфиатҳои илмии 
даврони шӯравӣ эҳсос меша-
вад, вале он аз ҷиҳати мазмун 
ва масъалагузориву истифодаи 
сарчашмаҳои хаттиву намунаҳои 
фарҳанги моддӣ ба худ характери 
фундаменталӣ касб намудааст.

Академияи илмҳои Ӯзбеки-
стон ба тарҷумони асар Ҳ. Бер-
диқулов барои фаъолияти пур-
самар дар рушди муносибатҳои 
дӯстона миёни халқҳои тоҷику 
ӯзбек миннатдории хешро ба-
ён намуда, тарафдори минбаъд 
ҳам густариш ёфтани онҳо ме-
бошад».

АБДУҶАББОР 
РАҲМОНЗОДА: 

“Мавзӯи дӯсти-
ву рафоқат, 
я к д и л и в у 
ҳ а м д и г а р -
фаҳмӣ яке 
аз мавзуҳои 
умдаи адаби-
ёту фарҳанги 

о л а м ш у м у л и 
тоҷикон ва ӯзбекҳо 

ба шумор меравад. Ҳамин 
нуктаро аллома Б. Ғафуров қайд 
карда, аз ҷумла навишта буд: 
“Дар тӯли ин қарнҳо байни на-
зму ҳамосаи ӯзбекон ва ҳамосаю 
адабиёти мардуми тоҷик таъси-
ри мутақобил мавҷуд буд. Дар 
ин давра синтези расму одатҳо, 
маросим ва фарҳанги халқҳои 
тоҷику ӯзбек пурмаҳсул давом 
кардааст”.

Дар заминаи ишораҳои маз-
кур ба хотири таҳкими дӯстӣ 
миёни ин ду халқи дӯсту бародар 
донишманди нуктасанҷ Ҳасан 
Бердиқулов китоби “Тоҷи-
кон”-ро ба забони ӯзбекӣ тарҷу-
ма намудааст.

Номбурда дар тарҷумаи асар 
заҳмати зиёд кашида, ба забо-
ни имрӯзаи адабии ӯзбекӣ ин 
шоҳасари Б. Ғафуровро тарҷума 
карда, барои мардуми шарифи 
ӯзбек туҳфаи муносибе омода 
намудааст.

Б. Ғафуров дар ин асари беза-
вол аз сарчашмаҳои зиёди илмӣ, 
ки дар китобхонаҳои Ӯзбекистон 
маҳфуз мебошанд, истифода 
намуда, ба ин халқ баҳои баланд 
додааст. Мутарҷим асолати анде-
шаҳои олими забардастро нигоҳ 
доштааст.  Нашр ва интишори 
ин китоб ба забони ӯзбекӣ дар 
таҳкими муносибатҳои дуҷониба 
миёни халқҳои тоҷику ӯзбек нақ-
ши арзанда хоҳад дошт”.

Ҳасан Бердиқулов журналист 
аст. Солҳои тӯлонӣ дар нашри-
яҳои ӯзбекӣ ва русии ҷануби 
Тоҷикистон фаъолият дошт. 
Баъд аз он ки ба нафақа баро-
мад ва фарзандонашро соҳиби 
хонаву дар кард, аз пайи иҷрои 
васияти устодаш, шарқшиноси 
машҳури ӯзбек Шоислом Шо-
муҳаммадов шуд.

“Вақте дар Донишгоҳи Тош-
канд таҳсил мекардам, бо про-
фессор Шоислом Шомуҳам-
мадов ошно шудам. Эшон 
ба ман гуфтанд, ки “Ман бо 
васияти устодам Бобоҷон Ға-
фуров “Шоҳнома”-и безаволи 
Фирдавсиро ба ӯзбекӣ тарҷума 
кардам. Ту, агар тавонӣ “Тоҷи-
кон”-ро ба ӯзбекӣ тарҷума 
кун!”. Солҳо сипарӣ шуд. Зери 
бори зиндагӣ будам. Чун ба на-

фақа баромадам, аз пайи иҷрои 
васияти устодам шудам. Даҳ 
сол вақт сарф кардаму тарҷу-
маро ба поён расонидам. Ин 
нахустин тарҷумаи “Тоҷикон” 
ба забонҳои туркӣ аст. Дар олам 
200 миллион туркзабон зиндагӣ 
мекунанд...”, – мегӯяд ӯ.

Ҳасан Бердиқулов зимни 
тарҷумаи “Тоҷикон” зиёд азоб 
кашид. Вале бо кумаки Абдуҷа-
ббор Раҳмонзода, Нуриддин Са-
ид, Муҳаммадюсуф Имомзода ва 
Қобилҷон Хушвахтзода тарҷу-
маи китобро ба поён расонида-
аст. Таҳриру такмили китоб дар 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба 
номи академик Б.Ғафуров сурат 
гирифт. Институти таърих, бо-
стоншиносӣ ва мардумшиносии 
ба номи Аҳмади Дониши АМИТ 
низ онро дида баромад. Имрӯз 
ин тарҷума аз 18 нафар мутахас-
сис тақриз гирифта, барои чоп 
тавсия шудааст. Ба наздикӣ он 
ба дасти хонандаи ӯзбекзабон 
мерасад. Барои тарҷумаи ин 
шоҳасар Ҳасан Бердиқуловро 
Президенти Ӯзбекистон Шавкат 
Мирзиёев бо ордени “Дӯстлик” 
қадрдонӣ кард.

-Ҳасан-ака, мехоҳам бо шу-
мо як суҳбати муфассал дошта 
бошем. Аз раванди коратон, 
азобҳоятон...

-Гуфтам-ку, баъди нашри ки-
тоб. Ҳозир мусоҳиба чоп шавад, 
мардум китоб талаб мекунанд, 
ман дар ҳолати ногувор мемо-
нам... Китоб ба наздикӣ нашр 
мешавад. Ана баъд суҳбат ме-
кунем...

-Бошад..., – гуфта, Ҳасан-а-
каро гусел мекунам.

Кош “Тожиклар” чоп шаваду 
суҳбати мо ҳам сурат бигирад.

О. НОЗИР 

«ТОЉИКОН» БА ЗАБОНИ ӮЗБЕКӢ
Чӣ гуна васияти шогирди Бобоҷон Ғафуров иҷро шуд?

Сафири Русия, таъкид на-
муд, ки зиндагӣ ва роҳи ҷангии 
Н. Д. Томин ҳамчун қаҳрамон 
аз корнамоиҳо ва шуҷоати 
бемисл иборат аст. “Нико-
лай Дмитриевич дар Бухорои 
Шарқӣ ҳамроҳи отряди худ на 
танҳо босмачиёнро далерона 
мағлуб намуд, балки халқи 
тоҷикро аз зулму асорат муҳо-
физат ва ба сокинони маҳал-

лӣ дар сохтмони мактабҳо, 
каналҳо барои обёрии замин 
ва дигар объектҳои сотсиалӣ 
кумак намуд” – гуфт, сафир.

Зикр гардид, ки номи Н. Д. 
Томин дар баробари қаҳрамо-
нони ҷанги шаҳрвандии соли 
1924, ба монанди С. Т. Лазо, В. 
И. Чапаев, А. Я. Пархоменко, 
дар солномаи таърихии халқи 
тоҷик бо ҳарфҳои зарин сабт 

гардидааст.
Дар ҷараёни сафари корӣ И. 

С. Лякин-Фролов бо ҳамсараш 
аз мактаби рақами 46-и шаҳри 
Кӯлоб низ дидан карданд, ки 
дар он ҷо нимпайкараи ишти-
рокчии Ҷанги Бузурги Ватанӣ 
Шариф Назаров, ки ин муас-
сисаи таълимӣ номи ӯро ги-
рифтааст, гузошта шуд.

Меҳмонони чорабинӣ ин-
чунин аз мактаби Донишгоҳи 
Русияву Тоҷикистон (славянӣ) 
дар шаҳри Кӯлоб дидан наму-
данд. Маросими супоридани 
китобҳои бадеӣ ва адабиёти 
бачагона дар доираи татбиқи 
лоиҳаи «Ба дӯст китоб туҳфа 
кунед» аз ҷониби мактабҳои 
вилояти Свердловски Русия 
баргузор шуд.

Дар идомаи сафари корӣ И. 

С. Лякин-Фролов ҳамчунин 
аз сохтмони мактаби русии 
шаҳри Кӯлоб дидан намуд. 
Сохтмони мактабҳои таълимӣ 
бо забони русӣ дар Тоҷики-
стон тибқи барномаҳои русӣ 
ибтикори муштараки раи-
сиҷумҳури Русия В. В. Путин 
ва раисиҷумҳури Тоҷикистон 
Э. Раҳмон аст. Дар панҷ шаҳри 
Тоҷикистон — Душанбе, 

Хуҷанд, Бохтар, Кӯлоб ва Тур-
сунзода мактабҳои русӣ бунёд 
мешаванд. Кушодашавии ин 
таълимгоҳҳо 1-уми сентябри 
соли ҷорӣ пешбинӣ шудааст. 
Дар назар аст, ки дар ҳар як 
мактаб зиёда аз 1200 нафар 
хонанда таҳсил кунанд.

Нодира РАҶАБОВА,
Душанбе-Кӯлоб-Душанбе

САФОРАТИ РУСИЯ БА ДУ АФСАРИ 
ТОЉИК НИМПАЙКАРА ГУЗОШТ 

САНАИ 17-УМИ ИЮН ДАР ШАҲРИ КӮЛОБ БО ИШТИРОКИ 
САФИРИ РУСИЯ ДАР ТОҶИКИСТОН И. С. ЛЯКИН-ФРОЛОВ, 
РАИСИ ШАҲРИ КӮЛОБ НАЗАРЗОДА БАХТИЁР ХУДОЁР, НА-
МОЯНДАГОНИ “РОССОТРУДНИЧЕСТВО”, ФАРМОНДЕҲИИ 
ПОЙГОҲИ НИЗОМИИ 201-УМИ РУСИЯ, СОБИҚАДОРОН ВА 
СОЗМОНҲОИ ҶАМЪИЯТӢ, ХОНАНДАГОНИ МАКТАБҲО, СО-
КИНОНИ ШАҲРИ КӮЛОБ МАРОСИМИ ИФТИТОҲИ ЛАВҲАИ 
МАРМАРИНИ ХОТИРАВӢ ДАР МАВЗЕИ ОРОМГОҲИ ҚУМАН-
ДОНИ БРИГАДАИ САВОРАИ ОЛТОЙ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 
ТОМИН БАРГУЗОР ГАРДИД.
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ДАР АСОСИ ДАСТУРУ ҲИ-
ДОЯТҲОИ АСОСГ УЗОРИ 
СУЛҲУ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ - 
ПЕШВОИ МИЛЛАТ, ПРЕЗИ-
ДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИ-
СТОН МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ 
РАҲМОН БОРИ ҲАШТУМ АСТ, 
КИ ЯРМАРКАИ БАЙНАЛМИ-
ЛАЛИИ САВДОИ "СУҒД-2022" 
ДАР САТҲИ БАЛАНД ДОИР 
МЕГАРДАД. 17 ИЮНИ СОЛИ 
РАВОН НИЗ ДАР ҚАСРИ ВАР-
ЗИШИ ШАҲРИ ХУҶАНД ЯР-
МАРКАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 
САВДОИ "СУҒД - 2022" ДОИР 
ГАРДИД. ДАР РӮЗИ АВВАЛИ 
ЯРМАРКА РАИСИ ВИЛОЯТИ 
СУҒД РАҶАББОЙ АҲМАДЗО-
ДА МЕҲМОНОНРО ХАЙРА-
МАҚДАМ ГУФТА, ИН РӮЙДО-
ДРО ВОҚЕАИ МУҲИМ ДАР 
САМТИ РУШДИ ИҚТИСОДИ 
МИНТАҚАВӢ АРЗЁБӢ КАРД.

Ярмаркае, ки ба 
анъана табдил ёфт
Дар ҳаштумин ярмар-

каи байналмилалии савдои 
“Суғд–2022” наздик ба  500 
нафар меҳмон аз Россия, Қа-
зоқистон, Ӯзбекистон, Бело-
рус, Озарбойҷон, Эрон, Чин, 
Туркия, Арабистони Саудӣ ва 
соҳибкорону сармоягузорони 
дохилу хориҷ бо пешниҳоди 
молу маҳсулот ва нақшаҳои худ 
ширкат варзиданд. Воқеан ҳам, 
вилояти Суғд имрӯз дар самти 
парваришу истеҳсоли меваю са-
бзавоти тару тоза аз минтақаҳои 
пешрафта ва ояндадор маънидод 
мегардад. Аз ҷониби корхонаҳои 
саноатӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ 
маҳсулоти дар вилоят истеҳсол-
шаванда ба намоиш гузошта 
шуданд.

Сардори Раёсати сармоягу-
зорӣ ва идораи амволи давла-
тии вилояти Суғд Шарифҷон 
Ахмедов қайд кард, ки ҳамасола 
баргузории ярмаркаи савдо дар 
вилоят ба ҳукми анъана даро-
мадааст. Соли ҳаштум аст, ки 
намояндагони кишварҳои гуно-
гун барои иштирок дар форум ба 
Суғд меоянд.

– Ин навбат намояндагон аз 
мамлакатҳои Ғарб бори аввал 
меҳмони тоҷикистониёнанд. 
Таассуроти ҳар яки онҳо бе-
ниҳоят зиёд буда, умедвори он 
ҳастанд, ки чорабинии имрӯза 
ба фоидаи ҳар ду ҷониб хоҳад 
буд. Фикру мулоҳизаҳо бобати 
рушди иқтисодиёт, ҷалби сар-
моя ва ҳамкориҳои судманд 
вусъати тоза мегиранд ва сар-
моягузорӣ сол аз сол меафзояд. 
Агар солҳои қаблӣ ба иқтисо-
диёти вилоят тақрибан 200 - 250 
миллион доллар сармоя ворид 
шуда бошад, ин нишондиҳанда 
дар ҷамъбасти соли 2021 наздик 
ба 400 миллион доллар ва дар 
ҷамъбасти семоҳаи аввали соли 
ҷорӣ бошад, тақрибан 120 мил-

лион долларро ташкил дод. Дар 
баробари ин, сармояи ватанӣ 
низ рӯ ба афзоиш ниҳода, ни-
шондиҳанда дар ҷамъбасти соли 
2021-ум 61 миллион долларро 
ташкил дод, ки ин боиси эъти-
моднокии соҳибкорони дохи-
ливу берунаро нишон медиҳад, 
– гуфт Шарифҷон Ахмедов.

Дар шаҳру навоҳии вилоят 
ҳосили фаровони мева, баху-
сус зардолуи хуштамъ рӯёнида 
мешаванд, ки маҳсулоти асосӣ 
маҳсуб ёфта, бештар ба Федерат-
сияи Россия содирот мешаванд. 
Имрӯз ширкатҳо ва соҳибкорон 
хостори ҳамкорӣ бо деҳқонону 
соҳибкорони тоҷик буда, меваю 
сабзавоти Тоҷикистонро ҳамчун 
маҳсулоти табиӣ ва хуштамъ эъ-
тироф мекунанд.

АНАТОЛИЙ ГОЛТСОВ: 
Аз Тољикистон 
мањсулоти босифат 
мебарем

Дар мавриди ширкат ва та-
бодули таҷрибаи соҳибкорони 
хориҷӣ Президенти палатаи сав-
до ва саноати шаҳри Липетски 
Федератсияи Россия Анатолий 
Голтсов гуфт, бори дуввум аст, 
ки дар форум ширкат меварзанд. 
Ин навбат намояндагони шаҳри 
Липетск бамаротиб афзудааст.

– Имрӯз чаҳордаҳ ширкат 
маҳсулоти худро муаррифӣ 
карданд. Мо аллакай фаъоли-
яти дуҷонибаро ба роҳ монда, 
бештар дар самти содироти 
металл, равғани индустриалӣ, 
молиданиҳои ғафс, маҳсуло-
ти кишоварзӣ ва амсоли инҳо 
шартнома бастем. Муҳим он аст, 
ки мо маҳсулоти баландсифа-

тро аз Тоҷикистон дар мисоли 
меваву сабзавот ва хушкмева 
дастрас карда истодаем. Дар до-
ираи созишномаи дуҷониба ба 
роҳ мондани ҳамкориҳо ба ман-
фиати ҳарду ҷониб аст. Бастани 
шартномаи тарафайн бо ишти-
роки бевоситаи Раиси вилояти 
Суғд Раҷаббой Аҳмадзода сурат 
гирифт. Имрӯз соҳибкорони ду 
кишвар дар самти содироту во-
ридот ба ҳам риштаи ҳамкорӣ 
доранд, ки хушнудии тарафайн-
ро ҳудуде нест. Мехоҳем ҳам-
кориро дар самтҳои мухталиф 
бештар гардонем, зеро Тоҷики-
стон яке аз кишварҳои маркази 
тақсимоти молу маҳсулот маҳсуб 
меёбад. Маҳсулоти мо ба воси-
таи соҳибкорони тоҷикистонӣ 
имконияти содиротро ба дигар 
кишварҳои хориҷӣ афзун мегар-
донад, –гуфт номбурда. Ишти-
рокчиёни форуми ҳамкории 
байниминтақавӣ аз имкониятҳо 
ва дурнамо қаноатманд буда, 
изҳор карданд, ки вилояти Суғд 
яке аз минтақаҳои дорои имко-
ниятҳои васеъ аст, зеро дар ин 
ҷо аксар соҳаҳо рушд ёфтаанд.

 
ТАТЯНА АЛЕКСЕЕВА: 
Аз таљрибаи якдигар 
бањравар шудем

Муовини директори генера-
лии Палатаи савдо ва саноати 
шаҳри Могилёви Ҷумҳурии Бе-
лорус Татяна Алексеева гуфт:

- Дар Форум намояндагони 
9 коргоҳи шаҳри Могилёв маҳ-
сулоти ширкатҳои худро му-
аррифӣ менамоянд. Мо бори 
дуввум дар форуми мазкур шир-
кат меварзем. Дар шаҳри Моги-
лёв коргоҳҳои бузурги коркарди 

чӯб, бофандагӣ, фабрикаҳои ис-
теҳсоливу ширкатҳои бонуфуз 
дар самти савдо фаъолият до-
ранд, ки намунаҳои маҳсулоти 
онҳо имрӯз дар форум пешниҳод 
шудаанд. Мо бо соҳибкорон ва 
намояндагони соҳаҳои мазкур 
вохӯрда, аз таҷрибаи ҳамдигар 
бархӯрдор гардидем. Гумон 
мекунем, ки барои ҳамкории 
минбаъда шартнома баста, дар 
самтҳои мухталиф имкониятҳои 
бештарро ба роҳ мемонем.

Њамкорињо            
вусъат меёбанд 

Директори филиали пар-
ки Айтии вилояти Фарғонаи 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон Баҳром 
Ҷалилов гуфт, ки бори аввал аст, 
ки дар ярмаркаи байналмилалии 
савдо иштирок менамоянд:

–Ҳадафи ташрифамон дар 
навбати аввал аз наздик шинос 
шудан бо фаъолияти соҳибкоро-
ни тоҷикистонӣ ва дигар намо-
яндагони кишварҳо буда, умед 
дорем, ки муносибати байни  
Ӯзбекистону Тоҷикистон ривоҷ 
меёбад. Алҳол 40 нафар ҷавоно-
ну донишҷӯён ва соҳибкорони 
ӯзбекистонӣ барои табодули 
таҷриба ва шиносоӣ бо соҳиб-
корони пешсафи ин минтақа 
омадаанд.

Ҷоиз ба қайд аст, ки ба роҳ-
бари намояндагони соҳаҳои са-
ноату кишоварзӣ дар форум на-
мояндагони донишгоҳҳои олии 
мамлакатҳо низ ҳузур доштанд.

Ректори Донишгоҳи давла-
тии педагогӣ дар вилояти Сур-
гути Федератсияи Россия гуфт, 
ки пазироии гарм, нони гарм, 
ҳавои гарми тоҷикистониён 

мақбуламон гардид. Шунида 
будем, ки мардуми тоҷик меҳ-
моннавозанду қадршинос, ки 
инро бо чашмони сар дидем.

Бо ташрифи худ ният дорем, 
ки омӯзгорону донишҷӯёнро ба 
мактаби олии Сургут ҷалб ку-
нем. Вазифаи асосии донишгоҳ 
хуб ба роҳ мондани омӯзиши 
забон, адабиёт ва фарҳанги рус 
мебошад. Таълими донишҷӯён 
аз рӯи ихтисосҳои гуногун ба роҳ 
монда шудааст. Ният дорем, ки 
байни донишгоҳҳои вилояти 
Суғд ва Сургут табодули таҷри-
баро ба роҳ монем.

 Барои пайдо кардани огоҳии 
бештар дар мавриди ташрифи на-
мояндагони давлатҳои мухталиф 
бо чанде аз онҳо ҳамсуҳбат шудем.

Шафеъӣ Ҷалол, роҳбари ҶД-
ММ “Душаҳд”-и Ҷумҳурии Ис-
ломии Эрон:

– Коргоҳи мо аз соли 2020 
инҷониб дар мавзеи Мин-
тақаи озоди иқтисодии ноҳияи 
Данғара филиали худро дошта, 
фаъолияти хешро аз истеҳсоли 
салфеткаҳои хушк, консерва ва 
нӯшокиҳои ташнагишикан ба 
роҳ мондааст. Маҳсулоти хо-
ми коргоҳ асосан аз Ҷумҳурии 
Исломии Эрон ворид гардида, 
сифати баландро дорост. Шод аз 
онем, ки дар кишвари бароямон 
дӯсту бародар меҳмон ҳастем.

Бовар дорем, ки маҳсулоти 
истеҳсолнамудаи коргоҳ хари-
дорони зиёд пайдо мекунад ва 
тариқи бастани шартнома ҳам-
кориро ба роҳ хоҳем монд. 

Сюха Бугай, роњбари коргоњи 
туркии “Агромия”:

– Дар коргоҳи мо 106 намуд 
маҳсулоти кимиёвӣ истеҳсол ме-
гардад, ки ба талаботи сатҳи бай-
налмилалӣ ҷавобгӯст. Пештар 
барои харидорон, алалхусус ки-
шоварзон маҳсулоти кимиёвии 
пастсифатро пешниҳод мекар-
данд ва баъд аз истифодаи маҳ-
сулоти бесертификат заминҳои 
корами худро зери хатар мегу-
зоштанд. Ин ҳолат метавонад, 
ба заминҳои кишоварзӣ таъси-
ри манфии худро расонад. Мо 
мехоҳем, барои мизоҷони худ 
маҳсулоти баландсифатро пеш-
ниҳод кунем.

Ойбек Усмонов, намоянда аз 
ноҳияи Бахмали вилояти Ҷиззахи 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон:

– Барои ярмаркаи имрӯза 
наздики 30 намуд маҳсулоти 
соҳибкорони вилояти Ҷиззахро 
намуна овардаем. Айни ҳол бо 
31 давлати ҷаҳон шартномаи 
ҳамкорӣ бастаанд, ки Тоҷики-
стон дар қатори аввалинҳо ба 
шумор меравад. Имрӯз гарди-
ши маҳсулоти соҳибкорони ду 
кишвар ба маблағи 6 миллион 
доллар буда, умед дорем, ки он-
ро ба маблағи панҷоҳ миллион 
доллар расонем. Намунаи маҳ-
сулоти овардашуда гуногунанд. 
Яке аз онҳо оина ва шишаҳои 
гуногун буда, дар заводи оинаи 

ЯРМАРКАИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ
Беш аз 500 меҳмонро аз 8 давлати 

– ДАР ЯРМАРКАИ ҲАШТУМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ СУҒД НАЗДИК БА 500 
НАФАР МЕҲМОН АЗ КИШВАРҲОИ ДӮСТ ТАШРИФ ОВАРДАНД. ҲАМИН  
БОВАРИИ МО БА ҲАМДИГАР АСТ, КИ ҲАР СОЛ ДАР ИН ЯРМАРК АҲО 
БА НАТИҶАҲОИ ДИЛХОҲ НОИЛ МЕГАРДЕМ.«
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ДАР СУЃД
ҷаҳон ба ҳам овард
Ҷиззах истеҳсол мешаванд. 
Маҳсулоти дигар гиёҳи навъи 
заъфарон буда, барои баланд 
бардоштани масунияти бадан 
ва табобати бемориҳои гуногун 
фоидабахш аст. Баъди ба имзо 
расидани созишномаҳои ҳам-
корӣ бо Ҷумҳурии Тоҷикистон 
истеҳсоли маҳсулоти гуногун-
ро ба роҳ хоҳем монд.

Абдулазиз Ғуломов, директори 
заводи гипсокартон «OptiMUs»-и 
ноҳияи Учкуприки вилояти 
Фарғона:

– Аз ҷониби заводи мо асосан 
як намуди масолеҳи сохтмонӣ– 
гипсокартон истеҳсол мегардад. 
Санаи 8-уми марти соли 2018 
баъди ташрифи Президенти 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам 
Шавкат Мирзиёев ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо сафари корӣ мо 
дар якчанд намоишгоҳҳо ишти-
рок карда, бо соҳибкорони тоҷи-
кистонӣ шартномаи ҳамкорӣ 
бастем ва айни ҳол кӯшиш до-
рем, ки фармоишҳоро хушсифат 
ва сари вақт ба мардуми кишва-
ри ҳамсоя расонем. Дар ярмар-
ка иштирок карда, хурсанд аз он 
гаштем, ки маҳсулоти истеҳсол-
намудаи ширкат писанди хари-
дорони тоҷикистонӣ гаштааст. 

Тӯли ин ду рӯз меҳмонон бо 
тамоми шароиту имкониятҳо 
шинос гардиданд, ки барои онҳо 
омода шуда буд. Соҳибкорони 
мамлакатҳои дигар аз корхо-
наҳои истеҳсолӣ боздид ба амал 
оварда, баъди гуфтушунидҳои 
корӣ шартномаву меморан-
думҳо ба имзо расониданд. Бо 
мамлакати Арабистони Саудӣ 
барои содироти асал, бо Ҷумҳу-
рии Белорусия барои ба роҳ 
мондани маҳсулоти сохтмонӣ 
ва кишоварзӣ, бо Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон дар соҳаи саноат аз 
ҷониби кишвари мо шартно-
маҳои тарафайн имзо шуданд. 
Ёдовар бояд шуд, ки ба хотири 
гиромидошти анъанаҳои мил-
лии меҳмоннавозии тоҷикона 
бегоҳи рӯзи аввали ярмарка дар 
Қасри таърихии Арбоб барои 
иштирокчиёни ярмарка барно-
маи фарҳангии «Шоми дӯстӣ» 
доир гардида, дар чойхонаи мил-
лии Қасри Арбоб қабули расмии 
Раиси вилоят Раҷаббой Аҳмад-
зода дар сатҳи баланду хотирмон 
баргузор шуд.

Анвар Яъқубӣ, муовини Ра-
иси вилояти Суғд зимни су-
ханронӣ дар ҷамъбасти форум 
чунин изҳор дошт:

–Тӯли ду рӯз дар ярмаркаи 
“Суғд - 2022” зиёда аз 60 мемо-
рандуму созишнома ва шарт-
номаҳои ҳамкорӣ бо давлатҳои 
хориҷ баста шуданд, ки аз он 
ҷумла 30 созишнома байни кор-
хонаҳои Федератсияи Россия 
барои содироти молу маҳсулоти 
кишоварзӣ маҳсуб меёбад.

Бояд гуфт, ки баргузории яр-
маркаи мазкур ҳар сол ба ҳукми 
анъана даромада, дар доираи 

барномаи он форумҳои озуқа-
ворӣ ва технологияҳо доир 
мегарданд, ки намояндагони 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатӣ, ширкату созмонҳои 
байналмилалӣ ва хориҷу 
маҳаллӣ пайваста иштирок 
менамоянд. Ярмаркаи байнал-
милалии савдо «Суғд–2022» 
низ чун дигар ярмаркаҳои қа-
блӣ нишонаи устувор будани 
иқтисодиёт дар кишвар буда, 
соҳибкорон метавонанд, маҳ-
сулоти истеҳсолнамудаи худро 
пешкаш намоянд ва ҳамкори-
ро бо корхонаҳои истеҳсолӣ, 
ташкилотҳои байналмилалии 
кишварҳои хориҷӣ қавитар 
гардонанд.

21 созишнома байни 
Суѓду Љиззах

Аз рӯзҳое, ки марзҳои ду 
давлати ба ҳам дӯсту бародар 
– Ӯзбекистону Тоҷикистон ку-
шода шуду барои ба дидори ҳам 
расидани мардуми ду кишвари 
солҳои сол ҳамдигарро надида 
мусоидат намуд, чанд сол си-
парӣ гардид. Ташрифи наху-
стини Президенти Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат 
Мирзиёев, аз ҷониби Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон мукофотонида 
шудани он кас бо ордени фахрии 
«Зарринтоҷ», ба имзо расидани 
як қатор санадҳои ҳамкорӣ, бо-
здид аз ҶСК «Қолинҳои Қай-
роққум» ва НБО «Қайроққум», 
вохӯрӣ бо фаъолони ноҳияи 
Бобоҷон Ғафуров дар қасри 
овозадору таърихии «Арбоб»-и 
ба номи Саидхоҷа Ӯрунхоҷаев, 
баргузории шоми дӯстӣ, ишти-
рок дар фестивалу чорабиниҳои 
гуногуни ҳамдигарӣ, равобити 
дуҷонибаи тиҷоратӣ дар ҳақиқат 
баёнгари гуфтаҳои «одамон аз 
дӯстӣ ёбанд бахт»-и шоири бу-
зург Мирзо Турсунзода аст.

Дар ин раванд дар қатори 
дигар намояндагони мамолики 
кишвар иштироки намояндаго-
ни Ҷумҳурии Ӯзбекистон, ба-
хусус соҳибкорону меҳмонони 
мардуми ҷиззахзамин санаҳои 
17-18-уми июни соли 2022 дар 
Ярмаркаи байналмилалии сав-
дои «Суғд - 2022» дар густариши 
равобити ҳамкориҳо назаррас 

буда, ҳар ду ҷониб аз ин вохӯрӣ 
натиҷаи самарабахш ба даст 
оварданд. 

Ба имзо расидани созиш-
номаҳои ҳамкорӣ байни маъ-
мурияти минтақаи махсуси 
иқтисодии Ҷиззах бо маъмури-
яти Минтақаи озоди иқтисодии 
вилояти Суғд, мақомоти иҷрои-
яи ҳокимияти давлатии ноҳияи 
Янгиободи вилояти Ҷиззах бо 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии шаҳри Истаравшани 
вилояти Суғд, ноҳияи Зоми-

ни вилояти Ҷиззах бо ноҳияи 
Шаҳристон ва шаҳри Истарав-
шани вилояти Суғд, ҶДММ 
«Янгиобод бахт агрокластер» -и 
вилояти Ҷиззах бо ноҳияи Де-
ваштичи вилояти Суғд, ноҳияи 
Ғаллаороли вилояти Ҷиззах бо 
шаҳри Истаравшан ва ноҳияи 

Зафарободи вилояти Суғд, ноҳи-
яи Янгиободи вилояти Ҷиззах 
бо ноҳияи Деваштич ва ноҳи-
яи Зафарободи вилояти Суғд, 
ҳамчунин ҶСК «Агрокластер 
чимгорен»-и ноҳияи Зафаро-
боди вилояти Ҷиззах бо ҶДММ 
«Намаки Ашт» -и ноҳияи Ашти 
вилояти Суғд, ҶСК «Арпасой 
Голд Текс»-и вилояти Ҷиззах бо 
коргоҳи дӯзандагии «Амир»-и 
вилояти Суғд, «Quwwat group»-и 
вилояти Ҷиззах бо корхонаи 
«Садаф»-и вилояти Суғд, «Хол-

динг Текстил»-и вилояти Ҷиззах 
бо «Наргис Текстил»-и вилояти 
Суғд, ҶСК «Zomin KIassder»-и 
вилояти Ҷиззах бо идораи ки-
шоварзии вилояти Суғд, ҶСК 
«Баландҷиззах текстил»-и ви-
лояти Ҷиззах бо ҶСК коргоҳи 
дӯзандагии «Амир»-и вилояти 
Суғд, Матбааи «Ургенч Тез-
кор»-и вилояти Ҷиззах бо ҶД-
ММ «Намаки Ашт» ва ширкати 
таблиғотии «МПринт»-и вило-
яти Суғд, «Zomin KIassder»-и 
вилояти Ҷиззах бо идораи ки-
шоварзии ноҳияи Мастчоҳи ви-
лояти Суғд, ҳамчунин ҶДММ 
«Модерна керамик Фарғона»-и 
вилояти Ҷиззах бо соҳибкори 
инфиродӣ М.Ҷӯраев аз вилояти 
Суғд бори дигар собит сохт, ки 
ҳар ду ҷониб аз ин иқдоми пеш-
гирифтаи роҳбарияти вилоятҳо 
шоду мамнунанд. 

Дар вохӯрӣ ва бастани со-
зишномаи дуҷониба, ки байни 

Раиси вилояти Суғд Раҷаббой 
Аҳмадзода ва Ҳокими вилояти 
Ҷиззах Эргаш Солиев сурат ги-
рифт, дар умум 21 созишнома ва 
меморандум байни коргоҳҳои 
истеҳсолии вилояти Ҷиззахи 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва вилоя-
ти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
баста шуд. 

Андар РАҲМОНӢ,
Гулҷаҳон ТУРСУНЗОДА,

Шоира САЛИМОВА,
Шаҳбону ОЛИМОВА
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Суҳбат бо доктори илмҳои 
риёзӣ, профессор, академик, 
дар гузашта муовини раиси 
Маҷлиси намояндагони Маҷ-
лиси Олии Тоҷикистон, ректо-
ри Донишгоҳи давлатии Хоруғ 
ба номи Моёншо Назаршоев, 
раиси Агентии омор ва ҳоло 
устоди ДМТ Мирганд Шаҳбо-
зов дар манзили зисташ сурат 
гирифт. Ӯро миёни анбуҳи ки-
тобҳо дар ҳалқаи шогирдон 
масруф дарёфтем.  

- Ба наздикӣ дар Академияи 
миллии илмҳои Тоҷикистон 
конфронси илмӣ-байналми-
лалӣ баргузор мегардад. Беш аз 
300 нафар маърӯза пешниҳод 
кардаанд. Ҳам аз дохил ва ҳам 
аз хориҷи кишвар. Дар миёни 
онҳо шогирдонам низ ҳастанд. 
Ҳоло маҷмӯаи мақолаҳои кон-
фронсро таҳриру такмил ва 
барои чоп пешниҳод кардем,- 
риштаи суҳбатро боз намуд 
академик Мирганд Шаҳбозов 
ва даъвати рӯ ба рӯ нишастанро 
кард.    

Аз мактаби илмии 
Навбатдоров то 

Никовский
- Мирганд Шаҳбозович, шу-

мо чанд рӯз пас ба остонаи 70-со-
лагӣ қадам мегузоред. Ин санаи 
фархундаро бароятон шодбош 
мегӯем. Имрӯз чӣ рӯзгор доред 
ва бардоштатон аз умри сипа-
ришуда чист?

- Аввал, сипос ба шумо ва ти-
ми эҷодии ҳафтаномаи “Тоҷи-
кистон”, ки ёди мо кардед. 
Албатта, дар ин синну сол ҳар 
кас роҳи тайкардаашро таҳлил 
мекунад, ки чӣ гуна паси сар 
шуд. Ман аз овони наврасӣ 
ба фанни математика завқ до-
штам. Ин меҳр маро ба Универ-
ситети давлатии Тоҷикистон 
(ҳоло ДМТ) овард. Аз ибтидо 
то имрӯз фақат машғули омӯзи-
ши илми риёзӣ ҳастам. Ҳоло 70 
умри он қадар тӯлонӣ нест, зеро 
олимоне ҳастанд, ки ба синну 
сол аз ман хеле калон ҳастанд, 

вале чолоканду дар ковишҳову 
пажуҳиш.

Аслан, ман шогирди мактаби 
риёзии академик Сергей Ми-
хайлович Никовский ҳастам. 
Сергей Никовский дар замони 
шӯравӣ ва баъд аз он яке аз оли-
мони бузургтарини назарияи 
наздиккунии функсияҳо буд. 
Ӯ 108 сол умр дид. Аз олимони 
рус касе ин қадар умр надидааст. 
Вақте дар аспирантура мехон-
дам, устодам Кормейчук Нико-
лай Павлович, ки аз беҳтарин 
шогирдони Сергей Никовский 
буданд, маро бо эшон шинос 
карданд. Бо Никовский доир 
ба масъалаҳои илми риёзӣ ҳам-
суҳбат шудаам. Ӯ пурсон шуд, 
ки “дар Тоҷикистон оё ҳамин 
равия инкишоф ёфтааст?”. Гуф-
там, мехоҳам аввалин нафаре 
бошам, ки дар ин самт пажуҳиш 
гузаронам, оянда олимони зиё-
де пайдо мешаванд. Баъд, лаб-
ханд заду гуфт, ки “ин аз шумо-
ён вобаста аст, то кадом андоза 
ба илм муваффақ мешавед ва то 
кадом андоза метавонед шогир-
донро ба камол расонед”. Хушх-
батам, ки ба гапи роҳбарам гӯш 
додам ва муаммоҳои мураккаби 
риёзиро ҳал кардам. Агар умр 
дубора ҳам бароям насиб ме-
шуд, боз ба роҳи илм мерафтам 
ва ба риёзӣ машғул мешудам. 
Аз зиндагӣ ва корҳои илмиам 
розиам, зеро доимо дар ҷустуҷӯи 
методу усулҳои нав ва шогир-
дони болаёқат будам ва ҳастам. 
Фикр мекунам, ки умрам бара-
бас нарафтааст. 

- Аслан, омӯзиши фанни ри-
ёзӣ заҳмати зиёдро талаб меку-
над. На ҳама қобилияти дарк ва 
муҳаббат ба ин фанро доранд. 
Чаро ин пешаро интихоб кардед? 

- Якум, вақте дар мактаби 

миёна мехондам, устоди фан-
ни риёзии мо Ғоибназар Мир-
зоҳилолов яке аз беҳтарин му-
аллимон дар вилояти Бадахшон 
буданд. Эшон меҳри ин фанро 
ба қалби мо ҷой карданд.

Дуюм, бародари калони-
ам ҳам риёзидон буданд. Дар 
солҳои 60-ум аз водии мо авва-
лин номзади илм аз ҳамин фан 
шуданд. Ҳангоме ки тобистон 
ба хона меомаданд ва ҳамсуҳ-
бат мешудем, мегуфтанд, ки 
“лаёқат дорӣ, аз уҳдаи ҳалли 
масъалаҳои риёзӣ баромада 
истодаӣ, ҳаракат намо ва дар 
ҳамин ришта муваффақ шав”. 
Насиҳати бародарам низ роҳна-
моям гардид. 

Баъд аз ин ба хулоса ома-
дам, ки олим ҳамеша, ҳатто 
вақти шаб ҳам бояд дар фикри 
пажуҳиш бошад. Математика 
соҳаи душвор аст. Агар 3 рӯз ё 
як ҳафта аз омӯзишу пажуҳиш 
дур шавед, он вақт байни шумо 
ва риёзӣ чоҳи калоне пайдо ме-
шавад. Аз дохили ин чоҳ боз ба-
ромадан хеле мушкил аст. Аз ин 
лиҳоз, ба шогирдонам талқин 
мекунам, ки шабонарӯзӣ дар 
фикри илм бошанд, он гоҳ ко-
мёб шуда метавонанд.

Дар шоњроњи илм

- Баъди хатми донишгоҳ ба чӣ 
кор машғул шудед?

- Баъди хатми донишгоҳ ду 
сол ассисистенти кафедраи 
таҳлили математикии наза-
рияи функсияҳои донишгоҳ 
будам. Сипас, ба аспирантура 
дохил шуда, ба назди роҳбарам 
Николай Павлович, ибтидо ба 
Маскав, сипас ба Киев рафтам. 
Давоми 3 сол дар Институти 
математикаи Академияи улуми 

Украина апирантураро хонда, 
баъд, соли 1980 ба Тоҷикистон 
баргаштам. То соли 1994 ба си-
фати дотсент дар Донишгоҳи 
миллӣ ба шогирдон дарс гуф-
там. Боз 3 соли дигар ба док-
торантура ба Киев назди роҳ-
барам рафтам. Охири соли 1997 
диссертатсияро ҳимоя карда, ба 
Ватан баргаштам. Ҳамин тавр, 
боз фаъолиятро дар донишгоҳ 
идома додам.

- Сабаби ба донишгоҳ бар-
гаштанатон чӣ буд? Ҳол он ки, 
имкон доштед дар хориҷа мо-
нед...

- Аввал, донишгоҳ яке аз 
беҳтарин муассисаҳои олӣ дар 

замони шӯравӣ ба ҳисоб ме-
рафт. Зимнан, хатмкардаи фа-
култети математика будам ва 
фаъолиятро аз ҳамин ҷо оғоз 
намудаам, ба донишгоҳ ва фа-
култет унс гирифта будам. Се-
юм, ҳама мехостанд, ки ба До-
нишгоҳи миллӣ дохил шаванд. 
Хусусан, факултаҳои физика, 
математика, химия, биология 
ва дигар бахшҳо бисёр номдор 
буданд. Масалан, дар факул-
тети математика устодони до-
нишманд, ба мисли Абдулҳа-
мид Ҷӯраев, Мадалӣ Акрамов, 
Ситсиренко, Иргаш Муҳам-
мадиев ва дигарон қувваи бу-
зурге буданд, ки насли ҷавони 
тоҷикро тарбият мекарданд, 
ба шогирдӣ қабул мекарданд. 
Рости гап, он замон мо ҷавон 
будем, ҳам ба факултет ва ҳам 
ба донишгоҳ меҳр бастем. Баъд 
аз ин, ҳар куҷо кор кардам, ҳа-
меша иртиботам бо донишгоҳ 
буд. Ҳатто, пас аз нафақа ба-
ромадан, боз ба факултет ба-
рои кор баргаштам. Донишгоҳи 
миллӣ мисли ҳамон солҳо ҳоло 
ҳам авангарди мактабҳои олии 
Тоҷикистон мебошад. Феълан 
ба тарбияи шогирдон машғу-
лам. 

- То имрӯз чанд шогирд омода 
кардед? 

- Ростӣ, шогирдони зиёд 
дорам. Беш аз 40 номзади илм 
ва 4 доктори илм ба воя расо-
нидаам. Ҳанӯз ҳам аспирант, 
доктор PhD дорам, ки дар ара-
фаи анҷом додани корҳои ил-
миашон ҳастанд.  

Се математики 
љањоншумули тољик

- Мирганд Шаҳбозович, чун 
сухан аз эътирофи ҷаҳонӣ рафт, 

метавонед се математики ҷаҳон-
шумули тоҷикро номбар кунед? 

- Якум, Абдулҳамид Ҷӯра-
ев - аввалин тоҷик ва доктори 
илмҳои физика ва математи-
ка мебошад, ки соли 1967 ри-
солаи илмӣ ҳимоя кардааст. 
Мутаассифона, дар синни 
35-солагӣ аз олам даргузашт. 
Дуюм, Камолиддин Бойматов. 
Ҳиссае, ки номбурда дар роҳи 
илми математика гузошт, на 
ҳама олимони кишварҳои со-
биқ шӯравӣ ба ҳамин дараҷа 
расидаанд. Ҳар як кори илмии 
Бойматов як китоб аст. Му-
таассифона, ӯ ҳам дар синни 
50-солагӣ ин дунёро падруд 
гуфт. Сеюм, олиме, ки номаш 
вирди забонҳост, Темур Со-
биров мебошад. Ӯ бародари 
шоири шинохта Бозор Собир 
аст. Ягона олиме, ки дар син-
ни 32-солагӣ дар шаҳри Воро-
неж диссертатисияи докторӣ 
ҳимоя кард, дар 37-солагӣ 
мудири кафедраи яке аз мак-
табҳои олии Воронеж буд. 
Яке аз бузургтарин олимони 
тоҷик аст. Ӯ ҳам ҷавон оламро 
тарк гуфт. Ҳар се ҳам шуҳра-
ти ҷаҳонӣ доштанд. Инҳо ава-
линҳое аз Тоҷикистон буданд, 
ки ба масъалаҳои мушкили 
соҳаи риёзӣ дахл кардаанд. 

Як ҳодисаи аҷибро баро-
ятон нақл мекунам. Соли 
2001-ум буд. Дар Конгресси 
байналмилалии риёзидонони 
Аврупо дар шаҳри Барселона 
аз Тоҷикистон се нафар ишти-
рок доштем. Конгресс як ҳаф-
та давом кард. Яке аз ҷавоно-
ни фаъол, тақрибан 25-сола 
як масъалаи муҳими риёзиро 
ҳал кард. Вақте дар ҷамъбасти 
конгресс ба ӯ медали тилло ва 
мукофотпулӣ тақдим мекар-
данд, пурсиданд: “Дар ин син-
ну сол чӣ гуна тавонистед, ки 
ҳамин масъаларо ҳал кунед?”. 
Дар посух гуфт, ки “як риёзи-
дони шарқ қариб буд ин ма-
съаларо ҳал кунад, аммо умр 
имконаш надод. Ман фақат 
ҳамон корро давом додам. Ин 
олим Камолиддин Бойматов 
аст, ки корҳои ӯро идома до-
дам”. Тасаввур кунед, дар то-
лор қариб 3500 нафар буданд. 
Мо аз шунидани номи олими 
тоҷик аз хурсандӣ дар курта 
намеғунҷидем. Бубинед, ки 
як амрикоӣ ба корҳои илмии 
Бойматов пайравӣ кардааст. 
Умуман, ҳар се олиме, ки ном 
бурдам, яке аз дигаре беҳтар 
буданд. 

- Имрӯз дар чунин сатҳ оли-
мон дорем?

- Албатта, дорем. Олимони 
мо имрӯз ҳам дастовардҳои на-
моёни илмӣ доранд. Дар ҷаҳон 
эътироф гардидаанд. Се олими 
номбурда аввалинҳое буданд, 
ки кашфиёти ҷаҳонӣ доранд... 

Академик Мирганд Шаҳбозов:

НИЗОМРО 
Аз зарари таҳсилоти

МАТЕМАТИК А - ИН ТАЪРИХ Ё ФИЛОЛОГИЯИ ЯК МИЛЛАТ НЕСТ. МА-
ТЕМАТИКА ИЛМЕСТ, КИ ФАРҚ НАДОРАД АЗ КАДОМ МИЛЛАТ ҲАСТӢ, 
МУҲИМ, ДАСТОВАРД ДОШТА БОШӢ, МАСЪАЛАҲОИ МУРАККАБИ РИ-
ЁЗИРО ҲАЛ КУНӢ ВА ЭЪТИРОФ ШАВӢ. ЗАБОНИ МАТЕМАТИК А ДАР 
ТАМОМИ ОЛАМ ЯКЕСТ.

«
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Низом бояд            
таѓйир ёбад

- Метавонед чанд омилеро ном 
баред, ки ба пешрафти илмҳои 
дақиқ дар кишвар, яъне физика 
ва математика мусоидат намо-
янд?

- Якум, таълими математи-
ка дар мактаби миёна бояд ба 
дараҷаи баланд бошад. Дуюм, 
таълими математика дар фа-
култаҳои равияи риёзӣ дуруст 
ба роҳ монда шавад. Интихоби 
аспирантон, докторантон ва 
мавзуҳои онҳо набояд рӯякӣ 
бошад. Онҳое бояд қабул карда 
шаванд, ки дониши кофӣ до-
ранд ва дар ҳамин соҳа мута-
хассис шудан мехоҳанд. Инҳо 
метавонанд дар давлати худ баъд 
дигаронро тарбият намоянд, 
фанни худро ба дигарон омӯ-
зонанд, он вақт мутахассис ба 
камол мерасад. 

- Барои ин замина мавҷуд аст?
- Қариб 15 соли охир низоми 

таълимии кредитӣ ҷорӣ шуда-
аст. Русия, Белорус, Қазоқи-
стон аз ин низом рӯ гардонданд. 
Ҳозир ба муаллимони мо ҳам 
иҷозат дода шуд, ки ба тариқи 
пештара, яъне анъанавӣ аз до-
нишҷӯён имтиҳон қабул карда 
шавад. Умуман, аз ин система 
бояд даст кашид. Фоида надо-
рад. Маҳз ҳамин низом боиси 
ақибмондагии мо хоҳад шуд. 
Бояд ба низомӣ қаблӣ баргар-
дем. Ман ҳама вақт ҷонибдо-
ри низоми таълими анъанавӣ, 
яъне классикӣ ҳастам. Зимнан, 
ҷонибидори рушди технология 
ҳастам. Вақте ки шумо бо до-
нишҷӯ рӯ ба рӯ гап мезанед, дарк 
мекунед, ки ӯ дар ботинаш чӣ 
дорад. Мисол медиҳед ва меби-
нед, ки чӣ тавр кор карда мета-
вонад. Бовар ҳосил мекунед, ки 
дониш дорад ё не. Баъд, касе аз 
шумо намеранҷад. Принсипи 
адолат риоя мешавад. 

- Аз нигоҳи шумо, кӣ матема-
тики ҳақиқӣ шуда метавонад?

- Нафаре, ки табиатан ба ин 
фан меҳр ва завқ дорад. Дониши 
математикаро пайваста сайқал 
диҳад. Он вақт ба як дараҷаи му-
айян расида метавонад. Шахсе, 
ки лаёқат надорад, салиқа на-
дорад, дар факултет мехонад, 
аммо тамом мекунад, чӣ гуна ӯ 
мутахассис буда метавонад ё ба 
насли наврас дониш медиҳад?

Мо оҳиста-оҳиста ба стан-
дартҳои пешатара бармегар-
дем. Бинобар ин, шумораи 
соатҳои фанни ихтисос, яъне 
табиӣ-техникӣ дар ҳошияи 
“Бистсолаи омӯзиш ва рушди 
фанҳои дақиқ” бояд ақаллан 50-
75 фоизро ташкил диҳад. Агар 
чунин нест, оянда мутахассис 
тайёр карда наметавонем. 

Аз ректорӣ то 
парлумон

- Шумо замоне ректори До-
нишгоҳи давлатии Хоруғ низ бу-
дед. Фаъолият дар ин донишгоҳ 
чӣ гуна буд? 

- Давоми 7 сол ректори до-
нишгоҳ будам. Соли 1998 вақте 
ки Сарвари давлат маро ба ин 
донишгоҳ ректор таъин на-
муданд, ҳамагӣ 1500 донишҷӯ 
дошт. Дар давоми 7 сол тавони-
стем теъдоди донишҷӯёнро ба 
3500 нафар расонем. Факултаву 
ихтисосҳои нав боз кардем. Ро-
сти гап, дар ибтидои фаъолия-

там мушкилот зиёд буд. Маоши 
муаллимон ниҳоят кам, баробар 
ба як халта орд буд. Муаллимон 
ҳамагӣ 15-17 сомонӣ ва ректор 
22 сомонӣ маош мегирифт. Як 
халта орд ҳам 16 то 20 сомонӣ 
буд. Ин масъаларо дар колле-
гияи Вазорати маориф бардо-
штам ва он зуд ҳалли худро пай-
до кард. Ҷаноби Олӣ хеле хуб 
дастгирӣ карданд. Ин масъа-
ларо аз ҳисоби маблағи шарт-
номаи таҳсили донишҷӯён ҳал 
кардем. Яъне, иҷозат доданд, 
ки маблағи шартномаи таҳсил 
ҳамчун маоши омӯзгорон исти-
фода карда шавад. Дар натиҷа 
маоши омӯзгорони донишгоҳ 
якбора баланд шуд. Масъулият 
ва сифати таълим ҳам бештар 
гардид. Агар ин дастгириҳо аз 
марказ намешуданд, хавфи аз 
байн рафтани донишгоҳ ба ми-
ён меомад. 

- Замони фаъолият, махсусан 
дар парлумон бо бисёриҳо ҳам-
нишин, ҳамкор будед. Ба хориҷ 
ҳам сафарҳои зиёд доштед. Аз он 
замон чӣ хотирот доред?

- Дар парлумон, агар эҷод-
кор набошед, кор дуруст пеш 
намеравад. Худро хушбахт эҳ-
сос менамоям, ки бо Маҳмад-
саид Убайдуллоев, Шукурҷон 
Зуҳуров, Хайринисо Юсуфӣ, 

Марҳабо Ҷабборӣ барин ин-
сонҳо кор кардам. Куратори ма-
ориф ва масъалаҳои ҷамъиятӣ 
будам. Бештар бо олимон кор 
мекардам. Бароям бо онҳо кор 
кардан ҳам осон ва ҳам ифтихор 
буд. Бисёр масъалаҳоро якҷо 
дида мебаромадем. Сафарҳои 
зиёде доштем, қонунҳои ди-
гар кишварҳоро омӯхта, ба-
рои такмили қонунгузории 
худамон истифода кардем. Ин 
ҳам монанд ба кори илмӣ аст. 
Зеро пайваста талошу такопӯ 
мехоҳад. Қариб 18 қонунро дар 
давраи фаъолият якҷо бо куми-
таҳои сарпараст таҳия кардем. 

- Солҳо дар мартабаҳои гуно-

гун фаъолият кардед. Хешро дар 
куҷо дарёфтед?

- Албатта, дар таълиму та-
дрис ва фаъолият дар муасси-
саҳои олӣ. 

Ситораи Иттињод

- Ба наздикӣ барандаи ҷо-
изаи «Ситораҳои иттиҳод»-и 
ИДМ шудед. Аслан, ҷоизаи 
мазкур ҳамасола ба намоянда-
гони давлатҳои Иттиҳод барои 
дастовардҳои назаррас дар соҳаи 
фаъолияти башардӯстона, ки 
ба сатҳи дастовардҳои ҷаҳонӣ 
мувофиқанд ва дар рушди ҳар 
як кишвари узви ИДМ ва дар 
маҷмуъ дар Иттиҳод саҳм гу-
зоштаанд, дода мешавад. Ит-
минон доштед, ки ба ин ҷоизаи 
байналмилалӣ сазовор мегардед? 
Умуман, кадом дастоварди шумо 
мавриди таваҷҷуҳ қарор гирифт? 

- Рости гап, бештари корҳо-
ям дар маҷаллаҳои хориҷӣ ба 
чоп расидаанд. Дастоварди 
асосии ман, ки барои гириф-
тани ҷоиза сабаб шуд, таҳқиқо-
ти ахирам аст. Дар назарияи 
функсияҳои комплексӣ ҳанго-
ми наздиккунии функсияҳои 
комплексӣ ба воситаи полином 
беҳтарин натиҷаҳоеро гириф-
там, ки ин натиҷаҳо давоми 

корҳои Сергей Михайлович 
ва Андрей Колмровский мебо-
шанд. Масалан, барои мо маъ-
лум аст, ки дар солҳои 60-ум 
Владимир Тихомиров, Сергей 
Стечкин, Сергей Никовский 
масъалаҳои муҳимтарини на-
здиккунии функсияҳои дав-
риро муайян карданд. Барои 
функсиҳои комплексие, ки 
соҳа ниҳоят мушкил аст ва ху-
ди структураи функсия мушкил 
аст, наздиккунии он ба воистаи 
функсияҳои касрӣ ё ин ки ба 
воситаи функсияҳои бефосила 
ниҳоят мушкил аст. Ман му-
айян карда тавонистам, ки як 
намуди функсия - аналитикӣ 

дар давраи воҳидӣ ҳастанд, ба 
воситаи палмалонҳо наздикша-
вии беҳтаринро пайдо кардан 
имкон дорад. 

Муваффақияти асосӣ дар он 
аст, ки натиҷаҳоро ба ҳамвории 
комплексӣ гузаронидам. Ин 
натиҷа дар ду шумораи маҷал-
лаи Академияи илмҳои Русия 
бидуни навбат ба чоп расид. Ҳа-
маи инро исбот кардам. Чандин 
мактуб ҳам гирифтам, ки оли-
мони ҷаҳон таклифи баромад 
кардан дар ҳамоишҳои байнал-
милалӣ доранд. Мехоҳанд, ки 
роҳи ҳалро нишон диҳам. 

- Таҷрибаи аввал аст, ки шумо 
дар ин самт кор кардаед?

- Бале, дар Тоҷикистон бори 
аввал аст. Ин мактаби илмии 
Андрей Колмогоров мебошад. 
Онҳое кор карда метавонанд, 
ки дар ҳамин мактаби илмӣ 
тарбия ёфтаанд. Ман давом-
диҳанди ҳамин мактаб ҳастаму 
пажуҳиш гузаронидам. 

Аз чизе афсӯс 
намехӯрам

- Ҳаёт ва муваффақияти ка-
дом олими математика бароятон 
омӯзанда ва намунаи пайравӣ 
буд?

- Исаак Шёнберг - асосгузо-

ри назарияи математика. Ӯ аз 
амрикост. Инженер - риёзидон 
буд. Майдонро васеъ монд, то 
тамоми риёзидонҳо ворид ша-
ванд. Математика - ин таърих 
ё филологияи як миллат нест. 
Математика илмест, ки фарқ 
надорад аз кадом миллат ҳастӣ, 
муҳим, дастовард дошта бошӣ, 
масъалаҳои мураккаби риёзи-
ро ҳал кунӣ ва эътироф шавӣ. 
Забони математика дар тамоми 
олам якест. 

- Аслан, муваффақияти шумо 
дар чист, то ба дигарон намунаи 
омӯзишу пайравӣ бошад?

- Пайваста ва шабонарӯзӣ 
кор кардан аст. Чун муаллим 
ҳастам, бояд шогирд тарбия 
кунам. Ин заҳмати шабонарӯзӣ 
аст. 

- Дар зиндагӣ шиор доред?
- Бале, ростқавлу ростгӯ бу-

дан.
- Дӯсте, ки дар ғаму шодӣ 

паҳлуятон буд...
- Ҳамсарам. 
- Дар бораи оилаатон чанд 

сухан мегуфтед. Фарзандон чӣ 
шуғл доранд? 

- Ду писару ду духтар до-
рам. Ду фарзанди калонам, ки 
аз ҳамсари марҳумам ҳастанд, 
иқтисодчӣ мебошанд. Дуи 
дигар, ки аз ҳамсари феълиам 
ҳастанд, мактабхон: яке дар 
синфи 9 ва дигаре дар синфи 5 
мехонанд.

- Бархе вақти холиро ба тамо-
шои телевизион, хондани китоб, 
сайругашт ва ғайра сарф меку-
нанд. Шуғли дӯстдоштаатон?

- Сайругашт дар гулбоғҳои 
Душанбе. Аз ин ҳаловат меба-
рам. 

- Вақтро чӣ гуна истифода 
мебаред?

- Бо мутолиаи пайваста. Ам-
мо як режими муқаррарӣ дорам. 
Соати 10-и шаб хоб меравам ва 
соати 4-и субҳ бедор мешавам. 
Як соат сайругашт карда, баъд 
ноништа мекунам. Агар дарс 
надошта бошам ё маҷлис на-
бошад, то соати 12 кор мекунам. 
Фарзандҳо дар мактаби миё-
на мехонанд, зиёдтар ба онҳо 
диққат медиҳам. Дар тадриса-
шон саҳм мегирам...

- Насиҳате, ки аз падару мо-
дар шунидед.

- Назари неку дасти хайр бо-
яд дошт.

- Насиҳате, ки ба фарзандон 
доред.

- Ростқавл бошанд ва дониш 
омӯзанд. 

- Кӣ сазовори некист?
- Оне, ки худ расми некӣ кар-

дан медонад.  
- Аз чӣ парҳез бояд кард? 
- Дурӯғгӯӣ.  
- Аз чӣ афсӯс мехӯред?
- Рости гап, аз ҳеҷ чиз...

Мусоҳиб:
Усмон РАҲИМЗОДА

Академик Мирганд Шаҳбозов:

ТАЃЙИР БОЯД ДОД!
кредитӣ то тарбияи математикҳои ҷаҳонӣ

Ҳангоми мусоҳиба бо академик Мирганд Шаҳбозов
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 ► Бӯстонсаро (дача) 
дар деҳаи Дарёбод, 
ҷамоати деҳоти 
Зайнабобод, ноҳияи 
Рӯдакӣ. Иборат аз 6 
сотих замин. Бинои 
истиқоматӣ иборат аз 
таҳхона, пешайвон, ду 
ҳуҷраи истиқоматӣ, 
ошхона. Шиносномаи 
техникӣ ва дигар 
ҳуҷҷатҳои зарурӣ 
дорад. Нарх 
шартномавӣ. Тел: 918-
73-40-10.

 ► Ширкати “Ариана 
Туннел Садд” 
кормандони зеринро 
дар НБО-и “Роғун” ба 
кор даъват менамояд: 
коргари қаторӣ, 
ронандаи миксер, 
ронандаи мошини 
боркаш, ронандаи 
мехлопата, ронандаи 
булдозер-экскватор. 
Маош шартномавӣ. 
Тел: 989-99-14-09, 989-
99-14-33, 989-99-13-
10, 989-99-13-51. 

 ► Дар Литсейи 
хусусии “Эҳсон”-и 
ноҳияи Сино омӯзгор 
аз фанни математика, 
забони модарӣ, забони 
русӣ, англисӣ ва синфи 
ибтидоӣ лозим аст. 
Собиқаи корӣ на 
камтар аз 5 сол ва 
маъмулоти олӣ дошта 
бошад. Музди кор 
шартномавӣ. Тел: 981-
08-16-54, 988-22-44-
54. 

 ► Дар сехи 
сангтарошӣ коргар 
лозим аст. Маош аз 
1000 сомон оғоз 
мешавад: Тел: 94-94-
11-111.

 ► Дарсҳои иловагӣ 
барои синфҳои аз 1 то 
4. Тел: 987-53-45-75. 

 ► Х о л о д и л н и к ҳ о , 
к о н д и т с и о н е р ҳ о , 
т е л е в и з о р ҳ о , 
қолинҳо ва мебел. 
Тел: 987-83-83-25, 
905-10-27-31.

 ► Ш а ҳ о д а т н о м а и 
соҳибкори инфиродӣ ба 
номи Муминов Закир 
Мирзоевич, РЯМ: 
0330068640, РМА: 
035192952, ки онро 
Нозироти андози 
ноҳияи Шоҳмансур 
14.04 соли 2008 
додааст, бинобар гум 
шудан, беэътибор 
дониста шавад.

 ► Аттестати хатми 
синфи ёздаҳуми АТ 
№002105-и гумшуда, ки 
онро муассисаи 
таҳсилоти миёнаи 
умумии №38-и ноҳияи 
Фирдавсӣ 19.06 соли 
1996 ба Зиёева 
П а р в и н а 
Б а х р и т д и н о в н а 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Аттестати хатми 
синфи ёздаҳуми Т-АТУ 
№0255035-и гумшуда, 
ки онро муассисаи 
таҳсилоти миёнаи 
умумии №12-и ноҳияи 
И. Сомонӣ соли  2016 
ба Раҳмонзода Насим 
Саидмурод додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Ш а ҳ о д а т н о м а и 
соҳибкори инфиродӣ ба 
номи Мансуров 
А к м а л д ж о н 
Хушвахтович, РМА: 
025248646, ки онро 
Нозироти андози 
ноҳияи И. Сомонӣ 
додааст, бинобар гум 
шудан, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Ш и н о с н о м а и 
шаҳрвандӣ бо силсилаи 
А5250675-и гумшуда, 
ки онро ШКД-и ноҳияи 
Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ 
11.06 соли 2009 ба 
Насимова Манижа 
А б д у л а м и д о в н а 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Шаҳодатнома дар 
бораи бақайдгирии 
давлатӣ №0196708, 
№23030 аз 12-уми 
феврали соли 2020 бо 
суроғаи шаҳри 
Душанбе, ноҳияи 
Фирдавсӣ, кӯчаи а.
Канори 1/2 ба номи 
Салимова Шамсия 
Нуровна, бинобар гум 
шудан, беэътибор 

дониста шавад. 

 ► Корти гурезагӣ А 
№0009597-и гумшуда, 
ки онро ВКД ҶТ 16.06 
соли 2016 ба Ҳабиба 
Исҳоқ Алӣ додааст, 
беэътибор дониста 
шавад.

 ► Корти гурезагӣ А 
№0009002-и гумшуда, 
ки онро ВКД ҶТ 26.03 
соли 2016 ба Мусохон 
Ҳусайн Алӣ додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Шартномаи хариду 
фурӯши ҳиссаи хонаи 
истиқоматӣ бо реестри 
№6Д-45-и гумшуда, ки 
онро Сарнотариуси 
давлатии Идораи 
дуюми нотариалии 
давлатии шаҳри 
Душанбе 26-уми 
декабри соли 1986 бо 
суроғаи шаҳри 
Душанбе, ноҳияи 
Фирдавсӣ, гузаргоҳи 
8-уми кӯчаи 40-солагии 
Тоҷикистон, хонаи 8 ба 
Хамдамов Восе 
Урдибаевич додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Ш и н о с н о м а и 
техникӣ бо суроғаи 
шаҳри Душанбе, ноҳияи 
Сино, гузаргоҳи якуми 
кӯчаи Ломоносов, хонаи 
22 ба номи Саматова 
Саида Бахриевна, 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Ш и н о с н о м а и 
техникӣ бо суроғаи 
шаҳри Душанбе, ноҳияи 
И. Сомонӣ, кӯчаи 
Нодира 35, ҳуҷраи 7 ба 
номи Бурҳонов Усмон, 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Ш и н о с н о м а и 
шаҳрвандӣ бо силсилаи 
А00981764, ки онро 
ШВКД-1 дар ноҳияи 
Фирдавсӣ 11.07 соли 
2017, билети ҳарбӣ 
№АА 109008, ки онро 
Комиссариати ҳарбии 
ноҳияи Фирдавсӣ соли 
2012, шаҳодатномаи 
ронандагӣ №077390, ки 
онро БДА-и ҷумҳуриявӣ 
12.09 соли 2011 ба 
Раҳмонов Темурхон 
Камолович додааст, 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шаванд. 

 ► Патенти соҳибкори 
инфиродӣ ба номи 
А б д у к а р и м о в а 
Сафармо Гуламовна 
№0293482, РЯМ 
3330334485, ки онро 
Нозироти андози 
ноҳияи Ҷ. Балхӣ 31.05 
соли 2017 додааст, 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Аттестати хатми 
синфи нуҳуми 
№609240-и гумшуда, ки 
онро муассисаи 
таҳсилоти миёнаи 

умумии №25-и ноҳияи 
Сино 11.06 соли 1991 
ба Умаров Шокир 
Т у х т а м у р о д о в и ч 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Патенти соҳибкори 
инфиродӣ ба номи 
Сафаров Беҳрузҷон 
Фирузҷонович, РЯМ: 
0331378942, РМА: 
037555951, ки онро 
Нозироти андози 
ноҳияи Фирдавсӣ 
додааст, бинобар гум 
шудан, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Билети ҳарбии НС 
№2660449, ба номи 
Саидов Нозирҷон 
Анварович, аз 20.11 
соли 1981, ки онро 
Комиссариати ҳарбии 
ноҳияи Мир Саид Алии 
Ҳамадонӣ (собиқ 
Московский) додааст, 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Шартномаи хариду 
фурӯши квартира таҳти 
феҳрести 8Д-2534 аз 
20.05 соли 1998, ки аз 
тарафи Идораи 

нотариалии давлатии 
ноҳияи Фрунзеи шаҳри 
Душанбе бо суроғаи 
шаҳри Душанбе, кӯчаи 
А. Навоӣ, хонаи 17/1, 
ҳуҷраи 73 ва 
шиносномаи техникии 
хонаи зикргардида, ки 
ба Хабибулоева Аслби 
Нематуллоевна дода 
шудааст, бинобар гум 
шудан, беэътибор 
дониста шаванд. 

 ► Ш а ҳ о д а т н о м а и 
соҳибкори инфиродӣ ба 
номи Эсаналиев 
Абдумалик, РМА: 
125572579, ки онро 
Нозироти андози 
ноҳияи Рӯдакӣ додааст, 
беэътибор дониста 
шавад.

 ► Дипломи ТС 
№0037028 бо рақами 
қайди № 86-и гумшуда, 
ки онро РТСУ 28.08 
соли 2003 ба Эргашев 
Алиджон Хакимжонович 
додааст, беэътибор 
дониста шавад.

 ► Аттестати хатми 
синфи ёздаҳуми АБ 
№255183-и гумшуда, ки 
онро Литсейи №53-и ба 
номи М. Маҳмудоваи 
шаҳри Душанбе соли 
2001 ба Орифов 
М у ҳ а м м а д н а б и 
А с л а м д ж о н о в и ч 
додааст, беэътибор 
дониста шавад.

 ► ҶДММ “Парвози 
Шоҳин" №0281824, 
РЯМ: 0110025997, РМА: 
0 1 0 1 0 2 1 9 8 , 
фаъолияташро қатъ 
менамояд. Ҳама арзу 
шикоят муддати ду моҳ 
қабул карда мешаванд. 

МЕФУРЎШАМ

НИЁЗ ДОРЕМ

ОМӮЗИШ

БАРЊАМ МЕХӮРАД

МЕХАРЕМ

ЭЪТИБОР НАДОРАД
ЭЪЛОН

Шаҳрвандони муҳтарам! Тибқи қарори Раиси шаҳори Душанбе 
№336 аз 7-уми июни соли 2021, аз санаи 20-уми июни соли 2022 
идомаи корҳои сохтмонӣ дар коллектори корезии ҷанубӣ оғоз 
мегардад ва кандани роҳҳои нақлиётӣ ва гузоштани қубурҳои 
корезии калонҳаҷм дар маҳаллаҳои Махсуми Акбар, Гулистон, 
Ҳалқаҷар, Лоҳутӣ, Деҳқонобод, Соҳибкорон, ҷамоати Гулистони 
(собиқ колхози Россия) ноҳияи Шоҳмансур оғоз гашта, ба самти 
ҷамоати “Ҳазрати Мавлоно” меравад. Бинобар ҳамин, роҳи 
ҳаракати нақлиёти мусофиркашонӣ ва боркашонӣ дар мавзеи 
кӯчаи Соҳибкорон баста гашта, ҳаракати тамоми нақлиёт бо роҳи 
алтернативӣ ба воситаи кӯчаҳои Деҳқонобод-2, Сайф Афардӣ ва 
Деҳқонобод-3 ба роҳ монда мешавад. 

РУҲАТОН ШОД БОД, ПАДАРҶОН!

22-июн  зодрӯзи падари бузургворам Аб-
дуҳомид Самадӣ аст. Он кас як умр мо фарзан-
донашонро дар руҳяи инсондӯстию муҳаббат 
ба дигарон тарбия менамуданд. Шукр, ки мо 
фарзандон аз падарам чунин хислатҳоро ба 
мерос гирифтем ва кӯшиш мекунем, ки дар 
зиндагӣ чунин бошем. Аммо нарасидани он 
касро дар ҳаёти худ ҳар дақиқаю ҳар соат эҳ-
сос мекунем. Зеро падарам шахси фарҳангӣ 
буданд. Солҳои дароз дар маҷаллаи Суди Олӣ, 
ҳамчунин ҳафтаномаи “Тоҷикистон” фаъо-
лият доштанду мардумро ба роҳи рост ҳидоят 

менамуданд. Руҳатон шоду хонаи охирататон обод бод, падар! 

Дуогӯ духтаратон Ф. САМАДӢ
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Барои зодагони бурҷи ҳамал айё-
ми начандон хуш фаро мерасад. Нақ-
шаҳое, ки кайҳо тарҳрезӣ карда 
будед, барбод мераванд. Аз нобарории 
кор ба ғазаб меоед, дилгир меша-
вед. Худро ба даст бигиреду навмед 
нашавед, ҳамагӣ пас аз чанд рӯз аз 
мушкилот мебароед. 

Пешравии корҳоятон рашку ҳа-
сади душманонро меорад. Эҳтиёт 
бошеду ба иғвогариҳо дода нашавед. 
Маблағи калоне, ки нимаи дуюми 
ҳафта ба даст меоред, имкони 
харидани ашёи кайҳо орзукарда-
атонро медиҳад. Нафарони муҷар-
радро айёми фараҳбахштарини 
ҳаёташон фаро мерасад. 

Ин ҳафта саврҳо дар маърази 
диққат қарор мегиранд, аз ин рӯ 
корҳоятонро бенуқсон анҷом диҳед. 
Дӯст ё ошнои наздикатон дар 
ҳаққатон гапу гапчаҳои таҳқи-
ромезеро паҳн мекунад, ки обрӯя-
тонро коста намуда метавонанд. 

Ин ҳафта ба сафари корӣ рафта-
натон эҳтимол дорад. Агар дониш ва 
маҳорати худро пурра ба кор баред, 
метавонед шартномаҳои муфиде 
бандед, ки даромади калон оварда ме-
тавонанд. Сешанбе дӯсти наздикатон 
қарзатонро бармегардонад. 

Ин ҳафта зодагони бурҷи ҷав-
зо бояд тамоми қувваашонро ба 
харҷ диҳанд, то обрӯяшонро аз 
даст надиҳанд. Вазъияте пеш ме-
ояд, ки ҳам ба ҳаёти шахсӣ ва ҳам 
ба касбу коратон таъсири манфӣ 
расонида метавонад. Барои ҳалли 
ин масъалаи ҳаётан муҳим ма-
блағ зарур мешавад. 

Айёми хубе барои амалӣ гашта-
ни нақшаю орзуҳоятон фаро ме-
расад. Ҳар кореро, ки оғоз кунед, бе 
ягон душворӣ пеш меравад. Миё-
наи ҳафта як дӯсти наздикатон 
сирреро бароятон мекушояд. Ба 
дӯстатон хиёнат накунед, ки пу-
шаймон мешавед. 

Ин ҳафта бароятон душвориҳои 
зиёдеро пеш меорад, вале бояд ба 
ҳама сахтиҳо тобовару бо сабру 
таҳаммул бошед, то мушкила-
тон ҳал шавад. Сешанбе сафари 
хизматӣ дар назар аст. Ҳангоми 
имзо гузоштан ба шартномаҳо бо-
диққат бошед. 

Ин ҳафта коратон чунон зиёд ме-
шавад, ки вақти сархорӣ намеёбед. 
Чанд корро якбора ба гардан наги-
ред, вагарна тамоми корҳоятон но-
тамом мемонад. Агар дар танҳоӣ аз 
ӯҳдаи ҳал кардани мушкилоти зин-
дагиатон набароед, аз дӯстонатон 
мадад пурсед. 

Ин ҳафта роҳбарият барои 
меҳнату фидокориҳое, ки барои фо-
идаи корхона карда будед, қадрдонӣ 
мекунад. Соҳиби мансаб гаштани 
бархе аз зодагони бурҷ имкон дорад. 
Нафарони муҷаррад фикри ояндаа-
шонро мекунанду ба зиндагии якранг 
ва танҳоӣ лаънат мехонанд. 

Ба тамоми рӯйдодҳое, ки дар 
атрофатон ба амал меоянд, аҳа-
мият диҳед, то ба доми фиреб наа-
фтед. Хавфи гум шудани ҳамёнатон 
дар назар аст, эҳтиёткору ҳушёр 
бошед. Саломатии далвҳоро ҳавои 
гарм каме ноҷур месозад. Дар айни 
гармии рӯз дар зери офтоб нагардед. 

Ин ҳафта намояндагони бурҷи 
сумбула танҳо дар бораи кор фикр 
мекунанду мушкилиҳои муҳими зин-
дагиро фаромӯш месозанд. Агар моҷа-
рои оилавиатонро дар гармиаш ҳал 
накунед, пушаймон мешавед.. Нимаи 
дуюми ҳафта сабабҳои муносибати 
сарди ошиқатон ошкор мегардад.

Ин ҳафта меҳнати софдилонае, 
ки дар коргоҳ кардаед, обрӯятон-
ро даҳчанд баланд мебардорад. Агар 
ками дигар кӯшиш кунед, вазифаи 
баландеро соҳиб хоҳед шуд. Аз макру 
хиёнати душманон эҳтиёт бошед.  
Ошиқ шуданатон  аз эҳтимол дур 
нест. 

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

Харбуза барои шахсоне, ки ба на-
муди зоҳирии худ таваҷҷуҳ доранд, 
беҳтарин даво ба ҳисоб меравад, зе-
ро дар таркиби он кремнийҳо мавҷу-
данд. Ин микроэлементҳо ҳолати 
пӯстро беҳтар намуда, оҷингҳои рӯй 
ва доначаҳои рихинакро бартараф 
мекунанд. Инчунин, дар таркиби хар-
буза моддаи «инозит»-ро ошкор на-
мудаанд, ки он мӯйи сарро пурқувват 
ва пурҷило менамояд. Шахсоне, ки 
мехоҳанд ҷавониашон тӯлонӣ бошад, 
бояд аз харбуза бештар истеъмол 
намоянд.

Далел.
Олимони Кореяи Ҷанубӣ аз меваи 

харбуза моддаи "ликопин"-ро ҷудо на-
мудаанд, ки ин модда ҷараёни пирша-
виро нигоҳ дошта, омоси манфии мағзи 
сарро бартараф менамояд.

Харбуза қобилияти аз организм бе-
рун намудани моеи зиёдатиро дорад 
ва ин маънои онро дорад, ки бо "селю-
лит" ва такшиншавии чарб мубориза 
мебарад.

Олимон харбузаро барои "стресс" да-
вои хуб медонанд. Ин аз он ферменти 
таркибие вобаста аст, ки диққатнокиро 
зиёд намуда, хастагиву хашмгинӣ ва 
мушкилиҳои бехобиро бартараф ме-
намояд. Инчунин, дар харбуза моддае 
мавҷуд аст, ки ҳормони хушбахтӣ, яъне 
"серотонин" ҳосил менамояд.

Барои кӣ истеъмоли харбуза мумкин 
нест?

Дар таркиби харбуза қанди зиёд 
мавҷуд аст ва аз ин сабаб ба беморони 
диабети қанд истеъмол намудани он 
тавсия дода намешавад. Аз меъёр зиёд 
истеъмол намудани харбуза ба вайрон-
шавии кори меъда оварда мерасонад.

Тавсия
 - Пӯчоқи харбуза барои табобати лат 

ва ҷои харошида истифода мешавад.

- Ҷои мулоими харбуза барои ниқо-
би рӯй хуб аст. Онро қимма намуда, 
ба муддати 10-15 дақиқа тунук ба рӯй 
гузоред.

- Тухми харбуза аз рӯи баъзе ақидаҳо 
"патенсия"-ро зиёд менамояд. Бо ин 
мақсад тухми хушкшудаи онро кӯфтаву 
хока карда, ба миқдори як қошуқчаи 
чойнӯшӣ дар як рӯз се маротиба истеъ-
мол намоед.

Интихоби дуруст
- Харбузаи пухта расида ҳама вақт 

бӯйи хуш дорад ва вазнинтар аст. Аз ин 
сабаб пеш аз харидан онро бӯй кашед. 
Дар хотир дошта бошед, ки дар ҳаро-
рати бештари гармии ҳаво бӯйи хуши 
харбуза низ зиёд мешавад. Барои он ки 
хато накунед, харбузаро дар ҳавои гарм 
харидорӣ намоед.

- Ҳангоми харбузаро бо ангушт задан 
садои паст дорад.

- Думчаи харбузаи пухтагӣ хушкшу-
датар буда, қисми нӯги болои он ту-
нуктар мешавад. Ҳар қадаре, ки пӯсти 
харбуза тунук бошад, ҳамон қадар он 
пухта расидааст.

ДАЛЕЛИ АҶИБ

ХАРБУЗАРО КӢ                  
БА “СУД” ДОД?

Шоҳи Фаронса Генрих IV харбу-
заро ба суд дода буд. Ин аз он сабаб 
буд, ки шоҳ дар яке аз маъракаҳо 
харбузаро истеъмол намуда, да-
рунрав мешавад. Зеро ӯ аз хӯрдани 
чунин меваи биҳиштӣ худдорӣ кар-
да натавониста буд. Дар натиҷа 
харбузаро барои «таҳқир намуда-
ни меъдаи шоҳ» гунаҳгор ҳисобида, 
дар яке аз майдонҳои шаҳри Па-
риж ба он "лаънат" хонданд.

С. МУРОДОВ

ХАРБУЗА 
- КАФОЛАТИ 
ЉАВОНӢ!

Олимони Амрико ва Ҷопон ба то-
загӣ ваксинае ихтироъ кардаанд, ки 
масъунияти баданро пурқувват наму-
да, барои аз байн бурдани варамҳои 
хатарноки саратонӣ мусоидат мена-
мояд. Дар ин бора сомонаи "Даракчӣ" 
иттилоъ медиҳад.

Бемории мазкурро то ин дам бо ки-
миётерапия, терапияи нур ва ҷарроҳӣ 
муолиҷа менамуданд, вале бо кашфи 
воксинаи нав имконият пайдо меша-
вад, ки организми инсон мустақилона 
ба муқобили ин беморӣ мубориза бур-
да, варамҳои хатарноки саратонирро аз 
байн бибарад.

Таҳқиқгарон мегӯянд, ки ваксинаи 
мазкур бо тамоми намудҳои бемории 
саратон мубориза бурда, таъсири хеле 
хуб мерасонад.

Доруи мазкур аллакай дар ҳайвонот 
озмуда шудааст. Дар натиҷаи озмоиш 
муайян шудааст, ки ваксинаи маз-
кур танҳо ба ҳуҷайраҳои "қотил" таъ-
сир расонида, масъулнияти баданро 
пурқувват месозад.

Айни ҳол ваксинаи нав дар беморо-
ни ихтиёрӣ озмуда хоҳад шуд ва агар 
ин даво натиҷаи хуб диҳад, ин дар тиби 
муосир инқилоби бузурге гашта, қутби 
навро дар табобати саратон боз меку-
над.

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

24-УМИ ИЮН

МАМАДАМОН АБДУЛЛОЕВ (1967), 55-солагии 
зодрўзи олими соњаи техника. Ходими шоистаи 
илми Тољикистон.

АЛЕКСАНДР ОЛШАНИТСКИЙ (1937), 85-солагии 
зодрўзи олими соњаи кишоварзї. Ходими шоистаи 
илми Тољикистон.

25-УМИ ИЮН

МИХАИЛ ДЮКОНОВ (1907-1954), 115-солагии 
зодрўзи доктори илмњои таърих, профессор.

АБДУСАМАД ЃАФФОРОВ (1947), 75-солагии 
зодрўзи доктори илми математика, профессор.

ХУДОЇ ШАРИФОВ (1937-2017), 85-солагии 
зодрўзи доктори илми филологї, профессор, 
Арбоби шоистаи илм ва техникаи Љумњурии 
Тољикистон.

УСМОН ОЛИМ - шоир, адиби вањдатсаро, 
Корманди шоистаи фарњанги Љумњурї.

26-УМИ ИЮН

МИРГАН ШАЊБОЗОВ (1952), 70-солагии 
зодрўзи доктори илмњои математикаю механика, 
профессор, академик. Арбоби шоистаи илми 
љумњурї.

АБДУРАЊИМ ИСРОИЛОВ (1967), 50-солагии 
зодрўзи олими соњаи иќтисод.

ОХУН САФАРОВ (1937), 85-солагии зодрўзи 
Журналисти хизматнишондодаи Тољикистон.

27-УМИ ИЮН

ТАМАРА ХЕГАЙ (1932), 90-солагии зодрўзи 
олими соњаи педагогика.

НИКОЛАЙ БОЛАКИН (1922), 100-солагии зодрўзи 
иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї, Ќањрамони 
Иттифоќи Советї.

28-УМИ ИЮН

ЉУМЪАХОНИ АЛАМЇ (1962), 60-солагии зодрўзи 
доктори илми филологї, профессор.

РАЪНОИ САФАРЗОД (1942), 80-солагии зодрўзи 
шоир, барандаи Љоизаи адабии ба номи Зуфархон 
Љавњарї.

АБДУРАУФ ЮСУФОВ (1967), 55-солагии зодрўзи 
олими соњаи кишоварзї.

29-УМИ ИЮН

МУРОД БОЗОРОВ (1957), 65-солагии зодрўзи 
доктори илмњои бойторї, профессор.

НОРБИБЇ НЕЪМАТОВА (1947), 75-солагии 
зодрўзи олими соњаи биология.

30-ЮМИ ИЮН

СОДИЌИ ЗАВЌЇ (1967), 55-солагии зодрўзи 
нависанда, дорандаи медали «Шуљоат», 
интернатсионалист.

НАСРИДДИН НУРИДДИНОВ (1952), 70-солагии 
зодрўзи актёр, Њунарпешаи шоистаи Тољикистон.

ЊАЛИМАХОН СУЛАЙМОНОВА (1907-1993), 
115-солагии зодрўзи пахтакор, Ќањрамони Мењнати 
Сотсиалистї.

Тањияи С. ГУЛОВ, Н. БАЊРУЛЛО,
кормандони Китобхонаи 

миллии Тољикистон

Тақвими

ТОЉИКИСТОН

14 ФАРҲАНГ

Таҳия шудани моноспектакли 
“Шаби танҳоӣ” дар саҳнаи Теа-
три давлатии ҷавонони Тоҷики-
стон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов 
дар иҷрои актрисаи бомаҳорат 
Моҳпайкар Ёрова падидаи ҳаёти 
фарҳангии кишвар ба ҳисоб мера-
вад, зеро ин намоиш ба бонувони 
тоҷик паёми муҳиме дорад...

Шаби танњоии як зан

“Шаби танҳоӣ” дар асл шаби 
танҳоии як зани хиёнатдида аст. Ӯ 
ҳанӯз дар камолу ҷамоли шукуфоӣ қа-
рор дорад, вале шавҳараш асири “гар-
дандарози борикмиён”-и ҷавон шуда, 
ба думболи ӯ афтодааст. Ин рафтори 
шавҳар занро, ки худаш актриса аст, 
ба шӯр меорад. “Мағз-мағзи устухо-
наш” месӯзад, дар мегирад. Дар ин як 
шаби танҳоӣ зиндагӣ аз пеши чашмаш 
чун навори кино мегузарад. Ба ёд ме-
орад ба дом афтодани худро. Шавҳар, 
ки аллакай ҳунарманди машҳур аст, бо 
баҳонаи истеъдодашро сайқал додан 
ва аз ӯ ситораи ҳунар сохтан ӯро ба 
дом меафтонад. 

Вале ин актриса шавҳарашро дӯст 
медорад. Ба ӯ содиқ аст, боре ҳам 
нисбаташ бевафоӣ накардааст. Би-
нобар ин, хиёнати шавҳарро ҳамчун 
таҳқир ба шаъну шарафаш, ба ному-
саш, ба шахсияташ қабул мекунад. Ӯ 
дардманд аст, гирифтор аст, месӯзад...

Дар ин шаби танҳоӣ аз сари ӯ даҳҳо 
фикр мегузаранд: маъшуқаи шавҳа-
рашро байни издиҳом шарманда ку-
над, шавҳарашро беобрӯ созад, ошиқи 
ҷавон пайдо карда, кайфу сафо кунад 
чӣ... ё беҳтар аст, худашро кушад?...

Вале бо вуҷуди ин, ӯ худро медорад. 
Шаънашро паст намезанад. Ба думбо-
ли ошиқи ҷавон намеравад, худашро 

ҳам қурбон намекунад. Балки ба ху-
лоса меояд, ки шикаст нахӯрад ва ба 
худаш мегӯяд: “Мард бош, бону! Санг 
бош, бону!...”, то қурбони манфиатҳо, 
дасисаҳо, хиёнатҳо... нашавӣ...

Бардошт аз намоиш

Ин намоиш ба қалами драматур-
ги тоҷик Ғаюр Ашӯр тааллуқ дорад. 
Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, 
Барандаи ҷоизаи давлатии ба номи 
Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ Мирзоватан Ми-
ров онро ба саҳна гузоштааст. Шеваи 
басаҳнагузории “Шаби танҳоӣ” хеле 
сода аст. Намоиш декоратсияи зиёд 
надорад. Як актриса, як курсӣ ва як 
пора остин намоишро ба вуҷуд овар-
даанд.

Актриса Моҳпайкар Ёрова бошад, 
ин нақшро бо маҳорати баланд иҷро 
мекунад. Ӯ ҳолати руҳиву равонии 
як зани таҳқиршударо хеле моҳиро-
на ифода кардааст. Зани офаридаи 
Моҳпайкар бо вуҷуди он ки дарун-да-
рун месӯзад, мубориз аст. Шикаст хӯр-
дан намехоҳад. Барои шаъну шараф ва 
эътибораш ғам мехӯрад.     

Ин намоиш 2 нуктаи ҷолиб дорад: 
1. Ба бонувон паём дорад. Паёми на-

моиш ба бонувони азиятдида, таҳқир-
шуда, дар зери фишору озору азиятбуда 
он аст, ки дар зиндагӣ мубориз бошанд, 
қурбон нашаванд. Шаъну шараф ва но-
мусу эътиборашонро зери по накунанд, 
мард бошанд, санг бошанд, ғаюру ҷасур 
бошанд, руҳафтода нашаванд. Паёми 
ин намоиш дар охир хеле равшан инъикос 
шудааст. 

2. Симои зани тоҷик дар намоиш хеле 
барҷаста нишон дода шудааст. Бо вуҷу-
ди он, ки шавҳар ба ӯ хи

ёнат кардааст, то субҳ барои ӯ 
месӯзад, дуо мекунад, нафрат мехонад, 
аз баҳраш мегузарад, вале вақте ба сари 
шавҳараш бало меояд ва ӯро кормандони 
пулис бурданӣ мешаванд, ба шӯр меояд, 
“шавҳари маро куҷо мебаред?” гӯён, аз 
паси мошин медавад, то ӯро халос ку-
над. Ин корро фақат зани сабури тоҷик 
карда метавонад. 

“Шпаргалка” ба 
Кумитаи занон

Дар нахустнамоиши “Шаби 
танҳоӣ” чеҳраҳои шинохтаи кишвар, 
махсусан, бонувони фаъол ширкат 
доштанд. Пас аз намоиш бо чанде аз 
онҳо ҳамсуҳбат шудам. Ҳамагӣ ба ҳу-
нари актриса Моҳпайкар Ёрова қоил 
буданд ва пешниҳод мекарданд, ки ин 
намоиш ба занони кишвар ба таври 
васеъ нишон дода шавад. 

Ҳуқуқшинос Ойниҳол Бобоназа-
рова, ки солиёни зиёд боз мушкило-
ти занони тоҷикро пайгирӣ мекунад, 
мегӯяд: “Оид ба муносибати оиладорӣ 
аз ВАО, мизҳои мудаввар, барномаҳои 
давлатӣ ва ғайриҳукуматӣ, таҳлилҳои 
коршиносон ва ғайра огоҳем, аммо 
шумораи оилаҳое, ки проблема до-
ранд, сол аз сол зиёд шуда истодаанд. 
Дар ин моноспектакл танҳо яке аз са-
бабҳои коҳиш ёфтани фарҳанги оила-
дорӣ - хиёнати мард ва рашки зан ба 
намоиш гузошта шудааст. Ин намоиш 
бояд ба доираи васеъи занон нишон 
дода шавад. Зеро он руҳи шикастнопа-
зирро талқин ва оилаи солимро тарғиб 
мекунад”.

Журналист Ҳуринисо Ализода низ 
бар он аст, ки моноспектакли “Шаби 
танҳоӣ” дар саросари кишвар нишон 
дода шавад.

Аз ин гуфтаҳо, банда ба Кумитаи 
кор бо занон ва оилаи кишвар пеш-
ниҳод мекунам, ки сафари ҳунарии 
“Шаби танҳоӣ”-ро ба шаҳру навоҳии 
кишвар ташкил кунанд. Кош ин на-
моиш дар ноҳияҳо нишон дода шавад, 
зеро мушкилоти занон дар манотиқи 
кишвар бештар ба назар мерасад.

Як пешнињод ба 
Вазорати фарњанг 

Моҳпайкар Ёрова аз зумраи ҳу-
нармандони боистеъдоди тоҷик аст. 
Солиёни зиёдест, ки дар театру сина-
мо ҳунарнамоӣ мекунад ва ба қалби 
мухлисон кайҳо ошён гузоштааст. 
Тарғибгари ҳунари асил, дилсӯзи те-
атри миллӣ аст. Ғалат намекунам, агар 
бигӯям, ки дар байни актрисаҳо яке аз 
машҳуртаринҳост. Дар филмҳои хо-
риҷӣ нақш офарида, ҳунари тоҷикро 
ба ҷаҳониён муаррифӣ кардааст. Вале 
то имрӯз ягон унвони ҳунарӣ надорад. 
Бо нақшҳои сершумораш дар театру 
кино ӯ собит кардааст, ки арзандаи 
унвони “Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷи-
кистон” аст. 

Ба маъмурияти Театри давла-
тии ҷавонони Тоҷикистон ба номи 
М. Воҳидов ва Вазорати фарҳанги 
Тоҷикистон пешниҳод мекунам, ки 
Моҳпайкар Ёроваро барои гирифта-
ни унвоне, ки кайҳо ба он меарзад, 

МАРД БОШ, ЗАН!
Паёми Моҳпайкар Ёрова ба бонувони тоҷик ва 
пешниҳод ба Кумитаи занону Вазорати фарҳанг

пешбарӣ кунанд.
О. НОЗИР
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«Персеполис» 
шартномаашро 

бо футболбозони 
тољик ќатъ 
мекунад?

Дар хабар аст, ки клуби 
футболи эронии «Персе-
полис» шартномаашро бо 
футболбозони тољикистонї 
Вањдат Њаннонов  ва Ману-
чењр Сафаров ќатъ меку-
над. Дар ин бора вебгоњи 
sports.tj хабар додааст.

Ба навиштаи ин вебгоњ 
клуби эронї мехоњад, ки 
ќарордодашро бо ин бози-
гарон пеш аз муњлат ќатъ 
кунад. Эњтимол дорад, ки 
ин бозигарон бо даста му-
тобиќ нашудаанд ва намета-
вонанд дар њайати он бозии 
хуб нишон дињанд. «Њайати 
мураббиён мехоњанд, ки ин 
бозигаронро љавоб дињанд», 
- менависад ин манбаъ дар 
такя ба маълумоти расо-
нањои эронї.

Гуфта мешавад, ки фут-
болбозони тољик дар њайа-
ти ин даста моње 110 њазор 
доллар музд мегирифтаанд. 
Дар ин бора радиои «Садои 
Хуросон» хабар додааст. 
Журналистон гуфтаанд, 
ки ин маблаѓ дар муќоиса 
ба музди дигар легионерњо 
пули зиёде нест.

Футболбозони тољик дар 
аввали моњи ноябри соли 
гузашта ба дастаи «Персе-
полис» гузашта буданд ва 
то соли 2024 шартнома до-
штанд.

Вањдат Њаннонов ва Ма-
нучењр Сафаров дар њайати 
дастаи мунтахаби Тољики-
стон дар марњили гуруњии 
Љоми Осиё-2023 дар гуруњи 
F љойи аввалро гирифтанд 
ва соњиби роњхат ба даври 
финалии ин мусобиќа шу-
данд.

КУШТЇ ЉОМИ ТОЉИКИСТОН 

ЉУДО 

24-уми июн дар Минтаќаи 
марказї марњилаи гуруњии 
Љоми AFC-2022 оѓоз меша-
вад, ки дар ин мусобиќаи аз 
љињати нуфуз дуюми Осиё 
дастањои КМВА (Душанбе) 
ва Хуљанд (Хуљанд) ширкат 
мекунанд.

Дар гуруњи «Е» раќибони 
барандаи медали биринљии 
чемпионати Тољикистон 
дастаи Клуби марказии варзи-
ши артиши Душанбе дастањои 
«Суѓдиёна» (Ўзбекистон), 
«Олтин Асир» (Туркманистон) 
ва «Нефтчї» (Ќирѓизистон) 
хоњанд буд. Њамаи бозињо дар 
ин гуруњ дар Варзишгоњи мар-
казии Душанбе баргузор ме-
шаванд.

Д а р  г у р у њ и 
«F» ноибчемпи-
они Тољикистон 
«Хуљанд» барои 
роњхати ягона ба 
даври баъдї бо 
дастањои «Дор-
дой»-и Ќирѓизи-
стон ва барандаи 
Љоми Туркмани-
стон «Копетдоѓ» 
мубориза мебарад. 
Њамаи бозињои ин 
гуруњро Бишкек 
мизбонї мекунад.

Гуруњњои ѓолиб 
дар финали мин-
таќавї вомехўранд, 
ки ѓолиби он 100 ња-
зор доллар мегирад.

Дар гуруњи "Е" дар даври 
якум 24-уми июн «Суѓдиё-
на» (Ӯзбекистон) бо «Нефт-
чї» (Ќирѓизистон) ва «Олтин 
Асир» (Туркманистон) бо КМ-
ВА (Тољикистон), дар даври 
дуюм 27-уми июн «Нефтчї» 
бо «Олтин Асир», КМВА бо 
«Суѓдиёна», дар даври 3-юм 
30-юми июн «Суѓдиёна» бо 
«Олтин Асир», КМВА бо 
«Нефтчї» бозї мекунанд.

Дар гуруњи "F" дар даври 
якум 24-уми июн «Копетдоѓ» 
(Туркманистон) бо «Хуљанд» 
(Тољикистон), дар даври дуюм 
27-уми июн «Дордой» бо «Ко-
петдоѓ», дар даври 3-юм 30-
юми июн «Хуљанд» бо «Дор-
дой» вомехўранд.

КМВА ВА «ХУЉАНД» 
МУСОБИЌАРО ОЃОЗ МЕКУНАНД

МЕДАЛИ НУЌРА ВА БИРИНЉИИ 
ВАРЗИШГАРОНИ ТОЉИК АЗ БИШКЕК

ЌУРЪАКАШИИ ДАВРИ 
ЊАШТЯКФИНАЛ БАРГУЗОР ШУД

ШИРКАТИ СЕ ПАЊЛАВОНИ ТОЉИК 
ДАР ULAANBAATAR 
GRAND SLAM-2022

19-уми июн дар шањри 
Бишкеки Ќирѓизистон Чем-
пионати куштии Осиё миёни 
наврасон  (U-17) ва љавонон  
(U-23) дар намуди юнонї-
римї ва озод оѓоз шуд, ки 
дар он намояндагони Тољи-
кистон ширкат доранду алњол 
ду медал ба даст оварданд.

Тољикистонро дар куштии 
юнонї-римї байни наврасони 
то 17-сола Нодир Турсунзода 
(55кг), Њусейн Њасанов (60кг), 
Суннат Абдуллоев (65кг), Ан-
сор Рањматзода (92кг), Акрами 
Љањонгир (110кг), байни ља-
вонони то 23-сола Асламљон 
Азизов (55кг), Њабибљон Зуњу-
ров (77кг), дар куштии озод 
миёни наврасони то 17-сола Н. 
Рањимзода (60кг), Муњаммад-
фотењ Олимов (65кг), Муњам-
мадамин Абдуллоев (80кг), 
миёни љавонони то 23-сола 
Мустафо Ањмадов (70кг), Са-
идњасан Ашрафхонов (74кг), 
Сомон Икромов (79кг), Файз 
Файззода (97кг) намояндагї 
мекунанд.

Варзишгари тољик Њусейн 
Њасанов дар рўзи аввали раќо-
батњо, дар вазни -60кг медали 

биринљї ба даст овард. Ў му-
собиќаро аз даври чорякфинал 
оѓоз карда, аз намояндаи Эрон 
Абулфазл Миршакар маѓлуб 
шуд. Ў дар ќувваозмоии тасал-
лобахш бар варзишгари Коре-
яи Љанубї Њйук Сеомун ва дар 
ќувваозмої барои љойи сеюм 
бар намояндаи Туркманистон 
Шатлик Юнусов пирўз гардид.

Дар рўзи дуюм миёни на-
врасон (U-17) дар равияи 
юнонї-римї  варзишгари 
тољик Суннат Абдуллоев дар 
вазни -65кг љои дуюмро са-
зовор шуд. Суннат дар даври 
интихобї бар варзишгари Љо-
пон Какиру Сакаї, дар чоря-
кфинал бар намояндаи Турк-
манистон Какабай Какабаев, 
дар нимфинал бар варзишгари 
Кореяи Љанубї Тиёнг Квон 
пирўз шуда, ба финал баро-
мад, аммо дар даври нињої аз 
варзишгари мизбон Кутман 
Темирбеков маѓлуб гардида, 
љои дуюмро сазовор шуд.

Дар рўзи аввал Нодир Тур-
сунзода (55кг), Ансор Рањмат-
зода (92кг), Акрами Љањонгир 
(110кг) дар даврњои муќадда-
мотї аз њарифонашон шикаст 
хўрданд.

17-уми июн дар шањри Ду-
шанбе маросими ќуръака-
шии марњилаи асосии Љоми 
футболи Тољикистон-2022 
баргузор шуд.

Дар ќуръакашии бозињои 
даври њаштякфинали Љоми 
Тољикистон-2022, ки рўзњои 
6-ум ва 7-уми август баргузор 
мешаванд, намояндаи дастањои 
“Истиќлол” (Душанбе), КМ-
ВА (Душанбе), “Динамо” (Ду-
шанбе), “Регар-ТадАЗ” (Тур-
сунзода), “Кўктош” (Рўдакї), 
“Файзканд” (Восеъ), “Моњир” 
(Ёвон), “Равшан” (Кўлоб), 
“Њосилот” (Фархор), “Сарой-
камар” (Панљ), “Њулбук” (Во-
сеъ), “Хатлон” (Бохтар), “Рав-
шан” (Зафаробод), “Эсхата” 
(Хуљанд), “Истаравшан” (Ис-
таравшан), “Хуљанд” (Хуљанд) 
ширкат карданд.

Мисли соли гузашта бо-
зињои даври њаштякфинал ва 

чорякфинали Љоми Тољики-
стон аз як бозї ва нимфинал 
аз ду бозї (дар хона ва сафар) 
иборат мебошанд.

Бояд гуфт, ки барандаи Љо-
ми Тољикистон-2022 њуќуќи 
муаррифии кишвари моро дар 
Љоми Конфедератсияи футболи 
Осиё-2023/2024 ба даст меорад. 
Агар чемпион ё барандаи меда-
ли нуќраи Чемпионати Тољи-
кистон соњиби Љоми кишвар 
шавад, пас барандаи медали 
биринљии Лигаи олии Тољи-
кистон дар мавсими оянда дар 
Љоми КФО ширкат хоњад кард.

Дар њаштякфинал рўзњои 6 
ва 7-уми август “Истиќлол”  бо 
“Моњир”, “Равшан” (Кўлоб) 
бо “Равшан” (Зафаробод), 
“Эсхата” бо “Њосилот”, “Ре-
гар-ТадАЗ”бо КМВА, “Сарой-
камар” бо “Њулбук”, “Хатлон” 
бо “Истаравшан”, “Динамо” 
бо “Файзканд”, “Кўктош” бо 
“Хуљанд” бозї мекунанд.

Аз 24 то 26-уми июн му-
собиќаи байналмиалии 
Ulaanbaatar Grand Slam-2022 
сайри љањонии људоро идома 
медињад. Ин мусобиќа авва-
лин мусобиќаи системаи ин-
тихобии Бозињои олимпии Па-
риж-2024 ба њисоб меравад.

Дар Ulaanbaatar Grand 
Slam-2022 иштироки 270 вар-
зишгар (161 мард, 109 зан) аз 30 
кишвар дар назар аст. Љумњурии 
моро се нафар  - Сомон Мањ-
мадбеков, Бењрўз Хољазода (њар 
ду дар вазни -73кг) ва Амирљони 
Насимљон (-90кг) намояндагї 
мекунанд.

Варзишгарони мо Сомон ва 
Бењрўз рўзи дуюми мусобиќа 
(25-уми июн), Амирљони На-
симљон рўзи сеюм (26-уми июн) 
гӯштин мегиранд.

Ба ѓолибон дар баробари 
медал љоизапулї дар назар ги-
рифта шудааст. Ѓолиби њар вазн 
соњиби 5000 евро, барандаи ме-
дали нуќра соњиби 3000 евро ва 
барандаи медали биринљї соњи-
би 1500 евро мегардад.

ХАБАРЊОИ 
ТОЉИКИСТОН 

ВА ЉАЊОН
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Мушњои баинсоф

Пирамарде ҳангоми ба деҳа 
рафтанаш як халта мавизи ху-
дро дар хонаи ҳамсоя, ки он 
ҷо чор нафар донишҷӯдухтар 
мезистанд, амонат мемонад. 
Донишҷӯён ҳар бегоҳ аз мавиз 
кам–кам мехӯранду дар таги 
халта каме мавиз боқӣ мемонад. 
Баъди як моҳ пирамард омада 
халтаи мавизашро суроғ меку-
над. Духтарон халтаро баровар-
да мегӯянд:

-Бобоҷон, узри зиёд, хонаи 
мо муш пайдо кардааст.

Мӯйсафед даҳони халтаро 
кушода мегӯяд:

-Хайрият мушҳои боинсоф 
будаанд, камакак мавиз монда-
анд...

Забони дигар

Писарчаи 5-сола ба гап-
заниҳои додарчаи 2-солааш 
диққат дода мегӯяд:

- Оча, ҳамин додарам дар бе-
морхона иваз нашуда бошад?

Модар мепурсад:
- Барои чӣ?

Писарча дар ҷавоб:
-Ба фикрам тоҷик нест, ба 

кадом як забони дигар гап ме-
занад.

Васият

Мӯйсафеде баъди садама дар 
дами марг ба завҷааш васият 
мекунад:

-Занакҷон, зиёд ғам махӯр, 
боз ба шавҳар мебароӣ, ҳамааш 
хуб мешавад...

Пиразан мегӯяд:
-Эҳ мардак, мани кампирро 

дигар кӣ мегирад? Агар ҳамин 
садамаи фалокат ақаллан 20 сол 
қабл рух медод, шанс доштам.

Санг 

Марде ҳамроҳи писараш ба 
сари қабри хушдоманаш мера-
ванд. Писарак мепурсад:

-Дада, барои чӣ дар қабри 
бибиям ин қадар санги калон 
гузошта шудааст?

Падар дар ҷавоб:
-Барои он ки ба берун баро-

мада натавонад, бачем.

Љабрдида 

Дар толори суд аз ҷабрдида 
мепурсанд:

-Ҷабрдида, шумо ҳамин на-
фарро, ки мошинатонро дузди-
дааст, шинохтед?

Ҷабрдида дар ҷавоб:
-Рафиқ судя, баъд аз сухан-

ронии адвокати ин кас ман бо 
дилпурӣ гуфта наметавонам, ки 
мошин доштам ё не.

Конфет 

Марде ба мағоза даромада, ба 
фурӯшанда мегӯяд:

-Духтарак, ба ман як қуттӣ 
конфети нағз диҳед, вале қим-
мат набошад.

Фурӯшанда мепурсад:
-Шумо барои дӯстдоштаатон 

мехаред?
Мард мегӯяд:
-Не, барои духтур.
Фурӯшанда ин дафъа мегӯяд:
-Барои миннатдорӣ ё барои 

ниқор?

Таҳияи  
Нодира РАҶАБОВА

ШАКАРХАНД

РАССОМ НАСИБАРАССОМ НАСИБА

ХАБАРЊОИ 
ТОЉИКИСТОН 

ВА ЉАЊОН

ПУРСЕД, ЉАВОБ МЕДИЊАНД!

ДАРОМАДИ ТОЉИКИСТОН АЗ 
ФУРӮШИ БАРЌ АФЗОИШ ЁФТ 

Кишвари моро дар телевизион пайваста содиркунандаи 
барқ дар минтақа муаррифӣ мекунанд. Мехостем донем, ки 
барқи Тоҷикистонро кӣ мехарад? Ва мамлакат аз фурӯши 
барқ чӣ қадар фоида мегирад?

Саидмурод ШОЕВ,
ш. Кӯлоб

Воқеан, Тоҷикистон яке аз кишварҳои содиркунандаи 
барқ дар минтақа аст. Ахиран даромад аз фурӯши нерӯи барқ 
афзоиш ёфтааст. Афғонистон ва Ӯзбекистон аз харидорони 
асосии нерӯи барқи кишвар ном бурда мешаванд.

Дар давоми панҷ моҳи соли ҷорӣ ба буҷаи Тоҷикистон 
аз ҳисоби содироти нерӯи барқ беш аз 26 миллион доллар 
ворид шудааст. Дар ин бора дар маълумоти омори кишвар 
зикр шудааст. 

Ҳамин тариқ, аз моҳи январ то майи соли 2022 ҷумҳурӣ ба 
кишварҳои дигар ба маблағи беш аз 24 миллион доллар нерӯи 
барқ фурӯхтааст.

Ин рақамҳо нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 - 10% зиёдтар 
аст. Вазорати энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон тавзеҳ 
дод, ки аз аввали соли 2022 дар ҷумҳурӣ беш аз 8,4 миллиард 
кВт/соат нерӯи барқ тавлид шудааст. Ин назар ба соли гуза-
шта 3,5 фоиз зиёд аст. Беш аз 7,6 миллиард киловатт-соати 
ин ҳаҷм ба ГЭС-ҳо рост меояд.

Дар навбати худ истгоҳҳои гармидиҳӣ 805 миллион кило-
ватт-соат нерӯи барқ тавлид кардаанд. Дар ин навъи истеҳсо-
лот, ҳосилнокӣ нисбат ба ҳамин давраи соли 2021-ро 18,4% 
коҳиш ёфтааст.

Ахиран маълум шуд, ки Тоҷикистон содироти нерӯи барқи 
нерӯгоҳи "Роғун" ба Ӯзбекистонро оғоз мекунад. Намоянда-
гони ду давлат аллакай меморандуми дахлдор имзо кардаанд. 
Ҳоло Тоҷикистон бо ба кор андохтани агрегатҳои НОБ-и 
"Роғун" машғул аст. Содироти нерӯи барқ шартан аз тобистон 
оғоз мешавад.

 


