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Рўзнома зиёд, «Тољикистон» яктост!

ИТТИФОЌИ АБАДӢ

Гузориш аз сафари Президенти
Тоҷикистон ба Ӯзбекистон

ЊАСАНПАЊЛАВОН
Маҳрумият аз як 		
даст пеши роҳашро
гирифта натавонист

с.8

ПРОФЕССОР
МАЉИДОВ:
Бозгашт ба хати 		
арабӣ мардумро
бесавод мекунад

с.9

АМИНА МУЊАММАД:
Ҷанги Украина 		
қаҳтӣ меорад!

с.4

ХОВАЛИНГ
614 нафар дар Шигнов
тилло меҷӯянд

с.6

МУРОЉИАТ БА РАИСИ
ИСТАРАВШАН

Мазори Саидалӣ
Маъмурро обод кунед!

с.10

НАВГОНӢ
7 ихтирооти донишҷӯдухтари тоҷик

с.14

КАНЗИ ШИФО
Роҳҳои табобати		
"грибок"-и пой

с.12

ҲАФТАЕ, КИ ГУЗАШТ

2

№ 23 (1482) 2022

www.pressa.tj

ЊАЙАТИ МУШОВАРА

: ХАБАР МЕДИЊАД
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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
Мухтор БОҚИЗОДА,
шорењи сиёсї
Фазлиддин АСОЗОДА,
муҳаррири сомонаи Pressa.tj
Умед СУЛТОНОВ,
сањифабанд
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Њафтанома дар Вазорати
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
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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.
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Нигаронии Эмомалӣ Рањмон:

АЗ АФЗОИШИ АЊОЛИИ САЙЁРА
ТО МУШКИЛИ ОБИ НӮШОКӢ
Дар ҷаҳон тақрибан 2 млрд
нафар ба шабакаи таъмини
оби ошомидании бехатар дастрасӣ надоранд.
Дар ин бора Президенти
кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар
конфронси дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба
Даҳсолаи байналмилалии амал
"Об барои рушди устувор, 20182028" иброз дошт. Сарвари давлати тоҷикон ҳамчун далел, ки
талошҳои умумӣ ҳанӯз самараи дилхоҳ надодаанд, бархе
оморҳоро дар мавриди таъминот
бо обу беҳдошт зикр намуд.
"Зиёда аз 3,5 миллиард нафар аз хидматрасониҳои зарурии беҳдошт ва ҳудуди 2,3 млрд
нафар аз шароити одии гигиенӣ
бархӯрдор нестанд",- таъқид дошт Э. Раҳмон.
Дар баробари ин, ба гуфтаи
Эмомалӣ Раҳмон, ҳамасола қариб ним миллион нафар аз бе-

мориҳои сироятии марбут ба об
ба ҳалокат мерасанд.
"Дар робита ба ин метавон
гуфт, ки раванди иҷрои воқеии
ҳадафу вазифаҳои гузошташуда дар самти таъмин намудани
дастрасӣ ба оби ошомиданӣ ва
беҳдошт дар сатҳи зарурӣ қарор
надорад",- афзуд ӯ.
Президент дар хитоб ба
иштирокдорони конфронси
Душанбе дар масъалаи об изҳор
дошт, ки ин масъала бинобар
аҳамияти хос доштанаш бояд
ҳамеша чун масъалаи афзалиятнок боқӣ монад.
Ӯ ҳушдор дод, ки талабот ба
об дар оянда боз афзоиш хоҳад
ёфт. Аз ҷумла, зикр шуд, ки
тибқи арзёбии коршиносон,
дар соли 2050 шумораи аҳолии
курраи Замин эҳтимоли расидан
то 9 миллиард нафарро дорад,
ки албатта, боиси зиёдшавии
чандинкаратаи талабот ба об
хоҳад гардид.

ВУРУД БА РУСИЯ ОСОН МЕШАВАД АКАДЕМИК ШАЊБОЗОВ СОЊИБИ
Аз 14-уми июн Русия тамо- ва инчунин тариқи гузаргоҳҳои ЉОИЗАИ ИДМ ВА 2 МИЛЛИОН
ми маҳдудиятҳои COVID-19- баҳрӣ вориди Русия мешаванд,
ро барои вуруди хориҷиён лағв карда шаванд.
РУБЛ ШУД
тавассути ҳавопаймо бекор
Илова бар ин, ситоди фаврӣ
мекунад.

Бино ба иттилои “ТАСС”,
аъзои ситоди таъҷилӣ дар натиҷаи муҳокима ба қарор омаданд, ки аз 14-уми июни соли
2022 маҳдудиятҳои эпидемиологӣ барои вуруди шаҳрвандони хориҷие, ки тавассути ҳаво

тасмим гирифт, ки аз 14-уми
июн алоқаи роҳи оҳанро дар
хатсайрҳои Тошканд - Самара
ва Тошканд - Волгоград ҳафтае
як маротиба дар ҳар як масир
барқарор кунад. Маҳдудиятҳо
барои вуруди шаҳрвандони
Ӯзбекистон ба Русия тавассути
роҳи оҳан лағв мешаванд.

ХАБАРЊОИ

ТОЉИКИСТОН
ВА ЉАЊОН

Мирганд Шаҳбозов, академик ва олими риёзидони
тоҷик барандаи ҷоизаи «Ситораҳои иттиҳод»-и ИДМ шуд.

Ҷоизаи мазкур ҳамасола
ба намояндагони 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 гузоштаанд, дода мешавад. Маблағи ҷоиза 2 миллион рубл (32
276 доллар) мебошад.
Имсол барои дарёфти ҷоизаи олӣ 12 нафар аз 8 кишвар
номзад буданд. Бо қарори
доварон, ки ба ҳайати он ходимони барҷастаи фарҳангу

маориф аз тамоми кишварҳои
ИДМ шомил буданд, ҷоизаҳо
ба ҳашт довталаб дода шуданд.
Маросими ботантанаи супурдани ҷоизаҳо моҳи декабри
соли 2022 дар Тошканд дар доираи Форуми зиёиёни эҷодкор
ва илмӣ баргузор мешавад.
Мирганд Шаҳбозов аз олимони саршиноси риёзидони
Тоҷикистон дониста шуда,
қаблан муовини раиси парлумони Тоҷикистон буд. Ӯ соли
2015 ҷоизаи байналмилалии
«Top Springer Author 2015»-ро
низ соҳиб шудааст.
Дар гузашта донишмандони шинохтаи тоҷик, ба мисли
академикҳо Раҳим Масов ва
Пӯлод Бобоҷонов ҳам ин ҷоизаро соҳиб шуда буданд.

САРИ САБЗ
Петр СЕГРТ,
сармураббии Тими
миллии Тоҷикистон
- Мехоҳам бигӯям, ки давоми ду
ҳафта омода кардани як даста душвор
аст, вале мо умедворем, ки ба қисми
ниҳоии Ҷоми Осиё роҳхат мегирем.
Маҳз ҳамин мақсад назди даста гузошта шудааст.
- Ҳммм, ба мақсадатон эҳтиром
қоилему ана ҳамин шикоят карданатон аз фурсати танг умедвориятонро
духӯра намоиш дода истодааст.

Владимир МАЛАХОВ,
коршиноси масоили
муҳоҷират
- Тоҷикон як номи умумӣ барои
муҳоҷирон шудааст, ки мутаассифона,
аз таъсири нажодпарастӣ дар Русия
бармеояд ва сокинони кишвари мизбон
доир ба фарҳанги нафарони ба ватани
онҳо омада андеша намекунанд.
- Шояд барвақт андешидаву соҳиби фарҳангу тамаддуни куҳан будани
тоҷиконро фаҳмида бошанд ва барои
ҳамин худро бетафовут вонамуд мекунанд!

Барзу АБДУРАЗЗОҚОВ,
коргардони театри тоҷик
- Ман дар театри тоҷик кор накунам
ҳам, дар театри дигар кишварҳо кор
мекунам. Вақте чил соли ҳаётатон дар
театр мегузарад, аз бӯйи он мефаҳмед,
ки он оянда дорад ё на.
- Агар аз бӯй мефаҳмида бошед, ку як
бӯй кашида, гӯед, ки Театри опера ва
балет, Театри Лоҳутӣ, Театри ҷавонон
оянда доранд ё не?

ОШКОРО
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ИТТИФОЌИ АБАДӢ

МАВЌЕЪ

Гузориш аз сафари Президенти Тоҷикистон ба Ӯзбекистон
САФАРИ ПРЕЗИДЕНТИ
ТОҶИКИСТОН ЭМОМАЛӢ
РАҲМОН БА ӮЗБЕКИСТОН
ХЕ ЛЕ БОБАРОР АНҶОМ
ЁФТ. НУКТАИ МУҲИМИ ИН
САФАР ИМЗО ШУДАНИ САНА ДИ СТРАТЕГӢ - ЭЪЛОМИЯ Д АР БОРАИ ТА ҲКИМИ ДӮСТӢ ВА ИТТИФОҚИ
АБАДӢ БАЙНИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН ВА ҶУМҲУРИИ ӮЗБЕКИСТОН БУД...

ФАЗЛИДДИН АСОЗОДА

КӮДАК

Офаридаи нозуке, ки
таваҷҷуҳи бештар мехоҳад

ноҳияи Айнии Тоҷикистон ҳузур доштанд.
Дафтари матбуоти президенти Тоҷикистон менависад,
ки ду нерӯгоҳро мутахассисони ҳар ду кишвар бо иқтидори
умумии 320 МВт месозанд.
Бино ба иттилои дафтари
матбуотии раисҷумҳури Ӯзбекистон, ин нахустин тарҳи бузурги ҳамкориҳои дуҷонибаи
энергетикӣ аст.
- Нерӯгоҳи замонавии НБО
“Ёвон” бо иқтидори 140 мегаватт дар таъмини амнияти энергетикӣ, устувории
бахшҳои обу кишоварзии
кишварҳои мо нақши муҳим
хоҳад дошт,- менависад дафтари матбуотии Ӯзбекистон.
Арзиши тахминии НБО
“Ёвон” 282 миллион доллар
буда, аз он 700-800 миллион
кВт/соат нерӯи барқ тавлид
мешавад.
Лоиҳа иқтидори илмию
истеҳсолии соҳаро мустаҳкам
мекунад, ҳазорҳо хона ва корхонаҳои навро бо энергияи
«сабз» таъмин месозад.

1-уми июн Рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон буд,
ки гузашт. Мехостам ҳафтаи
гузашта, дар ин рӯзи барои худам ҳам таърихӣ, ки зодрӯзам
аст, дар бораи зиндагии кӯдакон ва ҳақу ҳуқуқи ин табақаи
дастнигар матлабе нависам.
Аммо худдорӣ кардам. Хостам
ин ҷашн гузарад ва бубинам,
ки кӣ ба дастгирии кӯдакон
садо баланд мекунад ва кӣ дар
бораи мушкилоти имрӯзаи
онҳо чизе мегӯяд.
Воқеан, мушоҳида намудам, ки аз ҷониби мақомоти
давлатӣ ва баъзе созмонҳои
ҷамъиятӣ нисбати рӯзи кӯдакон - офаридаҳои нозук таваҷҷуҳ зоҳир шуд. Хусусан,
чорабиниҳои мақомоти
иҷроияи ҳокимияти давлатии
шаҳру ноҳияҳо, аз Душанбе
сар карда то Исфараву Бохтар
ҳокӣ аз он буданд, ки давлат
ҳаргиз уҳдадориҳояшро назди кӯдакон - насли наврас
фаромӯш накардааст. Насле,
ки аз кулли аъзои ҷомеа таваҷҷуҳи бештар тақозо дорад. Зеро, бачаи инсон ягон
махлуқи дигар нест, ки очааш
зодаву лесида хушк кардан замон аз ҷой парида хезаду ба
давутоз дарояд...
Шояд хонандаҳои кунҷкове ҳам ин замон пайдо шаванд, ки ба нутқи банда бо
нигоҳи суоломез вокуниш
кунанд. Медонам суоли онҳо
чист. Мехоҳанд пурсанд, ки
бо кадом мақсаду ҳадаф забон
ба тавсифи мақомоти давлатӣ
гарм кардаам?
Дар ин ҳол, то он ки ҳодисаи нохуши санаи 3-юми июн
рухдодаро намуна наорам, наметавонам ба суоли хонанда
посух диҳам. Ҳамон рӯз дар
шабакаҳои интернетӣ наворе
пахш шуд, ки дар он шикастани истгоҳи воситаҳои нақлиёт воқеъ дар кӯчаи А. Сино аз
ҷониби ноболиғон инъикос
ёфта буд.

(Давомаш дар саҳ.11)

(Давомаш дар саҳ.6)

Пешвози мењмони
олиќадр
Рӯзи 2-юми июн Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмии дурӯза
вориди Тошканд шуд. Сарвари давлати моро дар фурудгоҳ
Президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев шахсан пешвоз
гирифт.
Дафтари матбуотии президенти ин кишвар менависад,
ки “роҳбари Тоҷикистон аз
боғи “Янги Ўзбекистон” дидан карда, ба пояи муҷассамаи “Истиқлол” гул гузошт.
Гуфта мешавад, ки Эмомалӣ
Раҳмон бо даъвати Шавкат
Мирзиёев ба Ӯзбекистон сафар кардааст.
Хадамоти матбуотии президент хабар дод, ки Эмомалӣ Раҳмонро дар ин сафар
муовини якуми Сарвазири
Тоҷикистон, вазири корҳои
хориҷӣ, ёрдамчии Президент оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, вазирони
энергетика ва захираҳои
об, кишоварзӣ, нақлиёт,
фарҳанг, саноат ва технологияҳои нав, раиси Кумитаи
давлатии сармоягузорӣ ва
идораи амволи давлатӣ, раиси Бонки миллӣ, президенти
Академияи миллии илмҳои
Тоҷикистон, сардори КВД
“Роҳи оҳани Тоҷикистон”,
раиси Иттифоқи “Тоҷикматлубот”, раиси вилояти Суғд ва дигар шахсони
расмӣ ҳамроҳӣ карданд.
Дар идомаи сафари кории хеш Эмомалӣ Раҳмон
ҳамроҳи Шавкат Мирзиёев
аз корхонаи муштараки ӯзбекистонию чинии истеҳсоли мошинҳо дар шаҳри Хева,
Парки техникии Тошканд,
корхонаи истеҳсолии Хоразм
низ дидан кард.

«

ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ТАЪКИД КАРД, КИ ГАРДИШИ МОЛ МИЁНИ КИШВАРҲО
ДАР СОЛИ 2021 БЕШ АЗ 600 МИЛЛИОН ДОЛЛАРРО ТАШКИЛ ДОДААСТ.
ДАР ЗАРФИ 6 СОЛ БОШАД, ОН 40 БАРОБАР АФЗУДААСТ. ТОҶИКИСТОН
ВА ӮЗБАКИСТОН БА ҲАДАФИ ХУД, ЯЪНЕ БА 1 МИЛЛИАРД ДОЛЛАР
РАСОНДАНИ ДОДУГИРИФТИ МОЛӢ НАЗДИК МЕШАВАНД.

Аз амният то
иќтисод
Эмомалӣ Раҳмон, Президенти Тоҷикистон пас аз мулоқот бо ҳамтои ӯзбекаш бо
хабарнигорон дар мавриди
ҷузъиёти сафараш суҳбат кард.
Сарвари давлат гуфт, ки дар
якҷоягӣ бо ҳамтои ӯзбеки худ
санади стратегӣ - Эъломия дар
бораи таҳкими дӯстӣ ва иттифоқи абадӣ байни Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба имзо расониданд,
ки ба манфиати ҷонибҳо ва
сулҳу субот аст.
Ба гуфтаи Президенти
Тоҷикистон, дар 3 соли охир
миёни ҷумҳуриҳо ҳудуди 100
санади ҳамкорӣ дар бахшҳои
мухталиф имзо шудааст. Ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ
ҳамчунон самти афзалиятнок
боқӣ мемонад.
Сарвари давлат таъкид
кард, ки гардиши мол миёни
кишварҳо дар соли 2021 беш
аз 600 миллион долларро ташкил додааст. Дар зарфи 6 сол
бошад, он 40 баробар афзудааст. Тоҷикистон ва Ӯзбаки-

стон ба ҳадафи худ, яъне ба 1
миллиард доллар расондани
додугирифти молӣ наздик
мешаванд.
Раҳбарони кишварҳо ба масоили илму фарҳанг ва ҳунару
санъат, ки халқҳои ду ҷониб
муштаракоти зич доранд, таваҷҷуҳи хоса зоҳир кардаанд.
Зикр гардид, ки сабти филми
“Ҷомӣ ва Навоӣ” тирамоҳи
имсол ба поён мерасад.
Амният як мавзуи муҳими музокирот буд. Эмомалӣ
Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев
омодагии худро барои густариши ҳамкориҳо дар ин замина,
бахусус дар масъалаи Афғонистон таъйид карданд.

Ифтитоњи сохтмони
ду нерӯгоњ
Маросими пахши тугмаи
оғози бунёди нерӯгоҳҳо дар
қасри президенти Ӯзбекистон
тариқи маҷозӣ, аз сӯйи дигар,
роҳбарони вазорату идораҳои
марбута, мутахассисон ва
муҳандисони бахши энержии
ду кишвар дар минтақаи сохтмони ин нерӯгоҳ - деҳаи Ёвони

НИГОҲИ ДИГАР
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ЉАНГИ УКРАИНА ВА ЌАЊТӢ ДАР ЉАЊОН

Нигаронии Амина Муҳаммад дар Душанбе
Амина Муҳаммад, муовини дабири кулли Созмони
Милали Муттаҳид мегӯяд,
ки ҷанги Украина масъалаи
таъмини ғизоро дар ҷаҳон ба
мушкил дучор кардааст. Вай
ин ҳарфҳоро рӯзи 7-уми июн
ҳангоми нишасти бахшида
ба масъалаи об дар Душанбе
баён дошт.
Украина яке аз кишварҳои
асосии содиркунандаи гандум дар ҷаҳон аст. Аммо пас
аз амалиёти низомии Русия
имсол содироти гандум аз
Украина ба мушкил дучор
шудааст.
Хонум Амина Муҳаммад дар
Душанбе ҳамчунин дар бораи
мушкили таъмини об дар ҷаҳон
суҳбат кард. Ӯ гуфт, ки "маҳдудияти дастрасӣ ба об нигаронии
амиқро ба миён овардааст".
Муовини дабири кулли
СММ ба ҳифзи оқилонаи
захираҳои табиӣ дар ҷаҳон
даъват кард. Ӯ афзуд, ки соли
оянда дар шаҳри Ню-Йорк як
нишасти калон бахшида ба масъалаи об зери роҳбарии Тоҷикистон ва Нидерланд баргузор
мешавад. Ин нишаст, ба гуфтаи Амина Муҳаммад, баъди 50
сол дубора баргузор хоҳад шуд.
Қаблан низ Майкл Фахрӣ,
гузоришгари вижаи Созмони
Милали Муттаҳид дар умури
ҳаққи ғизо ҳушдор дод, ки таъхири бештар дар содироти ғалла
аз Украина ва Русия метавонад

ТУРКИЯ ТАЃЙИРИ
НОМ КАРД
Аз ин ба баъд расман номи Туркия на "Turkey", балки
"Türkiye" шудааст. Қаблан
ҳукумати ин кишвар ба СММ
барои тағйири номи кишвар
муроҷиат карда буд.

қаҳтӣ ва буҳрони гуруснагиро
дар бархе аз минтақаҳои ҷаҳон,
монанди Яман ва Эфиопия ба
миён орад.
Ба гузориши рӯзномаи
"Guardian", тибқи омори
Созмони Милали Муттаҳид,
кишварҳое чун Эрон, Миср,
Туркия ва Бангладеш 60 дарсад ғаллаи худро аз Русия ва
Украина ворид мекунанд ва
идомаи содироти ғалла аз ин
кишварҳо, барои онҳо бисёр
муҳим аст.
Дар ҳоли ҳозир ҳудуди сад
киштии пур аз ғалладона дар
Баҳри Сиёҳ банд мондаанд ва
содироти ғалла аз Украина тариқи Баҳри Сиёҳ қатъ шудааст.
Шӯрои байналмилалии
ғалладона, қароргоҳаш дар
Лондон низ гузориш додааст,
ки роҳҳои алтернативӣ барои

содироти ғалла аз Украина,
аз ҷумла роҳи оҳан дар ғарби
ин кишвар маҳдуд ҳастанд ва
содироти ғаллаи Украина дар
соли ҷорӣ ба ҳудуди 48 миллион тонна коҳиш хоҳад ёфт.
Ин Шӯро моҳи гузашта пешбинӣ карда буд, ки Украина
метавонад ҳудуди 63 миллион
тонна ғалла содир кунад.
Дар Русия низ содироти
ғалладона оғоз шудааст. Вале
ҷорӣ шудани таҳримҳои сахти
Ғарб алайҳи Русия доманаи
содиротро маҳдуд кардааст.
Русия дар ҳоли ҳозир содироти
ғалладона ба бархе кишварҳои
Осиёи Миёнаро ба таври муваққат манъ кардааст.
Вазорати кишоварзии Русия рӯзи 26-уми апрел эълон
кард, ки содироти ғалладонаро то 1-уми июл муваққатан

бозмедорад. Тасмими мазкур
бар хилофи ҳушдорҳои созмонҳои байналмилалӣ гирифта шуд, ки аз кишварҳо даъват
кардаанд занҷираи таъмини
маводи ғизоро дар марҳилаи
пандемияи Ковид-19 халалдор
накунанд.
Украина низ пас аз ҳамлаи
Русия содироти бархе навъҳои
ғалладона, мисли ҷавдор, ҷав
ва арзанро манъ кардааст.
Қаблан Сандуқи Байналмилалии Пул ҳушдор дода
буд, ки афзоиши қимати маводи хӯрокворӣ ва энержӣ бар
асари ҷанги Украина, мумкин
аст боиси "нооромии иҷтимоӣ"
дар Африқо шавад.
Украина ва Русия дар бозори равғани растаниву ғалла ва
чанд навъи дигари маҳсулоти
кишоварзӣ саҳми зиёд доранд.

БА ПУТИН ГӮШ ДЕЊ!

Тавсияи фаронсавиҳо ба Макрон
Хонандагони рӯзномаи "Le
Figaro"-и Фаронса аз президенти ин кишвар Эммануэл
Макрон дархост намудаанд,
ки ба ҳарфҳои Зеленский кам
аҳамият дода, ба Путин эътимод кунад.

ЌАЗОЌИСТОН ДИГАР
ЭЛБАСИ НАДОРАД!
Рӯзи якшанбе, 5-уми июн
дар Қазоқистон раъйдиҳӣ оид
ба ворид намудани тағйирот
ба Қонуни асосӣ баргузор
шуд.
Дар воқеъ, сеяки қонуни
асосии кишвар таҳрир шуд,
ба 31 модда 56 тағйирот ворид
гардида, 2 моддаи нав ба миён
омад. Аммо овоздиҳӣ на барои
ҳар як ислоҳ алоҳида, балки
барои тамоми маҷмуа якбора
сурат гирифт. Дар натиҷа, 77
дарсади қазоқистониён ҳамчун
ҷонибдор овоз доданд.

Тағйироти ҷиддӣ ин аст,
ки дар таҳрири нав мақоми
«Президенти аввал» ва «Элбаси» (Пешвои миллат) комилан ҳазф карда шудааст.
Пас аз ворид шудани ислоҳот,
раисиҷумҳури нахустин Нурсултон Назарбоев аксари
имтиёзҳои шахсии бар асоси
қонуни конститутсионӣ дар
бораи президенти нахустини
кишвар ба даст овардаашро аз
даст медиҳад. Гузашта аз ин,
бисёре аз “меъёрҳои президентии назарбоевӣ» таҳрир карда
мешаванд.

Дар мусоҳиба бо рӯзномаи
Ouest France Макрон гуфт, Русия
набояд таҳқир шавад, зеро рӯзе
фаро мерасад, ки ҳамкорӣ бо он
бояд аз сар гирифта шавад.
"Ба назари ман, ин дуруст
аст, таҳқир кардани Русия беақлӣ аст ва пеш аз ҳама, таҳрик
додани он хеле хатарнок аст,

чунон ки мо бо ҷалби Украина
ба НАТО машғулем",- иброз
дошт яке аз корбарони вебсайти нашрия.
"Беҳтар аст, ки бо Путин иттифоқ баст, на бо Зеленский.
Ҳадди ақал чизе барои фурӯш
дорад ва Фаронсаро хафа намекунад",- навиштааст корбари дигар.
Қаблан хонандагони маҷаллаи фаронсавии Le Figaro талаб карданд, ки Владимир
Зеленский, раисиҷумҳури
Украина барои ҷиноят алайҳи
мардуми осоишта дар Донбасс
муҷозот шавад.

СММ дархости Туркияро
дар бораи тағйир додани номи
ҷумҳурӣ ба забонҳои хориҷӣ
дар ҳуҷҷатҳои расмӣ қонеъ
кард. Дар ин бора Стефан
Дюжаррик, сухангӯи дабири
кулли СММ ба РИА "Новости"
хабар дод.

ФАВТИ 32
ЖУРНАЛИСТ ДАР
УКРАИНА
Аз оғози амалиёти низомии Русия дар қаламрави
Украина 32 рӯзноманигор дар
ин кишвар фавтидаанд. Дар
ин бора рӯзи душанбе вазири фарҳанг ва сиёсати иттилоотии Украина Александр
Ткаченко хабар дод.
Дар Украина рӯзи 6-уми
июн ҳамчун Рӯзи рӯзноманигор таҷлил мешавад. Вазир дар
шабакаҳои иҷтимоӣ навишт,
рӯзноманигороне, ки дар шароити ҷангӣ фаъолият доранд,
гӯиё "дар сафи аввали фронти
иттилоотӣ меҷанганд".

ЌИММАТӢ ДАР
ӮЗБЕКИСТОН

Таҷрибаи хариди гандум
аз деҳқонон бо қимати бозор
боиси гаронии на танҳо орду
"хлеб", балки дигар маҳсулот
гардид.
Шуруъ аз 1-уми июн қимати "хлеб" дар мағозаҳои шаҳри
Тошканди Ӯзбекистон аз 1600
сӯм ба 2800 сӯм расид. Ба ин
тартиб, "хлеб" якбора 80 дарсад
гарон шуд. Ба дунболи он дигар навъи маҳсулоте, ки аз орд
омода мешаванд, 30-40 дарсад
гарон шуд.
Ҳамакнун кишоварзон дар
Ӯзбекистон як кило гандумро
3 ҳазор сӯм (муодили 0,27 доллар) мефурӯшанд. Дар ҳоле, ки
соли гузашта гандум дар Ӯзбекистон 1850 сӯм харидуфурӯш
мешуд.

5

МАВЗУИ РӮЗ

№ 23 (1482) 2022

www.pressa.tj

ЛАГЕР БАРОИ ПУЛДОРОН

Хонандагон дар куҷо истироҳат мекунанд?
Ҳар як падару модар орзу
доранд, ки бо анҷом ёфтани соли таҳсил дар мавсими
тобистон фарзандашонро
ба лагерҳои фароғатӣ фиристанд, вале аз суҳбат бо аксари сокинони кишвар маълумамон шуд, ки на ҳама чунин
имконро доранд.

Мадинаи Аҳмад, ки дар
пайи марги ноболиғ ва
хонандаи мактаб Зиёдулло Розиқов бо гумонбарӣ
дар боздошт қарор дорад,
27-сола ва котибаи директор аст. Ба гуфтаи мақомот, ӯ хонандаи мактабро
бо як бераҳмии махсус
латукӯб карда, ба ҳалокат
расонидааст.

Мушкилии Гулнигор
Гулнигор сокини шаҳри
Душанбе аст. Имрӯзҳо, баъди
анҷоми дарсҳои писараш, ба
ташвиш афтодааст. Мегӯяд, ки
имкон надорад кӯдаконашро
ба лагер фиристад.
“3 моҳи таътили тобистон
фаро мерасад, дар ин гармои
тоқатфарсо мехоҳам кӯдакам
каме истироҳат кунад. Ба ягон
лагери истироҳатӣ диҳам гуфта, хеле ҷустуҷӯ кардам, вале
мебинам, ки маблағаш хеле
гарон аст”,- мегӯяд номбурда.
Мисли Гулнигор даҳҳо
волидайн мехоҳанд, ки фарзандашонро ба лагери истироҳатӣ диҳанд, вале имкон
надоранд.
Шуруъ аз 1-уми июни соли
равон кулли лагерҳои пойтахт
барои хонандагон қабулро
оғоз мекунанд. Имсол фарогирии хонандагон ба лагерҳои
истироҳатӣ чӣ гуна аст? Дар
ин самт идораҳои дахлдор чӣ
корҳоро ба анҷом расониданд? Мо ин мавзӯро пайгирӣ
намудем...

“Зимчурӯд”, “Гулхан”, “Шарора” ва “Орзу” дар ноҳияи
Варзоб мераванд. Масъули
раёсати муссисаҳои томактабӣ
ва миёнаи умумии Сараёсати
маорифи шаҳри Душанбе дар

«

4 ФАРЗАНД ДОРАМ. 10 ҲАЗОР СОМОНӢ ЛОЗИМ АСТ, КИ ОНҲОРО БА ЛАГЕР ФИРИСТАМ.
АЛБАТТА, ЧУНИН ИМКОНРО НАДОРАМ. БИНОБАР ИН, БЕҲТАР АСТ, КИ ФАРЗАНДОНАМ
ДАР ХОНА БОШАНД...

10 њазор нафар
ба истироњати
ройгон мераванд
Феълан дар ҷумҳурӣ наздики 3 ҳазор лагеру истироҳатгоҳҳои мавсимӣ барои кӯдакон
фаъолият мекунанд.
Шуруъ аз 14-уми июн то
9-уми августи соли равон 10
ҳазору 352 нафар кӯдакону
наврасони пойтахт ба истироҳатгоҳҳои тобистона фаро
гирифта мешаванд. Дар ин бора қарори раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ба имзо
расидааст.
Асомиддин Бобозода, сардори Раёсати муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи
умумии Сарраёсати маорифи
шаҳри Душанбе гуфтааст, ки аз
ин шумора 4 ҳазору 192 кӯдак
аз 37 мактаби пойтахт ба истироҳатгоҳҳои беруназшаҳрии

КОТИБАИ
ДИРЕКТОР
ГУМОНБАР
ДАР МАРГИ
ХОНАНДАИ
МАКТАБ

суҳбат ба “Тоҷикистон” гуфт,
ки ҳоло дар ҷумҳурӣ 54 лагерҳои истироҳатии берун аз
шаҳр фаъолият мекунанд.

Барои 10 рӯз
1200 сомонӣ
Мо баҳри муқоиса бо чанд
лагери ҷумҳурӣ дар тамос шуда, нарх ва шароити будубоши
онҳоро фаҳмидем. Маълум
шуд, ки лагерҳои “Фантазия”, “Шоҳин”, “Мадагаскар”, “Уқобча”, “Парвоз”,
ки ҳамаи шароитро барои қабули мактаббачагон доранд,
бар ивази хизматрасониашон

аз 1200 то 2000 сомонӣ барои
як кӯдак маблағ талаб мекунанд.
“Шоҳин” яке аз лагерҳои
машҳури хусусӣ барои мактаббачагон аст. Ин лагер барои
кӯдакони аз синни 7 то 14-сола пешбинӣ шудааст. Тибқи
иттилои масъулини ин лагер,
шуруъ аз 16-уми июн қабули
хонандагон оғоз мегардад. То
моҳи сентябр, яъне то оғоз
шудани дарсҳо дар 5 баст метавонад хонандагонро қабул
кунад. Нархи 10 рӯзи истироҳат дар ин лагер барои як
нафар 1200 сомонӣ пешбинӣ
шудааст.

Лагери “Уқобча”, ки дар
вилояти Суғд яке аз номдортаринҳост, нархи нисбатан
арзонтар дорад. Барои 10 рӯзи
истироҳати як нафар дар ин
лагер 700 сомонӣ пешбинӣ
шудааст.
Аксари волидайн мегӯянд,
ки онҳо имкони фиристодани
фарзандонашонро ба фароғатгоҳҳо надоранд.
“4 фарзанд дорам. 10 ҳазор
сомонӣ лозим аст, ки онҳоро
ба лагер фиристам. Албатта,
чунин имконро надорам. Бинобар ин, беҳтар аст, ки фарзандонам дар хона бошанд”,мегӯяд Маъруф, як сокини
шаҳри Душанбе.
Сарварой бошад, тобистон
фарзандонашро ба деҳа мефиристад: “Дар назди бибиву
бобояшон истироҳат кунанд,
дилам пур аст. Маблағи лагерро ба бобояш мефиристем,
чизҳои нағз гирифта медиҳанд.
Обу ҳавои деҳа тоза, меваву сабзавоти тару тоза барои кӯдаконамон фоида дорад”.
Шумо фарзандонатонро ба
куҷо мефиристед ва барои истироҳати онҳо аз буҷети оилаатон чанд сомонӣ ҷудо кардаед?
Уғулой ҚУТБИДДИНЗОДА,
“Тоҷикистон”

Кормандони милитсия
зодаи ноҳияи Кӯшониён,
муваққатан истиқоматкунандаи кӯчаи Ваҳдати
шаҳри Бохтар Мадинаи
Аҳмад, соли таваллудаш
1995, котибаи директори
муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №8-и шаҳри
Бохтарро бо гумони қасдан
расонидани зарар ба саломатӣ, ки боиси марги
хурдсол Розиқов Зиёдулло, соли таваллудаш 2013,
зодаи ноҳияи Данғара, муваққатан истиқоматкунандаи суроғаи дар боло зикршуда, хонандаи муассисаи
таҳсилоти миёнаи умумии
№8-и шаҳри Бохтар гашт,
дастгир намудаанд.
27-уми майи соли равон
Мадинаи Аҳмад дар манзили истиқоматии ба иҷора
гирифтааш бо гумони аз
дохили ҳамёнаш бе иҷозат гирифтани 200 сомонӣ
ба ғазаб омада, хурдсол
Розиқов Зиёдуллоро бо
истифода аз як адад миёнбанди мардона бо бераҳмии махсус латукӯб менамояд. Дар натиҷа марҳум
ба саломатияш ҷароҳатҳои
вазнини ҷисмонӣ гирифта,
дар ҷойи ҳодиса ба ҳалокат
мерасад.
Дар рафти тафтишот муайян карда шудааст, ки сабаби бо ҳамроҳии гумонбар
Мадинаи Аҳмад истиқомат
намудани марҳум Розиқов
З. хоҳиши тағои марҳум ва
шавҳаршавандаи гумонбар
Мадинаи Аҳмад мебошад,
ки аз соли 2021 ин ҷониб
дар манзили иҷоравии дар
боло зикршуда якҷо истиқомат мекарданд.
Ҳоло нисбат ба Мадинаи
Аҳмад парвандаи ҷиноятӣ
боз гардидааст.

ХОНАНДА
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БА ИСТИЌБОЛИ 25-СОЛАГИИ
ВАЊДАТИ МИЛЛЇ

БА КАЛБУЗ ШОХ МАДЕЊ!
Ё чӣ тавр “боевик”-и шинос
ба пешониам автомат гузошт

Њар замон чанд воќеаи
ногувори дар солњои 19921993 рухдода ба хотирам
омада, азиятам медињанд.
Баъзе ашхоси рўйхунукро
мебинаму алаѓда мешавам.
Он солњо банда дар корхонаи ордбарории ноњияи Њисор фаъолият доштам. Вазифаи ман таъминоти корхона
бо ќисмњои эњтиётї буд. Њар
замон бо мошини ГАЗ-53-и
корхона то ба сарњади Ўзбекистон рафта, аз комбинати ордбароии ноњияи Шўрча ќисмњои эњтиётии барои
корхонаамон даркориро меовардам. Аз он љо низ кормандон ба комбинати мо омада,
ќисмњои эњтиётии барояшон
лозимаро гирифта мебурданд.
Ман аз маркази ноњия 18
километр дур мезистам. Њаракат мекардам, ки пагоњии
барваќт ба корхона расида равам. Он ваќт дар њар љо дидбонгоњ бунёд карда буданд,
ки “пост” мегуфтанд. Аз “Пости Фарњод”, ки дар истгоњи
дењаи Латтахорак ќарор дошт,
бемамоният гузаштам, чунки љанговар (“боевик”)-њои
“Фарњод” њама шинос буданд.
Пас аз кор бегоњї аз корхона
соати 17 баромадам, бо сабукрави “Москвич”-и шахсиям
ба шоњроњи Душанбе-Турсунзода омада, баъд ба гардиши
дараи Алмосї тоб хўрдам. Як
“Жигули”-и сиёњранг аз пушт
меомад. Аз оинаи мошинам
нигаристам, “боевик” дар
сари чанбари мошин асту бо
шитоб мошин меронад. Суръатро паст кардам, то ки ў аз
мошини ман гузарад. Не, нагузашт. Мошинро тез рондам,
ў низ суръатро афзуд. Дар дилам сиёњие пайдо шуд. Ба вагон, ки пости боевикњо њисоб
меёфт, расидам. “Жигули” аз
ман гузашту дар назди вагон
истод ва љониби ман ишораи истодан кард. “Боевик”

аз мошинаш берун шуду ба
“боевик”-и нигањбон фармон
дод: “Тшателно проверяйт!”.
Он нигањбони автоматбадаст
мошини маро пурра аз назар
гузаронд. Ман аз мошинам
фуромада, ба он “боевик”-и
автоматбадаст гуфтам: “Бародар, ман њар рўз аз ин роњ ба
кор рафта меоям. Ягон гуноњ
надорам, дар мошинам чизе
нест”. Он командир ба љойи
љавоб мили автоматашро љониби ман рост кард, аз тарс
ќариб буд либоси тагамро тар
кунам. Дар њамин њангом чизе
ба хотираш фавран расид, ки
зуд ба вагон даромад ва аз ин
фурсати муносиб истифода
бурда, нигањбон маро љавоб
дод. Хайрият, Худо мададгорам шуд. Он ваќт чї гуна
мехостанд, фарзанди одамро
љазо медоданд ва касе “чаро?”
ва “барои чї?” гуфта намепурсид.
Он командире, ки маро
паррондан хост, сокини њамсоядења аст. Соли 1968 бо чанд
нафар монтёр симчўб мешинонду сим-ноќилњо мекашид.
Наѓз мешиносамаш. Чанд бор
ба хона даъват карда, дастархон кушодаам. Ба дасташ
“Калашников” гирифтаасту
маро намешиносад.
Солњо гузаштанд. Сулњу
вањдат, ки мардум интизораш
буданд, расид. Баъзан башараи хунуки он махлуќро мебинаму асабам вайрон мешавад.
Дидан намехоњам, вале беихтиёр назарам меафтаду “Рўта
Бовалї бинад” мегўям.
Дар урфият мегўянд: “Ба
бедаст даст ва ба калбуз шох
мадењ”. Худованд аљру подоши њар бандаро мувофиќи
амалаш медињад. Илоњо, њамеша сулњу вањдат пойдор
бошад!
Шамсиддини ЌУДРАТ,
узви Иттифоќи
байналмилалии журналистон

ФУРӮЃИ
СУБЊИ
ДОНОӢ
Солҳои охир дар бораи
ватандорӣ бисёр мегӯянду
менависанд, вале ба назари банда, ифтихори ватандорӣ на аз сухан, балки
аз дониши амиқи таъриху
фарҳанги миллат сарчашма
мегирад.
Инсон танҳо ҳамон вақт
ба маънии томаш миллати хешро мешиносад ва ба
қадри ҷонбозиҳои фарзандони фарзонаи миллат дар
роҳи пойдории давлат мерасад, ки роҳи дар тӯли таърих
тайнамудаи миллати хешро
бидонад ва аз ҷонбозиҳои
фарзандони сарсупурдаи
миллат пайи таҳкими давлат
огоҳӣ дошта бошад.
Аз ин нигоҳ, нақши китоб дар тарбияи насли ҷавон дар руҳияи ватандӯстию
меҳанпарварӣ ва дар шууру
мағзу қалби онҳо ҷой намудани ифтихори ватандорӣ
хеле бузург аст. Беҳуда нагуфтаанд:
Фурӯғи субҳи доноӣ
китоб аст,
Аниси кунҷи танҳоӣ
китоб аст!
Китоб роҳи инсонро
мунаввар намуда, натанҳо
асрори илму донишро барои мо мекушояд, балки
достони ҷонбозиҳо ва пайкори аҷдодони сарафрозамонро ба хотири Ватан бозгӯ намуда, дар дили шахс
ҳисси ифтихорро ба вуҷуд
меорад ва ба пайравӣ намудан ба эшон водор месозад.
Аз ҳамин хотир, пеш аз ҳама
волидон ва баъдан омӯзгорон дар мактаб бояд ҳамеша
бар он талош намоянд, ки
шавқу завқи китобхониро
дар дили кӯдакону наврасон бедор созанд, зеро китоб беҳтарин муаллим буда,
одамро ба маънии томаш
одам мекунад. Бачаҳо аз
китоб дар баробари дониш
омӯхтан шеваи одамгариро
низ ёд мегиранд ва хубро аз
бад, сиёҳро аз сафед ва хайрро аз шар фарқ мекардагӣ
мешаванд.
Бинобар ин, бояд роҳу
воситаҳои гуногуни шавқмандсозиро истифода бурда, кӯдакону наврасонро
ба хондани китобҳои электронӣ ва истифода бурдан аз
телефон ва компютер ҳамчун махзани дониш талқин
намоем. Дар ин росто баргузории озмуни ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи доноӣ”
қадами устуворе буд.
Мавзуна БОБИЕВА,
омӯзгори МТМУ №50-и
ноҳияи Варзоб
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614 ТИЛЛОШӮЙ
ДАР ХОВАЛИНГ
Дар давоми як соли охир
628 нафар барои коркарди
тилло дар қадобаи Шугнов ба
Раёсати молияи ноҳия ариза
пешниҳод намуда буданд.
614 нафари онҳо соҳиби
иҷозатнома шуда, айни замон дар ин ҷо машғули тиллошӯиянд. Аз ҳисоби онҳо
ба хазинаи давлат қариб 120
ҳазор сомонӣ барои иҷозатномагирӣ ворид гардид. Тиллоҷӯён бозёфтҳояшонро дар
ҷояш бо пули нақд иваз карда, ба рӯзгори хонаводаашон
беҳбудӣ меоранд. Сафи тил-

лоҷӯён дар ин мавзеъ қариб
ду баробар афзуд.
Нурулло ҲАСАНОВ,
рӯзноманигор

4 ОСОРХОНА ДАР ЯК НОЊИЯ

Балҷувон дар минтақаи
Кӯлоб ягона ноҳияест, ки чор
осорхона дорад: осорхонаи
марказии ноҳия, ки порсол
онро Сарвари давлат ифтитоҳ
бахшид, осорхонаи ба номи
қаҳрамон Саидқул Турдиев,
осорхонаи кишваршиносии
Сарихосор, осорхонаи Мири
Балҷувон.
Дар як худи осорхонаи марказии ноҳия дар як муддати
кӯтоҳ қариб 3 ҳазор нигораҳои

асрҳои сангину биринҷӣ ва
миёна гирдоварӣ карда шудаанд. Ба қарибӣ 40 нигораҳои
ба сарулибос, яроқҳои ҷангии
асрҳои 6-5-и пеш аз мелод
тааллуқдошта ба ин ҷо ворид
карда шуданд.
Дар назар аст, ки чор осорхонаи дар боло зикргардида ба
Муҷтамаи ягонаи осорхонаи
марказӣ муттаҳид гардонида
мешаванд.
Н. ҲАСАНОВ

КЎДАК
(Аввалаш дар саҳ.3)
Раёсати ВКД дар шаҳри
Душанбе баъди чорабиниҳои
фаврӣ-ҷустуҷӯӣ муайян кард,
ки ноболиғони мазкур хонандагони синфи 7-и Литсейи
рақами 2 барои хонандагони
болаёқати шаҳри Душанбе
будаанд. Онҳо баъди баромадан аз муассисаи таълимӣ бо
мақсади худнамоӣ такягоҳи
истгоҳи воситаҳои нақлиётро
шикастаанд.
Акнун, хонандагоне, ки ба
ман эрод мегиранд, лутфан
бигӯянд, бо ин тоифаи ба
ном «хонандагони болаёқат»
чӣ бояд кард? Магар онҳо лоиқи сарзаниш нестанд? Магар
волидони онҳо ва масъулини
литсей ақаллан аз номи ин
муассисаи машҳур шарм намекунанд? Ё барои ин «вандализм», эъ, мебахшед, «қаҳрамонияшон» ба онҳо ва падару

модаронашону роҳбарияти
литсей медалу ифтихорнома
диҳем!?
Аслан, ман ҳам қаблан фикр мекардам, ки ҳамин Қонуни ҶТ “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму
тарбияи фарзанд” бори гарони падару модаронро боз ҳам
вазнинтар мекунаду зарурат
надорад. Албатта, бо фикри
он, ки бе мавҷудияти қонун
ҳам волидон барои тарбияи
фарзандонашон масъуланд
ва беҳтарин қонун таваҷҷуҳи
онҳост, ки ҳатто аз дастурамалҳои Парижу санаду эъломияҳои СММ бояд як қадам
пеш истад. Аммо, бори дигар
эътимодам қавӣ шуд, ки ин
қонун лозим будааст. На барои ҳама, барои оилаҳое, ки
гапи шавҳар ба занаш намегузарад ва гапи зан ба фарзанд!
Боқӣ, касе гап дорад, гап
занад!

НАВГОНӢ
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ЭЛЕКТРОМОБИЛ ДАР ДУШАНБЕ

Камхарҷ, аммо гарон

фода намешавад. Намояндаи
ширкат бо итминон мегӯяд,
ки агар 300 км бо газ ё бензин
ҳисобӣ карда шавад, аз 270
сомонӣ бештар мешавад.
Дар шароити гаронии нархи сӯзишворӣ ин наъви мошинҳо барои Тоҷикистон муфиданд. Чунки қувваи барқ
ин ҷо нисбатан арзон аст.
Вале як чиз аҷиб аст. Дар
ростои вуруди мошинҳои
барқӣ ба Тоҷикистон, ронандагоне пайдо шуданд, ки
табдили мошинҳои худро бо
қувваи барқ таҷриба мекунанд. Масалан, Илҳом Дониёров аз шаҳри Турсунзода
мошини “Тико”-ро бо қувваи
барқ таҷриба кард.
Ӯ мошинашро ба электромобил табдил дода, харҷи мо-

ИМРӮЗҲО Д АР К ӮЧА ҲОИ
ШАҲРИ ДУШАНБЕ МОШИНҲОЕРО МЕБИНЕМ, КИ БО ҚУВВАИ
БАРҚ Ҳ АРАК АТ МЕКУНАНД.
ҲАРЧАНД ҲОЛО ТЕЪДОДИ КАМАНД, АММО МАСЪУЛИН ТАЛОШ
ДОРАНД, КИ БО НАЗАРДОШТИ
ТАЛАБОТИ МАРДУМ ВА ҚИМАТИ СӮЗИШВОРӢ ИН ГУНА МОШИНҲОРО БЕШТАР КУНАНД.
БАРОИ БИСЁРИҲО АҶИБ АСТ,
КИ МОШИНҲОИ БАРҚӢ ЧӢ ГУНА
ҲАРАКАТ МЕКУНАНД? ТО КУҶО
ХАРОҶОТИ КАМ ДОРАНДУ АЗ НИГОҲИ ТЕХНИКӢ БЕХАТАРАНД?

Бо 10 сомонӣ
аз Душанбе то
Хуљанд
Ҳамагӣ чанд моҳ шудааст,
ки дар Душанбе мошинҳои
электрикӣ истифода мешаванд. Бори аввал 10-уми январи соли равон дар шаҳри
Душанбе 8 адад электромобили тамғаи Volkswagen
Е- Lavada мавриди истифода қарор гирифт. Мутахассисон бар ин назаранд, ки
мошинҳои тавассути қувваи
барқ ҳаракаткунанда қулай
ва хеле камхарҷ мебошанд.
Асосан, ин намуди хизматрасониро ширкати «Як
таксӣ» дар шаҳри Душанбе
амалӣ намуда истодааст. Ҳоло ширкат 20 электромобили
«BYD E2»-ро низ вориди Душанбе намудааст. Дар назар
аст, ки то охири сол қариб
100 адад мошини дигар низ
вориди пойтахт гарданд.
Руслан Сарбоззода, сардори шуъбаи маркетинги «Як
таксӣ» ба ин бовар аст, ки
хизматрасониҳои техникӣ ва
нигоҳдории электромобилҳо
дар муқоиса бо нақлиёти бо

«
намуди дигари сӯзишворӣ
фаъолияткунанда арзиши
камтар талаб менамояд. Инчунин, ҳангоми истифода ва
ё хизматрасонӣ ба мусофирон дар шаҳр интиқолдиҳии
бемамониат, сатҳи пасти садо ва сафари бароҳат муҳайё
менамояд.
Ширкат нақша дорад, ки
ояндаи наздик дар тамоми
қаламрави мамлакат шабакаи
нуқтаҳои пуркунии захираи
барқ ҷорӣ намояд. Дар ҳудуди
корхона нуқтаи якуми барқ-

ИЛҲОМ ДОНИЁРОВ 25 ҲАЗОР СОМОНӢ МАСРАФ К АРДА,
“ТИКО”-И ХУДРО БА ЭЛЕКТРОМОБИЛ ТАБДИЛ ДОД. БА ИН
ВАСИЛА Ӯ ХАРҶИ МОШИНАШРО ДАР 100 КМ АЗ 60 СОМОНӢ
БА 4 СОМОНӢ ФАРОВАРД. ЯЪНЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛ КАМХАРҶ
ҲАМ БОШАД, БА ҲАМАИ СОКИНОН ДАСТРАС НЕСТ.

диҳӣ гузошта
шудааст, ки
он метавонад ду мошинро дар
як вақт бо нерӯи барқ таъмин
намояд.
«BYD E2 дорои батареяи
47 киловатт-соата буда, метавонад бо як захира тақрибан
410 километр масофаро тай
кунад. Автомобилро метавон
дар хона низ бо нерӯи барқ
таъмин намуд. Дар ин ҳолат
барои захираи пурраи барқ
тақрибан 6 соат вақт зарур
аст, ки арзиши он қариб 10
сомонӣ мешавад. Яъне бо
қувваи барқи арзишаш 10

сомонӣ метавон аз Душанбе то Хуҷанду Исфара сафар
намуд»,- мегӯяд Руслан Сарбоззода.
Автомобилҳои батареашон
аз 30 то 47 киловатт дар 4045 дақиқа ва батареашон аз
40 то 87 киловатт дар 1,5 соат
қувва гирифта, бо ин мошин
метавон то 600-700 километр
масофаро тай кард.
Батареяи зарфияташ 3047 киловатт дар нуқтаҳои
зудпуркунанда 20-30 сомонӣ
ва батареяҳои зарфияташон
бештар 40-45 сомонӣ арзиш
доранд. Батареяҳои ин модел
1,2 млн км кафолат дошта, аз
ҷониби корхонаҳои истеҳсолкунанда ба онҳо аз 5 то
10 сол кафолат дода шудааст.

Мошини камхарљ,
аммо гарон
Аммо ба назари ронандагон, арзиши мошинҳои бо
қувваи барқ ҳаракаткунанда
хеле гарон аст. Аз ин ҷиҳат,
ҳоло ронандагон ба он камтар
таваҷҷуҳ мекунанд. Зимни
як намоишгоҳ, ки чанде пеш
дар “Кохи Борбад” намунаи
мошинҳои бо қувваи барқ
ҳаракаткунанда ба маърази
мардум гузошта шуд, нархи
он 22900 доллар будааст. Ҳамагӣ 3 сол кафолат дошта, бо
дар ним соат ба маблағи 2530 сомонӣ қувва гирифтан,
мошин 300 километр ҳаракат хоҳад кард. Масъуле дар
суҳбат гуфт, ки дар ин навъи
мошинҳо аслан равған исти-

шинро дар 100 км аз 60 сомонӣ ба 4 сомонӣ расонид. Ӯ
барои табдили нақлиёти хеш
ба электромобил 25 ҳазор сомонӣ харҷ намудааст. Моҳи
январи соли равон мошини
тамғаи “Тико”-яшро, ки 10
ҳазор сомонӣ арзиш дорад,
аккумулятор насб намуда, ба
электромобил табдил дод.
Насби аккумулятори барқӣ
1 моҳ тӯл кашидааст. Илҳом
қисмҳои эҳтиётиеро, ки барои мошини бо сӯзишворӣ
ҳаракаткунанда лозим буд,
берун карда, аз вазни мошинаш ҳудуди 250 кг кам кардааст.
Илҳом қаблан устои таҷҳизоти маишӣ будааст: “То соли
2018 ман ба таъмири кондитсионер, яхдон ва ашёҳои дигари маишӣ машғул будам.
Аз замони таъсиси хоҷагии
деҳқонии “Муродҷон ота” ба
боғдорӣ пардохтам”.
Илҳом дар мошинҳои боркаш низ аккумулятор насб
карданист, то ин ки боркашониро дар хоҷагӣ камхарҷу
осон намояд. Баъди ин дар
шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҳунари Дониёр бисёриҳо офарин
ҳам хонданд.
Вале то куҷо мошинҳои
барқӣ аз нигоҳи бехатарӣ
таъминанд, назари дигар мехоҳад. Дар матлабҳои дигар
пайгирӣ хоҳем
кард.
Усмон
РАҲИМЗОДА,
rahimzoda@pressa.tj
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“ТОЉИКИСТОН”
ВА “ОИЛА”

Ҳасан Ғафуров, мутаассифона, бо амри тақдир маҳдудияти ҷисмонӣ дошта, аз як
даст маҳрум таваллуд шудааст, вале ин амр пеши роҳи
ӯро гирифта натавонист. Феълан ӯ яке аз муваффақтарин
варзишгарони кишвар аст.
Сарнавишти Ҳасан Ғафурови
наврас барои ҳазорон нафар
метавонад намуна бошад.

- серхонандатарин
нашрияҳои кишвар

Дар як пурсиш, ки байни
аҳолии Тоҷикистон моҳҳои
январ ва феврали соли
равон гузаштааст, ҳафтаномаҳои “Тоҷикистон” ва
“Оила” миёни нашрияҳои
мустақил серхонандатарин
дониста шудаанд.

Хонандаи синфи 5, МТМУ
№10, деҳаи Тоҷикобод, ноҳияи Ҷ. Расулов Ҳасан Ғафуров
дар ҳақиқат лоиқи ситоиш ва
ғамхорию дастгирист.
Аз хурдсолӣ ба варзиш
меҳри беандоза дорад ва дар

МАЊРУМИЯТ АЗ ЯК ДАСТ
ПЕШИ РОЊАШРО НАГИРИФТ!

муассисаи давлатии мактаби
махсуси варзишӣ оид ба намудҳои гӯштини Кохи варзиши
«Ланглиф» бо азми қавӣ машқ
намуда, нозукиҳои гӯштинро
меомӯзад. Аз тақдир дилшикаста нест, руҳафтодагиро намепазирад, ғайрати беандоза ва аз
ҳама муҳимаш, ба худ боварии
комил дорад, нисбати худ серталаб аст. Нафарест ситорагарму меҳрубон. Умеду эътиқод ва
кӯшиши зиёд ба ӯ имконият
дод, ки ба дастовардҳои шоиста ноил гардад. Заминаи
устувору боэътимод, нерӯи
пурқувват, сайқал додани
маҳорату истеъдоди худодод,
кафкӯбиҳои самимона ва умеди мухлисони сершумораш ба
ӯ дари муваффақиятҳои назар-
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расро боз намуд. Соли 2017 дар
мусобиқаи байни мактабҳои
варзишии ноҳия дар вазни 21
кг бо чолокию пурқувватӣ ва
истеъдоди ҳайратовар 4 рақибашро шикаст дода, сазовори
ҷои 1-ум гашт.
Аввалин мусобиқа ва аввалин ғолибият ӯро руҳбаланд
намуд. Минбаъд аз соли 2018
инҷониб дар ҳамаи мусобиқаҳои сатҳи ноҳиявӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дар намуди гӯштини
миллӣ ва ҷудо ғолиб гашта,
соҳиби 25 медали тилло, 3
медали нуқра ва 1 медали биринҷӣ гаштааст. Соли 2018 дар
шаҳри Тошканди Ҷумҳурии
Ӯзбекистон дар вазни 21 кг дар
намуди гӯштини ҷудо медали

тиллоро ба даст оварда, ғолиби мусобиқаи байналмилалӣ
гашт. Боиси ифтихор аст, ки
соли 2019 дар шаҳри Бишкеки Ҷумҳурии Қирғизистон аз
намуди ҷудо дар вазни 21 кг
дар байни наврасон сазовори
медали тилло ва ғолиби мусобиқаи байналмилалӣ гашт.
Вақте ки ба гардани ӯ медали
тиллоро овехтанд, мухлисони
сершумораш, варзишгарони
ҷумҳуриҳои собиқ Иттифоқи
Шӯравӣ, ҳатто рақибонаш ва
тамошобинон барои истеъдоди
нотакрор ва маҳорати беқиёсаш ба эҳтироми ӯ рост истода,
самимона кафкӯбӣ намуданд,
офаринаш мегуфтанд, қоил
буданду дар ҳайрат. Ҳунарнамоии волои Ҳасанпаҳлавон
ҳар як тамошобинро ба ваҷд
меорад ва кас ба хулосае меояд, ки Худованд ӯро маҳз барои
гӯштингирӣ офаридааст. Ӯ орзу дорад, ки дар мусобиқаҳои
сатҳи ҷаҳонӣ, байналмилалӣ ва
Олимпиада ғолиб ояд, Тоҷикистонро ба таври шоиста муаррифӣ намояд, Парчами Тоҷикистон баланд бардошта шавад
ва Суруди миллии Тоҷикистон
садо диҳад. Барои амалӣ гаштани ин орзу ҳамаи имконият ва
шароити мусоид муҳайё аст. Ба
ӯ барор мехоҳем!
Қурбон ҚУРБОНОВ,
шоир, узви Иттифоқи
журналистони Тоҷикистон

Натиҷаи ин раддабандӣ
дар Душанбе таҳти унвони
«Афзалиятҳои расонавии
аҳолии Тоҷикистон: ТВ, радио, нашрияҳои чопӣ, сомонаҳо, шабакаҳои иҷтимоӣ
ва мессенҷерҳо» натиҷагирӣ
гардид. Дар маҷмуъ, дар доираи тадқиқот зиёда аз 2,5 ҳазор посухдиҳандагон аз тамоми гӯшаҳои ҷумҳурӣ ширкат
намудаанд.
Лоиҳаи тадқиқотиро созмонҳои ҷамъиятии «Машварати расонавӣ», «Маркази
тадқиқоти сотсиологии «Зеркало» ва Вазорати фарҳанги
ҶТ, ки аз ҷониби Сафорати
ИМА дар Тоҷикистон маблағгузорӣ шудааст, анҷом
додаанд.

дар тамоми ҷаҳон тамоюлоти
навро ҷорӣ намуданд, ки феълан омӯхта нашудаанд. Аз ин
рӯ, як қисмати ин тадқиқот
ба муайян кардани дараҷаи
гузариши аҳолии Тоҷикистон
ба фанновариҳои нав бахшида шудааст. Дар айни замон
тафовути баъзе навъҳои ВАО
хеле тағйир ёфтааст.
«Тадқиқот нишон дод, ки
аҳолии Тоҷикистон ба таври
мунтазам ба фанновариҳои
нав мегузарад,- суҳбатро
идома дод директори Маркази тадқиқоти сотсиологии
«Зеркало» Қаҳрамон Бақозода.- Афзоиши ҳиссаи корбарони интернет ба амал омада
истодааст, ҳарчанд ин суръат
дар қиёс бо кишварҳои ҳамсоя баланд нест, бо вуҷуди
ин дигаргуниҳо назаррасанд.
Пеш аз ҳама, ин ба воридшавии нокофии интернет ба
кишвар ва арзиши баланди
он вобаста аст. Аммо яке аз
сабабҳои асосии инро мо
дар он мебинем, ки густариши фаъолнокии иқтисодии

Радабандии рӯзномаҳои хусусӣ/мустақил.

Ҳадафи тадқиқоти мазкур
муайян кардани афзалиятҳои
расонавии аҳолии кишвар
мебошад. Яъне, шаҳрвандони
кишвар ба дидану шунидан
ва хондани кадом расонаҳои
ватанӣ бартарӣ медиҳанд?
«Тадқиқоти мазкур бори
сеюм баргузор карда мешавад,- изҳор намуд директори
ТҶ «Машварати расонавӣ»
Набӣ Юсупов.- Солҳои 2018
ва 2019 мо аллакай ин гуна
тадқиқотро баргузор карда
будем. Дар тадқиқоти нав мо
на танҳо аз сатҳи афзалиятҳо
ба ин ё он ВАО огоҳ шудем,
балки додаҳои соли гузаштаву имсоларо муқоиса карда,
муайян намудем, ки вазъ то
кадом андоза тағйир ёфтааст.
Тадқиқот на танҳо ВАО-и
анъанавӣ, балки абзорҳои
нави дастрасии иттилоъ - интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ
ва мессенҷерҳоро низ фаро
гирифтааст».
Инчунин, Н. Юсупов қайд
кард, ки фанновариҳои нав

аҳолӣ кофӣ нест ва фаъолиятҳое, ки барои сокинон
даромад меоранд, хусусияти
маҳдуд ва анъанавӣ доранд”.
Пажуҳишгарон таъкид
мекунанд, ки ҷавонон дар
истифодаи Интернет хеле пешрафтатар мебошанд,
ҳарчанд ки ин кор бештар
бо ҳадафи фароғат сурат мегирад. Истифодаи ВАО дар
шабакаҳои иҷтимоӣ чандин
маротиба афзоиш ёфтааст.
Иқтидори мессенҷерҳо бештар ошкор шудааст. Гуфтан
мумкин аст, ки дар айни
замон мо шоҳиди раванди
дигаргунсозии босифат дар
соҳаи ВАО ҳастем.
Бобоҷони НЕЪМАТУЛЛО

ХАБАРЊОИ

ТОЉИКИСТОН
ВА ЉАЊОН
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Ҳомид Маҷидов:

БОЗГАШТ БА ХАТИ АРАБЇ
МАРДУМРО БЕСАВОД МЕКУНАД!
Қарор буд бо забоншиноси
маъруф, профессор Ҳомид
Маҷидов, ки ҳафтаи равон
85-сола мешаванд, доир ба
рӯзгорашон ва вазъи забони
тоҷикӣ суҳбат кунем, вале домани суҳбати мо аз он чӣ дар
нақша буд, фаротар рафт.

“Чаќќонолимон”
- Ҳомид Маҷидович, мавлудатон муборак!
- Ташаккур. Сипос, ки ба
аёдати ман омадед.
- Ин санаи умрро чӣ тавр
пешвоз мегиред?
- Чун ҳамеша дар фикри
илмаму аз пайи иҷрои корҳои
нотамом. Пирӣ ҳам махсусиятҳои худро дорад, гоҳе баҳол
ҳастеду гоҳе не. Вале бояд
гӯям, касоне, ки ба кори илмӣ
машғул ҳастанд, дертар пир
мешаванд. Ман ҳам аз шумули чунин инсонҳоям. Вақте
одам сари кор мешинад, нӯги
калобаро ба даст мегирад ва
гиреҳи як муамморо кушоданӣ мешавад, пириро фаромӯш мекунад. Банда ҳанӯз
ҳам машғули корҳои илмӣ
ҳастам. Таҳқиқоти асосиамро
дар самти фразеология идома дода истодаам. Ҳамчунин,
чанд соли охир ба таҳқиқи
этимологияи калимаҳо машғулам. Дарс намедиҳам, вале аз
донишгоҳ дур нестам. Дар факултаи филологияи тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
профессори мушовир ҳастам.
Узви шӯроҳои дифои рисолаҳои номзадиву докторӣ низ
мебошам. Дар вақти зарурат
рафта меоям. Ба шогирдонам
роҳнамоӣ мекунам. Дирӯз як
шогирдам рисолаи номзадӣ
ҳимоя кард.
- То имрӯз чанд номзад ва
доктори илм тайёр кардед?
- 10 шогирдам имрӯз номзади илм ҳастанд. 2 нафар аз
онҳо дар арафаи дифои рисолаи докторӣ. Ростӣ, ман мисли
баъзе аз “роҳбарони чаққон”
40-50 шогирд надорам ва барои ин талош ҳам накардаам.
Шогирдони ман 7-8 сол меҳнат
карда, номзади илм мешаванд.
Ман барои шогирдон мавзуҳои
хеле мушкил медиҳам.
- Феълан дифои рисолаи
номзадӣ дар бахши филология,
бахусус забоншиносӣ хеле осон
шудааст. Оддитарин мавзуҳоро, ки дар доираи як мақола ҳал
кардан имкон дорад, рисолаи
номзадӣ мекунанд. Барои мисол, истифодаи ким-кадом вожа дар фалон асар. Ба ин гуна
корҳо чӣ хел баҳо медиҳед?
- Бале. Бо шумо мувофиқ

«

ХАТИ АРАБӢ КАМБУДИҲОИ ЗИЁД ДОРАД. АГАР МО БА ИН ХАТ БАРГАРДЕМ, БО ҲАМА КАМБУДИҲОЯШ БАРМЕГАРДЕМ. ОНРО ТАҒЙИР ВА ТАКМИЛ
ДОДА НАМЕТАВОНЕМ. ЗЕРО ОН ХАТИ “ҚУРЪОН” АСТ.

ҳастам. Сабаб дар он аст, ки
солҳои охир назорат аз болои
корҳои илмӣ нест. Албатта,
рисолаҳо дар назди кафедраву
донишгоҳҳо ва шӯроҳои илмӣ
муҳокима мешаванд, вале худи мавзуъ қаблан баррасӣ намешавад. Ҳоло роҳбари илмӣ
ё худи унвонҷӯ ҳар мавзӯеро
пешниҳод мекунад, муҳокима нашуда, тасдиқ мешавад.
Солҳои Шӯравӣ дар назди
Академияи илмҳо як ташкилот
буд - Координатсияи корҳои
илмӣ. Ҳоло барои мо як ниҳоди муттамарказе лозим аст, ки
корҳои илмиро ба ҳисоб гирифта, иҷрои онҳоро назорат
кунад, то ки ҳар хел мавзуҳои
пуч роҳ наёбанд. Албатта, ҳозир як институт ҳаст, вале кори
иҷрошударо ба қайд мегирад.
Моро зарур аст, ки кори илмӣ
аз оғоз назорат шавад. Ҳоло
баъзан мешавад, ки кори илмӣ дубл мешавад. Як мавзӯро
ду кас таҳқиқ мекунанд. Барои
мисол, дар ҳамин чанд муддати охир оид ба калимаҳои арабӣ дар “Наводир-ул-вақоеъ”
ду кор навишта шуд, яке дар
Душанбе, дигаре дар Хуҷанд.
Касе ин ду муҳаққиқро ҷеғ зада
муҳокима накард, ҳар ду кор
ҳимоя шуд.
- Умуман, сатҳи илми забоншиносиро чӣ гуна баҳогузорӣ
мекунед?
- Пажуҳишҳое, ки то имрӯз
дар забоншиносӣ сурат гирифтанд, тадқиқотҳои аввалин мебошанд. Зеро мо дар гузашта
илми забоншиносӣ надоштем.

Албатта, гузаштагони мо оид
ба забон рисолаҳо навиштаанд, вале илми системанок
набуд. Дар “Ёддоштҳо” устод
Садриддин Айнӣ менависанд,
ки дар мадрасаи Бухоро забони
арабиро 19 сол меомӯхтанд, вале забони модариро не. Мо ба
таҳқиқи забон 100 соли охир
шуруъ кардем. Бинобар ин,
паҳлуҳои мухталифи он ҳанӯз
таҳқиқ нашудааст. Дигар ин
ки, то охири солҳои 30-юм
забони мо забони форсӣ буд.
Баъдан, он номи тоҷикиро гирифт. Мустақил шуд. Бинобар
ин, ҳанӯз масъалаҳои муҳим ва
мухталиф омӯхта нашудаанд.
Барои мисол, забони адабии
гуфтугӯии мо таҳқиқ нашудааст. Бинобар ин, таҳқиқот бояд
ҷиддӣ ва пайваста бошад.

Тољикӣ, форсӣ
ё дарӣ?
- Шумо дар бораи номи забонамон ишора кардед, ки солҳост
атрофи он баҳс мекунем. Ба андешаи шумо, забони мо чӣ ном
дорад: форсӣ, дарӣ ё тоҷикӣ?
- Забони тоҷикӣ яке аз гунаҳои форсии классикӣ аст.
Форсие, ки дар ибтидо дарӣ
ном дошт ва то соли 1920 дар
аксари манотиқи дунё хизмат
мекард. Вақте низоми ҷаҳон
тағйир ёфт ва мо соҳиби давлат
шудем, забонро тоҷикӣ номидем, чунки инҷо зарурат буд ва
дуруст ҳам кардем. Забон бояд ба давлату миллат хизмат
кунад. Агар номи забонамон

тоҷикӣ набошад, он чӣ гуна
ба давлати Тоҷикистон хизмат
мекунад?! Вале дар солҳои 30
ва 40-ум забони тоҷикии мо
забони кӯчагӣ ва забони хона
шуд...
- Сабаб чӣ буд?
- Охири солҳои 30-юм қароре баромад, ки забони русӣ дар
тамоми мамлакат ҳамчун забони давлатӣ дарс дода шавад.
Ана ҳамин қоида дар Тоҷикистон бо шеваи бисёр дағал
ҷорӣ шуд. Дар ҳамин раванд,
“маъракаи” соддакунии забон
шуруъ гардид. Ин корро худи
тоҷикҳо карданд. Дере нагузашта, солҳои 40-ум алифбо
дигар шуд. Баъди солҳои 40ум муҳоҷирати русзабонҳо
ба Тоҷикистон афзоиш ёфт.
Ҳамин тавр, мавқеи забони
тоҷикӣ коста шуд. Душанбе
чанд даҳсола шаҳри русзабонҳо буд.
- Оё ин барномаи тарҳрезишуда буд ё раванди табиӣ?
- Ё ҳар ду. Мутаассифона, ин
раванд на танҳо ба забон латма
зад, балки мавқеи тоҷиконро
дар хонаашон танг кард. Ҳамон солҳо вақте ба автобусҳо
медаромадем, ҳама рус буданд.
Ҳатто ба мо тоҷикҳо назарногирона нигоҳ мекарданд. Баъзе
рӯйрост таҳқир ҳам мекарданд.
Солҳои 60 ва 70 чунин ҳодисаҳо зиёд шуданд. Мӯйсафеди тоҷик он солҳо “бабай” ном
гирифт ва занони русзабон
“бабайку отдам” гуфта, кӯдаконашонро метарсониданд. Як
воқеаро нақл мекунам. Солҳои

60-ум мо - муаллимони ҷавон
нишаста будем, ки профессор
Шарифҷон Ҳусейнзода, ки
аллакай калонсол буданд, ба
кафедра даромаданд. Он солҳо
корпуси мо дар назди бозори
“Шоҳмансур” буд. Муаллим
аз дар даромадан замон гиристанд. Сабаб пурсидем. Гуфтанд, ки дар кӯча маро як зани
рус таҳқир кард, ба фарзандаш
нишон дода, “бабайку отдам”
гуфта, ӯро тарсониданӣ шуд.
Яъне мавқеи тоҷикон аз ҳар
ҷиҳат танг буд. Пӯшида нест,
ки дар вазифаҳои масъул ва
дар корҳои даромаддор намояндагони миллатҳои дигар кор
мекарданд. Аз миёни тоҷикон
кадрҳои соҳаҳои техникӣ, геология ва ғайра камтар омода
карда мешуд. Аксари муҳандисон, коркунони соҳаи маишӣ,
хизматрасонӣ аз дигар миллатҳо буданд. Ман ба ин васила сохти Шӯравиро танқид
карданӣ нестам, аммо воқеият
чунин буд...

Бедорие, ки аз
Бердиева оѓоз шуд
- Дар чунин шароити душвор
чӣ тавр дар солҳои 80-ум бедории фикрӣ ва вуҷуд омад?
- Бедории фикрӣ дар Тоҷикистон барвақт сар шуда буд.
Солҳои 60-ум, вақте Бӯринисо Бердиева сармуҳаррири
“Маориф ва маданият” таъйин шуд. Устодони факултаи
филологияи мо дар ин раванд
фаъол буданд. “Маориф ва маданият” дарди дили равшанфикрони тоҷикро чоп мекард.
Бори аввал дар бораи Наврӯз,
ки он солҳо маросими динӣ ва
табӯ буд, мақолаҳо нашр кард.
Бузургони адабиёти классикиамонро муаррифӣ намуд. Проблемаҳои миллиро низ ба миён
мегузошт. Масъалаҳои забонро
низ матраҳ мекард. Бедории мо
аз ҳамин ҷо оғоз шуд.
Марҳилаи дуввуми бедорӣ
ба солҳои 70-ум рост меояд.
Вақте мутахассиони тоҷик барои кор ба Афғонистон, Эрон,
Ироқ ва дигар давлатҳои арабӣ рафта омаданд. Махсусан,
Афғонистон шуури аҳли зиёи
моро дигар кард. Равшанфикрони мо бо хати арабиасоси
форсӣ ошно шуданд ва ба ин
васила мероси гаронбаҳои гузаштаро мутолиа карданд. Худи ман 2 сол дар Афғонистон
будам. Дар ин давра калимаву
ибораҳои зиёдеро ҷамъоварӣ
кардам. Барои мисол, як рӯз
дар бозор, дар назди дӯкони
гӯштфурӯшӣ будам.
(Давомаш дар саҳ.11)
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БО ДУЧАРХА БА ЊАЉ

Чӣ тавр 3 ҷавони тоҷик чунин тасмим гирифтанд?
Се ҷавони тоҷик савори
дучархаҳо барои адои маросими ҳаҷ ба Арабистони
Саудӣ раҳсипор шудаанд. Ҳоло сайёҳон барои дарёфти
раводид дар Дубай ҳастанд.
Ин дар ҳолест, ки як сокини
58-солаи Душанбе - Акбар
Саидов бино ба сабаби баста
будани марзҳову мушкилоти
дигари вобаста ба пандемия
имкон наёфт бо дучарха ба
ҳаҷ равад.
Ин се зоири дучархасавор,
бино ба навиштаи your.tj, аз
аввали сол ба сафар омодагӣ
дида, дар аввали моҳи май пас
аз моҳи шарифи Рамазон ба
роҳ баромаданд.
Дар ҳоли ҳозир Диловар
Ғафуров ҳамроҳ бо дӯстонаш
Саидалӣ Назаров ва Шокир
Талабов, ки беш аз 1000 километр масофаро тай кардаанд,
дар Дубай қарор доранд. Онҳо
дар консулгарии Арабистони
Саудӣ мунтазири гирифтани
раводиди вуруд ба ин кишвар
ҳастанд.
«Ин сафар як гардиши бузург дар ҳаёти ман ва шахсан
барои ман буд. Ин сафари
фаромӯшнашаванда аст, зеро
ҳар як рӯзи сафари мо пур аз
воқеаҳои шавқовар ва саргузаштҳои шавқовар аст. Аз ҷумла,
дар Рӯзи ҷаҳонии велосипедронӣ омадани мо ба Дубай
як тасодуфи истисноӣ буд”,мегӯяд Диловар Ғафуров дар
суҳбат бо your.tj.
Диловар 37 сол дорад, ӯ
падари ду фарзанд аст ва ба

соҳибкорӣ машғул мебошад.
Ба гуфтаи ӯ, ҳатто аз нигоҳи
моддӣ анҷом додани чунин
сафар осон нест ва пеш аз ҳама, ӯро хонаводааш - волидон,
бародарону хоҳарон дастгирӣ
мекарданд.
Азму иродаи қавии ин се
нафар сарфи назар аз тамоми
душвориҳое, ки дар ин роҳ аз
cap гузарониданд, барои ба ин
сафар баромадани онҳо сабаб
гардид. Ҳоло барои амалӣ шудани мақсади асосӣ ҳамагӣ як
қадам мондааст.
Диловар ва ҳамсафаронаш

аз Душанбе ба роҳ баромаданд
ва тавассути нақшаи сафар бояд ба воситаи Туркманистон
мерафтанд. Аммо аз сабаби
пандемия дар он ҷо карантини 20-рӯза лозим буд. Ҷустуҷӯи
роҳҳои алтернативӣ, масалан
убури марзи Ӯзбекистону
Афғонистон натиҷае надодааст.
Онҳо маҷбур шуданд, ки
аввал ба Тошканд ва баъд ба
Боку раванд.
“Мо тавассути баландкуҳу даштҳо, ноҳияҳои обод,
шаҳрҳои қадима ва ҳозираза-

мон роҳҳоро тай кардем. Саёҳати мо дар Эрон идома ёфт
ва дар он ҷо мо аз шаҳрҳои
бостонии Қазвин ва Исфаҳон
бо велосипед гузаштем. Вазифаи асосии мо пайдо кардани
об, хӯрок ва ҷои хоб буд. Аз
сабаби он ки ошхонаҳои Эрон
пас аз соати 10-11 дари худро
боз карданд, мо натавонистем сари вақт субҳона хӯрем.
Бештари вақт ба мо ронандагон ва сокинони оддӣ кумак
мекарданд, дар роҳ ба мо обу
ғизо медоданд. Мо дар берун
хӯрок мехӯрдем, дар ҳав-

зҳо оббозӣ мекардем ва дар
паҳлуи масҷид мехобидем.
Мо тамоми таҷҳизоти сайёҳӣ,
аз ҷумла харитаи минтақа ва
хаймаро доштем»,- гуфтааст
ӯ дар суҳбат.
Ба гуфти Диловар, онҳо дучархасавории худро аз Бухорои
бостонӣ оғоз карда, баъдан ба
Тошканд рафтанд ва аз онҷо
ба Озарбойҷон расиданд, ки
аз қаламрави он низ бо дучарха гузаштанд. Дучархасаворон
пас аз убури марзи Эрон ба
Бандар Аббос расиданд ва аз
он ҷо бо киштӣ ба сӯи Дубай
шино карданд.
Имсол мавсими ҳаҷ ба фасли гармо рост омад, аммо ин
монеи сафари “зоирин”-и мо
нашуд. Ба душвориҳо нигоҳ
накарда, роҳи худро давом
дода, қариб ба макони лозима
расиданд.
Зоирон давра ба давра таассуроти худро аз сафар ба
дӯстони худ дар “Фейсбук” ва
Instagram нақл мекунанд. То
имрӯз дар саҳифаҳои онҳо шумо метавонед беш аз 100 акс
ва видеоҳои гуногунро, ки дар
ин сафари фароғатӣ гирифта
шудаанд, бубинед.
Тавре қаблан навишта
будем, як сокини 58-солаи
Душанбе - Акбар Саидов
низ чандин сол боз чунин
тасмимро дорад, аммо бино ба сабаби баста будани
марзҳову мушкилоти дигари вобаста ба пандемия ба ӯ
иҷозат надодаанд. Вале ба се
ҷавони диловар чизе монеъа
нашуд, ки ба роҳ бароянд.

БА РАИСИ ШАҲРИ ИСТАРАВШАН АДҲАМ МАЪМУРЗОДА

МАЗОРИ САИДАЛӢ МАЪМУРРО ОБОД КУНЕД!

Адҳам Маъмурзода

Ба Оромгоҳи Лучоб рафтам, ба зиёрати мазори ду
ҳамсабақам - Шоирони
халқии Тоҷикистон Гулназар
ва Саидалӣ Маъмур. Мазори Гулназар бо ташаббуси
МИҲД-и ноҳияи Айнӣ обод
аст, хурсанд шудам, вале мазори Саидалиро дида, ҷигарам пора шуд.

Банда бо Гулназар ва Саидалӣ аз соли 1961 ошно
ҳастам. Ҳамон сол мо донишҷӯйи факултаи таъриху филологияи Университети давлатии Тоҷикистон
ба номи В. И. Ленин, ҳоло
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон шудем. Сарнавишти мо
ба адабиёт пайванд будааст.
Инҳо ду нафар шоирони номвари кишвар шуданд, ман бошам, аз пайи таҳқиқ ва тадрис
рафтам, вале робитаи дӯстӣ
ва равуои мо то лаҳзаҳои марги эшон идома ёфт. Афсӯс,
ки вабои аср - “КОВИД-19”
ин ду шоири бузургро аз мо
рабуд.
Зиндагиномаи Саидалӣ
Маъмурро нақл намекунам,
зеро онро аксарият медонанд.
Бо вуҷуди мушкилиҳои зиндагӣ ва азоби руҳӣ Саидалӣ
эҷод мекард, менавишт, дар
ҷустуҷӯ буд ва дар натиҷа

осори мондагор аз худ ба
ёдгор монд. Шоири халқии
Тоҷикистон, дорандаи Ҷоизаи давлатии ба номи устод
Рӯдакӣ ҳам шуд. Рӯзгори Са-

идалӣ бисёр душвор ва пуразоб пушти сар шуд. Беш аз 30
сол бо ҳамсари бемор зиндагӣ
кард. Писаронаш пайиҳам аз
олам даргузаштанд. Ҳамаи ин

дардҳоро дӯсти ман таҳаммул
кард ва барои адабиёт хизмати шоиста анҷом дод.
Аз Саидалӣ баъди марг фарзанде намонд. Ягона муттако
ва пушту паноҳаш Фарзон ҳам
чанд рӯз пеш аз падар гирифтори “КОВИД” шуда, фавтид. Ҳамин аст, ки касе нест
оромгоҳи ӯро таъмир кунад.
Бинобар ин, аз шумо,
раиси ҷавон ва фарҳангии
шаҳри Истаравшан, мехоҳам,
ки ташаббус нишон дода,
оромгоҳи фарзанди фарзонаи Истаравшан Саидалӣ
Маъмурро обод кунед. Гумон
намекунам, ки обод кардани
мазори як шоир барои шумо
ва Истаравшан барин шаҳри
обод душворӣ дошта бошад.
Умедворам, ин пешниҳоди
маро амалӣ хоҳед кард.
Абдурашид САМАДОВ,
адабиётшинос
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БОЗГАШТ БА ХАТИ
АРАБЇ МАРДУМРО
БЕСАВОД МЕКУНАД!
(Аввалаш дар саҳ.9)

ИТТИФОЌИ АБАДӢ
(Аввалаш дар саҳ.3)
Ҳамчунин, Ӯзбекистон ва
Тоҷикистон дар соли 2020 ба
мувофиқа расиданд, ки имкони бунёди нерӯгоҳи барқи обӣ
дар рӯди Фондарё бо арзиши
тахминии 270 миллион доллар,
иқтидори 135 МВт ва тавлиди 500-600 миллион кВт/соат
нерӯи барқро баррасӣ кунанд.
Тобистони соли гузашта
Алишер Султонов, вазири
энергетикаи Ӯзбекистон дар
мусоҳиба бо хабаргузории Kun.
uz гуфта буд, ки барои сохтмони нерӯгоҳҳо ҷамъияти саҳомии муштараки Тоҷикистону
Ӯзбекистон таъсис дода мешавад ва маблағгузорӣ ба лоиҳаҳо
аз ҳисоби қарз ва грантҳои
ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ, инчунин аз ҳисоби маблағҳои худии ҳар ду кишвар
ба нақша гирифта шудааст.
“Ин нерӯгоҳҳо барои қонеъ
намудани эҳтиёҷоти Ӯзбекистон 1,4 млрд кВт/соат нерӯи
барқи аз лиҳози экологӣ тоза
истеҳсол хоҳанд кард”,- илова
карда буд Алишер Султонов.

75 шартнома бар
ивази 1 млрд
доллар
Дар доираи сафари расмии
Президенти Тоҷикистон дар
шаҳри Тошканди Ӯзбекистон бо иштироки беш аз 200
соҳибкори тоҷику ӯзбек форуми соҳибкорони Тоҷикистону
Ӯзбекистон баргузор гардид,
ки дар ҳошияи он 75 санади
тиҷоративу иқтисодӣ ба маблағи беш аз 1 миллиард доллар ба имзо расид.
Дар форум муовини якуми
сарвазири Тоҷикистон Давлаталӣ Саид, муовини сарвазир
- вазири сармоягузорӣ ва савдои хориҷии Ӯзбекистон Сардор Умурзоқов ва дар маҷмуъ,
беш аз 200 намояндаи расмӣ,
соҳибкорон, тоҷирон ва сармоягузорони ду кишвар ширкат карданд.
Гуфта мешавад, ки зимни
форум миёни намояндагони
ҳукуматҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон ва соҳибкорони ду
кишвар масъалаҳои тиҷорати-

ву иқтисодӣ мавриди баррасӣ
қарор гирифтанд.
Зимни суханронӣ сарони
ҳайатҳои ду кишвар имконоти
назаррасро барои тавсеаи шарикии иқтисодӣ, таъсиси корхонаҳои муштараки технологӣ,
ба роҳ мондани робитаҳои ҳамкорӣ ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти мавриди ниёз ва рушди
бозорҳои ояндадор қайд намуда,
намояндагони соҳибкорони Ӯзбекистону Тоҷикистонро барои
ҳамкории фаъол даъват намуда,
ҳамзамон омодагии ҳукуматҳои
ду кишвар барои расонидани
ҳама гуна дастгирии зарурӣ дар
татбиқи лоиҳаҳои муштарак
таъкид гардид.
- Дар доираи форум миёни
соҳибкорон ва тоҷирони Тоҷикистону Ӯзбекистон беш аз 40
созишномаву қарордодҳои
тиҷоратӣ ба маблағи зиёда аз
як миллиард доллари ИМА ба
имзо расид,- навиштааст сафорати Тоҷикистон дар Ӯзбекистон дар шарҳи баргузории
ин форум.
Дар ҳамин ҳол, Вазорати
сармоягузорӣ ва савдои берунаи Ӯзбекистон навиштааст,
ки дар ҳошияи форум 75 санади тиҷоративу иқтисодӣ ба
маблағи 1062,6 миллион доллар ба имзо расид.
Ин ниҳод гуфтааст, ки бо
мақсади тақвияти савдои дуҷониба ва ҳавасмандсозии рушди ҳамкориҳои саноатӣ дар
ояндаи наздик таъсиси минтақаи наздисарҳадии "Ӯзбекистон-Тоҷикистон" дар минтақаи гузаргоҳҳои “Ойбек” ва
“Фотеҳобод” дар назар аст, ки
дар он иқтидорҳои истеҳсолӣ,
марказҳои логистикӣ ва зерсохтори зарурӣ ҷойгир карда
мешаванд.
- Ҳамчунин, азми ду кишвар
ҷиҳати таҳкими минбаъдаи ҳамкориҳои саноатӣ дар
соҳаҳои саноати сабук, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва
масолеҳи сохтмонӣ, дорусозӣ,
электротехника, истихроҷи
маъдан ва энергетика эълон
карда шуд. Дар ин росто имкониятҳои таъсиси ширкати сармоягузории Тоҷикистону Ӯзбекистон дар соли 2021 ҳамчун
василаи муассири дастгирии

лоиҳаҳои бахши хусусӣ таъкид
гардид,- навиштааст Вазорати
сармоягузории Ӯзбекистон.
Дар ҷараёни форум ҳамчунин доир ба лоиҳаҳо ва ташаббусҳои муштарак дар соҳаҳои
нақлиёт, логистика ва ҳамкориҳои байниминтақавӣ маълумот дода шуд.

Ќатораи Душанбе Тошканд
Билохира, нуктаи муҳими
дигари сафари Сарвари давлат ба Ӯзбекистон боз шудани
роҳи қатора аст. Тоҷикистон
ва Ӯзбекистон барои равуои
боз ҳам осонтари сокинони кишварҳо ба мусофирати
рафтубаргашти шаҳрвандони
ҳар ду ҷумҳурӣ аз тариқи қатора иҷозат медиҳанд.
- Аз 20-уми июни соли равон қатораи мусофирбар дар
масири Тошканд - Душанбе
ба кор шуруъ мекунад,- хабар
медиҳад дафтари матбуотии
президенти Ӯзбекистон.
Эмомалӣ Раҳмон пас аз мулоқоташ бо Шавкат Мирзиёев дар ҳузури хабарнигорон
гуфт, ки ҷонибҳо ҳамзамон
имкони азсаргирии иртиботот
аз тариқи роҳи оҳан ба дигар
шаҳрҳои бузургро баррасӣ мекунанд.
"Тибқи маълумоти мо, ҳамарӯза ҳудуди 20 ҳазор нафар
марзи Тоҷикистону Ӯзбекистонро убур мекунанд. Ин
рақами хеле муҳим аст. Низоми муомилоти озоди молу хидматрасонӣ таъмин карда шуд.
Хаҷми боркашонии ҳавоӣ ва
автомобилӣ хеле афзуд",- гуфт
Эмомалӣ Раҳмон.
Ҳамчунин, раҳбарони
кишварҳо дар бораи ташаккули долонҳои нави транзитӣ
ва эҷоди инфрасохтори замонавии логистика, афзоиши
ҳамлу нақли ҳавоӣ, роҳи оҳан
ва автобусҳо, ташкили кластерҳои кишоварзӣ ва корхонаҳои замонавии истеҳсолӣ,
ташкили коркарди меваю сабзавот ва якҷоя ворид шудан
ба бозорҳои кишварҳои сеюм
ба мувофиқа расиданд.
О. СОҲИБЗОДА

Як зан омаду гӯшт хариданӣ
шуд. Вале ба табъаш нафориду гуфт: “Гӯштат гандида аст”.
Ман ҳайрон шудам, зеро ин
калима бароям нав буд. Мо
гандаро истифода мекунем, вале гандидаро не. Чунин калимаҳои зебо дар забони тоҷикон
ва тоҷикзабонони Афғонистон
хеле зиёданд.
- Яъне ҳамин талошҳо сабаб
шуданд, ки дар Тоҷикистон қонуни забон қабул шавад?
- Бале. Дар раванди бедории миллӣ яке аз баҳсҳои асосӣ баҳси забон буд, зеро забон
ҷузъи муҳими худшиносӣ аст.
Ман дар он баҳсҳо фаъол набудам, зеро рисолаи докторӣ
менавиштам. Ҳамон солҳо бо
ташаббуси Муҳаммадҷон Шакурӣ дар матбуоти умумииттифоқӣ мақолаҳо дарҷ гардиданд. Яъне талаби тоҷикон то
Маскав расид. Ҳатто Михаил
Горбачёв дар як нишаст, вақте
сухан аз вазъи кишварҳои назди Балтика рафт, гуфт: “На
танҳо Прибалтика мехоҳанд,
ки забонашон давлатӣ шавад,
балки тоҷикҳо ҳам талаб доранд, ки ба забонашон мақоми давлатӣ диҳем”. Ба гуфти
Муҳаммадҷон Шакурӣ, аввалин халқе ҳастем, ки дар ҳайати Иттифоқи советӣ соҳиби
қонуни забон будем.

Ташвишњои
хати арабӣ
- Яке аз масъалаҳои пурбаҳс
ва печида баргаштан ба хати
арабиасоси форсӣ аст. Шумо
ба ин чӣ назар доред?
- Дар ин маврид соли 2017
таҳти унвони “Даъвои дасиса-

ангез” мақолае навишта будам,
ки он дар “Тоҷикистон” чоп
шуда буд. Дар ҳамон мақола
ақидаҳоямро гуфтаам. Хати
арабӣ, яъне хати ниёгон - ин
хати якуми мо нест, балки яке
аз хатҳои гузаштаи мост. Аз хати арабӣ пештар мо хати оромӣ
доштем, аз он қадимтар хати
мехӣ ва қаблан шояд хатҳои
дигар. Дар бораи хати арабӣ
баҳсҳо зиёданд. Байни арбобони дин, намояндагони воломақом ва олимон борҳо дар ин
маврид баҳсу мунозираҳо сурат
гирифтааст. Ба ин масъала зиёдтар забоншиносони номвар
Амонов ва Ғаффоров машғул
шуда, “26 айби хати арабӣ”-ро
ошкор карда буданд. Бинобар
ин, ин хат камбудиҳои зиёд
дорад. Агар мо ба ин хат баргардем, бо ҳама камбудиҳояш
бармегардем. Онро тағйир ва
такмил дода наметавонем. Зеро он хати “Қуръон” аст. Хати “Қуръон”-ро тағйир додан
мумкин нест. Ба он хат гузаштани мо ба мо фоида намеорад. Мардуми на он қадар
босаводи мо якбора бесавод
мешавад.
- Устод, шумо имрӯз телевизион тамошо мекунед, радио гӯш
мекунед, газета мехонед, яъне аз
вазъи забони адабӣ огоҳед. Онро
чӣ гуна арзёбӣ мекунед?
- Дараҷаи баланди фасоҳат
умуман дида намешавад, лекин
шукр, вазъи имрӯзаи забони
матбуот, умуман, забони адабии тоҷик назар ба солҳои 80 ва
90-ум хубтар аст ва рӯ ба беҳбудӣ оварда истодааст. Фақат бетаваҷҷуҳӣ кардан лозим нест.
Суҳбатнигорон:
Одил НОЗИР,
Уғулой ҚУТБИДДИНЗОДА

МАЪЛУМОТНОМА
ҲОМИД МАҶИДОВ (тав. 15-уми июни соли
1937) - забоншинос, доктори илми филология
(1995), профессор (1996), Корманди шоистаи
Тоҷикистон (1997). Яке аз бунёдгузорони назарияи
фразеология (таъбирот)-и забони тоҷикӣ. Тамоми умр бо ин мушкилоти сарбаста машғул шуда,
як силсила масъалаҳои мубрами онро ҳал кардааст. Ҳамчунин, ба масъалаҳои мубрами луғат,
сарф, савтиёт, имло ва услубиёти забони муосири тоҷик машғул шудааст. Бахусус, ақидаҳои ӯ
нисбат ба калима ҳамчун воҳиди асосии забони
тоҷикӣ ҷолиби диққатанд. “Фразеологияи забони
ҳозираи тоҷик” (1982), “Системаи фразеологии
забони адабии муосири тоҷик” (2006), “Инъикоси
воқеият дар воҳидҳои фразеологии забони адабии
тоҷикӣ” (2002), “Системаи фразеологии забони
адабии муосири тоҷик” (2006), “Забони адабии
муосири тоҷик” (2007), “Истиқлол ва забони давлатӣ” (2011), “Фасоҳати сухан ва интихоби маънои дақиқ” (2012), “Сеҳри сухани форсӣ-тоҷикӣ”
(2014) беҳтарин китобҳои ӯ ҳастанд.
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МЕФУРЎШАМ
► ҲАВЛӢ
► Хонаи дорои 3-то
времянка,
6
сотих
замин, Каратегинский,
нархаш 90 000 сомонӣ.
Тел: 001-01-01-79, 91917-88-48.
► 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: 91873-40-10.

НИЁЗ ДОРЕМ
► Ширкати
“Ариана
Туннел
Садд”
кормандони
зеринро
дар НБО “Роғун” ба кор
даъват менамояд коргари
қаторӣ,
ронандаи
миксер,
ронандаи
мошини
боркаш,
ронандаи
мехлопата, ронандаи
булдозер-экскаватор.
Маош
шартномавӣ.
Тел: 989-99-14-09, 98999-14-33, 989-99-13-10,
989-99-13-51.

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

МЕХАРЕМ
►Х о л о д и л н и к ҳ о ,
кондитсионерҳо,
телевизорҳо, қолинҳо
ва мебел. Тел: 987-8383-25, 905-10-27-31.

САЛОМАТӢ
► Холу озахҳоро бе
ҷарроҳӣ мегирем. Тел:
904-61-43-34.

ЭЪТИБОР НАДОРАД
► Иқтибос аз варақаи
бақайдгирии №39876
аз 23.10 соли 2020 ба
номи
Шукруллоев
Хушвахт, бинобар гум
шудан,
беэътибор
дониста шавад.

►Д а ф т а р ч а и
имтиҳонотии гумшуда,
ки
онро
Коллеҷи
омӯзгории ба номи Х.
Махсумоваи ДДОТ ба
номи С. Айнӣ соли 2018
ба
Урозова
Озода
додааст,
беэътибор
дониста шавад.
► Аттестати
хатми
синфи нуҳуми Т-ШТА
№0179538 ба номи
Мирзоев
Икром
Юсуфчонович, ки соли
2006 дода шудааст,
бинобар гум шудан,
беэътибор
дониста
шавад.
►Д а ф т а р ч а и
имтиҳонотии гумшуда,
ки
онро
Коллеҷи
омӯзгории ба номи
Хосият
Махсумоваи
ДДОТ
ба
номи
Садриддин Айнӣ соли
2018 ба
Пулодова
Сурае Тагаймуродовна
додааст,
беэътибор
дониста шавад.
► Аттестати
хатми
синфи нуҳуми Т-ШТА
№0114071-и гумшуда,
ки онро муассисаи
таҳсилоти
миёнаи
умумии №50-и ноҳияи
Синои шаҳри Душанбе
соли 2007 ба Шарипова
Омина
Мачитиевна
додааст,
беэътибор
дониста шавад.
► Аттестати
хатми
синфи ёздаҳуми Т-АТУ
№0147338-и гумшуда,
ки онро муассисаи
таҳсилоти
миёнаи
умумии №91-и ноҳияи
Сино соли таҳсили
2014-2015 ба Хасанова
Шарофат Бахруллоевна
додааст,
беэътибор
дониста шавад.
►Ш и н о с н о м а и
шаҳрвандӣ бо силсилаи
А01528723-и гумшуда,
ки онро ШВКД-1 дар
шаҳри Исфара 21.09
соли 2018 ба Солиева
Наргис
Наимовна
додааст,
беэътибор
дониста шавад.
► Аттестати
хатми
синфи нуҳуми Т-ШТУ
№0026394-и гумшуда,
ки онро муассисаи
таҳсилоти
миёнаи
умумии №43-и ноҳияи
Сино соли 2012 ба
Олимов
Фаридун
Олимович
додааст,

беэътибор
шавад.

дониста

►Ш и н о с н о м а и
техникии бо рақами
кадастрии
№65-012000080-01-001
бо
суроғаи
шаҳри
Душанбе,
ноҳияи
Фирдавсӣ,
кӯчаи
Гулпарвар, хонаи 1236
г-1 ба номи Каримова
Ҷ
о
н
о
н
а
Маманазаровна,
бинобар гум шудан,
беэътибор
дониста
шавад.
► Шартномаи хариду
фурӯши
хонаи
истиқоматӣ
таҳти
феҳрести
1Ш-96-и
гумшуда,
ки
онро
Идораи
нотариалии
давлатии
ноҳияи
Варзоб 25.05 соли 2012
бо
суроғаи
ноҳияи
Варзоб, ҷ. Чорбоғ, қ.
Тойкара
ба
Шарифҷонзода Маруф
додааст,
беэътибор
дониста шавад.
►Ш и н о с н о м а и
техникӣ ва шартномаи
ҳадяи квартира таҳти
феҳрести №12Д-192 аз
16.09 соли 1998 бо
суроғаи
шаҳри
Душанбе,
ноҳияи
Шоҳмансур, кӯчаи Н.
Муҳаммад 4 (собиқ
кӯчаи Чехов 4), ҳуҷраи
17 ба номи Садуллоев
Гулмурод, бинобар гум
шудан,
беэътибор
дониста шаванд.
► Аттестати
хатми
синфи
нуҳуми
А
№075507-и гумшуда, ки
онро
муассисаи
таҳсилоти
миёнаи
умумии №34-и ноҳияи
И. Сомонӣ соли 1992 ба
Олимова
Адолат
Шамсидиновна
додааст,
беэътибор
дониста шавад.
► Дипломи №537890
бо
рақами
қайди
№3680-и гумшуда, ки
онро ОКТ №55-и шаҳри
Душанбе соли 1990 ба
Файзиева
Муслима
Мухамедовна додааст,
беэътибор
дониста
шавад.
► Аттестати
хатми
синфи ёздаҳуми Т-АТУ
№0915518-и гумшуда,
ки онро муассисаи
таҳсилоти
миёнаи

умумии №91-и ноҳияи
Сино соли 2021 ба
Саидов
Сорбон
Амирхонович додааст,
беэътибор
дониста
шавад.
► Дафтари ҳавлидорӣ
бо
суроғаи
шаҳри
Душанбе, ноҳияи Сино,
кӯчаи А. Ҷомӣ, хонаи
36, ҳуҷраи 35 ба номи
Азизова
Муҳаббат
Суюновна, бинобар гум
шудан,
беэътибор
дониста шавад.
►Ш а ҳ о д а т н о м а и
қонунӣ дар бораи ҳуқуқ
ба мерос бо реестри
№7Н-365-и гумшуда,
ки онро нотариуси
давлатии
Идораи
сеюми
нотариалии
давлатии
шаҳри
Душанбе
15-уми
октябри соли 1997 бо
суроғаи
шаҳри
Душанбе,
ноҳияи
Сино, пр. Профсоюз,
хонаи 136/7, ҳуҷраи 28
ба Фомичева Зинаида
Ивановна
додааст,
беэътибор
дониста
шавад.
► Шартномаи хариду
фурӯши
квартира
таҳти
феҳрести
1Ш-1630-и гумшуда, ки
онро
Саридораи
нотариалии давлатии
ҶТ 04.12 соли 2007 бо
суроғаи
ноҳияи
Шоҳмансур,
кӯчаи
Ҳусейнзода, хонаи 31
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ба Мирзоева Чамила
Рачабовна
додааст,
беэътибор
дониста
шавад.
► Шартномаи хариду
фурӯши
квартира
таҳти
феҳрести
1Ш-1920-и гумшуда, ки
онро
Идораи
нотариалии
ноҳияи
Фирдавсӣ 17.09 соли
2008 бо суроғаи якум
гузаргоҳи кӯчаи Н.
Қарабоев, хонаи 11,
ҳуҷраи 8 ба Аличони
Файзимад
додааст,
беэътибор
дониста
шавад.
► Шартномаи хариду
фурӯши
хонаи
истиқоматӣ
таҳти
феҳрести
9Д-232-и
гумшуда,
ки
онро
Идораи
якуми
нотариалии давлатии
шаҳри Душанбе 11.06
соли 1980 бо суроғаи
ноҳияи И. Сомонӣ,
дуюм гузаргоҳи кӯчаи
Зайнаб-бибӣ,
хонаи
№112 ба Расулова
Сангинжон Фатоховна
додааст,
беэътибор
дониста шавад.
► Дипломи
ТТ
№001958 бо рақами
қайди 1593-и гумшуда,
ки
онро
мактаби
тиббии
шаҳри
Қӯрғонтеппа
моҳи
июли соли 2000 ба
Саидова
Наргис
Махмуродовна

додааст,
беэътибор
дониста шавад.
► Дафтари ҳавлидорӣ,
шиносномаи техникӣ бо
суроғаи
шаҳри
Душанбе, ноҳияи Сино,
кӯчаи С. Шерозӣ 74,
ҳуҷраи 103 ба номи
Эргашев
Убайд
Зайдуллаевич, бинобар
гум шудан, беэътибор
дониста шаванд.
► Аттестати
хатми
синфи
ёздаҳуми
№0000089-и гумшуда,
ки
онро
Мактаби
баймалмилалии
Президентӣ 25.06 соли
2016 ба Маҳмудов
Сомон Ҳокимшоевич
додааст,
беэътибор
дониста шавад.

БАРЊАМ МЕХӮРАД
► ҶДММ
“Илҳоми
Мумин
ЛТД"
№0803000,
РЯМ:
0810000373,
РМА:
0 8 0 0 0 4 6 0 6
фаъолияташро
қатъ
менамояд. Ҳама арзу
шикоят муддати ду моҳ
қабул карда мешаванд.
► ҶДММ “Судайс Т"
0262964,
РЯМ:
3310010404,
РМА:
3 3 0 0 1 4 2 8 5
фаъолияташро
қатъ
менамояд. Ҳама арзу
шикоят муддати ду моҳ
қабул карда мешаванд.
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Ҳамал
21.03 - 20.04

Дар ин ҳафта ситораҳо ба ҳамалҳо тавсия медиҳанд, ки дар
хонаву ҷойи кор ба тартибот риоя намоянд. Айёми мусоидест барои тағйир додани реҷаи корӣ ва
тарзи зиндагӣ. Агар оиладор бошед,
нуқтаи назари ҳамсафари ҳаётиатонро сарфи назар накунед.

Cавр

21.04 - 21.05
Дар ин ҳафта қобилияти кории
саврҳо зиёд мегардад. Айёми хубест
барои амалӣ сохтани тамоми нияту нақшаҳо. Вақти холигии худро
беҳтараш бо шахси дӯстдошта гузаронед. Дар ҳама кор фантазияи
худро ба кор бурда, эҷодкорона амал
намоед.

Ҷавзо

22.05 - 21.06

Дар ин ҳафта ҷавзоҳо дар ҳалли
корҳои рӯзгор хеле серташвиш мешаванд. Дар ин рӯзҳо бо тоза кардани хонаву дар, таъмир, тағйир
додани ҷойи мебел ва беҳтар сохтани вазъи зиндагӣ машғул шудан аз
манфиат холӣ нест. Қабл аз суханеро ба забон овардан андеша кунед.

Саратон
22.06 - 23.07
Ҳафтаи нав зодагони мучали
саратон чунон серҷоғ мешаванд, ки
баъзе атрофиён бо диданашон ҳатто рӯ ба гурез мениҳанд. Вохӯриву
шиносоиҳо зиёду сафарҳо дарозмуддат мешаванд. Баъзеҳо дар
корҳояшон аз шумо маслиҳату
дастгирӣ мепурсанд.

Асад
23.07 - 22.08
Дар ин ҳафта зодагони мучали
асад вазъи молиявии худро нисбатан беҳтар месозанд. Танҳо тавассути кордониву таҷрибаи бой
мушкили худро ҳал карда метавонед. Роҳҳои хеле дақиқу аниқро
пайдо намуда, даромади пулиатонро нисбатан беҳтар месозед.

Мизон

25.09 - 22.10
Ин ҳафта аз ҷиҳати молиявӣ
ташвиш намекашед. Рӯзи душанбе
маблағи хуб ба даст оварда, чандин
мушкилатонро ҳал мекунед. Харид
дар бозору мағозаҳо бобарор мешавад. Аммо барои сар кардани кори
нав чандон вақти хуб нест. Дӯстро
аз душман фарқ карданро омӯзед.

Ақраб
23.10 - 22.11
Ташаббусро ба даст гирифта,
нақшаю фикрҳои навро дар самти
иқтисодию молиявӣ нотарсона ба
роҳбарият нишон диҳед. Шуморо
дастгирӣ мекунанд ва дар идора соҳиби ному пешсаф мегардед.
Корҳои зиёдеро берун аз меъёр иҷро
карданатон лозим мешавад.

Қавс
25.11 - 21.12
Тайёр кардаву супоридани
ҳуҷҷатҳои гуногунро ба рӯзи панҷшанбе гузаронед. Вазифаҳои бар
дӯш доштаатонро дар идора софдилона иҷро намоед, то номатон
ба «дафтари сиёҳ» наафтад. Барои ороишоти хона ва ё зарурияти
фарзандон маблағи зиёдеро сарф
кардан лозим меояд.

Ҷаддӣ
22.12 - 20.01
Ин ҳафта вохӯриҳои ҷиддӣ ва
гуфтушунидҳоро ба нақша нагиред,
зеро вазъият ба фоидаи шумо нест.
Дар вақти кор бо ҳуҷҷатҳои муҳим
бодиққат бошед. Бо шарикони кориатон дағалӣ накунед, як сухани ноҷо
метавонад ба тиҷорататон таъсири бад расонад.

Далв

21.01 - 19.02
Ҳафтаи нав сабабҳои рафтори
баъзе дӯстонатонро, ки то ин дам
ҳеҷ дарк карда наметавонистед, барои худ фош месозед. Аз рӯзи душанбе то рӯзи ҷумъа аз ҳамаи он чизе, ки
садди роҳи пешравиятон мегардад,
халос шавед. Имкони ба даст овардани пули калон мавҷуд аст.

Сумбула

Ҳут

23.08 - 22.09

20.02 - 20.03

Рӯзи душанбе барои мулоқоти
ошиқона хеле созгор аст. Тахаюлоти бою рангини худро истифода бурда, нисбати нафароне, ки
дӯсташон медоред, лаҳзаи гуворои
хотирмон ташкил намоед. Нимаи
аввали ҳафта қувваи худро сарфа
карданатон лозим аст.

Розӣ набудан бо нақшаҳои атрофиён шуморо ба харҷ кардани маблағи зиёд маҷбур мекунад. Сешанбе ашёи гумшудаатонро меёбед.
Чоршанбе аз ҷониби як дӯстатон
ба шумо кумаки молиявӣ мерасад.
Метавонед бо ин маблағ тиҷорати
худро сар кунед.

“ГРИБОК”-И ПОЙ
Роҳҳои табобати он кадом аст?
”Грибок” бемории нохуше мебошад, ки сабаби хориш ва арақ кардани пойҳо мегардад.
Нишонаҳои “грибок” инҳоянд:
1. Хориш ва сӯзиши кафи пойҳо ва байни ангуштон;
2. Ба машом расидани бӯйи бади дилбеҳузуркунанда аз пойҳо;
3. Тағйир ёфтани шакл ва ранги нохунҳои пой;
4. Пӯстпартоӣ ва ё ғафс шудани пӯсти пой;
5. Баромадани ярачаҳои хурд дар пойҳо ва байни ангуштон;
6. Дард кардани пойҳо ҳангоми роҳгардӣ;
7. Баромадани обилачаҳо дар пой.
Усулҳои халқии табобати “грибок”:
Албатта, бемориҳои замбурӯғӣ ва
мағори пойҳоро метавон бо кумаки
малҳам ва дорувориҳои махсус табобат
намуд, вале имрӯз мо ба шумо дар бораи усулҳои хеле соддаву осони халқие
маълумот медиҳем, ки арақкунии пойҳоро кам карда, шуморо аз бӯйи бад
наҷот медиҳанд.
1. Пойҳоятонро дар маргансовка бигиред!
Маргансовка ё перманганати калий
воситаи беҳтарини халосӣ аз бӯйи бад

ва арақкунии пойҳо мебошад. Барои ин
кофист, ки ҳар шом тахминан 2 литр
обро ба тағора андохта, ба он ҳамагӣ 1
грамм хокаи перманганати калий андозед ва пойҳоятонро дар ин оби гарм
15-20 дақиқа нигоҳ доред.
2. Муъҷизаи сирко
Сиркои себин барои халосӣ аз бӯйи
бади пойҳо мадад мерасонад. Ба оби
гарм ҳамагӣ 200 грамм сиркои себин,
ки дар шакли тайёр фурӯхта мешавад,
андозед ва пойҳоятонро дар ин моеъ
15 дақиқа нигоҳ доред. Дар як рӯз ин
амалро 3 мартиба такрор кардан лозим
аст. Пас аз ин пойҳоятонро бо сачоқи
махсус нағзакак хушк карда, ҷӯроби нав
ё тоза пӯшед.
3. Кумаки сирпиёз - чеснок
Сирпиёз - чеснок хусусияти несту
нобуд кардани мағори пойҳоро дорад.
Як калла сирро майда карда, шираи онро фишурда гиред ва ба он ба миқдори
баробар спирту об андозед. Обро гарм
карда, ба он як қошуқ собуни сиёҳи
аз турбтарошак гузаронидашуда ва ду
қошуқ содаи хӯрока андозед. Сиркои
бо спирт омехташударо ба ин об андохта, пойҳоятонро дар он муддати 15-20
дақиқа нигоҳ доред.
Ин усулҳо “грибок”-и пойи шуморо
шифо мебахшанд.

ТАРБУЗ -

ДАВОИ
ФАРОМӮШХОТИРӢ

Тарбузе, ки аксарияти мо дӯст медорем ва истеъмол мекунем, фоидаҳои бисёр дорад.

Тарбуз аз аминокислотаи L-ситруллин бой аст, ки дарди буғумҳоро бозмедорад.
Тарбуз меваи аз об бой мебошад. 91
фоизи он аз об иборат аст. Ғайр аз ин,
тарбуз маҳсулоти полезии камкалория
аст. Тарбуз барои фаъолияти чашм ва
мағзи сар фоида дорад. Ду карч тарбузро истеъмол кунед, ба чашм ва қобилияти фикркуниатон фоидаи калон
дорад. Ба гуфти мутахассисон, дар
тарбуз мавҷуд будани витаминҳои А
ва В6 аввал чашмро аз ҳар хел инфексияҳо ҳимоя кунад, дуввум хотираро
мустаҳкам карда, суръати тафаккурро
меафзояд.
Тарбуз аз нурҳои ултрабунафш ҳимоя мекунад. Аз ҷиҳати илмӣ исбот
шудааст, ки организми инсон барои

мубориза бо нури ултрабунафш ба якчанд маҳсулоти беназир ниёз дорад.
Тарбуз ҳам айнан ба қатори ҳамин маҳсулот дохил мешавад. Дар он моддаи
ликопин мавҷуд аст, ки барои мубориза
бо радиатсияи гуногун ёрӣ медиҳад.
Тарбуз қандро ҷамъ мекунад. Вақти
карч кардани тарбуз фруктоза ва глюкозаҳо умумӣ мешаванд. Барои ҳамин ба касоне, ки гирифтори диабети
қанданд, тавсия дода мешавад, ки аз
тарбузи навбурида камтар истеъмол
кунанд. Тарбуз танаро тоза мекунад.
Барои холестеринро аз бадан хориҷ
кардан кумак мекунад. Тарбуз ҳозимаро беҳтар намуда, системаи рагҳо,
гурда ва ҷигарро тоза мекунад. Тарбуз
аз ҳама маҳсулоти полезии безарар ба
ҳисоб меравад.
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ЧЕҲРА

ФАРЗОНАЕ АЗ САМАРЌАНД

Ёде аз адабиётшинос Абдусалом Самадов
Адабиётшинос Абдусалом Самадов яке аз фарзонафарзандони
Самарқанди бостонӣ буда, дар
рушди адабиётшиносӣ ва матбуоти тоҷикӣ дар Ӯзбекистон нақши
мондагор гузоштааст.
Олими адабиётшинос, устоди
варзида, дотсенти Донишгоҳи давлатии Самарқанд, узви Иттиҳоди
эҷодии журналистони Ӯзбекистон,
номзади илмҳои филологӣ Абдусалом Самадов 7-уми июни соли 1955
дар деҳаи Боғимайдони Самарқанд
дар оилаи омӯзгор ба дунё омадааст. Баъд аз хатми мактаби миёнаи
рақами 25-и ба номи Абдусалом
Деҳотӣ ишқу ҳавас ба илму фан,
хоса меҳру муҳаббат ба адабиёти
бадеӣ ӯро ба шуъбаи тоҷикии факултети филологияи Донишгоҳи
давлатии Самарқанд овард. Дар ин
махзани маърифат аз устодони варзида Р. Муқимов, Б. Валихӯҷаев,
Ш. Шукуров, Р. Эгамбердиев, Т.
Абдуҷабборов ва монанди инҳо таълим гирифта, пас аз хатми донишгоҳ (1977) бо дипломи имтиёзнок
роҳ сӯи Тошканд пеш гирифт ва дар
рӯзномаи “Ҳақиқати Ӯзбекистон”
(“Овози тоҷик”) ба ҳайси тарҷумон,
ходими адабӣ, мухбири махсус ба
фаъолияти эҷодиву рӯзноманигорӣ
машғул гардида, дар муддати кӯтоҳ
бо мақолаву очеркҳои доир ба адабиёти бадеӣ ва санъати нафиса таълиф ва чоп намудааш ҳамчун рӯзноманигори пурмаҳсул шинохта шуд.
Меҳру муҳаббати бепоён ба илми
адабиётшиносӣ ӯро ба донишгоҳ
овард ва соли 1978 ба аспирантураи
он дохил гардида, таҳти роҳбарии
адабиётшиноси номӣ Раҳим Муқимов ба омӯзиши эҷодиёти Мирзо
Турсунзода машғул гардид ва соли
1985 дар мавзӯи “Пайванди диалектикии миллият ва интернатсионалӣ
дар эҷодиёти Мирзо Турсунзода”
рисолаи номзадии худро дифоъ
намуд.
Абдусалом Самадов аз соли 1980
то соли 2021 ҳамчун устоди сахтгир ва дар айни замон меҳрубону
ғамхор ба донишҷӯёни факултети
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Тақвими

ТОЉИКИСТОН
10 ИЮН
ВЛАДИМИР АСТАХОВ (1922-1979), 100-солагии
зодрўзи адабиётшинос, олими соњаи филология.
ЉАВЛЇ СУЛТОНОВ (1957), 65-солагии зодрўзи
доктори илми тиб, профессор, дорандаи Љоизаи ба
номи Сино.
ЊОРУНИ РОЪУН (1972), 50-солагии адиб.
ДИЛБАР РАЊМОНЇ (1967), 55-солагии зодрўзи
шоир.
ШАРИФЉОН ТОЉИКОВ (1942), 80-солагии зодрўзи
Журналисти хизматнишондодаи Тољикистон.
ЗУБАЙДУЛЛО ЗУБАЙДОВ (1957), 70-солагии
зодрўзи олими соњаи сиёсатшиносї, Корманди
шоистаи Тољикистон.

филологияи Донишгоҳи давлатии
Самарқанд аз фанни адабиёт таълим дода, ҳамзамон тадқиқотро
дар масъалаҳои назарияи адабиёт,
адабиёти муосири тоҷик ва ӯзбек,
робита ва таъсири адабӣ идома додааст. Ӯ солҳои 1999-2007 ҳамчун
мудири кафедраи адабиёти тоҷик
ва солҳои 2007-2009 ба вазифаи декани факултети филологияи тоҷик
кор кард ва шогирдони зиёди баландихтисос тайёр намуд. Ӯ дар худ
хислатҳои наҷиби устодони гузаштаро мунъакис карда, шахсияташ
саршори меҳр, одамият, хоксорӣ
ва фазилатҳои наҷиби инсонӣ буд.
Абдусалом Самадов муҳаққиқи
пухтакор ва пурмаҳсул буда, муаллифи зиёда аз 10 монография ва
рисолаҳои илмӣ, 12 китоби дарсию
васоити таълимӣ барои мактабҳои
олию миёна ва беш аз 400 мақолаҳои илмӣ-оммавӣ мебошад. Аз
ҷумлаи муҳимтарин монография
ва китобҳои ӯ “Ӯзбек-тожик адабиёти: ӯзаро алоқалар, ӯзаро таъсир” (Тошканд, 1990), “Муқаддимаи адабиётшиносӣ” (Самарқанд,
2000), “Муҳаққиқи робитаҳои
адабӣ” (Самарқанд, 2003), “Проблема единства национального и
общечеловеческого в творчестве
Мирзо Турсун-заде” (Самарқанд,
2005), “Адабиёт” (барои синфи
VI, Тошканд, 2005, 2009, 2013),
“Адабиёт” (барои синфи Х, Тошканд, 2005), “Пайвандҳои дӯстӣ
ва адабӣ” (Тошканд, 2012), “Ар-

муғони Ҷавдат” (Тошканд, 2012),
“Методологияи адабиётшиносӣ”
(Самарқанд, 2015), “Истиқлол ва
маърифати адабиёт” (Тошканд,
2015) мебошад.
Дар тадқиқотҳои илмии Абдусалом Самадов робитаҳои адабии
тоҷикону ӯзбекон, масъалаҳои таъсири эҷодӣ ва таъсири мутақобил,
анъанаҳои адабӣ ва бардавомии
он, адабиёти классикии форсиву
тоҷикӣ, масъалаҳои назарияи адабиёт, нақди адабӣ ва ғайра мавқеи
асосӣ дорад.
Фаъолияти марди соҳибназару
соҳибмаърифат танҳо ба он чӣ гуфтем, маҳдуд намешавад. Муаллим
дар ҷодаи таълими адабиёти тоҷик
дар мактабҳои миёнаи умумии Ўзбекистон корҳои зиёдеро анҷом додааст. Махсусан, саҳми устод дар
таҳияи консепсияи нави таълим,
таҳия ва омодасозии барномаҳои
миллии таълимӣ, навиштани китобҳои дарсӣ, таъсиси корҳои илмӣ-услубӣ назаррас аст.
Инсони хеле самимӣ, мутахассиси варзида, омўзгори пурмаҳсул,
журналисти моҳир, олими барҷаста,
эҷодкори зуллисонайн Абдусалом
Самадов ба олами абадӣ сафар карда бошанд ҳам, ҳамеша дар дилу дидаи ёру дӯстон ва шогирдон зиндаву
ҷовид мемонанд.
Акмал ШЕРНАЗАРОВ,
устоди Донишгоҳи давлатии
Самарқанд ба номи Ш. Рашидов

7 ИХТИРОИ ДОНИШЉӮДУХТАРИ ТОЉИК
Маҳҷабин Давлатқадамова,
донишҷӯдухтари тоҷик барои
соҳаи кишоварзӣ 7 дастгоҳ ихтироъ кардааст. Ӯ яке аз ғолибони
озмуни “Илм - фурӯғи маърифат
мебошад”.
Моҳҷабин донишҷӯи соли аввали Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М. С. Осимӣ
мебошад. Ду дастгоҳе, ки ин донишҷӯдухтар ихтироъ намудааст
- “нерӯгоҳи барқӣ” ва “огоҳкунандаи беноқил”, диққати ҳамагонро
ҷалб намудааст. Бо истифода аз ин
дастгоҳҳо мушкилоти кишоварзӣ
кам мешавад.
Нерӯгоҳи ихтироъкардаи ӯ аз
1 то 3 мвт қувваи барқ истеҳсол
мекунад.
Илова бар ин, огоҳкунаки беноқиле, ки Маҳҷабин офаридааст,
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ҳам дар хоҷагии қишлоқ, саноат
ва инчунин дар соҳаи ҳарбӣ метавонад мавриди истифода қарор
гирад.

"Огоҳкунаки беноқил дар соҳаи
хоҷагии қишлоқ барои хабар додан аз офатҳои табиӣ истифода
бурда мешавад. Ҳангоми ба вуқуъ
омадани офати табиӣ асбоб метавонад аз маҳали хатарнок ба ҷойи
лозимӣ хабар диҳад",- шарҳ медиҳад ихтироъкор.
Моҳҷабин дар як қатор озмуну
намоишҳои минтақавию ҷумҳуриявӣ иштирок намуда, сазовори
ҷойҳои намоён гардид. Аз ҷумла,
ӯ соли 2014 дар озмуни “Техникони ҷавон” сазовори ҷойи аввал
ва соли 2016 дар озмуни ҷумҳуриявии наврасон таҳти унвони “Як
қадам ба пеш” сазовори дипломи
дараҷаи дуюм гардидааст. Инчунин, соли 2021 дар озмуни ҷумҳуриявии “Илм - фурӯғи маърифат”
иштирок намуда, мақоми сеюмро
касб кард.

11 ИЮН
РАИСА БИБИКОВА (1942), 80-солагии зодрўзи
олими соњаи математика.
ЃАФУРЉОН ШОКИРОВ (1942), 80-солагии зодрўзи
доктори илмњои техникї, профессор.
12 ИЮН
ШИРИН ЌУРБОНОВА (1957), 65-солагии зодрўзи
олими соњаи таърих.
АКОМАД АЗИМОВ (1957), 65-солагии зодрўзи
актёри кино, Њунарпешаи шоистаи Тољикистон.
ШАРИФ ТАЃОЙНАЗАРОВ (1942), 80-солагии
зодрўзи доктори илми њуќуќ, профессор.
ТУРДИБОЙ ЉАББОРОВ (1942), 80-солагии
зодрўзи олими соњаи техника.
НУРИДИН ЌАЮМОВ (1937), 85-солагии зодрўзи
доктори илми иќтисод, профессор, академик,
Ходими шоистаи илми Тољикистон.
13 ИЮН
ОДИНА ЊОШИМОВ (1937-1993), 85-солагии зодрўзи
сароянда, Њунарпешаи шоистаи Тољикистон, Њунарпешаи
халќии љумњурї, дорандаи Љоизаи ба номи Рўдакї.
ТОЉИБИБЇ МАЊМАДРАСУЛОВА (1947),
75-солагии зодрўзи олими соњаи забоншиносї.
УЃУЛОЙ ШАМСИДДИНОВА (1907-1990),
115-солагии зодрўзи арбоби њизбї ва давлатї.
14 ИЮН
ЉУМЪА ЭРГАШЕВ (1922-1995), 100-солагии
зодрўзи журналист, Корманди шоистаи маданияти
Тољикистон.
ЊАКИМ МАЊМУДОВ (1932-1995), 90-солагии
зодрўзи оњангсоз, Њунарпешаи шоистаи Тољикистон.
АБДУЛ САОДАТШОЕВ (1952), 70-солагии зодрўзи
сароянда, Њунарпешаи шоистаи Тољикистон.
АБДУРАУФ РАЗЗОЌОВ (1957), 65-солагии зодрўзи
олими соњаи таърих.
15 ИЮН
ЊАКИМ ЌУРБОНОВ (1927-2007), 95-солагии
зодрўзи олими соњаи иќтисодиёт.
ЊАСАН ЗАЙНИДДИНОВ (1927-1999), 95-солагии
зодрўзи доктори илми иќтисодї, профессор.
ЊАМИД МАЉИДОВ (1937), 85-солагии зодрўзи
доктори илми филологї, профессор, Корманди
шоистаи Тољикистон.
ШАМСУЛЛО ДЕВОНАЕВ (1937-2011), 85-солагии
зодрўзи олими соњаи филология.
НАИМЉОН МАЊКАМОВ (1952), 70-солагии
зодрўзи сароянда, Њофизи халќии Тољикистон.
ЊОМИДДИН ШАРИФОВ (1947-2007), 75-солагии
зодрўзи генерал-полковник.
16 ИЮН
РУСТАМИ ХОМАРАХШ (Таѓоймуродов, 1962),
60-солагии зодрўзи нависанда.
ФИРЎЗА АЮБЉОНОВА (1947), 75-солагии зодрўзи
раќќоса, Њунарманди шоистаи маданияти Тољикистон.
ВЛАДИМИР БОБОРИКИН (1922-2014),
100-солагии зодрўзи Рассоми халќии Тољикистон,
Ходими шоистаи њунари љумњурї.
АБДУМАННОН ОЛИМОВ (1942), 80-солагии
зодрўзи олими соњаи фалсафа.
Тањияи С. ГУЛОВ, Н. БАЊРУЛЛО,
кормандони Китобхонаи
миллии Тољикистон
Шахсиятњои таърихї, олимони варзида,
ходимони давлативу љамъиятї мавлуд доранд?
ПЕШОПЕШ МОРО
ОГОЊ КУНЕД.
Тел: 221-00-84
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ЉУДО
Паҳлавонони Тоҷикистон
дар мусобиқаи ҷудои байналмилалии Tbilisi Grand Slam
2022, ки аз 3 то 5-уми июн
дар шаҳри Тбилисии Гурҷистон бо ширкати 278 варзишгар (173 мард ва 105 зан) аз
36 кишвар баргузор шуд, ноком шуданд.
Тоҷикистонро дар ин мусобиқа 9 нафар намояндагӣ
карданд, ки инҳо Нуралӣ
Эмомалӣ, Шаҳбоз Саидаброров (ҳар ду дар вазни -66
кг), Маҳмадшариф Наҷмуддинов, Муҳаммадраҳим Сарахонов (ҳар ду дар вазни -73
кг), Шодмон Ризоев, Муҳаммадҷон Абдуҷалилов (ҳар ду
дар вазни -81 кг), Карома-

НОКОМИИ ПАЊЛАВОНОНИ ТОЉИК
ДАР TBILISI GRAND SLAM 2022

тулло Ҳакимов (дар вазни
-90 кг), Мансур Раҳмон ва
Абубакри Акобир (ҳар ду дар
вазни -100 кг) буданд.

ФУТБОЛ

Паҳлавонони тоҷик Шаҳбоз Саидаброров, Муҳаммадраҳим Сарахонов ва Шодмон
Ризоев натиҷаҳои хубтар ни-

12 МЕДАЛИ ВАРЗИШГАРОНИ
ТОЉИКИСТОН АЗ ТОШКАНД
Рўзҳои 4 ва 5-уми июн дар
шаҳри Тошканди Ҷумҳурии
Ӯзбекистон мусобиқаи 4-уми
байналмилалии варзиши сабук ба хотири гиромидошти
Геннадий Арзуманов баргузор шуд, ки дар он намояндагони Тоҷикистон дастовардҳои назаррасро соҳиб
шуданд.

Дар бозии якуми дўстона, ки
2-юми июн баргузор шуда буд,
дастаи мунтахаби ҷавонони мо
бар ҳамсолони худ аз Амороти
Муттаҳидаи Араб бо ҳисоби 3:1
ғолиб гардиданд.
Голҳоро дар ҳайати мун-

шон дода, дар вазни худ ҷойи
ҳафтумро соҳиб шуданд. Бо
се ҷойи ҳафтум дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ҳисоби даставӣ мақоми 21-умро
ишғол кард.
Гурҷистон бо касби 14 медал (5 тило, 4 нуқра ва 5 биринҷӣ) дар ҳисоби даставӣ
ғолиб шуд. Фаронса бо 2
медали тилло ва 4 биринҷӣ
дуюм, Кореяи Ҷанубӣ бо 2
тилло сеюм шуданд.
Соли гузашта дар Tbilisi
Grand Slam 2021 ду паҳлавони
тоҷик - Шаҳбоз Саидаброров
ва Комроншоҳи Устопириён ширкат карда буданд, ки
Шаҳбоз медали биринҷӣ ба
даст овард.

ВАРЗИШИ САБУК

ДУ ПИРЎЗИИ ЉАВОНОНИ
ТОЉИКИСТОН БАР АМОРАТИ АРАБ

Дастаи мунтахаби ҷавонони
Тоҷикистон (U-20) таҳти роҳбарии сармураббӣ Аҳлиддин
Турдиев дар ду бозии дўстона
низ бо дастаи мунтахаби ҷавонони Амороти Муттаҳидаи
Араб пирўз шуд.

15
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тахаби ҷавонони Тоҷикистон
Салам Ашўрмамадов, Азизбек
Ҳайитов ва Меҳроб Асоев заданд. Голи ягонаи меҳмононро Ал-Ҷунибӣ Ҳазза ба номаш
сабт кард. Вохўрии дуюми ин
дастаҳо 4-уми июн дар Варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии
шаҳри Душанбе баргузор шуда,
бо ҳисоби 1:0 ба фоидаи дастаи
мунтахаби ҷавонон Тоҷикистон
анҷом ёфт. Голи ягонаро дар
дақиқаи 37-ум нимҳимоятгари
дастаи «Динамо»-и Душанбе
Бежан Нишонбойзода зад.

Дар масофаи 200 метр Фаворис Музрапов (21.71) якум
шуд. Ў ҳамчунин дар масофаи
100 метр (10.66) ҷойи дуюмро
гирифт.

Дар мусобиқаи анъанавӣ
варзишгарон аз Қазоқистон,
Қирғизистон, Тоҷикистон ва
Ӯзбекистон ширкат карданд.
Варзишгарони Тоҷикистон
маҳорати баланд нишон дода,
сазовори 12 медал (3 тилло, 5
нуқра, 4 биринҷӣ) шуданд.
Илдар Аҳмадиев, ки дар
Бозиҳои олимпии Токио-2020
ширкат карда буд, дар масофаи
100 метр миёни мардҳо (10.37)
медали тилло, дар ҷаҳиш ба
дарозӣ (7.59) медали нуқра ба
даст овард.

Леонид Пронженко дар
масофаи 400 метр бо монеаҳо
(53.12) сазовори медали тилло,
дар масофаи 110 метр бо монеаҳо (14.98) сазовори медали
нуқра шуд. Дар масофаи 400
метр бо монеаҳо Муҳаммадризо Мирзозода (55.28) медали
нуқра ба даст овард.
Раҷабмо Абдуллоева миёни бонувон дар масофаи 5000
метр (18:55.50) дуюм, дар масофаи 10000 метр (40:24.55)
сеюм шуда ба марра расид.
Дар масофаи 10000 метр миёни мардҳо Меҳробҷон Одинаев (31:48.73) медали бинринҷӣ ба даст овард. Ду медали
биринҷии дигарро Зикрилло
Турахонов дар найзапартоӣ
(53.66) ва тими Тоҷикистон
дар эстафетаи омехтаи 4х400
метр (3:40.59) сазовор шуданд.

САРМУРАББИИ
«ИСТАРАВШАН»
НАВ ШУД,
МУЊСИН
МУЊАММАДИЕВ
БА ЛИГАИ ОЛӢ
БАРГАШТ
Да р ҳ а й а т и р о ҳ б а рикунандаи ду дастаи
Л и га и о л и и ф у т б о л и
Тоҷикистон тағйироти
назаррас ба амал омад.
С а р м у р а б б и и д а ста и
«Истаравшан» нав шуд,
Муҳсин Муҳаммадиев ба
Чемпионати Тоҷикистон
баргашт.
Нуъмон Ҳасанов, собиқ сармураббии дастаҳои
"Пахтакор" ва "Қуқанд
1912" (дастаҳои Ўзбекистон) сармураббии дастаи
"Истаравшан"-и Истаравшан шуд.
Фаъолияти Ҳасанов
ҳамчун футболбоз дар
дастаи “Пахтакор” аз соли
1990 оғоз шуда, дар идомаи
корнамоияш тавонистааст
бо ин даста ҳам қаҳрамони Ўзбекистон шавад ва
ҳам Ҷоми ин кишварро ба
даст биёрад. Ҳамчунин дар
ҳайати тимҳои “МХСК” ва
“Дўстлик” солҳои 19992000 ҳам қаҳрамони Ўзбекистон шудааст. Дар
идома дар ҳайати тими
“Дўстлик” ва “Пахтакор”
фаъолияти мураббигияшро оғоз кардаву идома
додааст.
Бо қарори раҳбарияти
клуби футболи «Истиқлол»
мутахассиси тоҷик ва дар
гузашта футболбози номии
«Помир»-и Душанбе Муҳсин Муҳаммадиев ноиби
аввали президенти футболи «Истиқлол» таъйин шуд.
Қаблан Муҳсин Муҳаммадиев дар «Истиқлол» ба
ҳайси сармураббии даста
фаъолият карда буд. Таҳти
роҳбарии ў дар мавсими
соли 2017 «Истиқлол» чемпиони Тоҷикистон шуд ва
ба финали Ҷоми КФО роҳ
ёфт. Муҳаммадиев иҷозатномаи мураббии аврупоии
"Pro UEFA" дорад.

ХАБАРЊОИ

ТОЉИКИСТОН
ВА ЉАЊОН

ФАРОҒАТ ВА МАСЪУЛИЯТ
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ШАКАРХАНД
Фиреб

Равоншинос

Муњаббат

Писарбача давида ба хона
даромада, ба модараш мегӯяд:
- Оча! Оча! Падарам худро
овехтааст!
Зан аз ҷояш ҷаста, бо даҳшат мепурсад:
- Дар куҷо?
Писарак мегӯяд:
- Дар хонаи хоб!
Зан ба хонаи хоб медавад,
вале он ҷо касеро намеёбад.
Писарбача бошад, бо ханда
мегӯяд:
- 1-уми апрел оча, дадаам
дар ошхона худашро овехт.

Зане ба равоншинос занг
зада, мегӯяд:
- Духтур, шавҳарам дар хобаш “Бонуҷон” гӯён, бо нафаре суҳбат мекард.
Равоншинос мегӯяд:
- Бедор шавад, пурсед охир.
Зан мегӯяд:
- Не, он кас дигар ҳеҷ гоҳ
бедор намешаванд.

Ҷавоне ба маъшуқааш мегӯяд:
- Ман пулдор нестам. Масалан, мисли рафиқам чанд
хона, мошин ва вазифа надорам. Ман фақат дӯстат медорам.
Баъди шунидани ин суханон ашк дар чашмони духтар
ҳалқа зада, мегӯяд:
- Агар воқеан дӯстам медорӣ, маро бо он рафиқат
шинос кун.

Лайкмонак
Соли 2025. Аз марде мепурсанд:
- Шумо дар куҷо таҳсил
кардаед?
Мард дар ҷавоб:
- Ҳафт сол дар “Фейсбук”
ва 4 сол дар “Инстаграм”.
Боз мепурсанд:
- Ихтисосатон чист?
Мард мегӯяд:
- Лайкмонаки 6-ум разряд!

Фарќият
Марде аз дӯсташ мепурсад:
- Абдулло, фарқи маъшуқа
аз завҷа дар чист, медонӣ?
Абдулло мегӯяд:
- Не, намедонам.
Дӯсташ мегӯяд:
- Маъшуқа ба хотири пулат
тамоми нозу нузатро мебардорад...
Абдулло мепурсад:
- Зан чӣ?
Мард мегӯяд:
- Бо зан баръакс аст, дӯстам. Бо пули худат ту тамоми нозу нузи занатро мебардорӣ...

Имтињон
Омӯзгор вақти имтиҳон ба
донишҷӯе, ки писандаш набуд, савол медиҳад:
- Аҳолии Тоҷикистон чӣ
қадар аст?
Донишҷӯ дар ҷавоб:
- 9 миллион нафар.
Омӯзгор мегӯяд:
- Канӣ, номбар кунед!
Таҳияи
Нодира РАҶАБОВА

РАССОМ НАСИБА

ПУРСЕД, ЉАВОБ МЕДИЊАНД!

ЊАЉ ЌИММАТ ШУД!
Баъди ду соли маҳдудият сафари Ҳаҷ иҷозат шуд. Ин
хабарро шунида, мо мусалмонон хурсанд шудем. Аммо дар
мавриди рафтан ба Ҳаҷ гапҳои ҳархела зиёд мешавад. Гӯё
сафар ба Арабистони Саудӣ ва зиёрати хонаи Худо қиммат
шуда бошад. Ба ин масъала равшанӣ андозед.
САЙРАҲМОН,
шаҳри Хуҷанд
Дар мавриди иҷозат пайдо
кардани зоирони тоҷик барои
адои Ҳаҷи фарзӣ чанд шумора
пеш муфассал маълумот дода
будем. Воқеан, гуруҳи нахустини зоирони тоҷик барои
АФШИН
МУЌИМ
адои маросими Ҳаҷи фарзӣ ба
Арабистони Саудӣ рӯзи 20-уми
июн мераванд ва интизор меравад, ки баъди тақрибан як моҳи тавоф, рӯзи 17-уми июл ба
ватан баргарданд.
Афшини Муқим, сухангӯи Кумитаи дин, танзими анъана ва
ҷашну маросимҳои мардумии Тоҷикистон дар ин бора хабар
медиҳад. Ба иттилои манбаъ, арзиши имсолаи сафари ҳаҷ
тақрибан 61 ҳазор сомонӣ (5 ҳазору 350 доллар) ҳисоб шудааст, ки ин нисбат ба соли соли 2019 тақрибан 25 ҳазор сомонӣ
зиёд мебошад. Се сол пеш зоирони тоҷик бо пардохти 35 ҳазор
сомонӣ (3 ҳазору 750 доллар) ба Ҳаҷи фарзӣ мерафтанд.
- Афзоиши қимати Ҳаҷ ба боло рафтани қимати як қатор
хизматрасониҳо дар Арабистони Саудӣ марбут аст. Дар соли
2019 хидматрасонӣ дар Мино ва Арафот барои ҳар як зоир 236
доллар буд, аммо имсол кишвари мизбон бинобар ба эътибор гирифтани чораҳои ҷиддии беҳдоштӣ хароҷотро то 1424
доллар боло бурд. Илова бар ин, болоравии нархи сӯзишворӣ
ва хизматрасонии нақлиётӣ низ ба ин таъсир расонд,- мегӯяд
Афшини Муқим.
Инчунин, фаромӯш набояд кард, ки на ҳама иҷозаи сафар
ба Ҳаҷро доранд. Имсол сокинони аз 40 то 65-солаи Тоҷикистон ба Ҳаҷ рафта метавонанд.

ХАБАРЊОИ

ТОЉИКИСТОН
ВА ЉАЊОН

