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ИЌДОМИ НАВИ
РУСТАМИ ЭМОМАЛӢ 
Сифати хонаҳо хуб мешаваду 
нархи онҳо поён меравад?
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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:
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ХАБАР МЕДИЊАД:

Фирӯз БАҲОР, 
оҳангсози шинохтаи тоҷик

САРИ САБЗ

- Одамоне, ки манзили шахсӣ на-
доранд, бо ин мушкилот аз дунё ка-
нор мераванд, нигоҳи холӣ ва хаста 
доранд. Ман худам як вақт мушкили 
манзилро аз сар гузаронидам, иҷора 
менишастам...

- Ин тавр бошад, даст ба дуо мебар-
дорем, ки сафи соҳибкорони “иҷорашин” 
даҳчанду садчанд афзояд... 

- Мо миллати бисёр олӣ ҳастем. 
Ҳунармандон, шоирон, мутрибон, 
файласуфҳо дорем. Ман фикри аз 
Тоҷикистон рафтан надоштам, лекин 
фаҳмидам, ки барои эҷодиёти ман 
ҷое нест.

- Ҷой барои эҷодиёти шуморо боз 
ҳамон ҳунармандон, шоирон, мутри-
бону файласуфон танг накарда бо-
шанд?!  

- Бояд аз фарҳанги ҷаҳонӣ бохабар 
шавӣ. Фарҳанги ҷаҳон ҳамаро мут-
таҳид мекунад. Ту онро дертар дӯст 
хоҳӣ дошт, ҳоло дарк намекунӣ, наме-
фаҳмӣ, вале каме сабр кун, ҳамаашро 
мефаҳмӣ.

- О, масалан бисёриҳо аз фарҳанги 
Аврупо интиқод мекунанд, ки ҷавонон-
ро ба роҳи нодуруст мебарад-ку! Ё ҳоло 
ҳам сабр кардан лозим? 

Абдураҳим БОБОҶОНОВ, 
соҳибкори саховатпешаи 
тоҷик

Музаффар БУРҲОНОВ, 
ҳунарманди маъруфи 
балети тоҷик

ХАБАРЊОИ ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОН

МАРЊИЛАИ НАВИ РУШДИ ВМКБ 
ОЃОЗ ШУД!

Раиси ВМКБ Алишер Мирзо-
набот дар як ҷаласае дар ҷамъи 
мақомоти мухталифи вилоят 
оғози марҳилаи нави рушди 
Бадахшонро эълон кард. 

Дар ин ҷаласа Ширин 
Амонзода, вазири меҳнат, 
муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ва 
раисони шаҳру ноҳияҳои ВМ-

КБ ширкат доштанд. 
“Марҳилаи нави рушди Ба-

дахшон оғоз шуда, сохтмони 
роҳҳову хонаҳои баландошё-
на, коргоҳу корхонаҳои нави 
истеҳсолӣ ва дигар иншооти 
таъиноти гуногун ба таъсиси 
ҷойҳои кори нав мусоидат ме-
намоянд”,- таъкид кардааст 
Алишер Мирзонабот.

Дар панҷ моҳи соли 2022 
дар ҷумҳурӣ истеҳсол ва 
воридоти орд нисбат ба со-
ли 2021 ба таври назаррас 
коҳиш ёфтааст. Дар ин бора 
Агентии омор хабар медиҳад. 

Аз моҳи январ то майи соли 
равон дар кишвар беш аз 186,6 
ҳазор тонна орд истеҳсол шу-
дааст. Маълум шуд, ки чунин 
нишондиҳандаҳо нисбат ба ҳа-
мин давраи соли 2021-ум 33,8% 

камтар мебошанд.
Аксари орд аз гандуми во-

ридотӣ тайёр карда мешавад, 
ки аз моҳи январ то майи со-
ли 2022 хариди он 12,5% кам 
шудааст. 

Бояд гуфт, ба Тоҷикистон 
асосан гандум аз Ҷумҳурии Қа-
зоқистон ворид мешавад, ки 
феълан содироти он маҳдуд 
гардидааст. Соли равон арзи-
ши орд дар Тоҷикистон 20,2 
дарсад афзоиш ёфтааст.

Дар Тоҷикистон дар панҷ 
моҳи соли ҷорӣ тавлиди гӯшт 
аз чорвои калону хурд, мурғ 
ва моҳӣ афзоиш ёфтааст.  

Аз маълумоти оморӣ барме-
ояд, ки истеҳсоли гӯшти чор-
вои калону майда дар давраи 
муайян назар ба нишондодҳои 
соли гузашта 2,9 фоиз афзуд. Аз 
моҳи январ то май дар ҷумҳурӣ 
беш аз 58,3 ҳазор тонна гӯшт 
истеҳсол карда шуд.

Мувофиқи маълумотҳои 
оморӣ тамоюли пай дар 
пай зиёд кардани истеҳсоли 

гӯшти паранда, асосан гӯшти 
мурғ мушоҳида карда меша-
вад. Вазорати кишоварзии 
Тоҷикистон хабар медиҳад, 
ки аз аввали сол беш аз 17,6 
ҳазор тонна гӯшти паранда 
истеҳсол шудааст, ки нисбат 
ба моҳҳои январ-майи соли 
2021-ум 23,3% зиёд аст. Бо-
здошту истеҳсоли гӯшти моҳӣ 
низ дар кишвар боло рафта-
аст. Вале сокинони кишвар 
аз он шикоят мекунанд, ки 
нархи маҳсулоти гӯштӣ дар 
бозорҳои кишвар бетағйир 
аст.

- Дар 26-умин Олимпиадаи 
балтикии наврасон аз фанни 
математика "JBMO -2022" 
шаш нафар хонандагони 
тоҷик иштирок карданд ва 
ҳар шаш нафари онҳо ҷойҳои 
ифтихорӣ гирифтанд,- хабар 
медиҳад котиботи Вазорати 
маорифи кишвар.

Ин озмун аз 28 то 3-юми 
июли соли равон дар шаҳри 
Сараевои Ҷумҳурии Босния 
ва Герсеговина баргузор шуд. 
Толибилмони тоҷик, ки дар ин 
озмун иштирок карданд, ҳа-

маашон хонандагони синфҳои 
7-8 буданд.

Манбаъ меафзояд, ки ри-
ёзидонҳои навраси тоҷик 
дониши худро бо ҳамсолони 
худ аз 20 кишвари дунё санҷи-
данд. 

Қаблан ин ниҳод хабар дод, 
ки дар як озмуни дигари бай-
налмилалӣ, ки ҳамасола до-
нишгоҳи Қазоқистон ташкил 
мекунад, хонандаи синфи 11 
аз шаҳри Хуҷанд ҷойи якум 
гирифт ва соҳиби шоҳҷоиза 
- гранти омӯзишӣ ба маблағи 
беш аз 16 ҳазор доллар гардид.

КОЊИШИ ИСТЕЊСОЛИ ОРД 
ДАР КИШВАР

ГӮШТ. ИСТЕЊСОЛ ЗИЁДУ НАРХ ГАРОН

ДАСТОВАРДИ МАТЕМАТИКЊОИ НАВРАС

Алишер Мирзонабот:
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Одил
НОЗИР,
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Ќарори нави раиси 
шањр чӣ мегӯяд?
Душанбе шаҳри сохт-

монҳост. Биноҳои нав ба ос-
мон сар мекашанд. Вале бо 
афзудани теъдоди иморатҳо 
шикояти шаҳрвандон низ ме-
афзояд. “Хонасоз қаллоб баро-
мад ва миллионҳоро гирифту 
гурехт”, “Ширкат дар вақти 
таъйиншуда сохтмони хона-
ро ба анҷом нарасонид”, “Як 
хонаро ба чанд нафар фурӯх-
тааст”, “Сохтмон аз таҳкурсӣ 
боло набаромад”, “Сифати хо-
наҳо хеле бад аст” ва монанди 
ин шикоятҳо зиёд шудаанд.

Миёни ин сарусадоҳо қа-
рори Раиси шаҳри Душанбе 
Рустами Эмомалӣ ба тасвиб 
расид, ки чуноне коршино-
сон мегӯянд, сохтмонҳоро дар 
шаҳр ба танзим медарорад ва 
ба бунёди иншооти муосиру 
хуштарҳ ва комплексҳое, ки 
инфраструктураи муосир до-
ранд, мусоидат мекунад.

Мувофиқи қарори нав мин-
баъд ширкатҳое ба сохтмони 
биноҳо ҳақ доранд, ки гарди-
ши солонаи молиашон аз 10 
миллион сомонӣ кам набошад. 
Барои силсилаи сохтмонҳо 
доштани панҷоҳ миллион со-
монӣ талаб мешавад.

Иддае мегӯянд, ки ин тасми-
ми мақомот ба нафъи мардум 
аст, то биноҳо дар вақташ сох-
таву ба истифода дода шаванд. 

Раиси Иттиҳоди меъморони 
Тоҷикистон Баҳром Юсупов 
тасмими шаҳрдориро дурусту 

“деринтизор” номид. Ӯ муъ-
тақид аст, ки чунин талабот 
имкон хоҳад дод, то сокинон 
бе дарди сар соҳиби хонаву дар 
шаванд.

“Ҳозир духтур ҳам сохт-
мончӣ шудааст ва муаллиму 
тоҷир ҳам. Пул надоранд, аз 
уҳдаи кор намебароянд. Барои 
зербино чуқурӣ мекобанд ва 
аз мардум ғарам-ғарам пул ме-
гиранд ва баромада мераванд. 
Пул надошта бошанд, ҳунар 
надошта бошанд, кор наку-
нанд”,- мегӯяд ӯ.

Монополия ё 
шаффофият

Дар матни қарори мазкур 
омадааст, ки ҳадаф “шаффо-
фият дар интихоби дурусти 
шахси ҳуқуқӣ ва ҳимояи ман-
фиати ҳиссагузорон” аст.

Коршиноси масоили иқти-
содӣ Фозилҷон Фатуллоев 
мегӯяд, ки тасмими шаҳрдорӣ 
метавонад ба баланд шудани 
сифати кори ширкатҳои сохт-
монӣ таъсир гузорад. 

Вале нафароне низ ҳастанд, 
ки қабули ин қарорро монопо-
лияи бозори сохтмонӣ аз ҷони-
би ширкатҳои бонуфуз арзёбӣ 

мекунанд.
“Ҳимояи ҳуқуқи харидорон 

кори хуб аст, аммо ба назари 
ман, ин тасмим бо мадади со-
хтмончиёни бузурге, ки даста-
шон дароз аст, гирифта шуда-
аст. Ин соҳа низ ба монополия 
табдил мешавад. Ширкатҳои 
хурди сохтмониро аз бозор 
хориҷ мекунанд ва хеле нафа-
ронро аз кор маҳрум”,- гуфта-
аст ба “Озодӣ” иқтисодшинос 
Абдуманнон Шералиев.

Ӯ роҳҳои ҳалли масъаларо 
чунин баён мекунад: “Шир-
катҳои суғуртавиро бояд во-
риди кор кард. Ё маблағи 
кафолати 10 миллион муқар-
раршударо каме поинтар бурд. 
Ҷараёни гирифтани пули 
муштариёнро низ зери назо-
рати шадид бояд гирифт”.

Ҳуқуқшинос Сафарзода 
Парвиз, ки солиёни зиёд қа-
зияи баҳси ширкатҳои сохт-
монӣ ва харидоронро баррасӣ 
мекунад, мегӯяд: “Қарори 
мазкур манфиатовар аст, вале 
он мушкили харидорро пурра 
ҳал намекунад. Шаҳрдорӣ бояд 
фурӯши хонаҳоро аз таҳкурсӣ 
манъ кунад. Пешниҳод меку-
нам, ки аввал 50%-и корҳои 
сохтмонӣ дар бинои навсоз 

иҷро шуда, аз ҷониби комис-
сия қабул карда шавад, баъдан 
фурӯши хонаҳо ба роҳ монда 
шавад. Ин метавонад роҳи ҳал 
бошад”. 

Чаро чунин шуд?

Ҳукумати Душанбе пайваста 
тарзи сохтмон, тарҳи  биноҳо, 
набудани инфраструктураи 
лозимаро дар иншооти тоза-
бунёди пойтахт зери танқид 
мегирад, ки он асоснок аст. 
Интиқоди шаҳрдорӣ аз он аст, 
ки баъзе аз биноҳо роҳҳои за-
рурӣ, майдони бозии кӯдакон 
ва шароити хуби равуо барои 
маъюбону таваққуфгоҳ надо-
ранд. Қарори зикршуда маҳз 
ба пешгирии ин ҳолатҳо нига-
ронида шудааст.

Агентии омор хабар ме-
диҳад, ки аз аввали имсол бу-
нёди манзил дар Тоҷикистон 
дар муқоиса ба соли гузашта 
бамаротиб кам шудааст. Соле 
пеш тақрибан 1 миллиону 430 
ҳазор метри мураббаъ манзил 
сохта буданд. Имсол ин омор 
50% кам аст.

Аз шаҳрдории Душанбе ха-
бар медиҳанд, ки ҳоли ҳозир 
дар Тоҷикистон 2018 ширкати 
сохтмонӣ иҷозатнома доранд, 
ки аз ин 53 ширкат хориҷиянд. 

ШАҲРДОРӢ БОЯД ФУРӮШИ ХОНАҲОРО АЗ ТАҲ-
КУРСӢ МАНЪ КУНАД. АВВАЛ 50%-И КОРҲОИ СО-
ХТМОНӢ ДАР БИНОИ НАВСОЗ ИҶРО ШУДА, АЗ 
ҶОНИБИ КОМИССИЯ ҚАБУЛ ВА БАЪДАН ФУРӮ-
ШИ ХОНАҲО БА РОҲ МОНДА ШАВАД...

«

ИЌДОМИ НАВИ РУСТАМИ ЭМОМАЛӢ
Сифати хонаҳо хуб мешаваду нархи онҳо поён меравад?

АШРОФИЯТ
ё вақте академик чӯпон 

боқӣ мемонад...

Қишре, ки ҳоло дар ҷо-
меа қариб ки намебинем, ё 
намояндагонаш ниҳоят ка-
манд, ҳамин қишри ашроф 
аст. 

Баробари юнониву русии 
ашрофият аристократизм 
мебошад. Хулқу хӯи ҳами-
даашон - виҷдони бедор, 
илми боамал, муомилаи нек 
бо атрофиён, олиҳиммати-
ву шаъну эътибори одамӣ, 
меҳрубониву шафқат ва 
даҳҳо хисоли дигар аст. Ҳар-
фи дағал, хашму ғазаб ва ма-
кру фиреб, хандаи баланд, 
лофу газоф хоси ин қишр 
нест. Муҳимтарин нишонаи 
ашрофият соҳиби андешаи 
худӣ ва иродаи озод будан, 
раҳ надодан ба таҳқири шах-
сияти хештан аст. 

Намунаҳои ин ахлоқ ва 
соҳибони онро аз таърихи 
Шарқу Ғарб зиёд дарёфтан 
мумкин аст. Масалан, яке 
аз шоҳзодагони аҳди Қоҷор 
бо духтаре аз қишри боло 
издивоҷ мекунад ва дарҳол 
мефаҳмад, ки арӯсаш аз каси 
дигар ҳомила будааст. Аз дух-
тар мефаҳмад, ки он ҷавон аз 
табақаи поёнист ва имкони 
якҷо шуданашон нест. Рӯзи 
дигар он духтарро ба назди 
волидонаш бурда, ба хоти-
ри ранҷу озор надидани он 
духтар мегӯяд, ки зиндагии 
якҷои онҳо имкон надорад. 

Дурӯғи маслиҳатомезро ба 
кор мебарад: ошкоро мегӯяд, 
духтар чун фаришта беайб 
аст, аммо ӯ худаш нуқсе дар 
мардӣ дорад ва наметавонад 
ин духтарро хушбахт созад. 
Номи он ҷавонеро мегирад, 
ки духтар аз ӯ ҳомила буд: ҳа-
мон ҷавонро ҳамчун дӯсти 
худ муаррифӣ карда, хоҳиш 
мекунад, ки духтарашонро 
ба ақди никоҳи он ҷавон да-
роранд. 

(Давомаш дар саҳ.8)

МАВЌЕЪ

ЊАФИЗ РАЊМОН
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Дар Ӯзбекистон тасмим 
гирифтаанд, ки мақоми 
му хторияти Қароқал-
поқистонро ҳифз карда, 
замони баррасии умумӣ 
сари тағйири Қонуни Асо-
сиро тамдид намоянд. Ин 
тасмим пас аз нооромиҳо 
дар Нуқус гирифта шуд. 
Феълан, дар ин кишвари 
мухтор то 2-юми август 
ҳолати фавқулодда эълон 
шудааст.

 Оѓози ќазия

Президенти Ӯзбекистон 
Шавкат Мирзиёев дар охи-
ри моҳи июн пешниҳод 
карда буд, ки раъйпурсӣ 
барои ворид кардани тағй-
ирот ба Қонуни асосӣ бар-
гузор шавад. Парлумони 
кишвар барои таҳияи тағй-
ирот комиссияи конститут-
сионӣ таъсис дода, баъдан, 
тарҳи қонуни нав дар бораи 
ворид намудани тағйироту 
иловаҳо барои баррасӣ ба 
палатаи қонунгузорӣ пеш-
ниҳод карда шуд. 

Ин санад барои барра-
сии омавӣ то санаи 4-уми 
июл пешниҳод шуда буд. 
Пас аз он мебоист лоиҳаи 
200 тағйирот ба 64 моддаи 
конститутсия ба раъйпур-
сӣ пешниҳод карда мешуд. 
Ду тағйири он қонун боиси 
баҳсу мунозира шуд: яке да-

роз кардани муҳлати прези-
дентӣ аз 5 ба 7 сол, дигаре 
барҳам додани мухторияти 
Қароқалпоқистон.

Дар 
Ќароќалпоќистон 

чӣ гузашт?

Маҳз эҳтимоли маҳрум 
шудан аз мухторияти Қа-
роқалпоқистон бар асоси 
ислоҳоти нав боиси эътиро-
зҳои оммавӣ шуд, ки чанд 
рӯз пеш дар Нуқус сурат ги-
рифт. 

Ҳамин тариқ, дар пой-
тахти Ҷумҳурии худмухто-
ри Қароқалпоқистон рӯзи 
1-уми июл гирдиҳамоӣ ба 
амал омад. Ошӯбгарон баъд 

аз кӯшиши тасарруфи би-
ноҳои мақомот дар минтақа 
боздошт шуданд. Теъдоди 
зарардидагон то 1000 нафар 
гуфта мешавад.

Шавкат Мирзиёев тайи 
ҳафтаи равон ду маротиба 
ба Нуқус сафар кард ва бо 
фаъолони ин кишвар ҳам-
суҳбат шуд. Дар натиҷаи 
ошӯбҳо қарор дода шуд, ки 
бахши барҳам додани мух-
торияти Қароқалпоқистон 
аз тағйироти конститутсия 
бароварда шуд. Президенти 
Ӯзбекистон гуфт, ки ҳаво-
диси Қароқалпоқистон бо 
ҳадафи ноором кардани 
вазъи ҷомеа ва барҳам зада-
ни тамомияти арзӣ роҳан-
дозӣ шудааст.   

ГОРБАЧЁВ 
БЕМОР АСТ?  

- Бунёди Горбачёв хабарҳо 
дар бораи якбора бад шуда-
ни вазъи саломатии Михаил 
Горбачёвро рад кард,- хабар 
дод РИА "Новости".

Ба навиштаи бархе аз саҳи-
фаҳо дар шабакаи "Telegram", 
охирин президенти шӯравӣ 
дучори мушкили ҷиддӣ бо 
саломатӣ шуда, вазъаш рӯй 
ба бадшавист. Горбачёв соли 
равон 91-солагияшро таҷлил 
намуд. 

G7 НОКОМ ШУД
Н а ш р и я и  а м р и к о и и 

"Politico" иддао дорад, ки 
нишасти G7 ноком шуд. 

Раҳбарони кишварҳои G7, 
ба навиштаи рӯзнома, натаво-
нистаанд дар ягон масъала, аз 
ҷумла авзоъ дар Украина, та-
варрум, амнияти ғизоӣ, масо-
или энержӣ ва тағйири иқлим 
тасмими саривақтӣ бигиранд.

Рӯзҳои 26-28-уми июн 
нишасти серӯзаи G7 (Бри-
тониё, Олмон, Италия, Ка-
нада, ИМА, Фаронса ва Ҷо-
пон) таҳти раёсати Олмон дар 
қалъаи Элмау баргузор шуд. 
Дар ин ҳамоиш панҷ давлат 
ба ҳайси меҳмон ширкат кар-
данд: Африқои Ҷанубӣ, Сене-
гал, Индонезия, Ҳиндустон, 
Аргентина. 

АЗ ДОНЕТСК 
ФИРОР КУНЕД!
Раиси вилояти Донетск 

дар пайи ҷангҳои сахт ва 
ҳамлаҳои Русия аз сокино-
ни ин минтақа, ки беш аз 350 
ҳазор нафарро ташкил ме-
диҳанд, хост фирор кунанд. 
Бахшҳое аз ин минтақа дар 
ҳоли ҳозир таҳти назорати 
неруҳои украинӣ мондааст.

Павел Кириленко, раи-
си вилояти Донетск таъкид 
кард, ки "сарнавишти ҳамаи 
кишвар ба минтақаи Донетск 
вобаста аст... вақте ки аҳолии 
камтаре ҳузур дошта бошад, 
бештар хоҳем тавонист, то ба 
душман зарба занем ва вази-
фаҳои худро анҷом диҳем".

Тибқи маълумоти Созмони 
Милали Муттаҳид, аз оғози 
ҳамлаи низомии Русия ба 
Украина беш аз 7,1 миллион 
украинӣ дар дохили кишвар 
овора шудаанд ва беш аз 4,8 
миллион нафар ҳам ба берун 
аз кишвар паноҳ бурдаанд.

ЌАРОЌАЛПОЌИСТОН
Мухторият боқӣ мемонад, вале Мирзиёев нигарон аст

ЉУМЊУРИИ 
ЌАРОЌАЛПОЌИСТОН

Қароқалпоқистон аз се як қисми 
Ӯзбекистонро ташкил медиҳад. 
Вилояти мухтори Қароқалпоқи-
стон соли 1930 аз ҳайати Қа-
зоқистони Шӯравӣ берун шуда, 
мустақим ба итоати Иттиҳо-
ди Шӯравӣ шомил гардид. Аз со-
ли 1936 то соли 1990 дар ҳайати 
Ӯзбекистони Шӯравӣ буд. Соли 
1990 парлумони ҷумҳурии мухто-
ри Қароқалпоқистон дар ҳайати 
Ӯзбекистон эъломияи давлати 
мустақилро қабул кард. Ҳукума-
ти Ӯзбекистон дар соли 1993 бо 
Қароқалпоқистон шартномаи 
20-солаи байнидавлатӣ баст 
ва ин кишварро шомили Ӯзбеки-
стон кард. Дар соли 2013, вақте 
ки муҳлати шартнома ба поён 
расид, онро фаромӯш карда буданд. 
Аъзои ҳаракати "Алға, Қароқал-
поқистон", ки ин масъаларо бар-
доштанд, ҳоло фирорӣ ҳастанд.

Ҷабҳаи муқовимати мил-
лӣ дар садади баргузории як 
конфронс бо ширкати густар-
даи тамоми неруҳои сиёсии 
Афғонистон дар шаҳри Ду-
шанбе, пойтахти Тоҷикистон 
аст. Дар ин бораи Sputnik ха-
бар медиҳад. Ҷониби Тоҷи-
кистон ин хабарро тасдиқ 
накардааст.

 Манбаъ менависад, ки ин 
нишаст пас аз сафари Влади-
мир Путин, раисҷумҳури Ру-
сия ба Тоҷикистон ва ҳам бар-
гузории Луйи Ҷиргаи толибон 
дар Кобул баргузор мешавад.

 “Ҳадафи конфронс ҷустуҷӯи 
роҳҳалли сиёсӣ барои буҳрон ва 
ҳам эҷоди як ҳукумати ҳамашу-

мул бо ширкати тамоми неруҳои 
сиёсӣ дар Афғонистон аст. Аз 
нигоҳи мо, бо гузашти қариб 
11 моҳ аз расидани толибон ба 
қудрат дар кишвар ин гуруҳ дар 
амри эҷоди як ҳукумати фароги-
ри тамоми қишру ақвоми ҷомеа 
муваффақ нашудааст”,- гуфт 
манбаъ.

Чанд рӯзи қабл дар Кобул 
Луйи Ҷирга, маҷлиси бузурго-
ни Афғонистон низ бо ибтико-
ри толибон ва ширкати беш аз 
3 ҳазор намоянда аз саросари 
ин кишвар баргузор шуд. Қа-
рор аст, ки охири моҳи июн 
дар шаҳри Тошканд, пойтахти 
Ӯзбекистон низ як конфронси 
дигар дар робита бо Афғони-
стон баргузор шавад.  

Президенти Белорус Алек-
сандр Лукашенко гуфт, ки на-
барди навбатӣ дар мубори-
за барои таҷдиди ҷаҳон дар 
Осиёи Марказӣ хоҳад буд, ки 
аломатҳои он аллакай пайдо 
шудаанд.

Ӯ гуфт, амрикоиҳо ҳукмронӣ 
кардан мехоҳанд... онҳо ме-
хоҳанд ҷаҳони якқутбӣ дошта 
бошанд ва онҳое, ки сар боло 
мекунанд, бомбаборон меша-
ванд... Сабаби ин дар ҷаҳон 
пайдо шудани муносибатҳои 
нав, бисёрқутбӣ аст.

"Имрӯз на танҳо барои фа-
зои пасошӯравии мо, қисми 
аврупоии он мубориза вуҷуд 
дорад, балки барои Осиёи 
Марказӣ, ки ҷумҳуриҳои мо 
(собиқ ИҶШС) дар он ҷо 
ҳастанд, мубориза сурат хоҳад 
гирифт",- гуфт Лукашенко 
рӯзи шанбе дар ҷаласаи тан-
танавӣ ба муносибати Рӯзи 
истиқлолияти ҷумҳурияш.

Вай таъкид кард, ки пас аз 
тазоҳуроти оммавӣ дар Қа-
зоқистон дар авоили соли ҷорӣ 
аз хатари ноором кардани вазъ 

дар Ӯзбекистон ҳушдор дод. 
Қазияи Қароқалпоқистонро 

Лукашенко дасти неруҳои бе-
руна номид. Ба гуфтаи ӯ, "Оси-
ёи Марказӣ мисли мо дар ми-
ёни ду оташ қарор гирифт: аз 
як сӯ аврупоиҳо ва амрикоиҳо, 
аз сӯйи дигар Чин, ки барои 
наҷоти Осиёи Марказӣ кумаки 
зиёд мекунад. Ин мубориза дар 
Осиёи Марказӣ дар соли ҷорӣ 
хоҳад буд. Дар ояндаи наздик 
аломатҳои ин аллакай пайдо 
шуданд",- изҳор дошт прези-
денти Белорус ва таъкид кард, 
ки "ҷаҳон тақсим мешавад".

ЉАБЊАИ МУЌОВИМАТ 
дар Душанбе конфронс баргузор мекунад?

ЊУШДОРИ ЛУКАШЕНКО 
БА КИШВАРЊОИ ОМ
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Вақте барои навиштани ин 
мақола аз редаксия супориш 
гирифтам, аввал ба “архиви 
худкушиҳо”-и худ назар ан-
дохтам. Ҳуш аз сарам парид. 
Дар давоми шаш моҳи соли 
равон аллакай 17 ҳолати худ-
кушии мардону занону ҷаво-
нон расонаӣ шудааст.

Ноболиѓон пешсаф!

Омори худкушӣ дар кишвар 
нигаронкунанда аст. Онҳое, 
ки қасди худкушӣ кардаанду 
наҷоташон додаанд, аз ин ҳи-
соб берун. Магар инро ба ҷуз 
эпидемия дигар чиз гуфтан 
мумкин аст? Аксар вақт саба-
бгори даст ба ҳаёти худ задану 
қасди куштан кардан ночиз 
аст. 

Ана, нигаред ба таърихи 
худкушии духтараке бо исми 
Додарой Ҷононова, ки ҳамагӣ 
17-сола буд ва дар синфи 10-
уми мактаби миёнаи №38-и 
деҳаи Ёвони ноҳияи Айнӣ таҳ-
сил мекард. Ба гуфти шоҳидон, 
дугонаҳои Додарой гӯё бо вай 
муносибати хуб надоштаанд.

Ё худкушии рӯзи 21-уми 
июни соли 2022 - як духтари 
19-солаи сокини кӯчаи Борба-
ди ҷамоати деҳоти Гулистонро 
дар канори шаҳри Леваканд ги-
рем. Бино ба иттилои КҲФ, ин 
духтар рӯзи 19-уми июн бо са-
бабҳои номаълум ашёҳои худ, 
аз ҷумла шиноснома, рӯймол 
ва пойафзолашро дар соҳили 
канали маъруф ба номи “Ка-
нали Сталин” монда, худро ба 
об партофтааст. Албатта, агар 
чуқуртар тадқиқот баранд, бо-
варӣ дорам, ки пешгуфтори ин 
худкушӣ ҳам ё муҳаббати беҷа-
воб ва ё ягон сабаби дигарест, 
ки кирои худкушӣ намекунад.

Ё ин ки, рӯзи 4-уми майи 
соли 2022 хонандаи синфи 
8-уми МТМУ №15-и шаҳри 
Панҷакент Ардашери Баҳодур 
баъди дарс аз мактаб баромада, 
ба самти номаълум меравад ва 
касе дигар хабаре аз ӯ пайдо 
намекунад. Мақомот баъди 
дидани наворҳои камераҳои 
назоратии болои пули мошин-
гузари ҷамоати деҳоти Хурмӣ 
мушоҳида кардаанд, ки ӯ худро 
аз болои пул ба дарёи Зараф-
шон партофтааст. Ҷасади ӯро 
рӯзи 6-уми май пайдо карда, ба 
наздиконаш супурдаанд. Саба-
би даст ба худкушӣ задани ин 
хонанда таҳқиқ мешавад. Ам-
мо пешакӣ мегӯям, ки чун хо-
нандаи синфи 8 аст ва ба қавли 
биологҳо, ин давраи гузариши 
синнусолӣ мебошад, сабаби 
ин куштор низ ягон баҳонаи 
ночиз аст. Дар маҷмуъ, танҳо 
худкушии қаҳрамононе, ки 
маргро аз асир афтодан ба да-
сти душман авло медонанд, ло-
иқи таҳсин аст ва агар он ҳам 
аз ноилоҷӣ бошад. Дигар ягон 
хел худкуширо сафед кардан 
имкон надорад ва дар шари-
ати ислом низ худкушро сахт 
маҳкум мекунанд ва ҳатто хон-
дани ҷанозаи онҳоро нодуруст 
меҳисобанд. 

Ќарз боиси худкушӣ

Агар ба рӯйхати нокомили 
худкушиҳои имсола диққат 
диҳем, мебинем, ки аксарашон 
занҳои ҷавон ва духтарони но-
болиғ ҳастанд. Аммо мардон 
низ истисно набуда, сабабгори 
асосии худкушии онҳо норасоӣ 
дар зиндагӣ ва ё ягон камбудии 
дигари иқтисодист.

Масалан, раиси ноҳияи 
Шаҳритус мегӯяд: “Сабаби 
худкушии Хушқадам Нодиров, 
раиси ҷамоати Ҷӯра Назаровро 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ санҷи-
да истодаанд. Ман ҳаминашро 
медонам, ки сабаби даст ба 
худкушӣ заданаш мушкилоти 
оилавияш будааст. Дастхат на-
виштааст ва дар дастхат низ гуф-
тааст, ки сабаби даст ба худкушӣ 
заданаш мушкили оилавияш 
мебошад”. 

Ин дар ҳолест, ки бар асоси 
баъзе маълумоти тасдиқнашуда, 
марҳум се рӯз қабл аз маргаш аз 
як филиали бонк дар ноҳияи 
Шаҳритус 30 ҳазор сомонӣ қарз 
гирифта будааст. 

Бояд зикр намуд, ки солҳои 
қаблӣ низ яке аз сабабҳои асо-
сии худкушии мардон - ин зери 
қарз мондани онҳо буд. Вале ин 
мардҳои худкуш шояд намедо-
нистанд, ки гуфтаанд: “Қар-
зам дар зоғ бошаду зоғ зинда 
бошад...”. Зеро одами зинда 
қарзро дер ё зуд бармегардо-
над, вале мурда на танҳо худро 
аз ҳаёт маҳрум мекунад, балки 
наздикону фарзандонро зери 
бори қарзи худ мемонад. Мард 
бояд ба ҳама мушкилоти зинда-
гӣ тоқат кунад ва чунин мардо-
ни худкушро пас аз маргашон 
низ мазаммат кардан ҷоиз аст, 
то ки ба дигарон ибрат шавад. 
Аммо танҳо бо мазаммат кор буд 
намешавад ва бояд ҳоло барои 
пешгирии ин эпидемия чораҳои 

ҷиддитар дид, то ки он ба пан-
демия табдил наёбад. 

Ќазияи Фатњӣ 
Фатњиев

Аммо то ҷое маълумамон 
шуд, дар хориҷа низ сафи худ-
кушҳои мо афзоиш меёбад. Аз 
ҷумла, дар расонаҳо аз марги 
Фатҳӣ Фатҳиев, ки рузи 3-юми 
июли соли 2022 дар деҳаи Рук-
нободи ҷамоати Воруи Панҷа-
кент ба хок супорида шуд, хабар 
дода мешавад. Фатҳӣ донишҷӯи 
соли сеюми Донишгоҳи давла-
тии тиббии Тоҷикистон ба номи 
Абӯалӣ Ибни Сино буд ва ҳа-
магӣ як моҳ пеш, баъди анҷоми 
дарсҳову имтиҳонҳои имсола ба 
Русия, ба назди акои муҳоҷираш 
рафта буд, то ки пули соли оян-
даи таҳсилашро кор кунад.

Пас, чӣ бояд кард, то одамон 
аз бузургтарин неъмате, ки Ху-
дованд ба онҳо додааст, яъне 
зиндагӣ маҳрум нагарданд? Ба-
рои ин барномаи сартосарии 
таъсирбахше лозим аст, ки он 
аз ҷониби давлат дастгирӣ ёбад. 
Албатта чунин барнома вуҷуд 
дорад, вале он хеле камтаъсир 
аст. Зеро танҳо бо “дорем” 

ин мушкилот ҳал намегардад. 
Барои ин дар кор ба мактабҳо 
равоншиносони соҳибмаълу-
мотро ҷалб бояд намуд, ки онҳо 
ба дили хонандагони синфҳои 
болоӣ, аз синфи 8 сар карда, 
роҳ ёфта тавонанд ва нобо-
лиғон бо мушкилоти худ маҳз 
ба онҳо муроҷиат намуда, мас-
лиҳат гиранд. Барои калонсо-
лон низ чунин телефонҳои бо-
варии дастрас зарур аст. Гумон 
мекунед, ин як гапи ҳавоист ва 
танҳо шиор асту халос? Пас ба 
таҷрибаи давлатҳои дигар, пеш 
аз ҳама, кишварҳои аврупоӣ на-
зар андозед. Дар як худи Швей-
тсария ва Дания ҳамасола бо 
чунин роҳ пеши марги ҳазорон 
нафари аз ҳаёт безоршуда ги-
рифта мешавад. Зеро онҳо чу-
нин барномаҳоро солҳои зиёд 
таҷриба кардаанд ва иҷроиши 
онро зери назорати доимӣ қа-
рор додаанд. Дар мо мувофиқи 
баъзе маълумотҳо, дар як сол 
тақрибан 600 нафар ба ҷони худ 
қасд мекунанд, ки ин барои як 
кишвари хурде чун Тоҷикистон 
хеле зиёд аст. Агар мо ақаллан 
нисфи онҳоро аз ин раъйи худ 
баргардонем, даҳҳо оиларо аз 
ғаму андуҳе, ки онҳо сазовор 

нестанд, халос мекунем. Агар 
чуқур андеша кунем, дар мо 
чунин имконият бештар аст, 
зеро аксари аҳолии кишвари мо 
мусалмонанд ва Ислом, тавре 
гуфтем, қотеона зидди худкушӣ 
аст. Аммо танҳо дини Ислом, 
вале на ҳамеша муллоҳои мо. 
Аз домуллоҳо узр мехоҳам, вале 
дар амрҳои маъруфи масҷидҳои 
калон боре ҳам амри маъруфро 
дар мавриди ҳаром будани худ-
кушӣ нашунидаам. 

Агар мо аз чунин фишанги 
таъсирбахш истифода набарем, 
на Худо мебахшаду на бандаҳои 
бо худкушӣ худро гунаҳгорна-
муда ва ин равандро решакан 
кардан ғайриимкон аст.  

Агар дар ин маврид 
андешаи дигаре доред, 
ба муаллиф ва ё идо-
раи ҳафтанома ирсол 
намоед, бо арзи сипос 
қабул дорем.

ЭПИДЕМИЯИ ХУДКУШӢЭПИДЕМИЯИ ХУДКУШӢ
равоншинос 
лозим, 
мулло ё 
милиса?

АЗ ДОМУЛЛОҲО УЗР МЕХОҲАМ, ВАЛЕ ДАР АМРҲОИ МАЪРУФИ 
МАСҶИДҲОИ КАЛОН БОРЕ ҲАМ АМРИ МАЪРУФРО ДАР МАВРИДИ 
ҲАРОМ БУДАНИ ХУДКУШӢ НАШУНИДААМ. АГАР МО АЗ ЧУНИН ФИ-
ШАНГИ ТАЪСИРБАХШ ИСТИФОДА НАБАРЕМ, НА ХУДО МЕБАХШАДУ НА 
БАНДАҲОИ БО ХУДКУШӢ ХУДРО ГУНАҲГОРНАМУДА ВА ИН РАВАНДРО 
РЕШАКАН КАРДАН ҒАЙРИИМКОН АСТ.

«

Ардашери Баҳодур Хушқадам Нодиров Фатҳӣ Фатҳиев

Абдумудассир
АҲМАДЗОДА
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ГӮР СӮЗАДУ ДЕГ ЉӮШАД АЗ ЧӢ БОЯД 
ШАРМ КАРД?
Муҳсин Раҳимӣ, мудири 

бахши форсии радиои Қу-
вайт, муаллиф ва коргардо-
ни филмҳои “Беҳтарин” ва 
“Симфонияи наврӯзии Тоҷи-
кистон”:

- Боре бо яке аз дӯстонам дар 
хиёбони Исмоили Сомонии 
шаҳри Душанбе қадам меза-
дем, ки талбандае дасташро да-
роз кард. Чун пайсае додем, он 
ҳамроҳам хиҷолат кашиду гуфт, 
ки инҳо моро, мамлакати моро 
шарманда мекунанд. Гуфтам:  

- На, чунин талбандаҳо дар 
тамоми кишварҳои дунё вуҷуд 
доранд. Аз ин набояд шарм 
кард. Ҳамон замон ҷавоне 
осемасар аз мо пеш гузашта, 
дар канори роҳ нос туф кард, 
ки он паҳн шуд. Гуфтам:

- Талбандагиву носкашӣ 
ҳар ду одати баданд. Вале аз 
носкашӣ бояд хиҷолат кашид, 
зеро сайёҳони хориҷӣ воқеан 
ба ин одат эрод мегиранд.

Мунаввари САФАР

МУЪМИНОБОД 
НАРХИ МЕВАРО 

ДАР КИШВАР 
АРЗОН КАРД!

Дар ноҳияи Муъминобод 
имсол ҳосили боғу токзорҳо 
ҳудуди ду баробар афзу-
дааст. Дар ин ноҳия садҳо 
гектар боғҳои мевадиҳанда 
мавҷуданд, ки ҳосилнокии 
онҳо нисбат ба солҳои қаблӣ 
афзун гардид. Маҳз ҳосили 
хуби боғу токзорҳои ин ноҳия 
нархи меваҷотро дар бозору 
мағозаҳо арзон кард.

Мисол, агар як кг гелос қа-
блан 13 сомонӣ арзиш дошт, 
ҳоло сокинон онро ба қимати 5 
сомонӣ харид мекунанд. Ҳам-
чунин, нархи як кг олу ҳам аз 8 
ба 2,5 ва ҳамин миқдор зардолу 
аз 4 ба ду сомонӣ арзон шуд. Ба 
ҷуз аз таъмин намудани тала-
боти бозорҳои дохилӣ, кишо-
варзони ноҳияи Муъминобод 
бо корхонаҳои коркарди мева 
низ шартнома бастанд. Чанд 
рӯз пеш раиси вилояти Хат-
лон Қурбон Ҳакимзода хабар 
дод, ки то моҳи май аз шаҳру 
ноҳияҳои вилоят 5349,8 тонна 
маҳсулот, аз ҷумла 720 тонна 
тавассути роҳи оҳани вилоят 
содирот шудааст, ки дар ин 
омор нақши деҳқонони Муъ-
минобод калон аст. Ба деҳқони 
Муъминобод фақат дастгирӣ ва 
таваҷҷуҳ лозим аст. Агар даст-
гирӣ ёбад, то ҷон дар рамақ до-
рад, кор мекунад.

Н. ҲАСАНОВ

Ба сифати мањсулоти шириву             
гӯштӣ кӣ љавобгар аст?

Вақтҳои охир сифати маҳ-
сулоти ширӣ ва гӯштӣ, ки дар 
бозорҳои кишвар ба фурӯш 
бароварда шудаанд, нигарон-
кунанда аст.

Истеҳсолкунандаҳо на ба 
сифати маҳсулот, балки ба ша-
клу намуди зоҳирии он диққат 
дода, дар фикри саломатии ха-
ридор нестанд.

Мушоҳида мекунам, ки дар 
бозорҳо ҳасибҳоро ба ароба-
чаҳо тақсим карда, дар ҳавои 
гарм, хилофи қоидаи нигаҳдо-
рии маҳсулоти гӯштӣ ба фурӯш 
гузоштаанд, ки ин бар зарари 
харидори бечора аст.

Ба ғайр аз ин, чанд намуд ҳа-
сибро метавон номбар кард, ки 
нархи 1 кг гӯштро дорад, вале 
сифаташ бад аст, аз дохилаш 
устухончаҳо бараъло ба дандон 
мезанад. Ҷанбаи маззаи маҳ-

сулотро гирем, умуман ба ма-
блағи пешниҳод гардидаашон 
мутобиқат надоранд.

Инчунин, аксарияти маҳ-
сулоти ширӣ низ ба талаботи 
имрӯза ҷавобгӯ нестанд. Аз са-
баби зиёд андохтани доруҳои 
нигаҳдории маҳсулоти ширӣ 
ё сабаби дигар, ки танҳо ис-
теҳсолкунандаҳо медонанд, 
маҳсулоти ширӣ 2 рӯз муҳла-
ти истеҳсолашон нагузашта, 
аллакай маззаи туршӣ карда, 
сифати маҳсулотро коста ме-
гардонад.

Аз истеҳсолкунандаҳои маҳ-
сулоти ширӣ ва гӯштӣ дар ви-
лояти Суғд хоҳиш доштам, ки 
рақобатпазир бошед! Сифати 
маҳсулотро хуб кунед! Ба мар-
дум маҳсулоти арзанда пеш-
ниҳод намоед!

Мамлакат БАРОТАЛИЕВА
ЌАРОТЕГИНИЊО ДАР 

ФАРЃОНА - ЗОДГОЊИ УСМОН 
ЮСУПОВ, МАЪНИИ ВОДИЛ

Суҳбат бо як сокини деҳаи 
Кафтархонаи вилояти Фарғона 
тасодуфӣ ва сарироҳӣ буд. Он 
мард таърихи Фарғонаро хуб 
медонист, аз тоҷикони водӣ 
буд, ба тоҷикӣ канда-канда, 
вале бурро гап мезад. 

Ӯ нақл кард, ки сокинони 
Кафтархона тахминан сесад сол 
қабл аз ин аз Қаротегин ба ин 
деҳа ҳиҷрат ва сукунат ихтиёр 
кардаанд. “Қаротегиниҳо аввал 
дар деҳаи Водил зиндагӣ мекар-
данд”,- мегӯяд он мард. Водил 
маркази ноҳияи Фарғона аст ва 
ибтидо сокинонаш асосан тоҷи-
кон буданд. Масофа аз Водил то 
Кафтархона 8 км аст. Ибтидо як 
қисми қаротегиниҳо дар Водил 
зиндагӣ доштанд ва ба Кафтар-
хона, ки маҳали чоряккориа-
шон буд, омадаву мерафтанд. Бо 
мурури вақт як нафари онҳо аз 
рафтану омадан хаста мешавад 
ва он маконро маҳали сукунат 
ихтиёр мекунад. Ҳамин тавр, се-
сад сол пеш деҳаи Кафтархона, 
ки ҳама сокинонаш тоҷикони 
Қаротегин буданд, пайдо меша-
вад. Соли 1901 дар ҳамин деҳа 
Усмон Юсупов - Котиби яку-
ми КМ ПК Ӯзбекистон (солҳои 
1937-1950), Вазири кишоварзии 
СССР (солҳои 1950-1953) ба ду-
нё меояд. Баъд аз марги Усмон 

Юсупов (соли 1966) ин деҳаро 
ба номи ӯ - Усмонобод мегузо-
ранд. Хона-музейи Усмон Юсу-
пов дар ин деҳа аст.

Дар суҳбат таваҷҷуҳи бандаро 
номи маркази ноҳияи Фарғона - 
Водил ҷалб кард. Ин луғат ҳоло 
дар забони тоҷикӣ камистифода 
аст ё умуман истифода намеша-
вад. Вале ҳамранги он деҳаҳои 
Ворух (Исфара), Ворӯ (Панҷа-
кент) ҳастанд. Аммо, мутаасси-
фона, ба ҷои ВОДИЛ ибораи 
“дили кушод” истифода меша-
вад, ки ба назар сохта менамо-
яд. Шояд решаи ВОДИЛ дигар 
бошад? Шояд касе таърихи онро 
медонад? Шояд дар Тоҷикистон 
ва Ӯзбекистон ба ҳамин монанд 
номҳо мавҷуданд?

Агар донед, нависед, шарҳ 
диҳед. Ин хизмати шумо дар бу-
нёди луғати топонимҳои тоҷикӣ 
хоҳад буд. Ташаккур!

КИШТӮДӢ

Ман хонандаи доимии 
“Тоҷикистон” ҳастам. Дар 
шумораи №24 аз таърихи 
15.06.2022 навиштаи Фазлид-
дин Асозодаро таҳти унвони 
“Мӯйсафедзанӣ” хонда, фикри 
худро баён карданӣ ҳастам.

Муаллиф менависад, ки дар 
интернет ду наворро тамошо 
кардааст, ки ҷавоне мӯйсафе-
деро латукӯб мекунаду мӯйса-
фед дар ҷавоб алфози қабеҳу 
носазо мегӯяд. Бисёриҳо дар 
интернет тарафи ҷавонони 
мӯйсафедзанро гирифтаанд. 
Гӯш кунед, о, мӯйсафеда зӯраш 
ба ҷавон нарасад, хомӯш шуда 
шинад-мӣ? Албатта, ҳақорат 
мекунад! Ва хуб ҳам мекунад! 
Қурбоққаро зер кунӣ, вақ ме-
гӯяд! Мӯйсафедро ҳам меза-
нанд ва ҳам гунаҳгор мекунанд. 
Боз дили рӯзноманигор аз ин 
саҳнаҳои ҳузнангез ва нанговар 
тар нашуда, пешниҳод меку-
над, ки мӯйсафедро ба шатта 
бояд мезад... 

Аввал ин ки, ҷавонони мо 
ҳама боодобу боақлу ботарбия 
мебошанд ва ҳеҷ гоҳ ба сӯи ка-
лонсол даст намебардоранд. 
Инсоне, ки мусалмон аст ва 
аз кӯчаи ислом воқиф аст, ин 
кирдори бадро ҳаргиз раво на-
мебинад. Ман худ мӯйсафедам 
ва дар умрам ягон бор надидам, 

ки ҷавоне сӯи калонсол даст 
бардошта ё носазо гуфта бо-
шад. Дар автобус ё троллейбус 
медароӣ, якбора 5-8 ҷавон аз 
ҷой хеста, ҷои худро пешниҳод 
мекунанд. Ҳурмату эҳтироми 
ҷавонҳои мо нисбати калон-
солон хеле хуб аст. 

Ба ақидаи ман, чунин на-
ворҳои интернетиро блогерҳое 
нашр мекунанд, ки пули бе дар-
ди миён кор кардан мехоҳанд. 
Аксари ин наворҳо фейк-сох-
такорӣ ва дурӯғ ҳастанд. Фарз 
кардем, ки агар чунин ҳолат 
ягон маротиба рух дода бошад 
ҳам, чунин нафаронро Имоми 
Аъзам Абу Ҳанифа, ки пешвои 
мазҳаби мо аст, “ҳаромзода” 
ҳукм мекунад. Зеро, ба гуфти 
Соиби Табрезӣ:

Маханд эй навҷавон зинҳор 
бар мӯи сафеди мо,

Ки ин барфи парешон бар сари 
ҳар бом мерезад.

Ҷ. ИКРОМӢ,
нафақагир

МӮЙСАФЕДЗАНӢ
Қурбоққаро зер кунӣ, вақ мегӯяд

Агар ба нақшаи (харитаи) 
шаҳри Хоруғ аз кайҳон (та-
вассути Google Earth) бинга-
рем, шаҳри зебои мо палан-
геро мемонад, ки бо ғурур 
ва виқор бо сар ва думи бо-
ло истод шудааст. Дар ин ҷо 
барои шарҳи бештар дигар 
зарурате нест! Гӯё бо ҳамин 
ин макон самбули худро худ 
пайдо кардааст. 

Ман даъват мекунам, ки 
символи шаҳри мо ОЗОДАПА-
ЛАНГ (Snow Leopard, Снеж-
ный барс) интихоб шавад! 
Озодапаланг дар ҷаҳон ҳам-
чун рамзи қуллаҳои барфпӯш, 
рамзи офтоб, «шоҳи ҳайвоно-
ти баландкуҳ», «хушрӯйтарин 
ҳайвони куҳистон», «ҷонвари 
поктинат», «руҳи куҳсор», 
«чӯпони бузҳои куҳӣ», «сафири 

байни замину осмон» шинох-
та шудааст. Ин танҳо ҷонва-
рест, ки дар иртифоҳи аз 1500 
метр то 6500 метр аз сатҳи баҳр 
зиндагӣ мекунад. Озодапаланг 
яке аз ҷонварони нодиртари-
ни ҷаҳон ва Тоҷикистон аст. 
Бино ба маълумоти олимони 
тоҷик, дар ҳудуди Тоҷикистон 
ҳамагӣ 250-280 озодапаланг 
боқӣ мондаанд, ки тибқи ҳи-
соби табиатшиносон, 70% қа-
ламрави зисти озодапаланг дар 
Тоҷикистонро ВМБК ташкил 
мекунад. Дар куҳҳои Помир 
ин ҳайвони нодир дар дараҳо 
ва куҳҳои Дарвоз, Ванҷ, Язгу-
лом, Рӯшон, Шохдара, Пшарт, 
Музкӯл, Аличур, Вахон ва ал-
батта дар худи шаҳри Хоруғ 
вомехӯрад.

Қ. АЛАМШОЕВ,
шаҳри Хоруғ

ПЕШНИЊОД: ОЗОДАПАЛАНГ - 
САМБУЛИ ХОРУЃ 
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Аз якуми июл имтиҳонҳои 
дохилшавӣ тариқи Маркази 
миллии тестӣ оғоз ёфт. Феъ-
лан, довталабон аз рӯйи 5 
кластер барои шомил шудан 
ба макотиби олии кишвар 
имтиҳон месупоранд. Натиҷаи 
имтиҳонҳо санаи 20-уми июл 
маълум мегардад. 

Мо аз чанд марказҳои 
имтиҳонсупорӣ дидан кардем 
ва бо довталабону волидона-
шон доир ба интихоби ихти-
сосҳо, таҳсилоти ройгон ва 
шартномавӣ ҳамсуҳбат шудем. 
Мушоҳидаҳои мо нишон дод, 
ки бештар довталабон чун дар 
гузашта ихтисосҳои кластери 
чорум ва панҷумро интихоб 
мекунанд. 

Миҷгона АБДУЛЛОЕВА,
довталаб: 

“ М а н  и х -
тисоси ди-
пломатияро 
интихоб кар-
дам, чунки ба 
корҳои ҳуку-
матӣ шавқу 
ҳаваси зиёд 

дорам ва мехоҳам 
дар оянда ба ватани худ 

хизмат кунам. Умед дорам, ки аз 
имтиҳонҳо мегузарам”.

Моҳира МИРЗОЕВА,
модари довталаб: 

“ Ф а р з а н д и 
ман аз их-
т и с о с ҳ о и 
кластери чо-
рум, риштаи 
ҳ у қ у қ ш и -
носиро ин-
тихоб кард. 

Умедворам, ки ӯ 

ҳатман дохил мешавад, чунки 
тайёриаш ҷиддӣ аст. Кӯшиш 
мекунем, ки ҳама имкониятро 
барои ӯ фароҳам оварем, то аз 
ҷараёни таълим бебаҳра намо-
над. Дар ҳолати дохил нашудан, 
албатта, боз тайёрии ҷиддитар 
мебинад ва дар марҳилаи дуввум 
ё боз соли оянда дохил мешавад. 
Дунё ба умед”. 

Оиша ТУРАЕВА,
 довталаб: 

“Аз хурд-
солӣ мехо-
стам психолог 
шавам, бино-
бар ин, ҳамин 
риштаро ин-
тихоб кардам. 

Кумак расонидан 
ба одамон ба ман пи-

санд аст. Мехоҳам буҷавӣ дохил 
шавам, вале агар шартномавӣ 
гузарам, падарам шароити пар-
дохти онро дорад. Дар сурати 
қабул нашудан метавонам соли 
оянда супорам”.

Гулсуной ҶУМАЕВА,
модари довталаб:

“Фарзанди 
ман ихтисо-
си идораку-
нии давлати-
ро интихоб 
кард. Ӯ ҳамаи 
12 ихтисосро 

ройгон инти-
хоб намудааст. Ман 

бовар дорам, ки ӯ ба до-
нишгоҳ дохил мешавад, зеро 
саводаш хуб ва гирандаи сти-
пендияи президентӣ аст”.

Таҳияи 
Идибеки САИД

ДОВТАЛАБ
 кадом ихтисос серхаридор аст?

Маркази миллии тестӣ эъ-
лон кард, ки довталабоне, ки 
дар даври асосии имтиҳонҳои 
марказонидаи дохилшавӣ 
(ИМД) - қисми А ё қисми Б 
иштирок карда натавониста-
анду хоҳиши супоридани он-
ро дар даври иловагӣ доранд, 
метавонанд оид ба ин масъа-
ла то 9-уми июл аризаи худро 
пешниҳод кунанд. 

Арзиши хизматрасонӣ барои 
иштирок дар даври иловагии 
ИМД чунин муқаррар гарди-
дааст: 

- довталабони беимтиёз - 70 
сомонӣ;

- довталабони то 21-солае, ки 
падар ё модарашон вафот кар-
дааст ё дар парастории яке аз 
онҳоянд, ё довталабони маъюби 
гуруҳҳои 1-ум ва 2-юм ва «кӯда-
кони маъюб» - 35 сомонӣ. 

Барои довталабони ятими 
кул ва бепарастори то 21-сола 

ва маъюби гуруҳи 1-ум, 2-юм 
ё «кӯдаки маъюб», ки падар ё 
модарашон вафот кардааст ё 
дар парастории яке аз онҳоянд, 
имтиҳонсупорӣ ройгон мебо-
шад.

Даври иловагии имтиҳонҳо 
рӯзи 12-уми июл дар марказҳои 
имтиҳонии танҳо шаҳри Ду-
шанбе баргузор мегардад.

Маълумоти иловагӣ дар сомо-
наи ММТ ва pressa.tj.

ММТ ДАВРИ ДУЮМИ 
ИМТИЊОНЊОРО ЭЪЛОН КАРД

Раиси шаҳри Душанбе Ру-
стами Эмомалӣ дар арафаи 
иди Қурбон барои куштани 
чорво дар шаҳр танҳо дар 
ҷойҳои махсус ҷудошуда иҷо-
зат додааст.

Бино ба иттилои МИҲД-и 
шаҳри Душанбе, забҳи чорво 
дар рӯзи Иди Қурбон дар ҷой-
ҳои зерин иҷозат дода шудааст:

НОҲИЯИ ШОҲМАНСУР 
дар маҳаллаи 

Бадахшон-2, 
кӯчаи Шукуҳӣ 44, 
иҷозат дода шудааст. Дар 

маҳаллаи Ховарон чорворо ме-
тавон дар теппаи 

Шарқӣ минтақаи 7, 
маҳаллаи Чиноро-1 
кӯчаи Назаршоев 374, 
маркази савдои Ховарон кӯ-

чаи Айнӣ 259, 
маҳаллаи Фалакон, 
маҳаллаи Қуштеппа (1 Май), 

маҳаллаи Яккатут, 
маҳаллаи Чилмеҳроб 
забҳ кард.

НОҲИЯИ ФИРДАВСӢ 

дар 
кӯчаи Қаҳҳорров (наздикии 

Фабрикаи шири “Саодат”), 
маҳаллаи Гулбутта, 
кӯчаи Мир-Алӣ шаҳраки 42, 
кӯчаи Борбад назди бинои 64 

(М/С Ганҷ) 
шаҳраки 62, кӯчаи Есенин — 

47/2 маҳаллаи Қаротегин.

НОҲИЯИ СИНО
Дар рӯзи ид ба куштани чор-

во дар кӯчаҳои 
Пахтакор 70, 
Тургенев 29, 

Наврӯз 280, 
Фурузон 162, 
дар маҳаллаи Роҳи нав-кӯ-

чањои 
Раҳмон Набиев 292/2, 
Лермонтов 466, 
Ҳувайдуллоев 12 А, 
маҳаллаи Ҳаёти нав 74, 
Ҳаёти нав 313, 
маҳаллаи Меҳнатобод, 
Лучоби боло ва поён, 
кӯчаи Шодоб 153, 
Ҳувайдуллоев 252, 
маҳаллаи Ҳисорак, 
маҳаллаи Панҷрўд 
маҳаллаҳои Навободи 
боло ва поён, 
маҳаллаи Ҳамадонӣ 
кучаи Мехкалон 50 хонаи 27/3, 
Деҳи боло 222, 
маҳаллаи Шараф, 
маҳаллаи Меҳробод 2 
гузаргоҳи Қубодиён 18 
иҷозат дода шудааст.

НОҲИЯИ ИСМОИЛИ СО-
МОНӢ куштани чорво дар

 кӯчаи Ҳофизи Шерозӣ дар 
наздикии Маркази гармидиҳӣ 
— 2 (ТЭЦ)-и Душанбе 

иҷозат дода шудааст.

ЉОЙЊОИ ЗАБЊИ ЧОРВО ДАР 
ИДИ ЌУРБОН МУАЙЯН ШУД 
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Мегӯянд, ки дар арафаи 
идҳову рӯзи ид бо одамон ҷанг 
кардану қаҳрӣ шудан кори хуб 
нест. Вале ман бо Холиқназар 
Ҷумъазода ҷанг шудам. Дар 
арафаи иди саиди Қурбон хеле 
баҳсу ҷанҷоли лафзӣ кардем.

Воқеан, акои Холиқназар 
худро экстрасенс мегиранд ва 
гоҳ-гоҳе ба хобҳои бесару нӯги 
ман таъбир мекушоянд. Аммо 
дафъаи гузашта бандаи гандаро 
сахт хафаву оташин карданд. 
Хобҳои навбатиро, ки дар мат-
лабе бо номи “Нархи шакар 
коми харидорро талх кард” 
ифшо намуда будам, бетаъбир 
гузоштанд. Он вақт аввал як 
ҷумлаашон ба ёдам расид, ки 
“агар дастмузд зиёдтар шавад, 
илҳоми ҷинҳо ҳам шояд бештар 
ояд”. Вале боз фикр карда - фи-
кр кардаву ба хулоса омадам, ки 
ако, чун коми худашон ширин 
нашудааст, бо хирагӣ ҳама каму 
костро ба ҷинҳояшон бор кар-
даниянд. Дарк кардам, ки ҳама 
аламашон аз ҳамон бузи ваъ-
дакардагии ман аст. Бе шубҳа, 
баҳси бархоста миёни ману акои 
Холиқназар ҳам аз қазияи бузи 
модаамон оғоз шуд...

Ҳарчанд ба он кас фаҳмонам, 
ки о, бобо, бузи гуфтаатон он 
вақт дуҷон буд, баъди чанд рӯз 
бузғолаи мода овард, намефаҳ-
манд. Ду поро дар як туфлӣ зер 
кардаву истодагарӣ менамоянд:

- Чанд сол шуд. Бузатон чан-
дин бача овард. Ман кор надо-
рам, ҳамин ид яктояшро нӯши 
ҷон мекунем!

- Охир, ҳамааш модаанд. Ҳа-
мин охиринаш нар аст, ки ҳоло 
чормоҳа аст. Худатон медонед, 
ки қурбонӣ кардани бузи ба 
яксолагӣ нарасида ҷоиз нест!,- 
мегӯям ман.

Ба ғазаб меоянд, лабу лунҷа-
шон мепарад ва бо оҳанги таҳ-
дид меғурунганд:

- Баҳона бас аст! Агар ки ҳа-
мааш модаанд, бо нафақапулии 
мӯйсафед якто нарашро мегирӣ! 
Ҳоло ӯ чандмоҳа нафақаашро 
ҷамъ кардагист. Агар хабар до-
шта бошӣ, дар панҷ моҳи соли 
равон ба беш аз 758,4 ҳазор на-
фар нафақагир беш аз 1 милли-
ард сомонӣ пардохт шудааст. Ин 
гапи ман не, маълумоти расмии 
Агентии омор аст.

Рости гап, аз хӯрдагирии ҷа-
ноби Ҷумъазода асабӣ мешавам. 
Бо кароҳат мегӯям:

- Эҳа, ҳамон 207 сомонӣ на-
фақаи ҳадди ақали падари маро 
таги чашм кардед!? Бо ин миқ-
дор маблағ як одами аёлманд 
чӣ кор карда метавонад? Бо ин 
нарху наво, ки дар бозорҳову 
мағозаҳо ҳукмфармост, сарашро 
ба кадом дару девор мезанад? Як 
бор ба бонк раведу нафақаги-
рии нафақагиронро мушоҳида 
кунед! Қисми зиёд маблағро 
мегиранд, аммо аз бинои бонк 
берун намебароранд, худи ҳа-
мон лаҳза пули барқ месупоранд 
ё пардохти дигар… Дар ин ҳол, 
ҳам мо, ҳам шумо ва ҳам роҳба-
рияти Агентии суғуртаи иҷти-
моӣ ва фонди нафақа бояд шарм 
доштаву камтарак сурх шавем, 
ки натавонистаем ақаллан 
«Қоидаҳои ташкили кор оид ба 
таъйин, индексатсия, бозҳисобӣ 
ва пардохти нафақаҳои суғур-
тавӣ»-ро амалӣ намоем…

- Ин айби ман не. Агар наме-
тавонанд дар дохил нафақаи хуб 
гиранд, пас ба Русия раванд! Ху-
дат медонӣ, ки чанд рӯз пеш Ду-
маи давлатии Русия созишнома 
дар бораи тақсими нафақа миё-
ни Тоҷикистону Русияро тасвиб 
кард. Ҳамакнун баъди имзои 

ин санад аз ҷониби президент 
Владимир Путин, ба муҳоҷи-
рони тоҷик, ки дар Русия кор 
мекунанд, нафақа дода меша-
вад,- роҳи алтернативӣ нишон 
доданд ҷаноби Ҷумъазода. 

Аммо, бояд гуфт, ки аҷаб 
роҳи булаҷабест ин роҳ! Бо дар-
ки ҳамин паҳлуи масъала, ху-
дро идора карда натавониставу 
гуфтам:

- Хестед, ки хобед, ако! Ман 
ба ҳеҷ ваҷҳ розӣ намешавам, 
ки падарам ба Русия раваду 
дуоҳои бади модар ба сарам 
резанд. Зеро, худатон медо-
нед, ки Русия ба муҳоҷирон бо 
шартҳои зиёд нафақа медиҳад. 
Гарчанде гуфта мешавад, ки 
талабот собиқаи корӣ доштан 
ва андози иҷтимоӣ супоридан 
аст, инҳо аз зангирии муҳоҷи-
рон ва дар қайд будану ба тав-
ри расмӣ кор кардани онҳо 
сарчашма мегиранд. Аммо, 
худатон ҳам як замон муҳоҷир 
будед ва хуб медонед, ки дар 
сурати ғайрирасмӣ кор кардан, 
муҳоҷир нафақаро шояд дар 
хоб ҳам набинад. Ва нағзакак 
медонед, ки барои ҳалли муш-
килот, қисми зиёди муҳоҷирон 
зани рус мегиранд. Амале, ки 
боиси ранҷиш ва алами мода-
рони тоҷик мегардад. Мисли 
ҳамон шеъри ҷиддии “Отаат 
боз як зани дигар гирифт”-и 
шоири шӯхтабъ Раҷаб Саидӣ.

- Чӣ хел шеър, кадом шоир, 
чихелӣ зан?,- суолҳоро пайи ҳам 
карданд ҷаноби Ҷумъазода.

Аз забони шоир Раҷаб Саидӣ 
ва аз номи модари ғамолуда по-
сухашон додам:

Хез аз хоб, бачаи бехосият,
Бачаи беризқу рӯзӣ, бадният.
Хез аз хоб, бачаи 

сарсахти ман,

Хез аз хоб, бачаи 
бадбахти ман.

Отаат боз як зани
 дигар гирифт.

Отаат боз як зани
 дигар гирифт,

Ҷигари ман пора
 шуду даргирифт.

Аз куҷо дигар бароят 
ҳар саҳар,

Ман биёбам ширу
 қаймоқу шакар,

Кулчаи ширмолу нони
 гарму ош?

Зиндагимон, бачаҷон, 
шуд резу чош...

Отаат боз як зани 
дигар гирифт.

Отаат боз як зани
 дигар гирифт,

Ҷигари ман пора
 шуду даргирифт.

Аз куҷо ёбам бароят
 ман либос,

Шиму костюм,
 туфлиҳои ялақос?

Пули мактаб аз куҷо 
пайдо кунам?

Бачаи ҷонам, халос 
гаштем, халос...

Отаат боз як зани
 дигар гирифт.

Отаат боз як зани 
дигар гирифт,

Ҷигари ман пора 
шуду даргирифт.

Мешавӣ акнун ту 
марди хонадон,

Дар дувоздаҳсолагиат,
 бачаҷон.

Мактабу таҳсили худро
 як сӯ мон,

Рав ба бозор, то биёбӣ 
обу нон.

Отаат боз як зани 
дигар гирифт.

Отаат боз як зани 
дигар гирифт,

Ҷигари ман пора
 шуду даргирифт.

Ҷумъазода шояд ба афкори 
замони муҳоҷираташон ғӯтта 
заданд ва шояд зани рус ҳам до-
штанд, ки мисли мум мулоим 
шуда, ба шӯхӣ гузаштанд:

- Ба фикрам, гӯшҳои мӯйса-
феди падарат суп-сурх шуда-
гист! Ҳамин ҳоло мебинӣ, ки 
сар мешавад: алло, алло, алло...

- Алло, алло...
- Лаббай...
- Соат 10 шуд, ҳоло ҳам хобӣ?
- Акнун хестам.
Баъди пурсупоси кӯтоҳ пада-

рам хабар дод, ки чормоҳа на-
фақаашро дар ҳаҷми 828 сомонӣ 
гирифтаву барои хариди идона 
ба бозор рафтааст. Тавре ӯ гуфт, 
пули нафақа танҳо ба харида-
ни як халта орд ва тухм барои 
идгардаки кӯдакон расидаасту 
ният доранд бузи калониамонро 
қурбонӣ кунанд.

Рости гап, аз ин хабар хур-
санд шудам. Ана акнун ҷаноби 
Ҷумъазода метавонанд рӯзи ид 
ба хонаи мо қурбонихӯрӣ оянд 
ва бо ҳамин гапу калочаи “бу-
зи баҳсӣ” ҳам гум шавад. Шо-
яд баъди хӯрдани гӯшти “бузи 
баҳсӣ” ишками экстрасенс сер 
шаваду ҷинҳояшон ба илҳом 
оянд ва аз пайи таъбири хобҳои 
ман гарданд.

НАФАЌАИ ПАДАРАМ КОФӢ НЕСТ! 
“Бузи баҳсӣ”-ро қурбонӣ мекунем

8 МУШКИЛОТ
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Шоир ва паж у ҳишга-
ри эронӣ Алиризо Қазва 
тарғиби адабиёти тоҷикро 
дар Эрон бисёр муҳим ме-
шуморад. “Шумо ин ҷо 8-9 
миллион мухотаб доред, дар 
Эрон 80 миллион бо ин за-
бон ҳарф мезананд. Бинобар 
ин, осори тоҷиконро ба ин 
бозор баровардан ногузир 
аст”,- мегӯяд ӯ.

Исми донишманд ва шо-
ири эронӣ Алиризо Қазва аз 
солҳои 90-ум ба ҷомеаи ада-
бии Тоҷикистон ошно аст. 
Номбурда солиёни зиёд аст, 
ки ба таҳқиқи адабиёти муо-
сири тоҷик машғул аст. Ки-
тобаш “Хуршедҳои гумшуда” 
(Теҳрон, 1998), ки ба барра-
сии шеъри сад соли охири 
тоҷик бахшида шудааст, са-
русадои зиёдеро ба бор оварда 
буд. Ӯ ҳамчунин дар тарғи-
би адабиёти тоҷик дар Эрон 
корҳои муҳимеро анҷом до-
дааст. Зимни сафари кӯтоҳе, 
ки чанде пеш Алиризо Қазва 
ба Душанбе дошт, бо эшон 
сарироҳӣ суҳбате доштем, ки 
фишурдаи онро манзури шу-
мо мекунем. 

   - Оғои Қазва, Душанберо 
баъди фосилаҳо чӣ гуна дарё-
фтед? Зеро ин шаҳр ба шумо 
бегона нест, балки равобити 
чандинсола шуморо бо он ме-
пайвандад... 

- На танҳо равобит, балки 20 
сол қабл муддате дар ин шаҳри 
зебо иқомат доштам. Чанд со-
ле, ки ин ҷо набудам, шаҳр 
тағйир ёфтааст. Эҳсоси хушӣ 
дорам, аз сохтмонҳои нав, 
боғҳои зебову назаррабо. Ва-
ле  ба ман бештар сохтмонҳои 
фарҳанг, қалби одамон ва ан-
дешаву фикри эшон муҳим аст. 
Муҳим, ки сохтмони руҳи ин-
сонҳо ва донишу бинишашон 
қавӣ бошад. Аз он ғамгинам, 
ки дар ин сафар устодоне чун 
Муъмин Қаноат, Бозор Собир, 
Муҳаммадалии Аҷамӣ, Гул-
назар, Салимшо Ҳалимшо ва 
чанде аз дӯстонро намебинам... 
Солҳо бо ин азизон равуо до-
штам ва аз суҳбатҳову шеър-
хониҳояшон лаззат бурдаам. 
Махсусан, устод Лоиқро дӯст 
медоштам, ки як шахсияти ис-
тисноӣ буданд... 

- Аз устод Лоиқ ёдоварӣ кар-
дед. Нигоҳи шумо ба эҷодиёти 
эшон чӣ гуна аст? 

- Мусалламан, Лоиқ бузург-
тарин шоири тоҷик дар сад 
соли охир аст. Ман инро бо 
эътиқод мегӯям. Аз Лоиқ бу-
зургтар ва ҳушёртар дар адаби 
форсӣ дар ин авохир шоир на-
дорем. Хеле афсӯс мехӯрам, ки 
мардуми Эрон устод Лоиқро 

хуб намешиносанд. Вазифаи 
шумост, ки шеъри эшонро 
тарғиб кунед. Аз ин бузургвор 
хотироти зиёд дорам. Бори 
аввал бо эшон 30 сол қабл 
вохӯрда будам. Он замон дар 
рӯзномаи “Иттилоот” масъули 
саҳифаи “Бишнав аз най” бу-
дам. Устодон Лоиқ, Гулрухсор 
ва Камол Насрулло меҳмони 
мо шуда буданд. Пас аз ин, дар 
Душанбе вохӯриву суҳбатҳо 
доштем. Боре қарор буд, ки 
бо чархбол ба оромгоҳи устод 
Рӯдакӣ равем. Ҳаво мусоид 
нашуд, бинобар ин бо роҳи 
заминӣ ба сафар баромадем. 
Раҳораҳ дар бораи шеъри эшон 
андешаҳоямро гуфтам. Устод 
мегуфт: “Алиризо, ҳайф, ки мо 
20 сол дер вохӯрдем...”.

- Ба андешаи шумо, чӣ 
омилҳо устод Лоиқро шоири 
бузург кардаанд?  

- Устод Лоиқ аз суннати 
адабии гузашта дуруст ис-
тифода бурда, дар баробари 
ин, хеле навҷӯйӣ ва навгӯӣ 
кардааст. Вақте рубоиву ду-
байтиашро мехонед, дарк 
мекунед, ки шеъри ӯ дар 
либоси суннатӣ низ пешрав 
аст. Маълум аст, ки ӯ бо ада-
биёти Эрон ошноии хеле хуб 
дошт, Нодирпур, Ахавон, 
Шомлу ва дигаронро хуб 
медонист. Дар баробари ин 
Ҳофиз, Саъдӣ, Хайём, Фир-
давсӣ, Мавлавӣ ва дигар бу-
зургонро фаро гирифта буд. 
Худаш ҳам одами фавқулод-
да донишманд буд. Забонаш 
бо ҷузъиёти латиф пероста 
буд. Тафаккури миниатурӣ 
дошт, бинобар ин, корҳояш 
боназокат буданд. Ҳар шои-
ре наметавонад Лоиқ бошад. 
Ӯ сабки ҳиндиро хуб хон-
да, Бедилро дарк кардааст. 

“Шоҳнома”-ву Фирдавси-
ро бо ҳама шукуҳу бузургӣ 
фаро гирифтааст. Далели ин 
силсилаи шеърҳои “Илҳом 
аз “Шоҳнома” аст. Вақте 
“Писари 18-уми Кова”-ро 
мехонед, дарк мекунед, ки 
дарди Фирдавсиро, дарди 
рӯзгори ӯро дарк карда, дар-
ди замонашро дар он ғунҷо-
иш додааст. 

- Аммо гуфтед, ки дар Ватани 
шумо Лоиқро кам медонанд...

- Мутаассифона, зеро эшон 
тарғиб нашудаанд. 

- Феълан, эрониҳо аз шои-
рони тоҷик киҳоро бештар ме-
донанд?

- Бештар Гулрухсор ва Фар-
зонаи Хуҷандиро.

- Чӣ бояд кард, ки шоирони 
моро дар Эрон бишносанд?

- Бояд иртиботи адаби-
ву фарҳангии Тоҷикистон 
бо Эрон қавӣ бошад. Агар 
ба осори адабӣ дар Тоҷики-
стон 8-9 миллион мухотаб 
бошад, бозори 80-миллионӣ 
дар Эрон аст. Ин бозорро 
набояд аз даст дод. Эҷодиёти 
шоирону олимони шумо дар 
Эрон харидор пайдо меку-
над. Аз Эрон низ дар Тоҷи-
кистон. Зеро мо хизмати як 
адабиётро мекунем. Бояд дар 
дабиристонҳои Эрон шеъри 
Тоҷикистон ва баръакс, дар 
макотиби Тоҷикистон шеъри 
Эрон тадрис шавад. Корро аз 
ҳамин зинаҳо оғоз бояд кард. 
Ман дар ин самт корҳоеро 
кардаам. Бо пешниҳоди банда 
ба китоби дарсии соли аввали 
дабиристон шеъри “Забони 
модарӣ”-и Убайд Раҷаб ва ба 
китоби синфи 3 шеъри “Дар 
синаам ҳазор Хуросон нуҳуф-
тааст”-и Искандари Хатлонӣ 
ворид карда шуд. Вале ин хеле 

кам аст.
- Дар бахши адабиёти до-

нишгоҳҳои Эрон шеъри тоҷик 
омӯхта мешавад?

- Дар сатҳи зарурӣ не. Чан-
дин китобҳо доир ба шеъри 
тоҷикӣ нашр шудаанд. Мисол 
китобҳои Алиасғари Шеъ-
рдӯст, Гарморӯдӣ ва банда.  
Дар Донишгоҳи Теҳрон доир 
ба адабиёти тоҷик мақолаҳо 
нашр мешаванд. Корҳои ил-
мӣ ҳам сурат мегиранд. Ба наз-
дикӣ як рисолаи докторӣ доир 
ба шеъри Лоиқ навишта шуд. 
Банда онро хонда, фикрҳо-
ямро гуфтам. Вале ин корҳо 
андак аст. Эрону Тоҷикистон 
бояд як муассиса, як ройзании 
алоҳида таъсис бидиҳанд, ки 
махсус ба нашр ва таблиғи осо-
ри адибони ду кишвар машғул 
шавад. Он гоҳ муваффақ ме-
шавем. 

- Шумо дар ин авохир чанд 
маҷмӯаи шоирони тоҷикро нашр 
кардед. Ин дар доираи кадом 
лоиҳа буд?

- Ин аз ягон лоиҳа набуд. 
Ман нашри ин китобҳоро бо 
сармояи худам ва аз рӯйи алоқа 
анҷом додам. 

- Ишқу алоқаи шумо ба ада-
биёти тоҷик аз куҷост?

- Баъди хатми донишгоҳ 
пажуҳишамро дар мавриди 
шеъри тоҷикӣ оғоз кардам. 
Аввал сириллик ёд гирифтам. 
Муҳаммадалии Аҷамӣ,  Мир-
зо Шукурзода ва Раҳими Му-
сулмониён он вақт дар Эрон 
буданд. Ба воситаи инҳо беш-
тар ба адабиёти тоҷик ошно 
шудам. Вақте ба Ҳиндустон 
рафтам, каме аз таҳқиқи шеъ-
ри тоҷик дур шудам, вале ҳа-
меша адабиёти тоҷик мавриди 
алоқаи ман буд.

- Баъди нашри “Хуршедҳои 
гумшуда” ҳам адабиёти тоҷи-
кро пайгирӣ мекунед? Чӣ дасто-
вардҳо дорад? 

- Ман дар ҳамон китоб низ 
гуфта будам, ки насли наве, 
ки ба майдони адабиёти тоҷик 
омад, тозакориҳо мекунад. 
Воқеан, имрӯз ҷавонон хеле 
пеш рафтаанд. Шеъри тоҷик 
феълан шеъри хеле хуб аст.

- Ҳоло масруфи чӣ коред?
- Феълан раиси бахши му-

сиқӣ, шеър ва суруди садову 
симои Эрон ҳастам. Масъули-
яти бахши суруду мусиқии беш 
аз 100 шабакаи телевизиониву 
радиоии Эрон ба дӯши ман аст. 
Кори хеле душвор аст. Ҳоло 
мусиқии тоҷикро зиёд нашр 
мекунам. Чун муносибат хуб 
шуд, кор мекунем...

Алиризо Қазва:

ШОИРОНИ ТОЉИКРО ДАР 
ЭРОН КАМ МЕШИНОСАНД

Одил
НОЗИР,

o.nozir@pressa.tj

САРНАВИШТИ 
ТАЛХ ВА МАРГИ 

ЌАЛАМКАШ
Шоми кулфатбори 1-уми 

июл қалби бонуи суханвари 
тоҷик, журналисти шинохта 
Мавҷуда Холова аз тапидан бо-
змонд. Марҳум солиёни зиёд 
ба матбуот хизмат карда бо-
шад ҳам, табиатан хоксор буд 
ва худнамоиро дӯст намедошт. 

Мавҷуда Холова фаъолияти 
журналистиро ҳанӯз даврони 
донишҷӯӣ аз рӯзномаи ҳизбии 
“Нидои ранҷбар” сар карда, 
баъдан муддати 10 сол дар ҳаф-
таномаи машҳури “Чархи гар-
дун” масъули саҳифаи “Хона-
вода” буд ва дар боби оиладорӣ 
маводҳои хеле ҷолиб менавишт. 
Вай мудом мусоили хонаводаги-
ро думболагирӣ карда, дар боби 
пошхӯрии оилаҳои ҷавон, хушу-
нату зӯроварӣ нисбати занону 
кӯдакон, ятим мондани тифла-
кони бегуноҳ ва азоби модарони 
танҳо навишта, таваҷҷуҳи ма-
съулинро ба масоили хонаво-
дагӣ ҷабл кардан мехост. Баъдан 
тақдир ӯро ба “Тоҷикматлубот” 
бурд. Солиёни зиёде дар рӯзно-
маи “Набзи тоҷикматлубот” кор 
кард.

Меҳнатдӯстиаш ӯро дар ҳама 
ҷо гули сари сабад мегардонд. 
Ҳамин буд, ки ӯро ба Вазорати 
фарҳанг ба кор даъват намуданд. 
Муддати чанд сол вазифаи пур-
масъулияти роҳбари дастгоҳи 
Вазорати фарҳангро бар дӯш 
дошт. Солҳои охир дар нашри-
ёти “Адиб” кор карда, ҳамчун 
муҳаррир дар таҳияи китобҳои 
шоиру нависандагони тоҷик ва 
беҳтарин адибони ҷаҳон саҳми 
босазо мегузошт, вале бемории 
саратон мисли балои ногаҳонӣ 
якбора ӯро ба гирдоби худ печонд.

Мавҷуда хеле барвақт сағир 
монда буд ва дарди ятимӣ ӯро 
дар зиндагӣ мисли пӯлод пур-
бардошт гардонд. Ҳанӯз 5 сол 
дошт, ки модари 30-солааш 
ҷавонмарг шуд. Дар 12-солагӣ 
падараш аз сактаи дил аз олам 
гузашт ва Мавҷудаю барода-
ру хоҳаронаш комилан ятим 
монда, дар тарбияи амаку янга 
ба воя расиданд. Худованд ча-
шидани лаззати бахт ва хонаву 
дари ободу фарзандро низ ба 
ин зани зебою меҳрубони панҷ 
панҷааш ҳунар насиб надид, 
аммо Мавҷуда ин ҳама дарду 
аламҳои қисматашро мардона 
фурӯ бурда, ҳеҷ гоҳ пеши касе 
лаб ба шикоят намекушод. 

Марги ӯ дар дили ёру дӯстон 
доғи абадӣ ниҳод. Доғе, ки ҳар-
гиз зудуда намешавад. Ёдат ба 
хайр ва ҷоят ҷаннати ҷовидон 
бод, дӯсти азизам! 

Ф. САТТОРӢ
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(Аввалаш дар саҳ.3)

Ҳамин тавр, масъала хеле одӣ 
ва роҳат ҳал мешавад: ҳам духтар 
назди падару модараш муҳта-
рам мемонад ва ҳам ҷавонони 
ошиқ ба висоли деринтизор ме-
расанд...

Намунаи дигар - яке аз қаҳра-
монони романи Шарлотта Брон-
те “Ҷен Эйр” ҷаноби Рочестер 
аст, ки новобаста аз молу ҷоҳ ва 
мақоми баландаш Ҷени хидмат-
горашро самимона дӯст медо-
рад... Ё аз романи “Декамерон”-и 
Ҷованни Боккаччо чанд мисол 
овардан мумкин: масалан, шоҳ-
духтаре, ки асир уфтода, дасто-
бадаст ба ихтиёри 9 кас монда, 
билоқибат ӯро ашрофзодаи дӯст-
дораш наҷот медиҳад ва издивоҷ 
мекунад. Дар асрҳои миёнаи Ав-
рупо табақаи ба ашрофия монанд 
- баҳодурон (ритсарҳо) буданд, ки 
беҳтарин хулқу хислати одамиро 
доштанд. Онҳо ҳатто бо фоҳиша-
гон чун одамони дорои шаъну эъ-
тибори ба худашон хос муносибат 
мекарданд, дасти бенавоён меги-
рифтанд, адолатро меъёри асосии 
ҳокимият меҳисобиданд...

Дар Шарқ низ табақаи ашро-
фияро бо хислатҳое чун ҳикмату 
шуҷоат, иффат, адолат, саховат, 
ҳилм, ҳаёву вафо ва раҳмату 
шафқат эътироф мекарданд. 
Убайди Зоконӣ “Ахлоқ-ул-
ашроф” ном рисолае дорад, ки 
дар он чаҳор хислати нек - ҳик-
мату адолат ва иффату шуҷоа-
тро хоси ин қишр медонад. Ӯ 
менависад: “Аз вақту замони 
мубораки Одами сафӣ то бад-
ин рӯзгор ашрофи бани Одам 
ба машаққати бисёр ва риёзат 
ба камоли фазоили арбаа (яъ-
не чаҳоргона), ки он ҳикмату 
шуҷоат ва иффату адолат аст, 
саъйи балеғ ба тақдим расони-
даанд ва онро сабаби саодати 
дунё ва наҷоти уқбо шумурдаву 
гуфтаанд:

Ба ҳар мазҳаб, ки бошӣ, бош 
некукору бахшанда, 

Ки куфру некхӯӣ беҳ зи исло-
му бадахлоқӣ...”.

Дар мо намояндагони ин 
қишрро ёфтан хеле мушкил аст, 
ҳаст, аммо ниҳоят кам... Ҳатто 
дар пойтахт чунинҳо ками дар 
каманд. Чаро? Чунки хулқу 
атвори музофотӣ, ҳамон тарзи 
гуфтору пиндору муомилаашон-
ро, ки дар зодгоҳашон буд, бо 
худ овардаанд ва ҳеҷ не, ки дар 
симои онҳо намунаи ашрофият 
ба дида бирасад. 

Шоҳиди баҳси аҷибе шудам: 
касе дидааст, ки кадом марде 
дасти хонумеро бӯсидааст. “Ин 
тақлид ба Ғарб аст, ин бадахлоқӣ 
аз ҳамон ҷо омадааст”,- мегуфт 
яке. Дигаре кафки даҳонашро 
парронда, мегуфт: “Ин расми 
мо нест, пеши роҳашро гириф-
тан лозим”. Савумӣ файласуфо-
на изҳори назар мекард: “Ис-
лом муқобили чунин амалҳост. 
Шаҳри якчашмаҳо ки рафтӣ, як 
чашматро пӯш...”. 

Банда ҳам назари хешро гуф-
там: “Ин расми ғарбиён нест, 
балки аз худи мост. Дар ойини 

митроия (хуршедпарастӣ) чунин 
суннат буд: мард баъди бархо-
стан аз хоб, аввал дар об дасту рӯ 
мешуст, ба хуршед менигарист 
ва савумин коре, ки мекард, 
дасти хонумашро мебӯсид...”. 
Баъдан ғарбиён ин расмро аз мо 
гирифтанд, яъне истиқбол кар-
данд ва ҳоло чунин менамояд, 
ки гӯё ин амал аз онҳо бошад... 
Ҳамин шартномаи никоҳ низ 
аввал дар Суғди қадим роиҷ буд 
(асрҳои 7-6 қабл аз милод), ҳоло 
бе ин қарордод дар Ғарб умуман 
издивоҷ намекунанд...

Ана баъд сар шуд “ҳуҷум” 
ба банда: ту ҳам кӯлоҳ мепӯшӣ, 
фақат ба Ғарб таваҷҷуҳ мекунӣ, 
ин мекунӣ, он мекунӣ... Агар 
ин баҳс миёни чанд деҳқони 
хокпоши камсавод ё тоҷирони 
ба фикри пулу мол овора мешуд, 
парвое надоштам, аммо дар ин 
гуфтумон номзаду докторҳои 
илм, аҳли қалам ширкат до-
штанд... Хавфи ман аз ин ҷост. 
Вақте ки зиёии мо пойбанди 
догмаҳост ва аз таърихи қавмаш 
огаҳ нест, чӣ ҷойи гила аз ди-
гарон... Сухани Калдерон ба ёд 
меояд: “Чӯпон метавонад баъ-
дҳо олим шавад, агар дурудароз 
худсозӣ кунад, хештанро тағйир 
бидиҳад, идора кардани забону 
ҷисми худро ёд гирад, вагарна 
узви академияи императорӣ 
шавад ҳам, ҳамоно чӯпон боқӣ 
мемонад...”.

Як шахсиятеро, ки дар ӯ 
тоҷики зиёии асилро бо ахлоқи 
ашрофӣ бубинӣ, қариб ки 
нест... Ё ҳатман касеро таҳқир 
мекунад, ё дар забонаш дашном 
аст, ё нисбат ба зан бераҳм аст, 
ё баланд сухан мегӯяд, ё баланд 
механдад, ё тамкин надорад, ё 
нафсашро идора карда наме-
тавонад, ё дар толори пуродам 
чунон бо лаҳҷа суханронӣ меку-
над, ки гӯё дар ҳузури ҳамдеҳа-
гонаш бошад, ё шишту хезаш 
нафратовар аст, ё бо истифода 
аз мансаб аз касони аз худаш 
донову комил бо ҳар баҳона 
қасос мегирад, ё нотавонбинӣ 
мекунад, аз муваффақияту ба-
рори дигарон тангдил мешавад 
ва ғайраву ҳоказо...

Шояд солҳои зиёд лозим бо-
шад, то чунин қишр ба вуҷуд 
ояд: инсонҳои комиле, ки на-
тавонӣ аз кадом маҳал будана-
шонро муайян бикунӣ...

Тоҷики сарбаланде, ки зебо 
сухан мегӯяд, рост меравад, ан-
дешаи ростин дорад, озодандеш 
аст, ба ҳама эҳтиром дорад, тал-
бандаеро аз сари роҳ хезонда, 
ҳамроҳ ба тарабхона мебараду 
паҳлуи хеш менишонад, дар му-
омила бо шоҳу гадо яксон аст... 
Ба намояндагони ҳама дину ма-
зоҳиб эҳтиром дорад, озод ме-
зияд, озод меандешад, ба ҳама 
хайрхоҳ аст...

Шумори ин тоифа кай бисёр 
мешавад, намедонам, аммо бо-
вар дорам, ки аксарияти ҷамъ-
ияти моро дар оянда ҳаминҳо 
ташкил хоҳанд дод... Шояд 
баъди сари мову насли ҷавони 
имрӯза, аммо бовар дорам, ки 
чунин тоифа пайдо хоҳад шуд. 

АШРОФИЯТ

Актрисаи ҷавони Театри 
давлатии академии драмавӣ 
ба номи Абулқосим Лоҳутӣ 
Гулмира Аҳрорзода баъди 
иҷрои яке аз нақшҳои марказӣ 
дар намоиши “Бунбаст” миё-
ни дӯстдорони театр шинохта 
гардид. Гулмира мегӯяд, ки 
то баромадан ба рӯйи саҳна 
монеаҳои зиёдеро пушти сар 
кард, зеро ҷомеаи мо ҳанӯз 
ҳам ба санъаткор шудани дух-
тарон созиш накардааст... 

Бо азму                 
иродаи ќавӣ

Гулмира 21 сол дорад, ва-
ле аллакай ошиқ аст, ошиқи 
ҳунар, ошиқи театр ва ошиқи 
касби хеш. Ӯ зодаи деҳаи Сан-
гистони ноҳияи Айнӣ аст. 
Аз кӯдакӣ мехост ҳунарпе-
ша шавад. Анҷелина Ҷолиро 
дӯст медошт, мехост мисли ӯ 
бошад, вале волидайнаш зид 
баромаданд. Алорағми хоҳиши 
онҳо ба Донишкадаи давлатии 
фарҳанг ва санъати Тоҷики-
стон ба номи Мирзо Турсун-
зода дохил шуд.

“Волидайнам мехостанд, ки 
ман табиб ё ҳамшираи тиб ша-
вам. Онҳо ҳатто тасаввур наме-
карданд, ки ба азмам устувор 
меистам ва ба факултаи актёрӣ 
дохил мешавам. Вале ман розӣ 
будам аз ҳама чиз гузарам, то ба 
орзуям бирасам. Ҳамин тавр 
ҳам кардам”,- мегӯяд ӯ.

Гулмира мегӯяд, ки баъд 
аз донишҷӯйи риштаи актёрӣ 
шудан дӯстону наздикон ва хе-
шу табор фикрашонро нисбати 
ӯ тағйир доданд. Баъзе бо та-
масхур ба ӯ мегуфтанд: “Наход 
артистка шавӣ!?”. Баъзе ба ӯ бо 
ҳисси бадбинӣ нигоҳ мекар-
данд, вале ӯ ба онҳо аҳамият 
намедод.

“Албатта, орзуи ман муваф-
фақ шудан дар касбам аст. Ме-
хоҳам беҳтарин нақшҳоро иҷро 
кунам. Дар баробари ин, талош 
хоҳам кард, ки назари ҷомеаро 
ба ҳунар дигар кунам. Мехоҳам 
собит намоям, ки  санъаткор 
шудани духтар ҳеҷ бадие на-

дорад”,- мегӯяд ӯ.

Бунбастњои 
“Бунбаст”

Гулмира баъди хатми до-
нишгоҳ ба театр ба кор омад. 
Аҷиб он аст, ки аз курси 26-на-
фараи онҳо фақат ӯ ҳамчун ҳу-
нарпеша кор мекунад. Дигарон 
аз пайи касбу кори дигар раф-
танд. Дар аввал чанд нақши 
хурд иҷро кард. Вале пешниҳо-
ди Қурбони Собир барояш но-
гаҳонӣ ва тақдирсоз буд.

“Вақте устод дар намоиши 
“Бунбаст” иҷрои яке аз нақшҳои 
марказиро ба ман фармуданд, 
аввал розӣ нашудам, зеро ба 
худам боварӣ надоштам. Вале 
устод гуфтанд: “Духтарам, ман 
медонам, ки ту метавонӣ!”. Ҳа-
мин тавр, розӣ шудам. Дар аввал 
иҷрои ин нақш бароям хеле ва 
хеле душвор буд, вале бо кумаки 
устод Қурбони Собир ва ҳамбо-
зиҳоям - ҳунармандони шино-
хта Мавлона Наҷмиддинова ва 
Аъзами Розиқ ин нақшро иҷро 
кардам”,- мегӯяд Гулмира.

“Бунбаст” аз рӯйи асари на-
висанда ва драманависи турк 
Тунҷер Ҷуҷеноғлу таҳия шу-
да, онро Ҳунарпешаи халқии 
Тоҷикистон Қурбони Собир 
ба саҳна гузошт. Иҷрои нақш 
дар ин намоиш актрисаи ҷавон 
Гулмираро ба Туркия бурд.

7-9-уми апрели соли ра-
вон дар Истамбул Фестивали 
«Рӯзҳои Театри Ҷуҷеноғлу» 
баргузор шуд, ки ҳунармандо-
ни тоҷик бо намоиши “Бун-
баст” дар он ширкат карданд. 

Гулмира мегӯяд, ки аз наху-
стин сафари ҳунарии хориҷи-
аш хотироти зиёд дорад... 

Санге ба гӯри Лайлӣ

“Бунбаст” ягона муваф-
фақияти Гулмира нест. Мух-
лисони кино ҳунарнамоии 
ӯро дар филми бисёрсериягии 
“Санге ба гӯри Лайлӣ” низ ди-
даанд. 

“Коргардони ин филм 
Баҳриддини Сабур барои ёф-
тани иҷрокунандаи нақши 
асосӣ - Баноз ба донишкада 
меояд. Барои ӯ духтаре лозим 
буд, ки симои табиии тоҷикона 
дошта бошад ва барои зебоӣ 
аз усулҳои муосир истифода 
накарда бошад. Ҳамин тавр, 
маро тавсия медиҳанд. Дар ин 
филм низ бо ҳунармандони 
шинохта Салоҳиддини Шукур 
ва Моҳпайкар Ёрова нақш ме-
бозам”,- мегӯяд ӯ.

Банози иҷрокадаи ӯро мух-
лисон хуш пазируфтанд, ки 
Гулмира низ аз ин хушҳол аст.

Аз суҳбат бо ин актрисаи 
ҷавон, ки хеле самимӣ ва за-
минӣ низ ҳаст, дарк кардам, ки 
инсон бояд ба сӯйи орзуҳояш 
гомҳои устувор гузорад. Агар 
азму ирода қавӣ бошад, инсон 
ҳама садҳоро убур мекунад. 

Мо ба Гулмира Аҳрорзода 
барору комёбӣ мехоҳем!

Гулмира Аҳрорзода: 

ЉОМЕА БА САНЪАТКОР ШУДАНИ 
ДУХТАРОН ОМОДА НЕСТ!

Уғулой
ҚУТБИДДИНЗОДА,
u.kutbiddinzoda@pressa.tj
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3-ЮМИ ИЮЛИ СОЛИ 2022 РАИСИ 
БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН ХОЛИҚ-
ЗОДА ҲОКИМ ҲИКМАТУЛЛО, КИ ДАР 
ҲАЙАТИ РАСМИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИ-
СТОН ДАР ҶАЛАСАҲОИ СОЛОНАИ ГУ-
РУҲИ ЭЛЕКТОРАТИ ХАЗИНАИ БАЙНАЛ-
МИЛАЛИИ АСЪОР (ХБА) ДАР ШАҲРИ 
БАД-РАГАЗИ ШВЕЙСАРИЯ ҚАРОР ДО-
РАД, БО ДИРЕКТОРИ ХАЗИНАИ БАЙ-
НАЛМИЛАЛИИ АСЪОР (ХБА) ХОНУМ 
КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА МУЛОҚОТ 
АНҶОМ ДОД.

Дар ибтидо, раиси Бонки миллии 
Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода аз ҳам-
кории самарабахши ХБА ва дастгирии 
ин ниҳоди бонуфузи байналмилалии 
молиявӣ барои рушди иқтисодиёти 
Тоҷикистон изҳори қаноатмандӣ карда, 
барои тавсеаи ҳамкориҳои оянда изҳори 
ҳавасмандӣ намуд.

Зимни мулоқот ҷониби Тоҷикистон 
зарурати роҳандозӣ намудани барномаи 
нави ислоҳоти иқтисодӣ дар доираи “Ме-
ханизми васеи қарздиҳӣ” аз ҷониби ХБА, 

барқарор намудани намояндагии дои-
мии ХБА дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро, 
ки дар татбиқи ҳадафҳо ва ислоҳот нақши 
ҳамоҳангсозро иҷро мекунад, мавриди 
баррасӣ қарор дод.

Сипас, раиси Бонки миллии Тоҷи-
кистон Холиқзода Ҳоким омодагии ҳа-
мешагии ҷониби Тоҷикистонро барои 
муколамаи озод ва ҳамкорӣ баён намуда, 
ҷиҳати баргузории Ҷаласаҳои солонаи 
Хазинаи Байналмилалии Асъор ва Гуруҳи 
Бонки ҷаҳонӣ дар соли 2026 дар Ҷумҳу-

рии Тоҷикистон даъват ба амал овард.
Ёдовар мешавем, ки дар ҷаласаҳои со-

лонаи Гуруҳи Электорати Хазинаи Бай-
налмилалии Асъор, ки 3-6-уми июли со-
ли 2022 дар шаҳри Бад-Рагази Швейсария 
доир мегардад, ҳайати расмии Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро вазири молияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Қаҳҳорзода Файзиддин, ра-
иси Бонки миллии Тоҷикистон Холиқзо-
да Ҳоким, инчунин намояндаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар БҶ ва ХБА Илҳом Раҷа-
бов муаррифӣ менамоянд.

МУЛОЌОТИ ХОЛИЌЗОДА БО ДИРЕКТОРИ ХБА

БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 
ҶИҲ АТИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ 
ДОНИШИ ТАХАССУСИИ КОРМАН-
ДОНИ НИЗОМИ БОНКӢ ДАР ДОИ-
РАИ БАРНОМАИ БОНКИ ОСИЁИИ 
РУШД ҶИҲАТИ ТАТБИҚИ ЛОИҲАИ 
КУМАКИ ТЕХНИКИИ “МАБЛАҒГУЗО-
РИИ ИСЛОМӢ БАРОИ РУШДИ ФА-
РОГИР” ДАР ҲАМКОРӢ БО ШИР-
КАТИ МАШВАРАТИИ IFAAS, КИ ЯКЕ 
АЗ ШИРКАТҲОИ БОНУФУЗИ БАЙ-
НАЛМИЛАЛӢ БА ҲИСОБ МЕРАВАД, 
АЗ САНАИ 29-УМИ ИЮН ТО САНАИ 
5-УМИ НОЯБРИ СОЛИ 2021 БАРОИ 
КОРМАНДОНИ НИЗОМИ БОНКӢ 
СИЛСИЛАИ СЕМИНАРҲОИ ОМӮЗИ-
ШИИ ФОСИЛАВИРО РОҲАНДОЗӢ 
НАМУД.

Дар доираи ҳамкориҳои мазкур 
1-уми июли соли 2022 дар Бонки 
миллии Тоҷикистон бо иштироки 
муовини раиси Бонки миллии Тоҷи-
кистон Толибзода Фирдавс Назри-
мад, директори генералии Ширкати 
машваратии IFAAS ҷаноби Фаррух 
Раза, роҳбарони ташкилотҳои қарзии 
молиявӣ, кормандони Бонки миллии 
Тоҷикистон ва ҷонибҳои манфиатдор 
ҷамъомад баргузор гардид.

Муовини раиси Бонки миллии 
Тоҷикистон Фирдавс Толибзода бо 
натиҷагирӣ аз марҳилаи 1-уми Бар-
номаи мазкур зикр намуд, ки семи-
нарҳои омӯзишӣ асосан бо мақсади 
тақвияти дарку фаҳмиши мутахас-
сисон оид ба принсипҳои маблағгу-
зории исломӣ, аз ҷумла муқаддимаи 
молия, бонкдорӣ, маблағгузории хурд 
ва лизинг, такафул, сукут, баҳисобги-
рии муҳосибӣ, идоракунии корпора-
тивӣ тибқи принсипҳои маблағгузо-

рии исломӣ, андозбандӣ, идоракунии 
хавфҳо, сохтори сиёсати молияи ис-
ломӣ ва идоракунии пардохтпазирӣ 
ташкил карда шуда, нишондиҳандаи 
иштирок дар семинарҳо аз сатҳи ба-
ланди хоҳиш ва кӯшиши мутахасси-
сон дар самти омӯзиши мазкур шаҳо-
дат медиҳад.

Директори генералии ширкати 
машваратии IFAAS ҷаноби Фаррух 
Раза дар навбати худ ба шунавандагон 
ҷиҳати иштироки фаъолона дар бар-
номаи омӯзишӣ изҳори қаноатмандӣ 
намуда, қайд кард, ки феълан низоми 
бонкдории исломӣ дар ҷаҳон мавқеи 
хосро пайдо намуда, диққати низоми 
бонкии анъанавиро ба худ ҷалб кар-
дааст. Силсила-семинарҳои мазкур 
иқдоми амалии сафарбар кардани 
қувваи зеҳнӣ ҷиҳати воқиф шудан аз 
меъёрҳои бонкдории исломӣ буда, ба 
рушди минбаъдаи он дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тақвият мебахшад.

Бояд зикр намуд, ки дар доираи 
роҳандозии лоиҳаи мазкур дар даво-
ми чор моҳ 2 562 нафар шунавандагон 
ҷалб гардиданд ва аз ин теъдод 343 
нафар иштирокчии фаъол курсҳои 
омӯзиширо хатм намуда, соҳиби 1 
071 адад шаҳодатномаи байналмилалӣ 
шуданд.

Дар хотима аз ҷониби муовини ра-
иси Бонки миллии Тоҷикистон Фир-
давс Толибзода, директори генералии 
ширкати машваратии IFAAS ҷаноби 
Фаррух Раза ва роҳбарони ташки-
лотҳои қарзии молиявӣ ба иштирок-
чиёни фаъоли Лоиҳаи кумаки техни-
кии “Маблағгузории исломӣ барои 
рушди фарогир” сертификати хатми 
омӯзиши стандартҳои байналмилалии 
IFAAS супорида шуд.

24-УМИ ИЮНИ СОЛИ 2022 РАИ-
СИ БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 
ХОЛИҚЗОДА ҲОКИМ ҲИКМАТУЛЛО 
БО ҲАЙАТИ ФОНДИ ХАЗИНАИ АМО-
НАТҲО ОИД БА ҲАМКОРИҲОИ БАЙ-
НАЛМИЛАЛИИ ОЛМОН МУЛОҚОТИ 
КОРӢ АНҶОМ ДОД. 

Ҳайати Фонди хазинаи амонатҳо оид 
ба ҳамкориҳои байналмилалии Олмонро 
роҳбари минтақавии лоиҳаи “Мусоидат 
ба рушди деҳот ва тақвият бахшидани 
иқтидори соҳибкории хурду миёна дар 
Қирғизистон, Тоҷикистон ва Туркмани-
стон” ҷаноби Михаил Бек, ҳамоҳангсози 
минтақавӣ хонум Аня Хойер ва намоян-
даи Фонд дар Тоҷикистон Инна Мазур 
муаррифӣ намуданд.

Зимни мулоқот ҷонибҳо татбиқи 
лоиҳаи “Мусоидат ба рушди деҳот ва 
тақвият бахшидани иқтидори соҳиб-
кории хурду миёна дар Қирғизистон, 
Тоҷикистон ва Туркманистон”-ро, ки 
мақсади асосии он беҳтар кардани да-
страсии молиявӣ ба аҳолии деҳот ва 
дастрасии соҳибкории хурду миёна ба 
хизматрасониҳои молиявӣ тавассути ба-
ланд бардоштани саводнокии молиявӣ 

ва маърифати соҳибкорӣ маҳсуб меёбад, 
мавриди баррасӣ қарор доданд.

Раиси Бонки миллии Тоҷикистон 
Холиқзода Ҳ. Ҳ. аз сатҳи ҳамкорӣ ва 
фаъолияти пурсамари Фонди хазинаи 
амонатҳо оид ба ҳамкориҳои байнал-
милалии Олмон дар Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон, ки аз соли 2014 инҷониб дар 
самти такмили ихтисоси кормандони 
бонкҳои тиҷоратӣ, баланд бардоштани 
маърифати молиявии аҳолӣ ва мусои-
дат дар беҳтар кардани дастрасии аҳолӣ 
ба хизматрасониҳои молиявӣ корҳои 
зиёдеро анҷом додааст, изҳори қано-
атмандӣ намуд.

Дар охир ҷонибҳо тақвият бахши-
дани ҳамкориҳоро дар самти барои 
низоми бонкӣ муҳим - беҳтар кардани 
фазои соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон мавриди баррасӣ қарор дода, 
барои густариши ҳамкориҳо дар самти 
баланд бардоштани тахассусияти кор-
мандони соҳаи низоми бонкӣ тавассу-
ти табодули таҷриба бо мутахассисони 
соҳаи бонкии Олмон ва ба ин васила 
мусоидат дар баланд бардоштани маъ-
рифати молиявии аҳолӣ изҳори омо-
дагӣ намуданд.

МУТАХАССИСОНИ НИЗОМИ 
БОНКӢ СОЊИБИ СЕРТИФИКАТЊОИ 

БАЙНАЛМИЛАЛӢ ГАРДИДАНД

ДАСТРАСИИ МОЛИЯВӢ 
БАРОИ РУШДИ ДЕЊОТ
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 ► Ба завод фавран 
лозим аст: ронандаи 
борбардор, рӯзи 
пурраи корӣ, таҷрибаи 
корӣ на кам аз 1 сол, 
маош шартномавӣ, 
дар ноҳияи Фирдавсӣ. 
Тел: 93-793-70-99.

 ► 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 , 
телевизорҳо, қолинҳо 
ва мебел. Тел: 987-83-
83-25, 905-10-27-31.

 ► Ш и н о с н о м а и 
техникӣ бо суроғаи 
ноҳияи Рӯдакӣ, 
ҷамоати деҳоти 
Чимтеппа, маҳалаи 
Гулпарвар ба номи 
Искандаров Юсуфхон 
Саидхонович, бинобар 
гум шудан, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Шартномаи хариду 
фурӯши хонаи 
истиқоматӣ таҳти 
феҳрести 8Д-5434-и 
гумшуда, ки онро 
Идораи нотариалии 
давлатии ноҳияи 
Фрунзеи шаҳри 
Душанбе 06.12 соли 
1999 бо суроғаи ноҳияи 
Сино, кӯчаи 40-солагии 
Октябр (ҳозира Р. 
Набиев), хонаи рақами 
175 ба Курбонов 
С у б х о н и д и н 
С а и д м а х м у д о в и ч 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Ш а ҳ о д а т н о м а и 
к о о п е р а т и в и и 
тиҷоратии "Саидҷон С" 
№0263656, РЯМ: 
3310008039, санаи 
судур 10.07 соли 2015, 
ки онро Нозироти 
андози ноҳияи Ҷ. 
Балхӣ додааст, 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Патенти соҳибкори 
инфиродӣ ба номи 
Сайдалиев Ҷамшед 
А л и м а х м а д о в и ч , 
№0049401, РЯМ: 

3330031275, ки онро 
Нозироти андози 
ноҳияи Ҷ. Балхӣ 23.04 
соли 2013 додааст, 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Ш а ҳ о д а т н о м а и 
соҳибкори инфиродӣ 
ба номи Фарҳоди 
Абдуалим, РЯМ: 
0430242010, РМА: 
215303439, ки онро 
Нозироти андози 
ноҳияи Сино соли 2017 
додааст, бинобар гум 
шудан, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Патенти соҳибкори 
инфиродӣ ба номи 
Ганиев Парвиз 
Ҳимматулоевич, РЯМ: 
0331297221, РМА: 
045157887, ки онро 
Нозироти андози 
ноҳияи Фирдавсӣ 11.09 
соли 2017 додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Шартномаи ҳадя 
таҳти феҳрести №1Ш-
1857 аз 01.12 соли 
2021 бо суроғаи ноҳияи 
Рӯдакӣ, ҷамоати 
шаҳраки Сомониён, 
кӯчаи Ватан, хонаи 31 
ба номи Нурова 
Дилором, бинобар гум 
шудан, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Аттестати хатми 
синфи ёздаҳуми 
Т-ШТУ №0189974-и 
гумшуда, ки онро 
муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №2-и 
ноҳияи Шоҳмансур 20-
уми июни соли 2008 ба 
Холов Иброҳим 
С а ф а р х у ҷ а е в и ч 

додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Ш а ҳ о д а т н о м а и 
ҶДММ "Зафарҷон-С" 
№0254501, РЯМ: 
1410002578, РМА: 
145655697, ки онро 
Нозироти андози 
ноҳияи Файзобод 28.03 
соли 2013 додааст, 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Дафтари ҳавлидорӣ 
бо суроғаи шаҳри 
Душанбе, ноҳияи 
Шоҳмансур, кӯчаи М. 
Мастонгулов 132 
(Титова 132) ба номи 
Джурабаева Мавлюда 
Акрамовна, бинобар 
гум шудан, беэътибор 
дониста шавад.

 ► Патенти соҳибкори 
инфиродӣ ба номи 
Давлатов Баҳодур 
Маҳмадиевич, РЯМ: 
0331260014, РМА: 
195398324, ки онро 
Нозироти андози 
ноҳияи Фирдавсӣ 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Шартномаи ҳадяи 
квартира таҳти 
феҳрести 1Ш-1083 аз 
19.08 соли 2006 ва 
Дубликати шартномаи 
ҳадя таҳти феҳрести 
29Б-112 аз 20.04 соли 
2012, ки аз тарафи 
Саридораи нотариалии 
давлатии ҶТ бо суроғаи 
шаҳри Душанбе, кӯчаи 
М. Собирова, хонаи 49, 
ҳуҷраи 7 ба Саторов 
М и р з о р а ч а б 
Курбоналиевич дода 
шудааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Аттестати хатми 
синфи нуҳуми Т-АТА 
№0353682-и гумшуда, 
ки онро  Гимназияи 
русӣ-тоҷикии ба номи 
А. С. Пушкин дар 
ноҳияи Рӯдакӣ соли 
2016 ба Зарипов Зинур 
Николаевич додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Ш и н о с н о м а и 
шаҳрвандӣ бо 
силсилаи А02221950-и 
гумшуда, ки онро 
ШВКД-и ноҳияи 
Хуросон 15.08 соли 
2019 ба Фарходи 
М у х а м м а д с а л и м 
додааст, беэътибор 
дониста шавад.

 ► Шартномаи хариду 
фурӯши хонаи 
истиқоматӣ таҳти 
феҳрести 1-250-и 
гумшуда, ки онро 
Идораи нотариалии 
2-и шаҳри Душанбе 
11.10 соли 1968 бо 
суроғаи шаҳри 
Душанбе, гузаргоҳи 
дуюми кӯчаи Репина, 
хонаи рақами 8 ба 
Хамидова Мунавара 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Ш и н о с н о м а и 
техникӣ ва шартномаи 
хариду фурӯши хонаи 
истиқоматӣ бо суроғаи 
шаҳри Душанбе, 
ноҳияи Сино, кӯчаи 
Баховудинов 15, 
ҳуҷраи 60, маҳаллаи 
101 ба номи Караев 

Зайнидин, бинобар гум 
шудан, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Шартномаи ҳадяи 
квартира №1ш-1190 аз 
05.06 соли 2014 бо 
суроғаи шаҳри 
Душанбе, ноҳияи 
Фирдавсӣ, сеюм 
гузаргоҳи кӯчаи Н. 
Қарабоев, хонаи 2, 
ҳуҷраи 6а ба номи 
Ҳокимова Фируза 
Замоновна, бинобар 
гум шудан, беэътибор 
дониста шавад.

 ► Дипломи гумшудаи 
№0060993, ки онро 
Донишкадаи давлатии 

ба номи М. Турсунзода, 
29.06. 2009 (рақами 
қайд №83) ба  
Саъдуллоев Шероз 
Н е ъ м а т у л л о е в и ч 
додааст, беэътибор 
дониста шавад.

 ► С о ҳ и б к о р и 
инфиродӣ ба номи 
Эркаева Рисолат, 
№0356718, РЯМ: 
0 1 3 0 1 6 0 6 9 0 , 
фаъолияташро қатъ 
менамояд. Ҳама арзу 
шикоят муддати ду 
моҳ қабул карда 
мешаванд. 

НИЁЗ ДОРЕМ

ОМӮЗИШ

БАРЊАМ МЕХЎРАД

МЕХАРЕМ

ЭЪТИБОР НАДОРАД

ХАБАРЊОИ 
ТОЉИКИСТОН 
ВА ЉАЊОН

СӮГВОРӢ

Гуруҳи дӯстон аз вафоти корманди шоиста, аъ-
лочии маориф, профессор 

ҲОМИД МАҶИДОВ
 андуҳгин буда, ба пайвандону наздикони 

марҳум сабри ҷамил хоҳонанд.

ЉАВОБИ СКАНВОРДИ №26
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Дар ин ҳафта аз якрангӣ дилгир 
шуда, дар зиндагии худ тағйирот 
ворид кардан мехоҳед. Эҳтимоли 
дар танҳоӣ ба сафар баромадана-
тон вуҷуд дорад. Якравию худписан-
диятон ба наздикон писанд намеояд, 
вале дастгирии роҳбарият шуморо 
ба мақсад мерасонад.

Вақти зиёдатон барои рафъ сох-
тани мушкилие сарф мегардад, ки 
миёни шумову шахси дӯстдошта ё 
ҳамсафари ҳаётиятон сар меза-
над. Кумаку дастгирии нафарони 
муътабарро эҳсос мекунед. Аввали 
ҳафта бояд баъзе рафтору кирдо-
ри худро ислоҳ намоед.

Танбаливу лавандии худро дар 
ин ҳафта хеле хуб эҳсос мекунед, 
вале барои фаъолтар гаштан ху-
дро маҷбур карда наметавонед. 
Дӯстони дерин ба суроғатон ме-
оянд. Бо сабабҳои аз кор барома-
дани асбобҳои техникӣ хароҷоти 
ногаҳонӣ карданатон лозим меояд.

Дар ин ҳафта ба сафарҳои роҳи 
дур баромадан мехоҳед. Бо нафаро-
не робита карданатон лозим аст, 
ки таҷрибаи бойи зиндагӣ дошта 
бошанд. Дар ҳаёти шахсиятон 
тағйирот имкон дорад. Нафарони 
муҷаррад бахти худро меёбанд.

Ҳафта бароятон чандон бобарор 
нест ва шумо инро дарҳол эҳсос ме-
кунед. Ба ҳар коре, ки даст меза-
нед, табъи дилатон анҷом намеёбад, 
мушкилиҳои пешомада бароятон 
душвориҳоро пеш меоранд. Баъ-
зе корҳоро ба таъхир гузореду бо 
корҳои сабуки хона машғул шавед. 

Агар оиладор бошед, вақте раси-
дааст, ки муносибатҳои зано-
шавҳариро мустаҳкам созед. Рашк 
кардану изҳори муҳаббат кардан-
ро дар ин рӯзҳо тавсия намедиҳем. 
Нақшаву ниятҳои дар якҷоягӣ 
кашидаи шумо боиси мустаҳкам 
гаштани оилаатон мегардад.

Нафаре ба шумо ҳасад мебарад 
ва барои бехатарии худ бояд чора-
андешӣ намоед. Барору комёбии шу-
мо боиси рашку бадбинии баъзеҳо 
мегардад. Муваффақият ҳамсафа-
ратон гашта, маблағи хуб ба даст 
меоред, вале меҳнати зиёд кардана-
тон лозим меояд.

Аз хастагии зиёд мехоҳед як қисми 
корҳоятонро ба дӯши нафари дигаре 
бор кунед. Баъзеҳо ба муҳаббату ғам-
хории нафаре, ки дӯсташ медоранд, 
ниёз пайдо мекунанд. Ошиқон барои 
оиладор шудану бастани ақди никоҳ 
кӯшиш ба харҷ медиҳанд.

Даврае фаро мерасад, ки ба 
нуқтаи назари дигарон комилан гӯш 
кардан намехоҳед. Тамоми мушки-
лиҳои дар касбу коратон пайдошу-
даро бо осонӣ рафъ месозед ва таша-
ббуси шумо натиҷаи хуб медиҳад. 
Маблағи дар даст доштаатонро 
сарфакорона истифода баред.

Мушкилоти саломатӣ дар авва-
ли ҳафта боиси он мегардад, ки бо 
табобат машғул шаведу бемориҳои 
дигарро пешгирӣ намоед. Нерӯи шу-
мо барои рафъ намудани тамоми 
намуди бемориҳо басанда аст, вале 
боз ҳам дар фикри беҳтар сохтани 
саломатӣ бошед.

Дар ин ҳафта мехоҳед, ки ҳа-
ма ба дастуру маслиҳати шумо 
гӯш андозанд. Ин кор ба шумо даст 
намедиҳад ва баъзан ба ҳилла рӯ 
овардану гоҳи дигар чолоктар бу-
данатон лозим меояд. Рӯзи сешан-
бе нисбати наздикони худ фишор 
наоред. 

Ҳафтаи навро оромона сипарӣ 
карда, ба корҳои дигарон бинӣ наха-
лонед. Сабаби он ки нафаре дар корҳо-
ятон ба шумо кумак намерасонад, 
зудбовар буданатон аст. Танбалиро 
аз худ дур созед, вагарна то охири 
ҳафта коратон зиёд шуда, душворӣ 
мекашед. 

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

Чанд сол боз аз бемории илтиҳоби 
гурда азият мекашам. Ростӣ, аз ги-
рифтани сӯзандорӯ ва хӯрдани ҳабҳои 
гуногун ба ҷон расидаам. Мегӯянд, 
ки дарди гурдаро бо алаф ва гиёҳҳо 
табобат кардан беҳтар аст. Аз таби-
би мардумӣ Садриддиншоҳ Ҷалолӣ 
мехоҳам, ки ба ман роҳҳои табобатро 
тавсия диҳанд. 

ГУЛШАН, ноҳияи Айнӣ

- Гулшанбону, шумо дар зеботарин 
минтақаи Тоҷикистон - водии Зараф-
шон зиндагӣ мекунед, ки дар он ҷо 
гиёҳҳои шифобахш хеле зиёданд. Ил-

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

Посухи 
табиби 
мардумӣ 
Садриддиншоҳ 
Ҷалолӣ: 

Ман ҷавони олуфтааму тозагиро 
меписандам. Аммо як чиз маро но-
роҳат менамояд, ки ин арақкунии 
пойҳоям аст. Бо вуҷуди он, ки поямро 
пайваста мешӯям, боз ҳам арақ кар-
да, бӯи нохуш пайдо мешавад. Илти-
мос, ба ман маслиҳат диҳед.

РАҲИМҶОН аз ноҳияи Ёвон

- Дар ҳақиқат ҳам пои баъзеҳо сахт 
арақӣ аст. Бӯи нохуш ҳангоми омезиш 
ёфтани арақ бо бактерияҳои пой пайдо ме-
гардад. Дар ин сурат дезодоранти трикло-
зан ё хлоргексидиндори махсус барои пой 
пешбинишударо истифода баред. Ғайр аз 
ин, шумо метавонед шабона поятонро ба 
маҳлулоби пӯстлохи дарахти булут (кара 
дуба) тар кунед. Ин тавсияҳо зуд ба шумо 
кумак мекунанд ва аз ин оризаи нороҳат-
кунанда наҷот меёбед. 

Бори аввал дар Беморхонаи мар-
казии шаҳри Ваҳдат “Ҷарроҳии осте-
осиинтези интрамедулярии навъи 
штифтгузорӣ” (блокирующий штифт) 
дар шуъбаи шикастабандӣ ва осеб-
шиносӣ ба роҳ монда шуд.

“Баъди дастрасӣ ба таҷҳизоти замо-
навии ҷароҳӣ, санаи 10.06.2022 аввалин 
бор бо ин усул ҷарроҳӣ дар устухони 
рон гузаронида шуд”,- хабар медиҳанд 
аз Беморхонаи марказии шаҳри Ваҳдат.

Манбаъ мегӯяд, ки бемор ҳолати 
баъди ҷарроҳиро хуб гузаронида, зах-
мҳои ҷойи ҷарроҳӣ бо нишонаҳои ав-
валиндараҷа сиҳат гардид ва рухсатӣ 
карда шуд.

Ин навъи ҷарроҳӣ бисёр ҷиҳати 
мусбат дорад. Аз ҷумла: 

1. Кам осебдиҳӣ.
2. Барвақт фаъолкунии бемор.
3. Камшавии хатари оризаҳо.

Абдумуталиб НАЗАРОВ,
шаҳри Ваҳдат

МУБОРИЗА БО ПОЙЊОИ БАДБӮЙ

ЉАРРОЊИИ НОДИР ДАР ВАЊДАТ 

ЧОЙКАЊАКУ РАЊДАВАК 
- ДАВОИ ГУРДАДАРД
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Шахсиятњои таърихї, олимони варзида,  
ходимони давлативу  љамъиятї мавлуд доранд?  
ПЕШОПЕШ МОРО 
ОГОЊ КУНЕД.

8-УМИ ИЮЛ
МЭЛС ЉАЪФАРОВ (1937), 85-солагии зодрўзи 

олими соњаи кишоварзї.
ЕВГЕНИЙ НИЖЕВОЙ (1937), 85-солагии зодрўзи 

олими соњаи забоншиносї.
ГРИГОРИЙ ТОРАН (1912-1945), 110-солагии 

зодрўзи иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї, 
Ќањрамони Иттифоќи Советї.

9-УМИ ИЮЛ
САЪДЇ ИСМАТОВ (1967), 55-солагии зодрўзи 

забоншинос, номзади илмњои филологї, дотсент.
МАДУМАР ЮНУСОВ (1877-1956), 145-солагии 

зодрўзи пахтакор, Ќањрамони Мењнати Сотсиалистї.

10-УМИ ИЮЛ
ЗОКИРЉОН ФАЙЗИЕВ (1967), 55-солагии зодрўзи 

олими соњаи тиб.
АНАТОЛИЙ ЯСТРИБИНСКИЙ (1932-1990), 

90-солагии зодрўзи доктори илми кимиё, профессор.
ФАЙЗУЛЛО АТОХОЉАЕВ (1947), 75-солагии 

зодрўзи журналист.
АЊМАДЉОН ДАВРОНОВ (1937), 85-солагии 

зодрўзи адабиётшинос, олими соњаи филология.
ЕВГЕНИЙ КУЗИН (1922-2012), 100-солагии зодрўзи 

режиссёри кино, Ходими шоистаи њунари Тољикистон, 
дорандаи Љоизаи давлатии ба номи Рўдакї.

ТАТЯНА ИСМОИЛОВА (1957), 65-солагии зодрўзи 
олими соњаи тиб.

МУЊАММАД СУБЊОН (1947), 75-солагии зодрўзи 
адиб. 

11-УМИ ИЮЛ
ЊАЙДАР МУЊАММАДОВ (1917-1967), 

105-солагии зодрўзи олими соњаи таърих.
ЉУМЪА ЁДГОРБЕКОВ (1952), 70-солагии зодрўзи 

олими соњаи математика.
ГАВЊАР МИРЉУМЪАЕВА (1942), 80-солагии 

зодрўзи раќќоса, балетместр, Њунарманди шоистаи 
маданияти Тољикистон.

МУЊТАРАМА ХОНСУВОРОВА (1917-1990), 
105-солагии зодрўзи олими соњаи таърих.

12-УМИ ИЮЛ
НАЉМЇ САЙФИЕВ (1932), 90-солагии зодрўзи 

адабиётшинос, доктори илми филологї, 
профессор, Корманди шоистаи илми Тољикистон.

АКМАЛ ОСИМОВ (1937), 85-солагии зодрўзи 
олими соњаи физика.

13-УМИ ИЮЛ
ЌАЊЊОР ЊАСАНОВ (1927), 95-солагии зодрўзи 

арбоби давлатї ва намояндаи њизбї.
РАВШАНИ БАРОТ (1972), 50-солагии зодрўзи 

профессор, композитор, Корманди шоистаи 
маданияти Тољикистон.

МАЊМУД НУРИДДИНОВ (1937), 85-солагии 
зодрўзи олими соњаи тиб.

14-УМИ ИЮЛ
ЉАББОР АБДУЛЛОЕВ (1932), 90-солагии зодрўзи 

олими соњаи физика.
АМИР ЌАРОЌУЛОВ (1942-2014), 80-солагии 

зодрўзи доктори илмњои кишоварзї, Ходими 
шоистаи Тољикистон.

ЛЮДМИЛА ГЕОНАШВИЛЇ (1937), 85-солагии 
зодрўзи тарљумон, олими соњаи адабиёт.

Тањияи С. ГУЛОВ, Н. БАЊРУЛЛО,
кормандони Китобхонаи 

миллии Тољикистон

Тақвими

ТОЉИКИСТОН

14 ЧЕҲРА

Ҳунарпешаи мардумии Тоҷи-
кистон, раққоса ва актрисаи 
номвари тоҷик, устоди рақс 
Гавҳар Мирҷумъаева 80-сола 
шуд. Ӯ аз зумраи ҳунармандо-
нест, ки умри хешро ба ҳунар 
бахшид: бо рақсҳои ҷаззобаш 
ба дили мардум роҳ ёфт, санъ-
ати тоҷикро дар ақсои олам 
муаррифӣ кард ва шогирдони 
зиёде тарбия намуд. 

... 10 сол қабл, зери садои 
Ҷӯрабек Муродов бо рақси 
дилангези “Тановор” Гавҳар 
Мирҷумъаева ба саҳна барома-
да, мухлисонашро қоил карда 
буд. Энержии хоси ӯ ҳамагонро 
ба ҳайрат гузошт.

Гавҳар Мирҷумъаева дар яке аз 
суҳбатҳояш гуфтааст, ки рақсро 
аз кӯдакӣ дӯст медошт. Дар син-
ни 15-солагӣ, вақте дар макта-
би миёнаи рақами панҷи шаҳри 
Ленинобод таҳсил мекард, дар 
фестивали умумиҷаҳонии ҷаво-
нон ва донишҷӯён, ки дар шаҳри 
Москва баргузор гардид, ширкат 
варзид ва лауреати ин фестивали 
бонуфуз шуд. Ҳамин тавр, сарна-
вишти ӯ ба санъат пайваст. Ме-
гӯяд, меҳнатдӯстиро дар қалбаш 
устодонаш ҷой кардаанд.

- Устодони ман Рамзия Бакал 
ва Зоя Дубовская инсонҳои басо 
сахтгир буданд. Ҳар як ҳаракати 
рақсиро борҳо тамрин менаму-
дем, ба ҳадде ки хаставу бемадор 
гардида, дар обу арақ тар мешу-
дем. Дасту пой, хуллас, тамоми 
пайкарамон узв ба узв ба дард 
меомад…,- ба ёд меорад ӯ.

Ҳамин аст, ки то имрӯз лаҳ-
зае бекор нест. Соли 1979 баъди 
хатми шуъбаи режиссёрии ДДСТ 
ба номи М. Турсунзода, ба ҳай-
си раққоса дар Театри давлатии 
мазҳакаи мусиқии шаҳри Хуҷанд 
ба кор пардохт. Баъдан фаъолия-
ташро дар пойтахти кишвар идо-
ма дод: солҳои 1965-72 раққоса, 
1971-1972 сарбалетмейстер ва 
солҳои 1979-1980 саррежиссёри 
Филармонияи давлатии Тоҷи-
кистон буд. Солҳои 1982-1986 
роҳбари бадеии ансамбли рақ-
сии «Фирӯза», аз соли 1986 сар-
балетмейстери ансамбли фолк-
лорию этнографии “Ганҷина”, 
муддате роҳбари ансамбли рақ-
сии «Сайидон» ва аз соли 1996 
роҳбари бадеии ансамбли ово-
задори «Лола». Дар оғози солҳои 
2000-ум Гавҳар Мирҷумъаева ба 
шаҳри Исфара кӯчид ва дар он 
ҷо ансамбли “Зумрад”-ро таъ-
сис дод, ки зуд шуҳратёр гардид. 
Имрӯз ин ансамбл на танҳо чора-
биниҳои шаҳрро рангин, балки 
дар саросари кишвар ҳунарна-
моӣ мекунад.

Гавҳар Мирҷумъаева дар 
санъати тоҷик ба сифати ҳунар-
манди бомаҳорат эътироф шу-
дааст. Рақсҳои ӯ ҷаззобу пурна-
зокатанд.  

Репертуари ӯ аз рақсҳои 
халқҳои дунё, аз ҷумла тоҷикӣ 
(«Муноҷот», «Гулъузорам», 
«Шодиёна», «Нағорабазм», «Ба-
дахшон»); ӯзбекӣ, ҳиндӣ, арабӣ, 
сейлонӣ, ӯйғурӣ ва ғайра иборат 
аст.

Ӯ на танҳо дар саҳнаҳои худӣ, 
балки дар ҳамаи ҷумҳуриҳои со-
биқ Шӯравӣ ва кишварҳои мух-
талифи дунё ҳунари тоҷикро 
муаррифӣ кардааст. Худ мегӯяд, 
ки дар саҳнаи 75 давлати дунё 
рақсидааст ва миллаташро сазо-
вор муаррифӣ намудааст.

Аз сафарҳои ҳунарӣ хотироти 
зиёд дорад. Яке аз он хотираҳо 
вохӯриву шиносоӣ бо шоҳи Эрон 
Ризошоҳи Паҳлавӣ ва ҳамсараш 
малика Фараҳ мебошад: 

- Соли 1961 ҳамроҳи устодони 
санъати тоҷик ба Дания, Эрон 
ва Афғонистон сафари ҳунарӣ 
рафтем. Бо ҳамсари шоҳи Эрон 
Фараҳ Паҳлавӣ суҳбати хоса до-
штам. Ӯро як зани порсою меҳру-
бон дарёфтам. Аз рӯзгору зинда-
гияш нақлҳо намуда, баъдан аз 
зиндагии мардуми тоҷик ва зин-
дагии шахсиям пурсон шуд. Дар 
рафти суҳбат гуфтам, ки ҳомила-
дорам. Дар ҳайрат афтод. Тез-тез 
мижа мезад. Бо даҳони воз дасто-
нашро рӯйи шикамам гузошта, 
гуфт: “Наметарсӣ, ки ба саҳна 
мебароӣ?”. “Не!”,- гуфтам дар 
ҷавоб. Ҳангоми бозгашт шоҳи 
Эрон Муҳаммад Ризо Паҳлавӣ ба 
ман бо эҳтиром муроҷиат намуд: 
“Гуҳарбону, шунидам, ки инти-
зори ба дунё омадани фарзан-

дед. Хоҳиши маро пазиред. Агар 
писар таваллуд шуд, номашро 
Ҷават, агар соҳиби духтар шудед, 
номашро Шаҳноза гузоред!...”. 
Чун писардор шудам, ба ваъда 
вафо кардам, номашро Ҷават 
гузоштам.

Чун сухан аз Ҷават рафт, 
лозим аст, ки ҳамсари Гавҳар 
Мирҷумъаева, собиқадори ки-
нои тоҷик Абдураҳим Қуддусо-
вро ёдовар шавем. Ӯ бо филмҳои 
ҳунарии «Агар дӯстам дорӣ», 
«Дӯстонро намефурӯшанд», «Са-
лом, Гулнора Рахимовна», фил-
мҳои ҳуҷҷатии «Исфараи гулгул-
шукуфон”, “60-солагии заводи 
Қистақӯз”, “Искандаркӯл” ва 
даҳҳо филмҳои дигари мустанад 
дар тараққӣ ва рушду нумуи ки-
нои тоҷик нақши рӯшан дорад.

Гавҳар Мирҷумъаева барои 
алоқмандони ҳунараш на фақат 
чун раққоса, балки чун актриса 
низ шинохта шудааст. Дар чан-
дин филми ҳунарӣ, аз ҷумла, 
«Агар дӯстам дорӣ», “Ҳеҷбуда-
гон”, «Салом, Гулнора Рахи-
мовна», “Афсонаҳои Шарқ” ва 
ғайра нақшҳои мондагор иҷро 
кардааст.

Ҳунарпешаи мардумии Тоҷи-
кистон, роҳбари бадеии ансамб-
ли “Зумрад” Гавҳар Мирҷумъа-
ева ҳафтаи равон мавлуд дорад. 
Устоди ҳунари тоҷик 80-сола ме-
шавад. Ӯ ҳамоно дар ҷустуҷӯҳои 
эҷодист. Пайроҳаи ӯро даҳҳо 
шогирдаш идома медиҳанд.

Диловар ҚОДИРПУР

ХОЊИШИ ШОЊИ ЭРОН 
АЗ РАЌЌОСАИ ТОЉИК
Гавҳар Мирҷумъаева 80-сола шуд
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БОКС

МУТАХАССИСИ 
ТОЉИКИСТОНӢ 

ЛЕВЧЕНКО 
САРМУРАББИИ 
«НАФТЧӢ» ШУД

Мутахассиси тоҷики-
стонӣ Виталий Левченко, 
ки ҳафтаи гузашта шарт-
номаашро бо клуби футбо-
ли «Истиқлол»-и Душанбе 
қатъ кард, сармураббии 
дастаи футболи “Нафт-
чӣ”-и Ўзбекистон таъйин 
шудааст. 

Виталий Левченко дар як 
ҷаласа бо иштироки раиси 
вилояти Фарғонаи Ўзбеки-
стон, раиси Федератсияи 
футболи ин вилоят, раи-
си шаҳри Фарғона ҳамчун 
сармураббии нави дастаи 
«Нафтчӣ» муаррифӣ карда 
шуд. Виталий Левченкои 
50-сола зодаи ноҳияи Ҷаб-
бор Расулов ва дастпарвари 
футболи тоҷик аст. Фаъо-
лияти асосии футболии ў 
дар дастаҳои Динамо К, 
ССКА, Таврияи Украина 
ва Волгар, Динамо, Спар-
так (Кострома)-и Русия, 
инчунин "Урал” гузашта-
аст. Вай як мавсим шара-
фи бошгоҳи «Чанчун»-и 
Чинро низ ҳимоя карда-
аст. Ў дар ҳайати мунтаха-
би Тоҷикистон дар 9 бозӣ 
ширкат варзидааст.

Аз соли 2005 мураббӣ аст. 
Дастаҳои «Княжа», «Арсе-
нал», «Десна», «Эднист»-и 
Украина ва тими миллии 
ҷавонони Украинаро сар-
варӣ кардааст. Ў ба ҳайси 
мураббии дастаи мунтахаби 
Тоҷикистон, сармураббии 
дастаи мунтахаби ҷавонон 
кор кардааст. Сармураб-
бии дастаҳои «Барқчӣ» ва 
«Хуҷанд»-и Тоҷикистон 
ва мураббии тими «Криля 
Советов»-и Русия буд. Аз 
соли 2020 инҷониб дастаи 
«Истиқлол»-и Душанберо 
раҳбарӣ мекард. 

ЉУДО

ФУТЗАЛ

ФУТБОЛИ БОНУВОН

КУШТӢ 

Варзишгари маъруфи 
кишвар, иштирокчии Бо-
зиҳои олимпии Токио-2020 
Шаббос Негматуллоев дар 
аввалин мусобиқаи байнал-
милалии бокси Ҷоми Элорда 
дар шаҳри Нурсултони Қа-
зоқистон медали биринҷӣ 
гирифт.

Ин мусобиқа аз 30-юми 
июн то 5-уми июл бо иштиро-
ки варзишгарон аз 10 кишвар 
баргузор шуд.

Шаббос Негматуллоев 
дар вазни -80 кг дар муҳо-

рибаи аввалаш намояндаи 
кишвари мизбон Баиржан 
Баигоншеков, дар чорякфи-
нал варзишгари Куба Сал-
гадо Брайан Леонро мағлуб 
кард, вале дар нимфинал аз 
Танглатиан Аербекеи чинӣ 
шикаст хўрда, ҷои сеюмро 
ишғол кард.

Варзишгари дигарамон Ху-
сравхон Раҳимов дар вазни 57 
кг дар даври аввал аз варзиш-
гари ӯзбекистонӣ Дилшод Аб-
думуродов шикаст хўрд.

МЕДАЛИ БИРИНЉИИ ШАББОС 
НЕГМАТУЛЛОЕВ АЗ ЉОМИ ЭЛОРДА

ШИРКАТИ ПАЊЛАВОНОНИ 
ТОЉИКИСТОН ДАР GRAND SLAM 
HUNGARY 2022

БОЗИЊОИ САНЉИШИИ 
ФУТЗАЛБОЗОНИ ТОЉИКИСТОНУ 
ЎЗБЕКИСТОН

ШИРКАТИ ДАСТАИ МУНТАХАБИ 
ТОЉИКИСТОН ДАР CAFA-2022

ДУ НУЌРА ВА ЯК БИРИНЉИИ 
НАВРАСОНИ ТОЉИК АЗ БАЊРАЙН

Аз 8 то 10-уми июл дар дои-
раи сайри ҷаҳонии ҷудо мусо-
биқаи байналмилалии Grand 
Slam Hungary 2022 баргузор 
мешавад, ки дар он паҳлавоно-
ни тоҷик низ ширкат мекунанд.

Мусобиқа 8-10-уми июл дар 
шаҳри Будапешти Маҷористон 
бо иштироки 463 варзишгар 
(265 мард, 198 зан) аз 66 кишвар 
баргузор мешавад. Тоҷикистон-
ро дар ин мусобиқа 5 варзишгар 
- Муҳаммад Маҳмадизода (-60 
кг), Шаҳбоз Саидаброров (-66 
кг), Беҳрўз Хоҷазода (-73 кг), 
Ҷаҳонгир Маҷидов (-90 кг) ва 
Комроншоҳ Устопириён (-90 
кг) намояндагӣ мекунанд.

Ин дуюм мусобиқаи инти-
хобӣ ба Бозиҳои олимпии Па-
риж-2024 маҳсуб меёбад. Рада-

бандии олимпии ҷудо дарҳол 
пас аз натиҷагирии Гранд Сла-
ми Улан Батор шакл гирифт, 
ки се варзишгари мо - Беҳрўз 
Хоҷазода, Сомон Маҳмадбеков 
(-73 кг) ва Амирҷони Насимҷон 
(-90 кг) ба он ворид шуданд.

Тибқи низомномаи мусо-
биқа дар рўзи аввал, 8-уми июл 
мо шоҳиди ҳунари Муҳаммад 
ва Шаҳбоз мегардем. Дар рўзи 
дуюм, 9-уми июл Беҳрўз ва дар 
рўзи сеюм, 10-уми июл Ҷаҳон-
гир ва Комроншоҳ майдондорӣ 
мекунанд.

Чун анъана ба ғолибону ҷо-
изадорон дар баробари медал 
ҷоизапулӣ дода мешавад. Ба ғо-
либи ҳар вазн 5000 евро, ба ба-
рандаи медали нуқра 3000 ва ба 
барандагони ду медали биринҷӣ 
1500-евроӣ пешбинӣ шудааст.

Дар доираи омодагӣ ба 
марҳилаи ниҳоии Ҷоми 
Осиё-2022 дастаи мунтаха-
би футзали Тоҷикистон бо 
дастаи мунтахаби футзали 
Ўзбекистон се бозии санҷи-
шии дўстона анҷом медиҳад.

Рўзҳои 14, 15 ва 17-уми июл 
дар Ҷиззах бозиҳои дўстона 
миёни футзалбозони Ўзбеки-
стон ва Тоҷикистон баргузор 
мешаванд. Дастаи футзали 
Тоҷикистон таҳти роҳбарии 
Пайрав Воҳидов рўзи 7-уми 

июл дар Маркази таълимии 
Бонки миллии Тоҷикистон 
дар Гулистон омодагиро ба ин 
бозиҳо оғоз мекунад.

Дар марҳилаи ниҳоии Ҷоми 
Осиё-2022, ки аз 27-уми сен-
тябр то 8-уми октябр дар Ку-
вайт баргузор мешавад, дастаи 
мунтахаби Тоҷикистон дар гу-
руҳи «В» бо дастаҳои мунтаха-
би футзали Баҳрайн (27-уми 
сентябр), Ўзбекистон (29-уми 
сентябр) ва Туркманистон (1-
уми октябр) бозӣ мекунад.

Дастаи мунтахаби бонувони 
футболбози Тоҷикистон таҳти 
роҳбарии сармураббӣ Юсуф 
Рабиев дар чемионати Ассотси-
атсияи футболи Осиёи Марказӣ 
(CAFA), ки аз 8 то 20-уми июл 
дар шаҳри Душанбе баргузор 
мешавад, ширкат мекунад.

Дар нахустин чемпионати 
CAFA миёни дастаҳои мун-
тахаби занона панҷ даста аз 
Тоҷикистон, Эрон, Ўзбекистон, 
Қирғизистон ва Туркманистон 
ширкат мекунанд. Барои тими 
миллии Туркманистон ин на-
хустин иштирок дар мусобиқаи 
таҳти сарпарастии Ассотсиатси-
яи футболи Осиёи Марказӣ пас 
аз пандемӣ хоҳад буд.

Дар маҷмуъ, дар доираи 
чемпионати CAFA-2022 миёни 
дастаҳои мунтахаби занона даҳ 
бозӣ баргузор мешавад. Ҳама 

бозиҳо дар Варзишгоҳи марка-
зии Душанбе ба нақша гирифта 
шудаанд.

Тибқи низомнома чемпио-
нати Ассотсиатсияи футболи 
Осиёи Марказӣ байни дастаҳои 
занона аз рўйи системаи даврӣ 
дар як марҳила баргузор меша-
вад. Дастаи ғолиб аз рўи шу-
мораи бештари холҳо муайян 
мегардад.

Дар Чемпионати куштии 
Осиё миёни наврасони то 
15-сола ва ҷавонони то 20-сола, 
ки дар шаҳри Манамаи Баҳрайн 
то 10-уми июл идома меёбад, 
варзишгарони навраси Тоҷи-
кистон ду медали нуқра ва як 
биринҷӣ ба даст оварданд.

Медали аввали нуқраро 
Исоҷон Нураҳмадов дар рў-
зи якум дар вазни -68 кг са-
зовор шуд. Ў дар даври аввал 
варзишгари Эрон Имад Ризо 
Муҳсиннажодро шикаст дода, 
дар даври дуюм аз намояндаи 
Ҳиндустон Кумар Сачин мағлуб 
шуд. Сипас, дар ду даври дигар 
бар намояндагони Қирғизистон 
(Ержан Оқилбек уулу) ва Қа-
зоқистон (Еркебулан Анапиа) 
пирўз гардид.

Дар рўзи охири мусобиқа 
миёни наврасон Алиризо 
Баҳромов медали нуқра ба даст 
овард. Алиризо дар вазни -68 
кг-и куштии озод дар ду давр 
бар Элхан Эрмеков аз Қирғи-

зистон ва Ербол Маратулӣ аз 
Қазоқистон, дар нимфинал бар 
варзишгари Ҳиндустон Нишант 
Руҳил пирўз шуда, дар финал аз 
варзишгари Эрон Ризо Алиак-
бар Афшор мағлуб гардид.

Муҳаммад Абдуҳакимзода 
дар вазни -62 кг медали биринҷӣ 
ба даст овард. Ў дар ду давр бар 
варзишгарони Қазоқистон Ис-
лом Гассимов ва Ироқ Алӣ Фо-
рис Абдулсоҳиб Ал-Талӣ даст-
боло шуда, дар нимфинал аз 
варзишгари Эрон Алиризо Аб-
бос Муҳаммад Ҳусейнӣ мағлуб 
шуд. Дар қувваозмоӣ барои 
ҷойи сеюм дубора варзишгари 
Ироқ Алӣ Форис Абдулсоҳиб 
Ал-Талиро шикаст дод.

Аз 5 то 10-уми июл қувваоз-
моиҳо миёни ҷавонон баргузор 
мешавад. Дар ин синну сол 
кишвари моро Фирўз Мирзо-
раҷабов (-60 кг), Шероз Очи-
лов (-72 кг) дар куштии юнонӣ-
римӣ ва Саидҳасан Ашрафхонов 
(-74 кг) дар куштии озод намо-
яндагӣ мекунанд.

ХАБАРЊОИ 
ТОЉИКИСТОН 

ВА ЉАЊОН
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Дашноми арабӣ

Марде дар Арабистон 
пулҳои мардеро медуздад. 
Марди араб дуздро қапида, 
бо забони худаш дашномҳои 
болохонадор медиҳад.

Мард худ ба худ мегӯяд:
- Ман пулҳои ин мардро 

дуздидам, ӯ бошад, ба ман 
сура қироат мекунад.

Љанљоли автобус         
бо троллейбус

Автобус троллейбусро таъ-
на мезанад:

- Мурда-мурда, рӯз то бегоҳ 
барои чор тин худатро ба сим 
кашол карда, азоб медиҳӣ.

Троллейбус дар қаҳр шуда, 
ҷавоб медиҳад:

- Ман ту барин нестам, ки 
барои як тин зӯр зада, аз дилу 
ҷигарам дуд барорам.

Дӯзах

Марде ба дӯсташ ҳасрат 
мекунад:

- Бо шарофати занам ман 
тақводор шудам.

Дӯсташ ҳайрон шуда, ме-
пурсад:

- Чӣ тавр?
Мард дар ҷавоб:
- То рӯзи тӯямон ман ба 

вуҷуд доштани дӯзах боварӣ 
надоштам.

Мољаро

Дар байни кӯча ду нафар 
бо ҳам муноқиша мекунанд. 
Марди якум мегӯяд:

- Гӯсфанд!
Марди дуюм дар ҷавоб:
- Худат гӯсфанд!
Роҳгузаре ҷанҷоли онҳоро 

шунида, мегӯяд:
- Модоме, ки ҳардуятон 

хешу табор бошед, барои чӣ 
моҷаро мекунед?

Дарёи дарозтарин

Муаллима савол медиҳад:
- Султон, гуфта метавонӣ, 

ки кадом дарё дарозтар аст: 
Волга ё Миссисипи?

Султон дар ҷавоб:
- Миссисипи.
Муаллима боз мепурсад:
- Гуфта метавонӣ, ки чӣ 

қадар дарозтар аст?
Султон мегӯяд:
- Хайр… Миссисипи 4 ҳарф 

зиёдтар аст, муаллима.

Барќқ

Омӯзгор аз талаба мепур-
сад:

- Канӣ гап зан, қувваи барқ 
аз куҷо ҳосил мешавад?

Талаба дар ҷавоб:
- Аз ҷангал.
Омӯзгор ҳайрон шуда, ме-

пурсад:
- Чӣ хел аз ҷангал?
Талаба мегӯяд:
- Ҳамин саҳарӣ падарам 

риш гирифта истода буд, 
ки қувваи барқро хомӯш 
карданд. Падарам инро ди-
да, гуфт: “Ин маймунҳо боз 
барқро хомӯш карданд-ку!”.

Таҳияи  
Нодира РАҶАБОВА

ШАКАРХАНД

РАССОМ НАСИБАРАССОМ НАСИБА

ХАБАРЊОИ 
ТОЉИКИСТОН 

ВА ЉАЊОН

ПУРСЕД, ЉАВОБ МЕДИЊАНД!

МУЊОЉИРОН БА ТАБОБАТИ РОЙГОН 
ДАСТРАСӢ ПАЙДО МЕКУНАНД

Тариқи телевизиони Русия хабар доданд, ки хориҷиҳо 
дар Русия метавонанд аз хадамоти тиббии ройгон дар 
асоси бимаи тиббии ҳатмӣ дар баробари русиягиҳо бархӯр-
дор бошанд. Вале дар он ҷо мушаххас нагуфтанд, ки оё 
муҳоҷирон низ аз ин хизматрасонӣ бархӯрдоранд ё не? 
Лутфан, ба ин масъала равшанӣ андозед.

МАЪРУФ,
шаҳри Душанбе

Воқеан, Думаи давлатии 
Русия қонун дар бораи фонди 
ягонаи иҷтимоиро қабул кард, 
ки тарифҳои ягонаи пардохтҳои 
суғуртавӣ барои нафақаи ҳатмӣ, 
суғуртаи иҷтимоӣ ва тиббиро 
фаро мегирад.

Вячеслав Володин, раиси 
Думаи давлатӣ зимни шарҳи 
қонун изҳор дошт, ки аз соли 
2023 тарифҳои ягона муқаррар 
карда мешаванд.

Таъкид шудааст, ки ин қонун нисбати муҳоҷирони корӣ 
низ татбиқ хоҳад шуд. Ҳамин тариқ, коргарони хориҷӣ дар 
Русия метавонанд дар чаҳорчӯби бимаи тиббии ҳатмӣ дар 
баробари русҳо аз хидматҳои тиббӣ ройгон истифода баранд.

Зимнан, Ярослав Нилов, раиси кумитаи соҳавии парлу-
мони Русия оид ба сиёсати иҷтимоӣ тавзеҳ дод, ки “туризми 
тиббӣ” вуҷуд нахоҳад дошт. Вай афзуд, ки муҳоҷирон танҳо се 
сол пас аз пардохти ҳаққи бима аз корфармоёнашон ба таври 
умумӣ муолиҷа хоҳанд шуд. То он лаҳза танҳо ёрии таъҷилии 
тиббӣ ба хориҷиёни коргар ройгон дастрас хоҳад буд.

Инчунин, бар асоси қонуни мазкур аҳолӣ ҳаққи бештар ба 
рухсатӣ барои табобат хоҳанд дошт.

Шахсоне, ки аз рӯи шартномаи ҳуқуқӣ - шаҳрвандӣ кор 
мекунанд, метавонанд барои рухсатӣ дар робита ба вазъи 
саломатӣ муроҷиат кунанд. Аз ҷумла барои ҳомиладорӣ, та-
валлуд ва нигоҳубини кӯдак то 1,5 сол маблағ мегиранд.

Зикр шудааст, ки ин ислоҳоти иҷтимоӣ дар доираи тарҳи 
таъсиси Хазинаи иҷтимоӣ дар Русия сурат мегирад. Ҳадафи 
он эҷоди як платформаи рақамӣ мебошад, ки тамоми систе-
маҳои иттилоотии дар соҳаи иҷтимоӣ мавҷудбударо муттаҳид 
мекунаду барои беҳбуди кор дар ин самт мусоидат менамояд.

ВЯЧЕСЛАВ
ВОЛОДИН


