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тањти №0054/РЗ сабти ном 
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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.
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САРИ САБЗ

- Суннатҳои миллие мисли гаҳво-
рабандон, мӯйсаргирон, рӯйбинон ва 
даҳҳои дигар суннатҳои миллие мебо-
шанд, ки бо ҳадафҳои неку мақсадҳои 
наҷиб амалӣ мегарданд.

- Шумо мабодо мухолифи Қонуни ҶТ 
«Дар бораи танзими анъана ва ҷашну 
маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
набошед!? Ё аз ин қонун ҳоло ҳам хабар 
надоред?

- Кишварҳои ҳамсоя барои ҷалби мута-
хассисони соҳаи тиббӣ барномаҳои мах-
сус ва имтиёзҳо таҳия кардаанд. Аз ин рӯ, 
табибон барои ба даст овардани имтиёзҳо 
ба ин кишварҳо мераванд.

- Боке надорад, бигузор раванд. 
Таҷриба гирифта меоянду барномаҳои 
махсус таҳия мекунем ва табибони 
дигар давлатҳоро ба кишварамон ҷалб 
месозем.  

- Теъдоди ҳамин гуна таксиҳо (так-
сиҳои 7-сомонӣ) 23 фоиз коҳиш ёфт. 
Марҳила ба марҳила ин масъаларо мо 
ҳал мекунем. Лекин монед, ки ҳамонҳо 
ҳам зиндагияшонро пеш баранд, 5-6 
хӯранда доранд.

- Ҷаноби вазир, чунон “дипломатӣ” 
гап мезанед, ки сарфаҳм нарафтем, ҷо-
нибдори коҳиш додани таксиҳо ҳастед ё 
зид? Ё мавқеи бетарафӣ доред?

Камол НАСРУЛЛО, 
Шоири халқии 
Тоҷикистон

Азим ИБРОҲИМ, 
вазири нақлиёти 
Тоҷикистон

30 СОЛ АРЗАНЕ ДАР ХИР-
МАНИ ТАЪРИХ АСТ. АММО 
БАРОИ РӮЗНОМАИ “ТОҶИКИ-
СТОН”, КИ ДАР ОТАШДОНИ 
ҶАНГИ ШАҲРВАНДӢ БА ХОТИ-
РИ ОЙИНА БУДАН, МИНБАРИ 
БАДГУҲАРӢ НАШУДАН СӮХТУ 
ПУХТ, БЕШ АЗ ИН АСТ.

«Тоҷикистон» сӣ сол минба-
ре буд, ки аз он ҳар тоифа сухан 
гуфтанд, аммо натавонистанд 
онро дар роҳи манфиатҳои 
шахсӣ, гуруҳӣ, ҳизбӣ ва маҳал 
истифода намоянд.

«Тоҷикистон» сӣ сол ойинае 
буд, ки дар он чеҳраҳои поку 
ноолуда ва хабису кабис худро 
диданд!

«Тоҷикистон» дар ноҳақиҳо 
ҳақ, дар «ҳақиҳо» «ноҳақ» буд!

Роҳи тайкардаи «Тоҷики-
стон» чун роҳи тайкардаи 
кишвар ноҳамвору пурхатар буд. 

Таҳдидҳо, танқидҳо, фишорҳо 
натавонистанд садди нигоҳи 
воқеъбинонаи он шаванд.

Албатта, бар ивази маҳруми-
ятҳо, шикастанҳо!

«Тоҷикистон» зина ба зина 
хонандаи нав пайдо кард ва бо 
онҳо ифтихор дорам. Дар суҳба-
те шодравон Шавкат Ниёзӣ, чун 
донист, ки банда сармуҳаррири 
«Тоҷикистон»  ҳастам, гуфта буд:

- Шарифҷон, «Тоҷикистон» 
ҳамсоли ман. Ҳама бузургони 
миллат, аз домулло Айнию Ға-
фуров сар карда, дар ин рӯзнома 
мақола чоп кардаанд. Ман ҳам 
чандин мақолаю очеркҳоямро 
дар рӯзномаи шумо чоп карда 
будам.

Шавкат Ниёзӣ аввалин ода-
ме набуданд, ки ин суханонро 
мегуфтанд. Собиқ вазири му-
дофиа Шералӣ Хайрулло ҳини 
як сафар гуфта буд: «Ман газе-

таи «Тоҷикистон»-ро аз давраи 
хизмати аскарӣ дар қувваҳои 
мусаллаҳи СССР то ҳол мехо-
нам».

Албатта, дар ин гуфтаҳо муҳо-
бот буд, аммо воқеият ин аст, 
ки нашрияи «Тоҷикистон» ба 
истилоҳи имрӯз бренд аст. Ин 
бренд танҳо хизмати ходимону 
муаллифони имрӯзи «Тоҷики-
стон» нест. Хизмати онҳое низ 
ҳаст, ки номбардори «Тоҷики-
стон» буданд ва «Тоҷикистон» 
номбардори онҳост. 

Аз ин ҷост, ки:
«Тоҷикистон» бо ходимону 

муаллифонаш, ки воқеан таҳ-
курсии ақлонӣ ҳастанд, ифтихор 
дорад.

«Тоҷикистон» ҳамқадами 
Тоҷикистон аст.

«Тоҷикистон» рўзномаи ор-
монҳои миллист.

«Тоҷикистон» мактаби рўз-

номанигорист ва ифтихор аз 
кормандону қаламкашонаш 
дорад, ки ин мактабро бунёд 
карданд.

Шумо - ҳамкорон,
Шумо - муаллифон,
Шумо - хонандагони ҳаф-

таномаро ба ифтихори 30-со-
лагии ҳафтаномаи «Тоҷи-
кистон» табрик мегўям ва 
тамманое дорам, ки умедво-
рам мавриди пазироиш қарор 
мегирад:

Хотирот, аксҳо, андешаҳои 
худро дар бораи ҳафтанома на-
висед ва тавассути телеграммаи 
рақами  +992931110861,  
почтаи электронӣ:   
           Tojikiston@pressa.tj  ба 
мо фиристонед. Мо онҳоро дар 
ҳафтанома ва дар шакли китоб 
ба ифтихори 30-солагии «Тоҷи-
кистон» чоп мекунем.

Ташаккур!

Кормандони ҳафтаномаи "Тоҷикистон" 10 сол қабл

Минҳоҷиддин Каримов, ра-
иси Созмони фарҳангии тоҷи-
кон ва узви роҳбарони Шӯрои 
машваратӣ оид ба масоили 
фарҳангӣ ва байниқавмӣ дар 
назди шаҳрдори Новосибирск 
мегӯяд, ки бояд пеши роҳи 
иғвоангезиҳои Ростислав Ан-
тонов гирифта шавад.

Баҳси Каримов бо вакили рус 
аз он оғоз шуд, ки Антонов ра-
иси ҷамъияти тоҷикони Ново-
сибирскро барои бетарафӣ дар 
қазияи куштори духтари рус аз 
сӯйи шаҳрванди Тоҷикистон 

танқид кард. Ӯ аз мақомоти Ру-
сия талаб кардааст, ки созмони 
фарҳангии тоҷиконро маблағгу-
зорӣ накунад. Каримов мегӯяд, 
ки ҳеҷ маблағе аз мақомоти 
Русия дарёфт накардааст ва ба 
ҷуз аз бархе барномаҳои дав-
латӣ тамоми иқдомҳои дигари 
созмон бо пули худи тоҷикони 
Новосибирск аст.

Охири моҳи июл дар Новоси-
бирск як духтари 17-сола бо чанд 
зарби корд кушта шуд. Мақомо-
ти рус дар ин ҷиноят як ҷавони 
зодаи Тоҷикистонро гумонбар 
дониста, ба ҳабси пешакӣ ги-

рифтаанд.
Ростислав Антонов гуфтааст, 

ки раиси ҷамъияти фарҳангии 
тоҷикон барои ин амали ҳам-
ватанаш аз хонаводаи духтари 
кушташуда узр напурсид.

Минҳоҷиддин Каримов ин 
ҷиноятро маҳкум карда, вале 
гуфтааст, ки вокуниш ба ин қа-
зия, ки ҳанӯз таҳқиқаш анҷом 
наёфтааст, дар салоҳияти онҳо 
нест. Каримов гуфтааст, ки но-
вобаста ба ин аз модари духтари 
фавтида маъзарат хостааст.

Ба гуфтаи ӯ, бори аввал нест, 
ки вакили рус бо чунин баёни-

яҳо кӯшиши барангехтани ки-
наву адовати миллӣ мекунад ва 
бо ин роҳ мехоҳад таваҷҷуҳ ба 
худро бештар созад. 

Минҳоҷиддин Каримов, 
узви Шӯрои машваратии бай-
ниқавмӣ ва миллӣ дар назди 
шаҳрдори Новосибирск ва му-
овини ҷамъияти иттиҳоди соз-
монҳои кор бо муҳоҷирон аст.

Каримов мегӯяд, тасмим до-
рад пешниҳод кунад, ки масъу-
лини шаҳрдори Новосибирск ва 
шӯроҳо дар ҷаласае рафтору баё-
нияҳои ба қавли ӯ иғвоангезонаи 
Антоновро муҳокима кунанд.

ЉАСОРАТИ ВАКИЛИ ТОЉИК ДАР РУСИЯ

30 СОЛ ДАР ФАЗОИ ИТТИЛООТӢ
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Салом оғои Фазлиддин 
Асозода!

Ҳанӯз як моҳ пеш, замоне, 
ки нав ба рухсатӣ баромада бу-
дам, нафаре барои таъбири хобе 
ба ман муроҷиат карда, гуфт:

- Хоби даҳшатноке дидам. 
Аз куҳ гарде бархосту анбуҳи 
бузурги одамонеро дидам, ки 
аз думболи чанд ашёи кулулае 
медавиданд. Ашёҳо, ки бештар 
ба пиёз монанд буданд ва дум 
низ доштанду дар сар кӯлоҳи 
чун мӯй парешон ба ҷарие са-
розер мешуданд. Ҳама кӯшиш 
мекарданд, ки ақаллан як ё ду 
донаро доранд, аммо наметаво-
нистанд. Танҳо чанд нафар му-
ваффақ шуданд, ки чанд донаи 
хурдакаки онро ба даст оранду 
халос. Дигарон бо дасти холӣ 
баргаштанд, аз ҷумла ман низ. 
Лутфан бигӯед, ки он чӣ буд ва 
чаро чун гард пайдо шуду зуд 
ғайб зад?

Агарчи ҷинҳо низ дар рух-
сатӣ буданд, тавонистам онҳо-
ро ҷамъ кунам ва таъбири хоби 
даҳшатнокро пайдо намоям. 
Натиҷаи муҳокима ва муқои-
саи нишонаҳо нишон доданд, 
ки он чӣ ӯ номбар кард, бештар 
ба пиёз шабоҳат дошт. Ҷинҳо 
гуфтанд:

- Ба наздикӣ нархи пиёз чу-
нон гарон мешавад, ки на ҳама 
онро харидорӣ карда метаво-
нанд. Ҳар чӣ дар кишвар истеҳ-
сол мешавад, ба хориҷ содирот 
хоҳад шуд, ки ин метавонад на 
танҳо омили гароншавӣ, балки 
боиси камчинии пиёз низ гар-
дад, агар блоки иқтисодӣ пеши 
роҳашро нагирад.

Баъди чанде воқеан таъбири 
мо дуруст баромад ва нархи пи-
ёз хеле гарон шуд. Агарчи пеши 
роҳи гароншавии он гирифта 
нашуд, вале хушбахтона, бло-

ки иқтисодӣ тавонист бо роҳи 
манъ намудани содироти он аз 
камчин шудани пиёз пешгирӣ 
кунад.

Ана инро хоб ва таъбир мегӯянд, 
ҷаноби Фазлиддин Асозода!

Ба назари мо, хобҳои шумо 
вақтҳои охир ба хобҳои маъ-
мулӣ не, балки ба як беморӣ 
табдил ёфта истодаанд. Зеро хо-
би шумо на пеш аз гароншавӣ, 
балки баъди он сурат мегирад 
ва аллакай ба таъбиргар низ 
ниёз пайдо намекунед. Ана ин 
аст як сабаби дуршавии ҷинҳои 
ман аз хобҳои шумо. 

Сабаби дигари даст кашида-
ни ҷинҳоро аз хоби худ шумо 
бояд хубтар донед. Чаро нархи 
ҳама маҳсулоте, ки шумо хоб 
мебинед, боло мерафтаасту 
нархи таъбири хобҳои шумо не? 
Бо дар хоб қурбонӣ кардани буз 
шумо на ҷинҳоро сер мекунеду 

на қурбонихӯрҳоро. Қурбониро 
дар бедорӣ кунед, ҷаноби Асо-
зода, савобаш бештар мерасад.

Бале, рост гуфтед, ки «га-
роншавии нархи шакар коми 
харидорро талх кард». Лекин як 
фоидаи дигар овард ку. Мин-
баъд онҳое, ки лимонро бо ша-
кар мехӯрданд, хеле сарфакор 
шуданд. Онҳо акнун аз хӯрдани 
лимонҳое, ки ба таъбири Шам-
сулло Фозилов «фақат онҳо дар 
бозор қиммат нашудаанд», даст 
кашиданд. Акнун онҳо лимон-
ро бо шакар неву шакарро бо 
лимон мехӯранд.

Акнун на танҳо арзиши 
шакару орду равғану биринҷу 
пиёз, роҳкирои ҳамон микро-
автобуси №2 низ, ки шуморо 
то бозор мебурд, гаронтар шуд 
ва ин шуморо маҷбур мекунад, 
ки бо чӣ арзише набошад, ҳама 
маҳсулотро кам-кам аз мағозаи 

назди хонаатон, ки баъзан то 
маош шудан нася ҳам медиҳад, 
харидорӣ кунед.

Шумо воқеан соддаед, ҷано-
би Асозода! Шумо инро ҳам дар 
бедориатон ва ҳам дар хобатон 
эътироф карда, «ба соддагии 
худ хандида», маро ёд кардаед. 
Ана ин эътирофатон бе таъби-
ри мо ҳам рост мебарояд ва ин 
аст, ки ба чӣ қимате набошад, 
аз Русия шакару равған ва дигар 
маҳсулотро ворид кардан гиред. 
Аз монополистшавии Русия 
натарсед. Бе таъбири мо ҳам 
маҳсулоти нархашон гарон-
шударо фақат монополистҳо 
ворид карда истодаанд ва маҳз 
ҳамин омил боис шуда, ки 
нархҳо дигар поён нараванд. Ку 
як маҳсулотро номбар кунед, 
ки дилхоҳ ширкат онро ворид 
карда тавонад. Наметавонад!

(Давомаш дар саҳ.10)

ТАЪБИРИ ХОБ
Нафақа ба нархи лингчаи орд баробар мешавад!

САМАРАИ 
БАЊСУ 

МУНОЗИРАЊО
«Брат» ниҳоят                     

«бародар» шуду «оста-
новка» «истгоҳ»...

Дар бораи истифодаи 
забони ноби тоҷикӣ дар 
гуфтугӯ зиёд гуфтаанду ме-
гӯянд. Зеро барои ҷомеаи 
мо ин мавзӯи доғ аст. Забо-
ни тоҷикӣ забони миллати 
тоҷик аст ва мо бояд бо ғуру-
ру ифтихор бо он ҳарф гӯем 
ва пеши роҳи олудашавиву 
вайроншавии онро гирем. 

Беэҳтиромӣ нисбат ба за-
бон беэҳтиромӣ нисбат ба 
соҳибзабонҳо маҳсуб меша-
вад. Аммо чӣ фоҷиа, ки ин бе-
эҳтиромиро нисбат ба забони 
тоҷикӣ худи миллати тоҷик 
мекунад. Посдории забони 
модарӣ ва эҳтиром нисбат ба 
он яке аз мавзуҳои маъмули 
муҳокимаву баҳсу гуфтугуҳо 
чӣ дар доираи васеи мизҳои 
мудаввару олами маҷозӣ, яъне 
шабакаҳои иҷтимоӣ ва чӣ дар 
доираи хурди оилаву дӯстон 
аст.

Барои то ба ин сатҳ овар-
дани забони модарии мо аҳли 
зиёи кишвар солҳои сол мубо-
риза бурдаанд ва ин мубори-
за имрӯз ҳам то ҳадде давом 
дорад. Вале, розӣ шавед, чӣ 
гуворост чашидани меваи 
ширини меҳнати чандинсо-
ла. Баҳсу мунозираҳо, эзоҳу 
ҳидоятҳои аҳли зиё ниҳоят са-
мара дода истодаанд. Имрӯзҳо 
дар кӯчаву бозор, нақлиёт ва 
дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳарчи 
бештар ба ҷойи калимаҳои се-
ристеъмоли русӣ калимаҳои 
тоҷикиро шунидан мумкин 
аст. «Брат» ниҳоят «бародар» 
шуду «остановка» «истгоҳ», 
«паспорт» «шиноснома» шу-
ду «год рождения» «соли та-
валлуд». Албатта, ин «бештар» 
нисбӣ аст ва танҳо дар қиёс 
ба солҳои пештара дар назар 
дошта мешавад, вале ин ҳам 
аллакай як ғалаба аст. Чунин 
фикр намекунед? 

Рӯз аз рӯз дар ҷойҳои ҷамъ-
иятӣ, махсусан дар нақлиёт бо 
истифодаи чунин калимаҳо 
бештар рӯ ба рӯ мешавам ва 
ҳар бор аз ин хеле шод мегар-
дам. Мо ниҳоят ба забони худ 
соҳибӣ карда истодаем ва ин 
нишонаи хуб аст. 

Биёед, бештар бо забони 
модариамон, бо забони ноби 
тоҷикӣ гуфтугӯ кунем, зеро 
соҳибзабон будан ифтихори 
бузург аст!

МАВЌЕЪ

МЕЊРАНГЕЗ СУЛТОНЗОДА
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ФАРЌИЯТЊОИ АСОСӢ
ШИАЊО СУННИЊОҶУДОШАВИИ ИСЛОМ БА ДУ ШОХАИ АСОСӢ 

ДАР НИМАИ ДУВВУМИ АСРИ VII СУРАТ ГИРИФТ 

ДАР ҶАҲОНИ ИСЛОМ 
КИҲО БЕШТАРАНД?

на танҳо ба Муҳаммад (с), балки ба 
амакбачаи ӯ Алӣ низ пайравӣ мекунанд

Эрон, Озарбойҷон, Баҳрайн,   
Ироқ, Лубнон, Яман

дар як қатор кишварҳо чун 
сунниҳо, ҷомеаҳои шиаҳо 
низ вуҷуд доранд

3% - дигар шохаҳои 
ислом (ибодиён, 
алавиён ва ғ.)

танҳо ба Муҳаммад (с)   
пайравӣ мекунанд

Арабистони Саудӣ, Миср, Индонезия, 
АМА, Уммон, Туркия, Қазоқистон, 
Ӯзбекистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, 
Покистон, Афғонистон, Сурия, Лубнон, 
Кувайт, Қатар ва ғ.

суннат - шартҳову талаботи ҳаётии 
пайғамбар Муҳаммад (с)-ро меомӯзанд
ҳокимияти олӣ ба интихоб ё таъиноти 
шахсони руҳонӣ тааллуқ дорад
имом - шахси руҳонӣ, ки масҷидро  
роҳбарӣ мекунад

на танҳо суннат, балки рӯзгори авлоди 
пайғамбар (имомҳо)-ро ҳам меомӯзанд
пешбарандаи ҳокимияти олӣ бояд ҳатман            
аз насли Алӣ бошад

имом - пешвои руҳонӣ ва авлоди  
пайғамбар Муҳаммад (с)

ба омадани тадҳиншуда дар шакли  
“имоми ғайб” бовар доранд

Охири моҳи июл дар Ироқ 
бетартибиҳое ба миён ома-
данд, ки метавонанд ба осеб 
дидани ҳукумат оварда расо-
нанд.

Мисли бисёре аз низоъҳо дар 
Шарқи Наздик, Ироқ низ ба ма-
нофеи мухолифи ду ҷомеаи асо-
сии исломӣ - сунниҳо ва шиаҳо 
сахт ҷалб шудааст. Бисёр чизҳо 
маҳз аз мухолифати онҳо во-
бастагӣ доранд, масалан нархи 
бензин. Ин ки бо сабабҳои динӣ 
на як бору ду бор ҷангҳои бузург 
оғоз шудаанд, як тараф.

Кӯшидем ба суолҳои асосӣ дар 
мавриди мухолифати сунниҳо ва 
шиаҳо посух дарёбем.

Мухолифат чӣ гуна 
оѓоз шуд?

Ихтилоф миёни мусулмонҳо 
соли 632-и милодӣ, вақте ки 
пайғамбар Муҳаммад (с) вафот 
кард, ба вуҷуд омад. Сунниҳо 
мушовири Муҳаммад (с) - Абу-
бакрро, ки аз аввалин пайраво-
ни пайғамбар буд, раҳбари нави 
худ интихоб карданд. «Суннӣ» 
дар забони арабӣ чунин маъно 
дорад: “Касе, ки аз суннатҳои 
пайғамбар пайравӣ мекунад». 
Шиаҳо чунин мешумори-
данд, ки писарамак ва домоди 
Муҳаммад (с) - Алӣ ибни Абу-
толиб бояд раҳбари нав мешуд. 
Ба ақидаи онҳо, хеши ӯ Алӣ, 
ки дар хонаи пайғамбар ба воя 
расида буд, нисбат ба Абубакр 
(р) ҳуқуқи бештар барои ҳоки-

ми мусулмонҳо шудан дошт.
Худи истилоҳи «шиӣ» аз ка-

лимаи арабии «шиа» («пайра-
вон») баромадааст.

Шиањо ва суннињо чӣ 
умумият доранд?
Эътиқодоти умумӣ зиёданд. 

Ҳарду ҷониб тасдиқ мекунанд, 
ки Аллоҳ Худои ягонаи ҳақиқӣ 
ва Муҳаммад (с) пайғамбари ӯ 
аст. Ҳарду ҷараён ба Қуръон арҷ 
мегузоранд ва 5 рукни исломро 

риоя мекунанд: Савм - рӯза ги-
рифтан дар моҳи Рамазон; Ҳаҷ 
- зиёрати Макка, ки бояд ҳад-
ди ақал як маротиба дар ҳаёти 
мусулмон сурат гирад; Шаҳо-
дат - эъломияи имону боварӣ, 
ки ҳамаи мусулмонони ҳақиқӣ 
бояд онро иҷро кунанд; Намоз - 
намозҳое, ки мусулмонон бояд 
дар як рӯз 5 вақт бихонанд; За-
кот - ба фақирон садақа додан. 
Аммо байни сунниҳо ва шиаҳо 
фарқиятҳо низ кам нестанд (ба 
инфографика нигаред).

Онњо дар кишварњо 
чӣ гуна таќсим 

шудаанд?
Аксарияти кулли мусулмо-

нони дунё сунниҳоянд. Махсу-
сан дар Индонезия, Покистон, 
Миср, Туркия, Арабистони Са-
удӣ ва дар бисёр мамлакатҳои 
Африқо. Дар навбати худ, ши-
аҳо тақрибан 10%-и тамоми му-
сулмононро ташкил медиҳанд. 
Онҳо дар Эрон, Баҳрайн, Ироқ, 
Озарбойҷон аксариятро таш-

кил медиҳанд. Ҷамоаҳои шиа 
дар Яман, Лубнон, Сурия, 
Афғонистон, Арабистони Са-
удӣ зиндагӣ мекунанд.

Айни замон маркази асосии 
ҷалби сиёсии сунниҳо Араби-
стони Саудӣ ва барои шиаҳо 
Эрон аст. Ин ду кишвар барои 
зери назорат гирифтани гулӯ-
гоҳи Ҳурмуз мубориза меба-
ранд. То 90 фоизи нефти дар 
Шарқи Наздик ҳосилшаванда 
тариқи он мегузарад. Эрон ба 
шиаҳои Ироқ, Сурия ва Яман 
кумак мерасонад. Дар навба-
ти худ, Арабистони Саудӣ бар 
зидди шӯришиёни шиа - ҳу-
сиҳо дар Яман меҷангад ва 
қудрати Башор Асад дар Су-
рияро, ки алавӣ маҳсуб меё-
бад (яке аз шохаҳои шиизм), 
эътироф намекунад. 

Русия љонибдори 
кист?

Дар Русия аксарияти му-
сулмонон сунниҳо мебошанд. 
Аммо Маскав ба дигаранде-
шии байни мазҳабҳо дахолат 
намекунад ва мекӯшад бо та-
моми кишварҳои исломӣ ра-
вобити хуб дошта бошад. Аз 
миёни сунниҳо Миср, Туркия 
ва Амороти Муттаҳидаи Араб, 
аз миёни шиаҳо Эрон ва Сури-
яро метавон шарикони Феде-
ратсияи Русия номид.

Пётр ГОРОДОВ,  «АиФ»
тарҷумаи 

Фазлиддин ХОҶАЕВ

МИЁНИ ДУ ШОХАИ ИСЛОМ

Ҳафтаи равон артиши 
Исроил амалиёти "Субҳ"-ро, 
ки ҳадафаш аз байн бурдани 
раҳбарони гуруҳи “Ҷиҳоди ис-
ломӣ”-и Фаластин буд, оғоз 
кард. Дар оғози ин амали-
ёти хунин 32 нафар, аз ҷум-
ла кӯдакон кушта шудаанд. 
Нашрияи мустақили “Dell»-и 
Олмон менависад, ки «Субҳ”-и 
Исроил рӯзи Фаластинро сиёҳ 
кард.

Неруҳои дифоии Исроил аз 
кушта шудани Холид Мансур, 
яке аз фармондеҳони низомии 
гуруҳи "Ҷиҳоди исломӣ" дар 
навори Ғазза хабар доданд. 
Мансур дуввумин фармондеҳи 
муҳимтарин дар созмон маҳсуб 
мешуд. Ӯ масъули фаъолиятҳои 
ин гуруҳ дар қисмати ҷанубии 
навори Ғазза буд. Тайсар ал-Ҷа-
борӣ, ки рӯзи ҷумъа кушта шуд, 
масъули ин гуруҳ дар шимол 
буд. Ҳамроҳ бо Мансур муовини 
ӯ Зиёд Мадалол ва як фармон-
деҳи дигари гуруҳ бо номи Хат-
тоб Амоссӣ низ кушта шуданд.

Рӯзи душанбе Шӯрои Амни-

яти Созмони Милал роҷеъ ба 
ташдиди низоъ дар навори Ғазза 
ҷаласаи ғайринавбатӣ баргузор 
мекунад.

Исроил эълон карда буд, ки 
ин тасмимро ба хотири ҷилав-
гирӣ аз ҳамлаҳои мушакии ҷан-
гҷӯёни гуруҳи “Ҷиҳоди исломӣ” 
гирифтааст.

Низомиёни Исроил аз ин 
пеш, рӯзи 6-уми август ба се би-
нои истиқоматӣ дар Ғазза зар-
ба заданд, ки яке аз онҳо пурра 
хароб шуд. Мақомот дар Ғазза 
эълон кард, ки дар ҳамлаҳои 
рӯзи 6-уми августи Исроил 12 
нафар ҳалок ва 84 нафар захмӣ 
шудааст.

Дар посух аз хоки Ғазза рӯзи 
6-уми август 160 бор ба Исроил 
ҳамлаи мушакӣ сурат гирифт. 
Исроил аз натиҷаи ин ҳамлаҳо 
хабар надод. Зоҳиран, аксари 
мушакҳоро сохтори дифои ҳа-
воии Исроил безарар кардааст. 

Намояндагони Созмони Ми-
лали Муттаҳид, ҳукумати Миср 
ва Қатар ба қатъи ҳамлаҳо даъ-
ват карданд.

Шаби 5-уми август Исроил 

барои қатли Тайсар ал-Ҷаборӣ, 
раҳбари як бахши гуруҳи “Ҷиҳо-
ди ислом” амалиёт анҷом дод. 
Ин гуруҳ марги фармондеҳи 
худро тасдиқ кард. Ал-Ҷаборӣ 
ҳамкории миёни “Ҷиҳоди ис-
ломӣ” ва гуруҳи ҲАМОС-ро 
ба роҳ мемонд. Исроил ӯро дар 
ҳамлаҳои зиёди мушакӣ ба хоки 
Исроил айбдор медонад.

Амалиёти Исроил алайҳи 

гуруҳи "Ҷиҳоди исломӣ" зоҳи-
ран оромии нисбӣ дар сарҳади 
Фаластин ва Исроилро аз байн 
бурдааст. Дар инҷо охирин за-
духӯрди шадид моҳи майи соли 
2021 буд, ки 11 рӯз давом кард ва 
260 нафар кушта шуд.

Тақрибан 2,3 миллион фа-
ластинӣ дар минтақаи борики 
соҳилии навори Ғазза зиндагӣ 
мекунанд. Исроил ва Миср ба 

далели нигарониҳои амниятӣ 
марзи ин минтақаи дар муҳо-
сира қарордоштаро маҳдуд кар-
даанд. Исроил ҳам рӯзи 5-уми 
август интиқоли сӯзишворӣ ба 
ин минтақаро қатъ кард ва ягона 
нерӯгоҳи Ғазза аз кор монд.

Исроил чораҳои амниятиро 
шадидтар намуда, эълон карда-
аст, ки 25 ҳазор афсари эҳтиёти-
ро ба артиш даъват мекунад.

«СУБЊ»-И ИСРОИЛ 
РӮЗИ ФАЛАСТИНРО СИЁЊ КАРД  
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Ҳар сол ҳудуди 30 ҳазор ҷа-
вони аз 18 то 27-сола дар Тоҷи-
кистон барои хизмат дар сафи 
артиш ҷалб мешаванд. Аммо 
баъди қабули қонуни нави хиз-
мати ҳарбӣ дар моҳи январи 
соли 2021, ки минбаъд даъват 
ба артиш дар асоси он сурат 
мегирад, баъзе дигаргуниҳо ба 
вуҷуд омаданд. Қабули қонуни 
нав атрофи мавзуи даъват ба 
артиш ҳадсу гумонҳои зиёдро 
ба вуҷуд овард ва суолҳои норӯ-
шанеро пешорӯи мардум гузо-
шт. Дар ин ҳол, муҳим аст, ки 
коршиносони ҳирфаӣ нисбати 
тасмими мазкур назари худро 
бигӯянд ва дар шарҳи қонуни 
нав саҳим бошанд.

Навгонињои тарњи 
нави ќонун

Дар асоси тарҳи нави Қонун 
«Дар бораи хизмати ҳарбӣ ва 
уҳдадориҳои ҳарбӣ» акнун соло-
на то 10 дарсади ҷавонони синни 
хизмат ба артиш ҷалб мешаванд. 
Аслан, қонуни нави ҳарбӣ моҳи 
январи соли равон дар Тоҷи-
кистон қабул шуда, минбаъд 
даъвати наваскарон ба артиш 
дар асоси он сурат мегирад. 
Хоҳишмандоне, ки намехоҳанд 
хизмат кунанд, имкон доранд 
бо пардохти маблағ ва тамрини 
якмоҳа соҳиби билети ҳарбӣ 
шаванд. Аммо қабули қонуни 
нав байни мардум нигаронӣ ва 
ҳар гуна нофаҳмиҳоро ба миён  
овардааст. Ин қонун бори аввал 
аст, ки дар Тоҷикистон хизмати 
пулакиро пешбинӣ менамояд. 
Тақдири донишҷӯёне, ки дар 
кафедраҳои ҳарбӣ таҳсил кар-
даанд, чӣ мешавад? Магистр ва 
муҳассилини риштаи доктори 
илм оё ба артиш ҷалб мешаванд? 
Муҳимтар аз ин, оё қонуни нав 
метавонад сарбозшикор, ё “об-
лава”-ро аз миён барад?

Ҳуқуқшиноси тоҷик Дилра-
бо Самадова ба ин назар аст, ки  
қонун навгониҳои зиёд дорад. Аз 
ҷумла, як намуди хизматро пеш-
бинӣ кардааст, ки шаҳрвандон 
ҳуқуқ доранд бар ивази супур-
дани маблағ омодагии ҳарбиро 
дар муҳлати як моҳ гузаранд. 
Қонун ҳамчунин пешбинӣ ме-
кунад, ки волидайн метавонанд 
дар бақайдгирии фарзандони 
ноболиғашон дар синни 16-со-
лагӣ ширкат кунанд. Қонуни 
нав сафи пизишконро, ки бояд 
муоинаи тиббиро гузаронанд, 
зиёд кардааст, ки ин ҳам ба фо-
идаи кор ва ба фоидаи ҳуқуқи 
шаҳрвандон мебошад. 

Лекин якчанд навгониҳое 
ҳастанд, ки баҳсталабанд ва су-
олҳоеро ба миён овардаанд. Дар 
асоси қонуни нав оё ҷалби маги-
стрҳо дар давраи таҳсилашон ба 
артиш мумкин аст?

Д и л р а б о 
Самадова ме-
гӯяд, ки “аз 
нуқтаи на-
зари қонун, 
мо ҳуқуқши-
носон чунин 
меҳисобем, он 

магистроне, ки моҳи сентябри 
соли гузашта таҳсилро оғоз кар-
данду даъвати худро ба таъхир ба 

расмият даровардаанд, набояд 
дар даъвати баҳорӣ даъват ша-
ванд. Чунки онҳо аллакай барои 
як сол ҳуқуқи ба таъхир андох-
тани даъватро гирифта буданд. 
Лекин қонунгузорӣ пешбинӣ 
кардааст, ки магистрҳо, доктор-
антҳо, аспирантҳо, ҳатто нигоҳ 
накарда ба он ки онҳо дар дав-
раи хониш ҳастанд, метавонанд 
даъват карда шаванд. Яъне онҳо 
ҳуқуқ ба таъхирро гум карданд. 
Аслан, даъват ба артиш бояд дар 
асоси қонун сурат гирад. Маса-
лан, агар ман ҳуқуқ ба озодшавӣ 
аз хизмат надошта бошам, маъ-
нои онро надорад, ки маро бо 
ҳар роҳҳои дилхоҳ ба хизмат бур-
да метавонанд. Дуруст, ки маги-
стрҳо ҳуқуқ ба таъхир надоранд, 
лекин комиссариати ҳарбӣ бояд 
талаботи қонунро оид ба раван-
ди даъват риоя кунад”.

Фарќият њаст: ќонун 
риоя намешавад

Чун масъалаи даъват ба артиш 
ҳамеша доғ аст ва баҳсбарангез 
боқӣ мемонад, муқоисаи он бо 
даврони пеш муҳиму зарурӣ ба 
назар мерасад. Полковники му-
стаъфӣ Хайрулло Ҳайдаров, ки 
хатмкардаи шуъбаи иқтисодиёт 
ва ташкили хоҷагии қишлоқи 
Институти хоҷагии қишлоқи 
Тоҷикистон (ҳоло Донишгоҳи 
аграрӣ) мебошад, роҳаш ба хиз-
мати ҳарбӣ аз кафедраи ҳарбии 
ҳамин донишгоҳ оғоз шудааст. 
Мавсуф мегӯяд, ки “дар давро-
ни Шӯравӣ таълиму тарбияи 
низомӣ дар кафедраҳои ҳарбӣ 
хеле ҷиддӣ ба роҳ монда шуда 
буд. Аксари устодони кафедраи 
ҳарбии донишгоҳ иштирокчи-
ёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ бу-
данд. Ман ба гуфтору кирдори 
онҳо бо ҳавас менигаристам ва 
дар дил орзу мекардам, ки ни-
зомӣ бошам. Ҳамин тавр ҳам 
шуд. Тақдири ман ба Артиши 
шӯравӣ пайваст…”.

Бояд гуфт, ки полковники 
мустаъфӣ Хайрулло Ҳайдаров 
солҳо сардори Комиссариати 
ҳарбии ноҳияи Рӯдакӣ буд. Бо 
дарназардошти ин нукта аз ӯ су-
ол мекунем: «Чӣ боис мешуд, ки 
дар даврони Шӯравӣ ҷавонон бо 
хоҳиши худ ба хизмати аскарӣ 
мерафтанд?».

- Ман на танҳо дар ноҳияи 
Рӯдакӣ, балки дар комиссари-
атҳои ҳарбии вилоятҳои Кӯлобу 
Бадахшон низ кор кардам, би-
нобар ин, дар ин соҳа мутахас-
сис ҳастам. Дар замони Шӯравӣ 
ҷавононро идеологияи боқувват 
ба Артиш ва дифои Ватан ҷалб 
мекард. Вақте дар ноҳияи Рӯшон 
кор мекардам, ҷавонон аз ҷамо-
атҳои Совноб, Басид, Бартанг, 
деҳаҳои Хиҷез ва Хуф 100 км 
роҳро то маркази ноҳия пиёда 
тай карда, бе даъватнома меома-
данд. Агар касал ё маъюб наме-
буд, қанд зану вайро ба хизмати 
ҳарбӣ нафирист, то Суди Олӣ 
шикоят мебурданд. Дар ноҳияи 
Рӯдакӣ низ чунин буд. Аз 3 то 3,5 
ҳазор даъватшавандаро ба хизмат 
сафарбар мекардем. Имрӯз қо-
нун риоя намешавад. Дар замони 
Шӯравӣ дар як сол муддати 4 моҳ 
ҳар рӯз дар хонаи даъватшаван-
дагон маърака буд. Ҷавононро бо 
рақсу суруду хурсандӣ ба аскарӣ 
гусел мекарданд. Ҳоло чӣ? Он за-
мон мо бо раиси ноҳия, Комите-
ти комсомол, сардори маорифи 
ноҳия, директорони мактабҳо, 
муаллимони таълими ҳарбӣ, 
тарбияи ҷисмонӣ, собиқадорон, 
ветеранҳои қувваҳои мусалаҳ ро-
бита доштем. Ҳама якҷо, руҳи 
ватандӯстии ҷавононро боло 
бардошта, ҷавононро ба хизмат 
ҷалб мекардем. Ҳозир касе кор 
намекунад. Ҳамин аст, ки дар ин 
соҳа қонуншиканӣ зиёд аст,- по-
сух дод ӯ.

Хайрулло 
Ҳайдаров яке 
аз он нафаро-
нест, ки тағй-
ироти Қону-
ни ҶТ “Дар 
бораи уҳда-
дориҳои ҳар-

бӣ”-ро дастгирӣ мекунад. “Ман 
қонунҳои уҳдадории ҳарбии 
Россия, Белорус, Озарбойҷон, 
Ӯзбекистон ва Қирғизистонро 
хондам ва дар дастам дорам. Бо 
қонуни ҷумҳуриямон муқоиса 
кардам. Бовар кунед, имти-
ёзҳое, ки ба даъватшавандагон 
дар қисми 1, моддаи 21, моддаи 
30 ва 31-и қонуни мо омадааст, 
дар ягон ҷумҳурии пасошӯравӣ 
нест. Фақат бояд ин қонун риоя 
шавад". 

Тибқи муқаррароти қонуни 

нав, нафароне, ки аз хизмати 
аскарӣ сарпечӣ мекунанд, бо 
пардохти маблағ аз он озод карда 
мешаванд. Инро низ Хайрулло 
Ҳайдаров дуруст мешуморад. 
“Шоҳи Фаронса Людовики ХV 
дар асри 18 гуфта буд: «Бо сабабе 
аз уҳдаи хизмати ҳарбӣ баромада 
натавонӣ, ақаллан бо пардохти 
ҳаққи хизмат онро ҷуброн кун”. 
Бинобар ин, моддаи қонун айни 
муддао ва бо забони имрӯза, де-
мократист. Маблағҳои пардохт-
шуда барои тақвияти Қувваҳои 
мусаллаҳ истифода мешаванд”,- 
меафзояд ҳамсуҳбатамон.

Тартиби даъват чӣ 
гуна аст?

Аммо имрӯз ва бо дарназардо-
шти талаботи тарҳи нави қонун 
даъват ба сафи артиш бояд чӣ 
гуна сурат гирад? Дар ин маврид 
ҳуқуқшинос Дилрабо Самадова 
чанд бандро зикр мекунад:

- Бояд ба манзили ҷавон даъ-
ватнома бурда расонанд. Пас аз 
имзои даъватнома ҷавон уҳдадор 
мешавад, ки ба комиссариати 
ҳарбӣ ҳозир шавад. Бо ҳуҷҷатҳо, 
аз ҷумла ҳуҷҷатҳои тиббӣ ба ко-
миссариати ҳарбӣ омада, аз му-
оинаи пизишк гузашта, салома-
тиашро санҷад. Агар пизишкон 
эътироф кунанд, ки вай қобили 
хизмати ҳарбӣ аст, пас ҳамон 
ҷавон метавонад даъватномаи 
навро гирифта, бо пайвандонаш 
хайрухуш карда, барои сафар-
барӣ ба артиш омода шавад. 
Аммо дар маҷлис ҷамъ карда, 
бе расонидани даъватнома ба 
даъватшаванда, ӯро ба хизмат 
бурдан мумкин нест.

- Қонун на ба магистрҳо ва 
на ба докторантҳо ҳуқуқ барои 
ба таъхир гузоштан (отсрочка) 
аз хизмати ҳарбиро пешбинӣ 
накардааст. Ҳамаи онҳо даъват 
мешаванд. Агар унвони док-
ториро гиранд, пас аз он ҳуқуқ 
ба озодшавӣ аз хизмати ҳарби-
ро доранд. Яъне, дар он ҳолат 
хоҳад, рафта хизмат мекунад, на-
хоҳад, ҳуқуқ дорад, ки наравад. 
Аммо пас аз гирифтани унвони 
докторӣ, дар давраи хониш онҳо 
даъват мешаванд.

- Дар асоси қонунгузорӣ 
ҳамаи хатмкунандагони кафе-
драҳои ҳарбӣ бояд як сол хизмат 

карда, пас аз он соҳиби рутбаю 
билети ҳарбӣ шаванд. Агар вай 
хизмат накунад, пас аз хатми ка-
федраи ҳарбӣ умуман рутба на-
мегирад. Рутбаи афсариро танҳо 
пас аз хизмати ҳарбӣ соҳиб шу-
да метавонанд. Лекин агар дар 
вақти хизмат дастовард дошта 
бошад, метавонад ба рутбаи аф-
сарӣ соҳиб шавад. Ҳамчунин, 
шаҳрванде, ки кафедраи ҳарби-
ро хатм накардааст, бо асосҳои 
умумӣ ӯро даъват мекунанд. 
Донишҷӯёне, ки дар шуъбаи 
рӯзонаи донишгоҳҳо таҳсил ме-
кунанд, дар давраи таҳсил даъват 
намешаванд. Танҳо пас аз хат-
ми донишгоҳ ва содир шудани 
фармони ректор дар бораи хатм 
онҳо ба рӯйхати даъватшаванда-
гон дохил карда мешаванд. Ҳам 
бо хатми кафедраи ҳарбӣ ва бе 
он муҳлати ҳарбӣ 12 моҳ аст.

Шикоят бояд кард, 
агар...

Дар ҳамин ҳол, Дилрабо Са-
мадова мегӯяд, ки барои ҷалби 
бештари даъватшавандагон ба 
сафи артиш ва аз байн бурдани 
овозаҳои беасос бояд аввалан 
шароити қисмҳои ҳарбӣ беҳтар 
карда шавад. 

- Бархе ҷавонон аз “дедов-
шина” ва муносибати ғайри-
оинномавӣ метарсанд. Дигар, 
масъалаи хурду хӯрок ва ҷойи 
зист. Бояд қайд намоям, ки ба 
бисёр қисмҳои ҳарбӣ меравем 
ва мебинем, ки шароит беҳтар 
шуда истодааст. Барои пешгирӣ 
кардани “дедовшина” сарбозон 
дар ҳамон минтақаи худ хизмат 
кунанд ва волидайн зиёдтар ха-
бар гиранд. Инчунин, дар вақти 
берун аз хизмат истифодаи те-
лефонҳои мобилиро иҷозат 
диҳанд.- меафзояд ӯ.

Умуман, ҳуқуқшиносон бар 
ин назаранд, ки даъватшаван-
дагон талаботи қонунгузориро 
бояд хуб донанд ва аз ҳуқуқҳои 
худ огоҳ бошанд. Агар даъват-
шаванда ягон асос барои озод 
шудан ё ба таъхир гузоштани 
хизматро дошта бошад, ҳатман 
онро пешакӣ бояд ба расмият 
дарорад. Ҳар нафар бояд пешакӣ 
ба маъракаҳои даъватӣ омода-
гӣ бинад. Агар рафтан хоҳад, 
барои рафтан омодагӣ бинад, 
агар ҳуқуқ ба таъхир ё озодшавӣ 
дошта бошад, ин ҳуқуқҳои ху-
дро ба расмият дарорад. Агар 
ба “облава” дучор шавад, бояд 
донад, ки ин рафторҳои мақо-
моти қудратӣ ё “шаҳрвандони 
номаълум” ғайриқонунӣ аст ва 
бояд шикоят кунад. Аз нигоҳи 
ҳуқуқшиносон, бояд ҳатман ба 
Прокуратураи ҳарбӣ шикоят 
кард, зеро ин ниҳод вақте ши-
коятҳоро мегирад, 
дақиқан месанҷад. 

ХИЗМАТ ДАР АРТИШ
Даъватшаванда чиро бояд донад?

Фазлиддин 
АСОЗОДА,
f.asozoda@pressa.tj
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АЗ КИШВАРИ 
ИСТЕЪМОЛӢ 
БА КИШВАРИ 
ИСТЕЊСОЛӢ

Доим миллати мо, кишва-
ри моро бо он забонкӯтоҳ ме-
карданду ҳоло ҳам мегӯянд, 
ки “шумо истеъмолкунан-
да, на истеъмолкунанда ҳа-
стед!”.

Дар ростои таърих собит 
шуда, ки танҳо мамлакати рӯ 
ба тавлидот оварда пешраву 
обод ва мардумаш осуда асту 
зиндагии муътадил дорад. Ҳа-
мин аст, ки Ҳукумат ва давла-
ти Тоҷикистон бо муътадил-
шавии вазъи иқтисодӣ ба ин 
масъала таваҷҷуҳ зоҳир карда, 
қадам ба қадам пеш меравад. 

Ҳоло Тоҷикистон ба ҷуз 
ашёи хому сабзавоту меваҷот 
молҳои тайёри сарулибос, маҳ-
сулоти консервагӣ, рангҳои 
гуногуни сохтмонӣ, либосҳои 
варзишӣ, нӯшобаҳои рангин 
бо навиштаҷоти “Истеҳсоли 
Тоҷикистон” содирот меку-
наду худро таъмин месозад. 
Ҳоло бозичаҳои бачагона, мо-
делҳои гуногун, дару тирезаҳои 
пластикӣ, велосипед, бигзор 
банду баст бошад ҳам, автобусу 
трактор истеҳсол мешавад. 

Қабул шудани барномаи 
"Саноатикунонии босуръат" ва 
“Рушди саноат барои солҳои 
2022-2026" шароит фароҳам 
меорад, ки дар ин ҷода муваф-
фақ шавем. 

Ҳоло дар Суғд тавлиди ҳа-
ма маводи ниёзи мардум - обу 
ташноб (собуну хамираи дан-
доншӯӣ, коғаз) роҳандозӣ шу-
дааст. Дар шаҳрҳои Истарав-
шан, Хуҷанд, Исфара ва чанд 
навоҳии дигар истеҳсоли боз 
чанд маҳсулоти зарурии бо-
зоргир дар Аврупо роҳандозӣ 
хоҳад шуд. Иқдомҳои мазкур 
моро эътимод мебахшанд, 
ки дур нестанд он рӯзҳо, ки 
воқеан ҳам Тоҷикистон ба як 
давлати рушдёфтаи истеҳсолӣ 
мубаддал мегардаду аз таънаву 
маломатҳои душманон раҳоӣ 
меёбем!

Чанде қабл дар ҷараёни са-
фар ба шаҳру навоҳии вилояти 
Хатлон, боз бовариам ба фар-
дои рӯшани саноати кишвар 
қавитар шуд. Маҳсулоти бино-
корӣ - семент истеҳсол меку-
нанду мебел, ҷӯробу велосипед 
ва нӯшокиҳои сифатан аъло бо 
технологияи пешрафтаи Ав-
рупо.

Ҷовиди АШТӢ,
рӯзноманигор

АЗ ФАРШ ТО АРШ
Киштӯдӣ “Яккасарой” рафту ҳуш аз сараш парид

Киштӯдӣ тарабхона рафт. 
Тарабхонаи оддӣ не, тарабхо-
наи дакаданги “Яккасарой”. 
Ӯро як дӯсташ, ки писарашро 
хонадор мекард, даъват на-
муда буд.

Тарабхона рашки сад арӯси 
нозанинро дошт. Ҳама оростаю 
пероста. Ба ҷои гулдухтарон гул-
писаракон хизматрасон буданд. 
Ҳаракатҳояшон ҳам кабки ма-
сти хиромонро мемонд. Ҳанӯз 
чашм аз тамошои манзараи та-
рабхона ҳаловат набурда, садои 
баланди карнаю сурнай пардаи 
гӯшҳои оромро ба ларза овард. 
Дунболи садои карнаю сурнай 
мошини навхонадорон пайдо 
шуд. Тӯй сар шуд. Зери овози 
дуҳул меҳмонон агар ҳарфе гуф-
танӣ мешуданд, даҳон ба гӯши 
ҳамдигар гузошта, бо тамоми 
қувват дод мезаданд. Як нафар 
меҳмони шафати Киштӯдӣ аз 
ҷой боло шуд ва роҳбари тӯйро 
ба гӯшае бурда, хоҳиш кард, ки 
садои мусиқиро паст кунанд. 
Аммо хоҳиши ӯ азон дар гӯши 
хар хондан буд. Аз як гӯш да-
ромаду аз гӯши дигар баромад. 
Садо баланд буд, баландтар шуд. 
Киштӯдӣ асрори онро баъдтар 
фаҳмид. Агар садои мусиқӣ 
паст шавад, фонограмма будан 
ошкор мегардад. Киштӯдӣ “ба-
ло ба пасаш” гуфту ба гӯшҳояш 
пахта тиқонд. Гӯшҳоро ку баст, 
аммо чашмҳоро чӣ?

Телефони Киштӯдӣ аз 
дасташ афтоду зери миз рафт. 
“Бисмиллоҳ” гуфта, хам шуд, ки 
телефонро гирад. Аммо, э вой, 
кош хам намешуду манзараи зе-
ри мизро намедид. Чирки он аз 
чирки ошхонаи лаби бозор мон-
данӣ надошт. Кайфи Киштӯдӣ 
парид. Лаб газид. Чӣ ҳам карда 
метавонист!? Хестанӣ шуд, ам-
мо андешаи “соҳиби дастархон 
наранҷад” ӯро аз раъяш боздо-
шт. Бузургон аз сабр бурдаанд. Ӯ 
ҳам сабр ихтиёр намуд. Намурад 
ҳамин сабр, гӯшро ку баст, аммо 
чашмро чӣ тавр мебандӣ!?

Чашм дарёст, ҳар куҷо хоҳад, 
меравад. Дид, ки пешхизмат 
бушқоб (тарелка)-и хӯрокхӯр-
даро бо салфетка тоза карда, на-
зди меҳмонҳо мегузорад. Ҳуш 
аз сараш парид. Ин манзара аз 
нигоҳи меҳмонони масти шаро-
бу рақс пинҳон мемонд. Нигоҳи 
Киштӯдӣ ба харбузаи дастархо-
ни пурнозу неъмат бархӯрд. Ди-
лаш харбуза кашид. Аммо дар 
рӯи миз панҷа (вилка) наёфт. Бо 
имою ишораи зиёд пешхизма-

тро наздаш хонд: “Буродар, як 
панҷа биёред!”. Аммо чашмаш 
чизеро пай бурд, ки аз думи 
пешхизмат канда нашуд. Пеш-
хизмат амали бо бушқоб кар-
даашро такрор намуд. Қошуқи 
истифодашударо бо салфетка 
пок карду назди Киштӯдӣ овард. 
Киштӯдӣ “изои бандаи муъмин 
ҳаром” гуфту хоҳиш кард, ки қо-
шуқи дигар орад.

- Мана, қошуқ овардам, боз 
чӣ мехоҳӣ?,- гуфт пешхизмат.

- Қошуқи бо салфетка то-
закардагӣ не, қошуқи шустагӣ 
мехоҳам,- гуфт Киштӯдӣ.

Пешхизмат рӯй турш карду 
боз назди мизи кориаш рафт 
ва онро боз карда, қошуқе бе-
рун овард. “Бигир!”,- гуфт ӯ ба 
Киштӯдӣ.

Киштӯдӣ гирифту дасташ ба 
қошуқ часпид.

- О, ин ношуста, ширеш до-
рад,- гуфт.

Пешхизмат бо ситеза қо-
шуқро аз дасти ӯ гирифт ва 
ҷониби ошхона рафт. Фурсате 
нагузашта бо қошуқи тоза пай-
до шуд ва онро назди Киштӯдӣ 
гузошт. Табъи харбузахӯрии 
Киштӯдӣ аллакай парида буд.

Як вақт мутаваҷҷеҳ шуд, ки 
ҳофиз “Шаб ба хайр” мехонад. 
Берун баромад, пахтаи гӯшашро 
гирифт, нафаси тоза кашид. 
Ҳама ба гусели арӯсу домод ба-
ромаданд. Аммо мошин набуд. 
Соҳибони тӯй ба такудав афто-
данд.

- Чаро мошини арӯсу домод 
нест?,- пурсид Киштӯдӣ.

- Хизматрасонии мошинҳои 
никоҳи “Яккасарой” то дарво-
заи тарабхона будааст. Баъди 
анҷоми тӯй мошинҳояшон хиз-
мат намерасонанд, пули илова-
гӣ супоридан лозим.

Ёбу гир!
Бечора соҳибтӯй аз куҷое 

мошин ёфту арӯсу домодро бор 
карда бурд.

Як нафар ба Киштӯдӣ наздик 
шуду пурсид:

- Ака, нархи хизматрасонии 
“Яккасарой” чанд пул?

Киштӯдӣ медонист, ки 
нархҳо дандоншикан, тахми-
нан ҳам медонист, ки сари як 
кас чанд доллар меафтад. Аммо 
аз гуфтан худдорӣ кард, ки ҳуш 
аз сари пурсанда напарад.

Шояд Киштӯдӣ муҳри хомӯ-
широ аз лабонаш меканаду аз 
нархи хизматрасонии дар фарш 
ва арзишҳои дар арши “Яккаса-
рой” мегӯяд?

Хонанда чӣ мегӯяд?

БА ТАВАҶҶУҲИ РАИСИ ШАҲРИ 
ИСТАРАВШАН АДҲАМ МАЪМУРЗОДА

Ман маъюби гуруҳи 1-ум, 
зодаи шаҳри Истаравшан бу-
да, маҷбур шудам, ки ба газе-
та дарди диламро нависам. 

Имрӯз аз тарафи ҳукумати 
кишварамон барои фаъолияти 
соҳибкорӣ ва ободию ҷойи кор 
муҳайё кардан имкониятҳои 
зиёд фароҳам оварда шуда-
аст. Бо вуҷуди маъюб будан, 
барои хаста нашудани худ як 
миқдори муайяни замини 
дур аз деҳотро, ки дар қисма-
ти саҳро ва наздики роҳ аст, 
обод карда, хостам фаъолияти 
хурди соҳибкориямро ба роҳ 
монам. Замине, ки ман аз ҷа-
моати деҳоти Қалъаи Баланди 
шаҳри Истаравшан дархосту 
муроҷиат намудам, 1 сотих ҳам 
намебарояд ва зери он пур аз 
партов буда, бо хок рӯйпӯш 
карда шудааст. Хостам ин за-
мини хурдакаки аз истифода 
берунро ҳамчун фаъолияти 
соҳибкорӣ "Нуқтаи тухмиҳои 
кишоварзӣ" созаму бо вуҷуди 
маъюб буданам дар пешрафти 
соҳаи аграрии кишвар каме 
бошад ҳам, саҳм гузорам. Ам-
мо ҳеҷ кас маро дастгирӣ на-
кард ва ҳатто заминсози деҳаи 
Қалъаи Баланди шаҳри Ис-
таравшан мегӯяд, ки замини 
дар боло зикршуда гӯё чарогоҳ 
будааст. Аҷабо, инро чӣ гуна 
фаҳмем? Замине, ки партов бу-
ду болояш бо хок пӯшида шуда 
буд, магар чарогоҳ мешавад?

Ин чӣ гап, магар як гектар-
ро талаб намудам, ки масхара 
мекунанд? Магар дар ҷомеаи 
имрӯза мумкин аст, ки ҳуқуқи 
шахси бою камбағал як хел 
набошад? Ба шахсони сар-

ватманд мумкину ба ман не?! 
Чун ман камбизоат ва падарам 
раис неву, балки як муаллими 
оддӣ?... Сад афсӯс, ки барои 
ҳақу ҳуқуқамро талаб намудану 
муроҷиати даҳонӣ кардан пойи 
равон надорам!

Доир ба қонуншиканиҳои 
заминсози ҷамоати деҳаи 
Қалъаи Баланд ба МИҲД ва 
прокурори шаҳрамон тариқи 
хаттӣ муроҷиат намудам, ам-
мо на чора диданду на тафтиш 
карданд! Чӣ, магар забон як 
кардаанд? Ростӣ, ҳайронам ва 
ангушти ҳайрат мегазаму ба ға-
заб меоям аз ин муомила. 

Пас, кист шахси масъул, ки 
ба муроҷиати мо гӯш диҳад? 
Чаро шахси доро аз дилхоҳ ҷой 
чӣ қадар замине хоҳад, мегира-
ду мани маъюб дар замине, ки 
ба андозаи "як забони гов" аст, 
мутобиқи қонун фаъолияти 
соҳибкориямро ба роҳ монда 
наметавонам?

Идрис РАҶАБОВ,
маъюби гуруҳи 1-ум, деҳаи 

Қалъаи Баланди шаҳри 
Истаравшан

ЧАРО БА МУРОЉИАТ 
ГӮШ НАМЕДИЊАНД?

Ришмонӣ ҳам фарҳанг до-
рад, зиннатбахш бояд бошад, 
на ҳайбатбахш. 

Вақтҳои охир ҷавонони 
тоҷик бо тақлиди ҷавонони 
Қафқозу мӯйсафедони Тур-
кман риши бе бурутро "мӯд" 
кардаанд, ки ин зоҳири қисма-
те аз ҷавонмусалмонтоҷикон-
ро баднамо кардааст. Аслан, 
қоидааш ҳамин аст, ки торҳои 
бурут шомили даҳон наша-
ванд, на ин ки поку покиза 
тарошида шавад. Гуфти бобои 

Ҳайдар "риши бе бурут моши-
ни бе капот". 

Гоҳо дурустро дурушт бояд 
гуфт, то мағзҳои яхбаста об 
шаванд.

Абдуқодир ТАЛБАКОВ,
корбари "Фейсбук"

ЗИННАТБАХШ БОЯД БОШАД, 
НА ЊАЙБАТБАХШ
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Ифтитоњи нињоди 
АМИТ дар Суѓд

Нахуст дар шаҳри Бӯстон бо 
иштироки Президенти кишвар 
Эмомалӣ Раҳмон филиали 
Агентии амнияти химиявӣ, 
биологӣ, радиатсионӣ ва ядро-
ии Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон ифтитоҳ ёфт. 

Бино ба иттилои Хадамоти 
матбуоти Президенти мамла-
кат, филиали Агентӣ аз маъму-
рият, сектори илмӣ-таҳқиқотӣ 
ва хизматрасониҳои техникӣ, 
бахши иҷозатномадиҳӣ, 
санҷиш ва вокуниш ба сада-
маҳои химиявӣ, биологӣ, ра-
диатсионӣ ва ядроӣ иборат аст.

Ин бинои нав бо мақсади 
амалӣ намудани “Бистсолаи 
омӯзиш ва рушди фанҳои та-
биатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ 
дар соҳаи илму маориф” ва 
Консепсияи миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба безараргар-
донӣ ва солимгардонии маҳ-
фузгоҳҳои партовҳои коркарди 
маъдани уран барои солҳои 2014-
2024 бунёд карда шудааст.

Дар филиали Агентӣ 20 нафар 
кормандон, аз ҷумла докторон 
ва номзадҳои илм фаъолият ме-
намоянд. Филиали Агентӣ дар 
танзими давлатӣ дар соҳаи таъ-
мини бехатарии ядроӣ, радиат-
сионӣ ва ҳамоҳанг сохтани кор 
дар самти амнияти химиявӣ ва 
биологӣ дар вилояти Суғд нақши 
муҳим дорад.

Коргоњ бо маблаѓи  2 
млн сомонӣ

Коргоҳи дӯзандагии КВД 
“Фулузоти нодири Тоҷики-
стон” бо ҳузури Сарвари давлат 
Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бӯ-
стон мавриди истифода қарор 
гирифт, ки 45 нафар занону бо-
нувон ва духтарони бешуғл бо 
ҷойи кор таъмин шуданд. Дар 
ин коргоҳ истеҳсоли либоси 
мактабӣ, либосҳои махсус барои 
кормандони соҳаҳои гуногун ба 
роҳ монда шудааст. Дастгоҳу 
таҷҳизоти дӯзандагиву истеҳ-
солӣ аз давлатҳои Туркия, Чин 
ва Ӯзбекистон ворид шуда, дар 
умум маблағи сармоягузорӣ қа-
риб 2 миллион сомониро ташкил 

медиҳад.
Зимни муаррифии лоиҳаи 

ташкили хатҳои нави истеҳсолӣ 
дар заминаи Корхонаи воҳиди 
давлатии “Фулузоти нодири 
Тоҷикистон” ба Сарвари дав-
лат маълумот дода шуд, ки дар 
солҳои оянда сехи истеҳсоли 
либоси варзишӣ бо 23 ҷойи на-
ви корӣ, хати истеҳсоли қуттиҳо 
барои тухм бо 18 ҷойи корӣ, сехи 
истеҳсоли чархҳои буранда бо 30 
ҷойи корӣ ва нуқтаи хизматра-
сонии техникӣ бо 15 ҷойи корӣ 
ташкил мегардад. Дар сехҳои нав 

асосан маҳсулоти ивазкунандаи 
воридот ва ба содирот нигарони-
дашуда истеҳсол карда мешавад.

Корхонаи Рањмонов 
бо харљи 7 млн 

сомонӣ
Корхонаи истеҳсоли коғазҳои 

рангаи ҶДММ “Дурахшон Бӯ-
стон” бо саҳми соҳибкори ва-
танӣ Ғайбулло Раҳмонов таъсис 
дода шудааст.

Барои бунёди корхона ва таъ-
мини таҷҳизоти технологияи ин-
новатсионӣ 7 миллион сомонӣ 
маблағ харҷ карда шудааст.

Ба Президенти мамлакат 
Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода 
шуд, ки иқтидори истеҳсолии 
корхона дар як моҳ 20 тонна ва 
дар як сол 240 тонна коркарди 
ашёи хом мебошад.

Сарвари мамлакат Эмомалӣ 
Раҳмон ба ташаббусҳои соҳиб-

корон оид ба ҳиссагузорӣ дар 
панҷсолаи рушди соҳаи саноат 
баҳои баланд дода, таъкид на-
мудааст, ки маҳз рушди соҳаи 
саноат аз имконияту иқти-
дорҳои таҳкими содирот ме-
бошад.

Дар саҳни корхонаи истеҳ-
соли коғазҳои рангаи ҶДММ 
“Дурахшон Бӯстон” маҳсулоти 
истеҳсолнамудаи корхонаҳои 
саноатии шахри Бӯстон низ ба 
намоиш гузошта шуд.

Корхонаи     
истењсоли халта 

Ҳамчунин, дар доираи сафа-
ри Президенти кишвар Эмо-
малӣ Раҳмон ба вилояти Суғд 
дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 
Корхонаи истеҳсоли халтаҳои 
полипропиленӣ ва полиэтиле-
нии ҶДММ “Ориён Пак” мав-
риди истифода қарор гирифт. 

Корхонаи мазкур бо харҷи 4,6 
миллион сомонӣ аз ҷониби 
соҳибкорони маҳаллӣ Муи-
нҷон Ҳусайнов, Файзуллоҷон 
Улмасбоев ва Саидакмал Оли-
мов бунёд шудааст. 

Дар ошёнаи якуми бино ис-
теҳсоли ресмону ороиши халтаҳо 
ва дар ошёнаи дуюм истеҳсол ва 
бандубасти халтаҳо ба роҳ монда 
шудааст.

Дар корхонаи истеҳсоли хал-
таҳои полипропиленӣ ва поли-
этиленӣ дар маҷмуъ 100 ҷойи 
корӣ мавҷуд аст. Соҳибкорон 
ашёи хомро аз давлатҳои Ӯзбе-
кистон, Русия, Чин ва Туркма-
нистон ворид менамоянд.

Маркази 
инноватсионӣ

Маркази инноватсионӣ ва 
истеҳсолии “Суғдиён” дар хиё-
бони Исмоили Сомонии шаҳри 
Истаравшан аз тарафи соҳиб-
кори маҳаллӣ Зафар Умаров бо 
харҷи 2 миллион сомонӣ бунёд 
гардидааст.

Ба Сарвари давлат Эмомалӣ 
Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки 
иншоот аз 3 ошёна иборат 
мебошад. Дар ошёнаи якум 
нуқтаи фурӯши компютерҳои 
муосир, камераҳои мушоҳи-
давӣ ва маркази омӯзиши бар-
номаҳои компютерӣ ҷой дода 
шудааст. 

Дар ошёнаи дуюм аз тарафи 
соҳибкори ватанӣ Хайрулло 
Исломов сехи дӯзандагӣ барои 
истеҳсоли куртаҳои мардона ва 
бачагона ташкил гардидааст.

Дар коргоҳ 20 адад дастгоҳи 
дӯзандагӣ харидорӣ ва васл карда 
шудааст. 26 нафар занони маҳал-

лӣ бо ҷойи нави корӣ ва бо музди 
миёнаи меҳнат аз 1200 то 1800 
сомонӣ таъмин гаштаанд.

Аз тарафи соҳибкорон ба-
рои кормандони маркази ин-
новатсионӣ дар ошёнаи сеюм 
ҳуҷраҳои корӣ, ошхона ва мар-
кази истироҳатӣ ташкил гар-
дидааст.

Корхонаи 
бисёрсоњавӣ дар 

Истаравшан
Ҳамчунин, дар шаҳри Ис-

таравшан корхонаи бисёр-
соҳавии саноатии ҶДММ 
“Шарафи рӯз” ба истифода 
дода шуд. Корхона бо иқдо-
ми соҳибкорон Ислом Азимов 
ва Алишер Сабуров бо харҷи 
зиёда аз 6 миллион сомонӣ со-
хта, бо дастгоҳу технологияи 
муосир муҷаҳҳаз карда шуда-
аст. Самти асосии фаъолияти 
корхонаи нави саноатӣ ба ис-
теҳсоли маҳсулоти сохтмонии 
ивазкунандаи воридот раво-
на гардида, дар он 100 нафар 
сокини маҳаллӣ бо ҷойи кор 
таъмин гардидаанд. 

“Шарафи рӯз” аз коргоҳҳои 
истеҳсоли бомпӯшҳои пла-
стикӣ, қубурҳои зангназанан-
да, ранги равғанин, қуттиҳо 
барои ранг, қуттиҳои пластикӣ, 
кафкҳои сохтмонӣ, герметик ва 
анборҳо барои маҳсулоти хому 
тайёр иборат мебошад. Роҳан-
дозии истеҳсоли бомпӯшҳои 
пластикӣ дар корхонаи нави 
саноатӣ нахустин дар миқё-
си ҷумҳурӣ буда, он дар асоси 
меъёрҳои ҷаҳонӣ пешниҳоди 
мизоҷон карда мешавад.

Пешвои миллат Эмомалӣ 
Раҳмон аснои боздид аз кор-
гоҳҳои корхона ва суҳбат бо 
кормандону мутахассисон ба 
иқдоми соҳибкорони ватанӣ 
баҳои баланд дода, таъкид до-
штааст, ки бунёду ба истифода 
додани чунин корхонаҳо дар 
таъмини бозори дохилӣ бо маҳ-
сулоти хушсифату рақобатпа-
зир ва ивазкунандаи воридот 
замина гузошта, оянда бо ин 
роҳ метавон иқтидори содиро-
тии Тоҷикистонро боз ҳам боло 
бардошт.

ПРЕЗИДЕНТ ДАР СУЃД
Аз ифтитоҳи корхонаҳо то изҳори сипос ба соҳибкорон
РӮЗИ 2-ЮМ АСТ, КИ САФАРИ ПРЕЗИДЕНТИ МАМЛАКАТ ЭМО-
МАЛӢ РАҲМОН БА ШАҲРУ НОҲИЯҲОИ ВИЛОЯТИ СУҒД ИДОМА 
ДОРАД. ДАР ИН САФАР САРВАРИ ДАВЛАТРО РОҲБАРОНИ 
ВАЗОРАТУ ИДОРАҲОИ КАЛИДӢ, РАИСИ ВИЛОЯТИ СУҒД ВА 
ДИГАР МАСЪУЛИН ҲАМРОҲӢ ДОРАНД. ЗИМНИ ИН САФАРИ 
ПРЕЗИДЕНТ АЛЛАКАЙ ЧАНДИН КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ БА 
ИСТИФОДА ДОДА ШУДАНД. ҲАМЧУНИН, САРВАРИ ДАВЛАТ ВА 
ҲАМРОҲОНАШОН АЗ БОҒОТИ ВИЛОЯТ, НАМОИШГОҲИ МАҲ-
СУЛОТИ КИШОВАРЗӢ БОЗДИД НАМУДАНД. ҲОЛО САФАРИ 
ПРЕЗИДЕНТ БА ВИЛОЯТИ СУҒД ИДОМА ДОШТА, ДАР НАЗАР 
АСТ, КИ БОЗ ЧАНДИН ИНШООТИ ДИГАРИ СОҲАҲОИ ГУНОГУН 
МАВРИДИ БАҲРАБАРДОРӢ ҚАРОР МЕГИРАНД.

ДАР КОРХОНАИ ИСТЕҲСОЛИ ХАЛТАҲОИ ПОЛИ-
ПРОПИЛЕНӢ ВА ПОЛИЭТИЛЕНӢ ДАР МАҶМУЪ 100 
ҶОЙИ КОРӢ МАВҶУД АСТ. «
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АЗ НИГАРОНИИ ЊАСАНЗОДА 
ТО ЉАРИМАИ ИЗОФАНАВИСОН 
Гулнора Ҳасанзода, директори Агентии омори 

назди Президенти Тоҷикистон аз мавҷуд будани 
ашхоси изофанавису нодуруст пешниҳодкунан-
дагони омор изҳори нигаронӣ кард.

Ӯ зимни нишасти матбуотӣ зикр намуд, ки “ҳо-
латҳои нодуруст ва изофа навиштан, ҳамзамон, сари 
вақт насупоридани омор ба назар мерасад ва нисбати 
онҳо чораҳои зарурӣ, аз ҷумла ҷаримабандӣ карда 
мешавад”.

Зикр гардид, ки дар давраи ҳисоботӣ 492 нафар кормандони мақомоти 
гуногун бо даст доштан ба чунин корҳо ошкор гардидаанд, ки нисбати онҳо 
ҷарима дар ҳаҷми 227 ҳазор сомонӣ баста шуда, аз ин миқдор 200 ҳазораш 
ба буҷаи давлат ворид карда шудааст.

Ҳамзамон, дар нишаст қайд гардид, ки бекорӣ нисбат ба соли гузашта 
афзоиш ёфтаву ба 2,2% расида, назар ба ҳамин давраи соли гузашта 0,2% 
зиёд аст.

ПАНЉ: ТАЉДИДИ РОЊИ 
ДӮСТӢ-ПАНЉ-ФАРХОР

Дар назар аст, ки солҳои 2023-2024 таҷдиди 
роҳи байналмилалии мошингарди Дӯстӣ-Панҷ-
Фархор-Кокул оғоз карда шавад. Барои амалӣ 
кардани ин лоиҳа 153 миллион доллар масраф 
мешавад.

Зарифхӯҷа Шоҳиён, раиси ноҳияи Панҷ дар нишасти хабарии хеш гуфт, 
дар назар аст, ки таҷдиди роҳи байналмилалии мошингарди Дӯстӣ (Ҷай-
ҳун)-Панҷ-Фархор-Кокул оғоз карда шавад. Ӯ афзуд, ки “бо вазири нақ-
лиёти кишвар суҳбат кардем, онҳо гуфтанд, ки солҳои 2023-2024 корҳои 
сохтмонӣ оғоз мешаванд. Аллакай аз Гулистон то Фархор корҳои сохтмонӣ 
оғоз шудаанд”.

- Аз вазири нақлиёт суол кардам, ки роҳ тариқи нақб мешавад? Гуфтанд, 
ки роҳ тавассути ҳамвор кардан таҷдид мешавад. Аз кадом қисмате роҳи 
алтернативӣ ёфтаанд. Асос роҳ аст. Роҳ пайвандгари дилҳост,- афзуд ӯ.

ХУРОСОН:  МУШКИЛОТИ БЕОБӢ 
ПУРРА ЊАЛ НАШУДААСТ

Аз 128 ҳазор аҳолии ноҳияи Хуросон қисмати 
андаки онҳо, наздики 30 дарсадашон бо оби до-
имии нӯшокӣ таъминанду халос. Беш аз 20 сол 
аст, ки мушкилоти норасоии оби нӯшокӣ бартараф 
карда намешавад.

Илҳом Аҳмадзода, раиси ноҳияи Хуросон дар 
нишасти матбуотии хеш гуфт, ки кашидани хати 
об ба ноҳия бо сармоягузории давлати Ҷопон бо харҷи 58 миллион доллар 
дар назар буд. Ӯ мегӯяд, ки бо паҳншавии бемории коронавирус ин лоиҳа 
амалӣ нагардид.

- Вале мо ҳаракат карда истодаем. Аз як чашма бо қубури ҳаҷмаш 50 ба 
беморхонаи марказии ноҳия об овардем. Дар марҳилаи дигар боз аз канали 
обгузаре, ки аз ноҳияи Ёвон ва Абдураҳмони Ҷомӣ ба ноҳияи мо меояд, об 
меорем. Аллакай ҳавз кардем, насос ва қубур мондем. Дар муддати як моҳ ва ё 
зиёдтар аз он обро ба марказ меорем ва ба ду тарафи шоҳроҳ тақсим мекунем. 
Дар ҷамоати деҳоти Садриддин Айнӣ ҳам ҳамин мушкилӣ ҳаст. Соҳибкорон 
барои дастгирӣ омодагии худро иброз доштанд. Маблағ аз онҳо, кор аз мо ва 
сокинон мешавад,- таъкид кард вай.

Аксар сокинони ноҳияи Хуросон дар назди хонаҳои хеш барои захираи 
об чоҳ кофтаанд. Онҳо обро харидорӣ мекунанд.

10 МАВЗЕЪ БАРОИ ИСТИХРОЉИ 
ТИЛЛО КАШФ ШУД
Дар фосилаи байни дарёҳои Қаратоғ-Лучоб 10 майдони эҳтимолӣ барои 

истихроҷи тилло муайян карда шудааст. Дар ин бора сардори Саридораи 
геологияи назди Ҳукумати Тоҷикистон Илҳомҷон Оймуҳаммадзода зимни 
нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод.

«Тибқи лоиҳаи гузаронидани корҳои ҷустуҷӯии 
умумии сангҳои қиматбаҳо ва зиннатдиҳанда, дар 
қаторкӯҳҳои Шоҳдара ва Ишкошим дар натиҷаи 
иҷрои хатсайрҳои геологӣ ва кандани ковишҳо 
минералнокии сангҳои худҷило, ба монанди ёқути 
кабуд, лаъл ва турмалин ошкор карда шуд. Дар 
асоси ҳисоботи аз экспертизаи давлатӣ гузашта 
захираи канданиҳои фоиданок, аз қабили сурбу 
руҳ, тилло, андезид, оҳаксанг, хок ва омехтаи ре-
гу шағал ба тарози давлатӣ гузошта шуд»,- гуфт  
Илҳомҷон Оймуҳаммадзода.

Зикр шуд, ки Саридораи геология дар шаш моҳи соли 2022 омӯзиши 
геологии қаъри заминро аз рӯи 30 лоиҳа дар объектҳои металлҳои сиёҳ, 
ранга, қиматбаҳо, нодир, сангҳои худҷилою ороишӣ ба анҷом расонид.

ЧАРО ТЕЪДОДИ ДОВТАЛАБОН КАМ 
ШУД? ПОСУХИ ДИРЕКТОРИ ММТ

Масъулини Маркази миллии тестии назди 
Президенти Тоҷикистон бамаротиб кам шудани 
теъдоди довталабон ба макотиби олии кишварро 
шарҳ доданд.

Сабзалӣ Ҷаъфарзода, директори Маркази мил-
лии тестӣ зимни нишасти матбуотӣ гуфт, воқеан 
динамикаи бақайдгирии довталабон дар се соли 
охир дар ҳоли камшавӣ аст ва агар соли 2020 теъ-
доди довталабон ба донишгоҳҳои кишвар бештар 
аз 100 ҳазор нафар буд, имсол ин шумора то 82 ҳазор камтар шудааст.

Ӯ яке аз сабабҳои камшавии довталабонро дар соли равон назар ба ду сол 
пеш бозшавии сарҳадҳо унвон кард, ки донишҷӯён тавонистанд ба хориҷ 
рафта, таҳсил кунанд.

- Мо фикр мекунем, ки соли 2020 соли пандемия буд ва роҳҳо баста 
буданд, бисёр нафарон ба муассисаҳои таълимии дохили кишвар таваҷҷуҳ 
карданд. Солҳои 2021 ва 2022 ин теъдод камтар шуд ва мо албатта, кӯшиш 
мекунем, ки омилҳои ба ин рақамҳо оварда расонида ва сабабҳои субъективӣ 
ва объективии онро муайян кунем. Лекин барои инро дақиқ муайян кардан 
назарпурсӣ анҷом додан лозим аст. Алҳол бо анҷоми марҳилаи имтиҳони 
маркази тестӣ мо нақша дорем, ки як назарпурсӣ гузаронем,- гуфт дирек-
тори Маркази миллии тестӣ.

БАЪДИ ОМАДАНИ ТОЛИБОН ЌОЧОЌИ 
МАВОДИ МУХАДДИР АФЗУД

Аз моҳи августи соли 2021, яъне баъди ба сари 
қудрат омадани ҳаракати «Толибон» (ҳаракати 
террористии мамнуъ дар Тоҷикистон ва дигар 
кишварҳо) то моҳи июли соли равон дар ноҳияҳои 
наздисарҳадии Тоҷикистон бо Афғонистон беш 
аз се тонна маводи нашъаовар мусодира карда 
шудааст.  

Ҳол он ки, дар тамоми давраи соли 2020 ҳаҷ-
ми мусодираи маводи нашъаовар дар ноҳияҳои наздисарҳадӣ ҳамагӣ 
1 тоннаю 185 килограмро ташкил медод. Дар ин бора зимни нишасти 
матбуотӣ директори Агентии назорати маводи нашъаовари назди 
Президенти Тоҷикистон Ҳабибулло Воҳидзода ба хабарнигорон 
иттилоъ дод.

Гуфта мешавад, ки соли равон аз тарафи кормандони фаврии агентӣ ва 
Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия нисбат ба гуруҳи муташаккили 
ҷиноятпеша, ки дар Тоҷикистон ва Русия ба хариду фурӯши маводи мухаддир 
машғул буд, амалиёти муштараки дуҷониба гузаронида шуд. Дар натиҷаи 
ин амалиёт дар ду марҳила дар маҷмуъ як килову 06 грамм героин мусодира 
гардид. Ҳамзамон, аз тарафи кормандони ҳифзи ҳуқуқи Русия парвандаи 
ҷиноятӣ оғоз карда шудаааст.

Дар ин ҷиноят шаҳрвандони ҷумҳурӣ Шамшод Холиқов, соли тавал-
лудаш 2001, Далер Сафарзода, соли таваллудаш 1990, ки шаҳрвандии 
Русияро доштанд ва ҷойи истиқомати доимиашон дар Русия буд, дастгир 
карда шуданд. 

ХАБАРЊОИ 
ТОЉИКИСТОН 

ВА ЉАЊОН



№ 32 (1491) 2022  
www.pressa.tj 9МАОРИФ

Дар асоси қарори раи-
си шаҳри Душанбе аз 1-уми 
август инҷониб дар чанде аз 
нуқтаҳои савдо ва хизматра-
сонии пойтахт ярмаркаҳои 
фурӯши либос ва лавозимо-
ти мактабӣ таъсис дода шу-
дааст. Масъулин ҳадаф аз 
таъсиси чунин ярмаркаҳоро 
“дастрасии аҳолӣ ба либос ва 
лавозимоти мактабӣ” медо-
нанд. Аммо шикояти мардум 
аз бесифат ва гарон будани 
нарх дар ин ярмаркаҳо бисёр 
ба гӯш мерасад. Хабарнигори 
“Тоҷикистон” ҳолати воқеӣ, 
сифат ва нархи ярмаркаҳои 
мактабиро дар чанде аз чунин 
нуқтаҳо пайгирӣ намуд. 

Ќиммат бе           
њиммат нест

Ярмаркаи воқеъ дар марка-
зи савдои “Садбарг” он қадар 
пурра набуд ва харидорон ҳам 
кам ба назар мерасиданд. Ма-
съули ярмарка Наврӯз Маҷи-
дов мегӯяд, ки “маҳсулоти яр-
марка аз истеҳсоли дохилӣ ва 
Ӯзбекистон мебошад. Вале аз 
Ӯзбекистон назар ба дохилӣ си-
фати хуб доранд ва нархашон 
каме гарон аст. Мардум сифа-
тро ба назар намегиранд. Агар 
маҳсулоти арзон баъди ду-се об 
шустан аллакай рангаш раваду 
корношоям гардад, маҳсулоти 
сифати хуб рангашро иваз на-
мекунад ва муддати зиёд хизмат 
мерасонад”.

Комбинати “Нассоҷии 
тоҷик” хеле серодам буд. Дар да-
ромадгоҳи ин корхона зане, ки 
барои наберааш либос харида-
аст, аз гарон ва бесифат будани 
либосҳои мактабӣ шикоят кард. 
Ӯ либосро нишон дода, гуфт: 
“Мана, ҳамин чӣ хел сифат до-
рад? Худатон бинед”. Аммо ин 
зан аз гуфтани ному насаб худ-
дорӣ намуд ва баробари дидани 
камера дарҳол ғайб зад.

Ҳамин тариқ, нарх дар ком-
бинати “Нассоҷии тоҷик” чу-
нин буд: шиму костюм аз 226 то 
325 сомонӣ, нимча ва пешдома-
ни духтарона 127 - 150 сомонӣ ва 
костюми духтарона 111 - 145 со-
монӣ. Бештар сокиноне ба на-
зар мерасиданд, ки ҳамроҳашон 
кӯдакони синфҳои як мерафта 
буданд. Онҳо ба хотири гириф-
тани “чек”, ки дар муассисаҳо 
бе он кӯдаконро қабул намеку-
нанд, харидорӣ мекарданд, зеро 
сифати хуб надоранд ва дар ба-
робари харидорӣ аз ярмаркаҳо, 
ҳамзамон, ба хотири он ки пас 
аз бесифат шудани ин маҳсулот 
кӯдаконашон бе либос намо-
нанд, аз бозорҳо низ мехаранд. 
Вале Шифо Собиров, корманди 
Комбинати “Нассоҷии тоҷик” 
ба хабарнигори “Тоҷикистон” 
чунин иттилоъ дод:

- Иттиҳодияи истеҳсолии 
“Нассоҷии тоҷик” аз соли 2015 

як сехи дӯзандагиро пурра ба ис-
теҳсоли либосҳои мактабӣ раво-
на намуд. Либосҳои мактабӣ бо 
матоъҳои хушсифати ватании 
“Милан”, “Парламент”, ки ба 
стандартҳои ватаниву хориҷӣ 
ҷавобгӯ ҳастанд, истеҳсол кар-
да мешаванд. Нархи маҳсулоти 
мо назар ба бозор арзонтар аст. 
Ба мардум дастрас аст. Мардум 
дилхоҳ андозаро метавонанд 
пайдо намоянд”.

Дар ҳамин ҳол, Хайриниссо 
Бобокалонова, сокини шаҳри 
Душанбе, ки ӯро ғарқи харид 
дарёфт намудем, гуфт, ки “си-
фат ва нархи ин ярмарка назар 
ба бозор дастрас мебошад. 

Љойи холиро        
навор нагир!

Вақте ба маркази савдои 
“Ганҷина” омадем, бештари 
нуқтаҳои ярмаркаҳо холӣ бу-
данд. Ҳол он ки, мувофиқи қа-
рори раиси шаҳр ярмаркаҳо бо-
яд аз 1-уми август ба кор шуруъ 
мекарданд. Вақте мо хостем, ки 
нуқтаҳои холиро наворбардорӣ 
намоем, чанд нафаре дар гӯшае 
ҷамъ омада буданд ва ба назар 
аз роҳбарон ва масъулини бозор 
буданд, ки гуфтанд: “Ҷойҳои 
холиро навор нагиред, рафта 
нуқтаҳои хубу пурро наворбар-
дорӣ кунед. Нуқтаҳои дигар рӯ-
зи душанбе кушода мешаванд”. 
Бо ин амал онҳо мехостанд кам-
будии худро пӯшонанд, вале 
“чизе, ки аён аст, ҳоҷат ба баён 
нест” мегӯянд.

Умед Илёс, соҳибкор ва ма-
съули яке аз нуқтаҳои ярмаркаи 
бозори “Ганҷина” дар суҳбат 
иброз дошт: “Либосҳои макта-
бие, ки мо дар ярмарка гузошта-
ем, истеҳсоли ватанӣ, Ӯзбеки-
стон, Чин ва Туркия мебошанд. 
Мо назар ба бозор арзонтар ме-
фурӯшем. Шиму костюм барои 
хонандагони синфҳои 1-4 аз 80 
сомонӣ то 350 сомонӣ аст. Ба-
рои синфҳои болоӣ бо назардо-
шти андоза гаронтар мешавад. 
Волидоне ҳастанд, ки мехоҳанд 
моли туркӣ гиранд, бархеи ди-
гар сифатро ба назар нагирифта, 
мехоҳанд арзон бошад. Барои 

ҳамин мо якчанд намудро ба 
онҳо пешниҳод менамоем, ҳар 
нафар ба андозаи кисааш харид 
мекунад”.  

Коргоњњо тамоюли 
афзоиш доранд

Чанд соли охир шикоятҳо 
нисбат ба бесифат будани ли-
босҳои мактабӣ аз ҷониби мар-
дум бештар мушоҳида меша-
вад. Ин дар ҳолест, ки Агентии 
“Тоҷикстандарт” ҷиҳати дӯхти 
босифати либоси мактабӣ соли 
2020 ба 56 корхона, 2021 ба 62 
корхона ва 2022 ба 70 корхонаи 
ватанӣ сертификат додааст. 

Темурҷон Абдулваҳобзода, 
директори “Тоҷикстандарт” 
зимни нишасти матбуотии охир 
гуфт, ки «тамоюли истеҳсоли 
либосҳои мактабии истеҳсоли 

ватанӣ сол аз сол афзоиш до-
шта, барои беҳбуд бахшидани 
сифати онҳо аз ҷониби агентӣ 
дар ҳамкорӣ бо ниҳодҳои дахл-
дори мамлакат кор бурда меша-
вад”.

Мувофиқи оморе, ки мо аз 
раёсати саноати сабуки Вазо-
рати саноат ва технологияи на-
ви кишвар гирифтем, дар шаш 
моҳи соли ҷорӣ дар кишвар 
1 млн 396 ҳазор дона либоси 
мактабӣ истеҳсол шудааст. Дар 
нимсолаи соли 2021 бошад, 797 
ҳазор ва дар солона 2 млн 670 ҳа-
зор дона либоси мактабӣ омода 
карда шуда, ба бозор бароварда 
шудааст. Шумораи муҳассилин 
бошад, дар ҷумҳурӣ наздик ба 
2,7 млн мерасад. 

Яке бонк медаваду 
дигаре њайрон

Мо ҳисоб намудем, ки барои 
як хонандаи синфҳои 1-4-ум  
630 - 1100 сомонӣ (шиму ко-
стюм - 200 - 350 сомонӣ, курта 
- 60 - 120 сомонӣ, ҷузвдон - 70 
- 120 сомонӣ, пойафзол - 100 - 
200 сомонӣ, лавозимоти дигар 
- 200 - 300 сомонӣ) лозим мео-
яд. Барои хонандагони синфҳои 
болоӣ ва донишҷӯён, ки сифати 
маҳсулотро фарқ карда метаво-
нанд ва ҳамеша молҳои мӯдро 
интихоб мекунанд, наздик ба 
2000 сомонӣ сарф мегардад. 
Ҳол он ки, баъзе оилаҳо то 3 - 4 
хонанда доранд ва на ҳамеша ин 
қадар маблағро пайдо мекунанд. 
Мардум мегӯянд, ки новобаста 
аз гаронӣ, онҳо маҷбуранд хари-
дорӣ намоянд, чун чораи дига-
ре надоранд. Яке ба бонк барои 
гирифтани қарз медаваду дигаре 
гову харашро мефурӯшад. Сею-
мӣ дар интизори пули фарзан-
даш аз Русия аст. Мушкиле, ки 
ҳамасола моро пойбанд аст.

Аммо дар ростои ин ҳама, 
имрӯзҳо Худованд ба дили ма-
съулини ярмакаҳои мактабӣ ва 
фурӯшандаҳо инсофу виҷдон 
диҳад, то нархро боло набаранду 
ҷайби тиҳиро тиҳитар накунанд.  

       

P.S.
Гузориши видеоиро                         

дар ютубканали PRESSA.TJ 
пайгирӣ намоед. 

ЯРМАРКАЊОИ МАКТАБӢ
Аз сифату гаронии нарх то шикояту назари масъулин

Идибеки САИД,
коромӯзи 
"Тоҷикистон"
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ВАЌТЕ РОЊБАР 
ТАЪСИРГУЗОР НЕСТ

Дар минтақаи Кӯлоб раёсати 
фарҳанг амал мекунад. Дар ни-
шасти матбуотии ниҳоди маз-
кур аз он изҳори нигаронӣ кар-
да шуд, ки дар ду - се соли охир 
репертуари театрҳои халқӣ, ан-
самблҳои таронаю рақс, умуман 
гуруҳҳои консертӣ бетағийру об-
шустаанд. Дар онҳо  навгониҳо, 
эҳёи ҳунару санъати қадимаи 
миллӣ ба назар намерасад. Вақте 
санъату  ҳунари намоишномаҳо, 
саҳнаҳои театрӣ волою дилчасп, 
шавқовар, рӯзмарра бошанд, 
хоҳу нохоҳ ҳар гуна тамошо-
бинро чун оҳанрабо ба худ ме-
кашанд. Пешниҳоду таклифҳо 
шуданд, ки дар ин роҳ ҷустуҷӯю 
заҳматҳои шабонарузӣ заруранд. 
На танҳо бахшҳои ноҳиявию ви-
лоятии фарҳанг, балки вазора-
ти марбутаро лозим аст, ки дар 
роҳи эҳёи бештари рақсу суруд, 
бадеҳа, этюдҳои миллии аҷдодӣ 
чораҳои мушаххас андешанд. 

ИСТИРОЊАТ - 
МАНФӢ, САНОАТ - 

МУСБАТ
Дар ноҳияи Данғара барои 

таътили бофароғати 43 ҳазор 
нафар хонандагони муассисаҳои 
таълимӣ омодагӣ нагирифтанд. 
Хеле хуб мебуд, ки масъулини 
соҳа аз ҷумла лагери машҳури 
«Сайёд»-ро ба ин мавсим тайёр 
мекарданд. Он чиз боиси ташви-
шу изтироб аст, ки бори сеюм 
боз сардори раёсати маорифи ин 
ноҳия аз ширкат дар нишастҳои 
матбуотӣ худдорӣ мекунад.

Аз масъулини мақомоти 
ноҳия пурсидем, ки “дар шаш 
моҳи соли равон чӣ миқдор кор-
хонаҳои саноатӣ мавриди баҳра-
бардорӣ қарор гирифтанд?”. Дар 
посух гуфтанд, ки ҳафт адад мав-
риди истифода қарор гирифт. 
Инҳо корхонаҳои бофандагию 
дӯзандагӣ, чармистеҳсолкунӣ, 
мебелу пойафзолбарорӣ ва ҳо-
казоянд. Дар ин корхонаҳо 1152 
нафар сокини маҳаллӣ соҳиби 
ҷои кори доимӣ  шудаанд. Он 
чиз боиси қаноатмандист, ки 
дар миқёси кишвар аз ҷиҳати 

саноатикунонии истеҳсолот 
ноҳияи Данғара пешсаф аст.

ЊАМ ТАЊСИЛ,              
ЊАМ ИХТИРОЪ

Донишгоҳи давлатии Данға-
ра ва Донишгоҳи давлатии тиб-
бии Хатлон зодагони даврони 
истиқлоланд. Соли равон дар 
Донишгоҳи давлатии Данғара аз 
рӯи 73 ихтисос ба 1560 нафар ди-
плом дода шудааст. Дар ин давра 
аз ҷониби омӯзгорон 35 ихти-
роот ва аз тарафи донишҷӯён 
3 навоварию кашфиёт ба қайд 
гирифта шуда, ҷорӣ намудани 
онҳо дар истеҳсолот боиси даро-
мади миллионҳо сомонӣ фоида 
хоҳад гашт. Дар назар аст, ки 
оянда дар назди донишгоҳ тех-
нопарки илмӣ бунёд хоҳад гашт. 

Муассисаи олии тиббии 
касбии Хатлонро бошад, 336 
нафар ба итмом расонида, ба 
ҷойҳои зарурӣ ба кор фиристода 
шудаанд. 46 нафари онҳо соҳиби 
дипломи аъло мебошанд.

БОНГИ ИЗТИРОБИ 
ЖУРНАЛИСТОН

Директори Хоҷагии ҷанга-
ли минтақаи Кӯлоб Тоҳирхон 
Амиршозода иброз намуд, ки 
зерсохторҳои онҳо дар роҳи 
бой гардонидани табиат ҳис-
саи босазо гузоштаанд. Пистаи 
Тоҷикистон дар миқёси ҷаҳон 
аз ҷиҳати на танҳо лаззат, балки 
равғаннокӣ, хушбӯӣ    надорад. 
Сол то сол майдонҳои ин навъи 
дарахт зиёд шуда истодаанд. 
Агар солҳои пеш то 10-13 тонна 
писта истеҳсол мешуд, имсол 
дар назар аст, ки ин рақамро ба 
59 тонна расонанд.

Дар нишаст ҳам рӯзномани-
горон ва ҳам масъулин аз он 
бонги изтироб заданд, ки мақо-
моти иҷроияи ҳокимияти давла-
тии шаҳру навоҳӣ ғайриқонунӣ 
заминҳои хоҷагиҳои ҷангалро 
бераҳмона ба шахсони алоҳида 
ҳуҷҷат намуда, чун хоҷагиҳои 
деҳқонӣ медиҳанд. Ё барои не-
сту нобуд, ғорат кардани пиёзи 
анзур, камол ва дигар раста-
ниҳои шифоии камёфт ҷаримаю 
муҷозот ночизанд.

Масъули Раёсати ҳифзи 
муҳити зисти минтақа низ дар 
назди рӯзноманигорон тасдиқ 
кард, ки роҳҳои маъмули чор-
вогузар бо «ташаббуси» раисо-
ни шаҳру навоҳӣ ба хоҷагиҳои 
фермерӣ ва қитъаҳои хонасозӣ 
табдил ёфта истодаанд. Ғайр 
аз ин, ҳазорҳо гектар чарогоҳи 
мардум ба коми «тимсоҳҳо»-и 
заминдамкаш фурӯ рафтаанд. 
Дар ин хусус арзу ниёзҳо, му-
роҷиатҳо аз ҳад зиёданд. 

ОМОР ГУНАЊГОР 
АСТ?

Саволи нахустини нишасти 
матбуотӣ ба раиси ноҳияи Мир 
Саид Алии Ҳамадонӣ Бозоралӣ 
Одиназода оид ба иштирок на-
доштани директори коллеҷи 
тиббии хусусӣ буд. Ҳол он ки, 
аз рўи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ 
новобаста аз шакли моликия-
ташон ҳар гуна ташкилоту му-
ассисаҳо бояд дар тобеияти 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии шаҳру ноҳия қарор до-
шта бошанд.

Дар як худи ноҳияи Мир Саид 
Алии Ҳамадонӣ дар 6-моҳа 1542 
тонна пиёз, 40 тонна чормағзӣ 
заминӣ ба хориҷ содирот наму-
даанд. Дар дигар шаҳру навоҳии 
минтақа низ содироти маҳсуло-
ти кишоварзӣ аз 600-700 тонна 
болост. Пас ин ҷо айби мақомо-
ти омор аст, ки дастовардҳоро 
нодида мегиранд. 

Чизи хотирмони нишаст - 
ин дар ҳамин муддати гузаштаи 
соли ҷорӣ афзудани 144 нафар 
соҳибкорони ҷавону нав мебо-
шад.

Саҳми ҷамъи умумии 6 ҳазор 
нафар соҳибкорон дар рушди 
ноҳия, созандагию бунёдкориҳо 
шоистаи таҳсин аст. 

ЌАРЗДОРӢ КОЊИШ 
МЕЁБАД

Дар ноҳияи Фархор дар ним-
солаи якум бақияи қарзи пар-
дохти маблағҳои барқро хеле 
кам кардаанд. Аммо ҳоло ҳам 
ин проблема ҳалли мусбати 
худро пурра наёфтааст. Боз дар 
рўёнидани ин қарзҳо мақомоти 

ҳифзи ҳуқуқи ноҳия, масалан 
прокуратура чӣ нақшу таъсир 
доранд, ба ин суол раиси ноҳия 
Назирӣ Зариф Вализода посух 
дод, ки оид ба на танҳо қарзҳои 
дар боло ишорашуда, балки 
қарзи пули пардохти об ситоди 
ноҳиявӣ амал мекунад. Бо иб-
тикори ин ситод ва прокурори 
ноҳия 30 парванда кушода шуда 
ва маблағҳои қарзӣ мутаносибан 
кам шуда истодааст. 

ЉАВОБ МУШАХХАС 
НАБУД

Барои амалшавии қарори Ҳу-
кумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
оид ба имтиёзҳои мутахассисони 
ҷавони соҳаи маориф дар ноҳи-
яи Ховалинг дар ду соли охир 
чӣ тадбирҳо амалӣ гардидаанд? 
Ба ин суол раиси ноҳия Маҷидӣ 
Хайрулло Муҳтадӣ чунин ҷавоб 
дод: “Барои ин чораҳо андеши-
да шуданд”. Яъне ин як сухани 
хушку холӣ аст ва мебоист раис 
мушаххастар шарҳ медод. 

Мудири шуъбаи маорифи 
ноҳия Маҳмадназар Амирса-
идов, ки мудом аз нишастҳои 
матбуотӣ фирорист, оид ба ис-
тироҳати тобистонаи 12 ҳазор 
нафар толибилмон гуфт, ки 
фалон нафар дар лагер, фалон 
нафар дар истироҳатгоҳҳои на-
здимактабӣ, фалон нафар дар 
лагерҳои берун аз ноҳия бофа-
роғат дам гирифтанд. Баъд маъ-
лум шуд, ки ин рақамҳо дар нақ-
ша будаанду роҳбарони ноҳия 
дар чашми ҳамагон хок пошида 
гаштаанд. 

Дар нишаст ба ҳамин мо-
нанд сардори идораи молия, 
шуғли аҳолӣ, роҳбари Дастгоҳи 
раиси ноҳия, худи раиси ноҳия 
ба пурсишҳои журналистон 
ҷавобҳои аниқу дуруст надо-
данд. Ҳатто раиси ноҳия пеш аз 
оғози нишаст ба рўзноманиго-
рон нусхаҳои маълумотнома ё 
пресс-релизашро надод ва қа-
риб 1 соат маърӯза хонд.

АЗ ГУРЕЗИ МАСЪУЛИН 
ТО БОНГИ ИЗТИРОБ  

Бозоралӣ Одиназода Зариф НазирӣМуҳтадӣ Маҷидӣ Тоҳирхон Амиршозода

Нурулло ҲАСАНОВ, 
рӯзноманигор

ТАЪБИРИ 
ХОБ
(Аввалаш дар саҳ.3)

Ман шуморо дар арафаи 
иди Қурбон бахшидам, зеро 
маро ҷинҳоям ба ин ташвиқ 
карданд. Вале кори хуб на-
кардед, ки ҳам ману ҷинҳо-
ям ва ҳам тамоми ҷумҳуриро 
бо эълони «Нафақаи падарам 
кофӣ нест! “Бузи баҳсӣ”-ро 
қурбонӣ мекунем» фиреб 
додед. Зеро шумо боз ҳам аз 
ҳисоби нафақаи падар кат-
тагӣ карда, идро гузарониде-
ду «бузи баҳсӣ»-ро қурбонӣ 
накардед. Баъдан, фаромӯш 
накунед, шумо ҳақи қур-
бонӣ кардани бузи баҳсиро 
надоред, зеро шумо он бузро 
кайҳо ба мо ваъда карда будед 
ва ҳатто ба ивази фолҳоям ба 
ман бояд медодед. Бинобар 
ин, он бузро танҳо ман қур-
бонӣ карда метавонистам, 
на шумо. Чун буз бузи баҳсӣ 
аст, акнун шумо аз савоби 
қурбонӣ ҳам бенасиб мондед. 
Агар бовар накунед, аз мул-
лои ҳамсояатон пурсед, ки оё 
моли баҳсиро қурбонӣ карда 
мешавад ё не? Канӣ бинед, ӯ 
чӣ мегӯяд.

Лекин аз ин ҳама хобҳоя-
тон як хушхабар дорам. Таъ-
бири як хобатон ин аст, ки 
солҳои наздик нафақа боло 
меравад, аз ҷумла нафақаи 
падари шумо низ. Чунки ал-
лакай ин баҳс оғоз шудаву де-
путате пешниҳод кардааст, ки 
«ё нархи лингчаи ордро паст 
карда, ба ҳадди ақали нафақа 
баробар кунанд, ё нафақаро 
боло бурда, ба нархи лингчаи 
орд расонанд». Чун эҳтимоли 
паст кардани нархи орд вуҷуд 
надорад, боварӣ ҳаст, ки ва-
рианти 2-юмро қабул карда, 
нафақаро то нархи лингчаи 
орд мерасонанд. Лекин бояд 
иқрор кунам, ки мо экстра-
сенсҳо фақат баландшавии 
нафақаро пешгуӣ карда таво-
нистем, вале миқдор ва соли 
болоравии онро муайян карда 
наметавонем. Зеро ин боз ба 
депутатҳо ва масъулини бло-
ки иқтисодӣ вобаста аст. Чун 
сол ва рақамҳоро онҳо пеш-
ниҳоду тасдиқ мекунанд.

Ҷаноби Фазлиддин Асо-
зода!

Лутфан, аз хоб бедор 
шавед ва ба нарху наво, ба 
зиндагӣ бо чашмони боз 
ва дидаи бедор нигаред, ки 
мабодо бо ин хобҳоятон ба 
ягон бало напечед. Шеър-
хониро низ кӯшиш кунед, 
ки дар бедорӣ анҷом диҳед. 
Шеърхонӣ дар хоб нишонаи 
бекорист. Аз ройгон ҷустани 
таъбири хоб низ даст кашед, 
ки ин метавонад ба як ода-
ти маъмулӣ табдил ёбад ва 
шуморо дар ниҳоят ба мо - 
эксрасенсҳо сахт вобаставу 
мутеъ, ё ҳатто муътод созад.

Боқӣ, вассалом!

Холиқназар ҶУМЪАЗОДА, 
экстрасенс
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Нависандаи халқии Тоҷи-
кистон Абдулҳамид Самад 
75-сола шуд. Бо вуҷуди он 
ки адиб дар фароварди ро-
мани “Гардиши девбод”-аш 
5 сол қабл эълон карда буд, 
ки ба навиштани асарҳои 
калонҳаҷм даст намезанад, 
вале имрӯз низ пайваста 
машғули эҷод аст ва солҳои 
охир чанд китоб ба нашр 
расонид...

Рисолати ман 
тамом нашудааст
- Эълоне, ки Шумо дар по-

ёни романи “Гардиши девбод” 
кардед, мисли “хатми карераи 
эҷодӣ” садо дода буд. Вале дар 
ин авохир низ пурмаҳсул будед, 
чанд китобатон ба нашр расид...

- Ростӣ, чунин эълон кардани 
ман сабаб дошт. Ин гапро танҳо 
ба хотири саломатиам гуфтам. 
Ҳатто бовар надоштам, ки ро-
мани “Гардиши девбод”-ро ба 
итмом мерасонам. Чунки “ва-
лидол” дар таги забон, пушти 
миз нишаста, кор мекардам... 
Синни одамӣ ки рафт, орзуҳои 
бузург барои инсон дастнорас 
хоҳанд шуд. Бинобар ин, ба ху-
лоса омадам, ки дигар роману 
повест барин асарҳои калон 
нанависам, зеро саломатиам 
ба чунин заҳмати шоқа созгор 
нест. Он чизҳое, ки дар ин аво-
хир нашр кардам, асосан қис-
саҳои хурд, ҳикояҳо, мақолаҳо, 
эссеҳо ва хотирот ҳастанд. Бархе 
аз навиштаҳо солҳо пеш иншо 
шудаву рӯйи миз мехобиданд 
ва интизори таҳриру такмил 
буданд. Чун имкон даст дод, ин 
корро кардам.

- Чашм нарасад, устод, дар 
ин синну сол ҳанӯз бардаму 
чолокед. Бовар дорам, ки чанд 
асари дигар низ навишта мета-
вонед.

- Шукр, ки дар ин синну сол 
бад нестам. Аз парвардигор си-
посгузорам, ки маро ба ин син-
ну ба ин рӯз расонид. Зеро ман 
як умр бо бемориҳо мубориза 
бурдам, ҷарроҳиҳои зиёдеро 
пушти сар кардам. Гумон ме-
кунам, ки ҳанӯз рисолати ман 
ба сифати як инсони эҷодкор 
тамом нашудааст. Бинобар 
ин, Худованд ба ман имкони 
зиндагӣ медиҳад. Кӯшиш ме-
кунам, ки аз ин фурсат исти-
фода карда, корҳои нотамомро 
ба анҷом расонам. Махсусан, 
таҳриру такмил ва нашри ёд-
доштҳоям муҳим ҳастанд.

Рањоварди зиндагӣ     

- Ёддоштнависӣ, ки дар ада-
биёти муосир аз устод Садрид-
дин Айнӣ оғоз мешавад, кори 
осон нест. Чӣ сабаб шуд, ки шу-

мо ба ин кори сангин даст занед? 
- Чанд сабаб дорад. Якум, 

дар ин зиндагӣ ман бо инояти 
Худованд бо бисёр инсонҳои 
шариф ва муътабар - ҳам дар 
дохили ҷумҳурӣ ва ҳам берун 
аз он шинос шудам. Бо онҳо 
ҳамкорӣ карда, бисёр чизҳоро 
омӯхтам. Зинда кардани хо-
тироти неки эшонро вазифаи 
худ мешуморам. Дуввум, дар ду 
давра ва дар ду низом зиндагӣ 
кардам - асри бист ва асри бисту 
як; давлати шӯравӣ ва соҳиби-
стиқлол. Шоҳиди гирудорҳои 
зиёди сиёсӣ, фарҳангӣ ва иҷти-
моӣ будам. Сеюм, сафарҳои 
зиёде доштам. Ва билохира ба 
сифати як қаламкаш рӯзгори 
рангинро пушти сар кардам. Ҳа-
мин аст, ки ба нашри ёддоштҳо 
камар бастам. Ин ёддоштҳо дар 
як рӯз тавлид нашудаанд. Бан-
да аз замони донишҷӯйӣ хотира 
менависам. Аз вақти аз деҳа ба-
ромадан то имрӯз 30 дафтарчаи 
хотира дорам. Онҳоро варақ 
мезанам ва дар ин баробар, ба 
ёди солҳои ҷавониям меафтам. 
Ба ёди устодон, дӯстон, ҳамко-
рон, ки бештарашон ҳоло дар 
байни мову шумо нестанд. Ман 
ин дафтарҳоро варақ мезанам, 
навиштаҳоро такмил медиҳаму 
таҳрир мекунам. Шукр, имкон 
даст дод, ки ин корро худам ку-
нам, вагарна касе онро карда на-
метавонист. Феълан як қисмати 
хотирот омодаи нашр шуд ва ба 
наздикӣ таҳти унвони “Раҳовар-
ди зиндагӣ” ба нашр мерасад.

 Фољеаи тољикон

- Дар оғоз аз “Гардиши дев-
бод” суҳбат кардем. Ба андешаи 
ман ин роман дар эҷодиёти шумо 
гардиши калон ва дар адабиёти 
тоҷик падидаи нав аст: аз як зо-
вия нигаристан ба се марҳилаи 
пуртаззоди таърихи тоҷикон. 
Чаро маҳз ин фоҷеаҳо диққати 
шуморо ҷалб карданд?

- Ин асар гӯё ҷамъбасти як 
марҳилаи муҳими эҷодиёти 

ман аст. Ва он як навъ таҷриба 
низ мебошад. Чаро се марҳи-
лаи пуршӯр, ки дар 100 соли 
охир таърих ба тоҷикон “ҳа-
дя” кард, диққати маро ҷалб 
намуд? Зеро маҳз дар ҳамин се 
марҳила сарнавишти милла-
ти мо ҳал мешавад. Таззодҳои 
солҳои 20-ум сабаб шуданд, ки 
худшиносии миллии тоҷикон 
боло равад. Бо вуҷуди душво-
риҳо, фишорҳо ва кашма-
кашҳову қурбониҳо мо соҳи-
би як порча замин ва давлат 
шудем. Замони шӯравӣ гӯё 
аз ташвишҳо озод буд ва дар 
тинҷиву амонӣ умр ба сар бур-
дем. Вале яку якбора Иттиҳоди 
Шӯравӣ барҳам хӯрду давлати 
мо ба ҷанг печид ва марҳилаи 
дуввуми зиндагӣ оғоз ёфт. Ин 
марҳила комилан мухолифи 
зиндагии пешина буд: ҳам ав-
зои ҷомеа, ҳам авзои сиёсии 
кишвари мо ва ҳам тақдиру 
сарнавишти миллати мо. Ин 
фоҷеаи сангин буд, ки ба сари 
мо омад. Ман дар асарам кӯ-
шиш кардам, ки хатоҳои таъ-
рихии миллати тоҷикро таҳқиқ 
кунам. Чаро иштибоҳҳоямон 
барои мо дарс нашуданд? Ба 
ин суол посух ҷустам.

- Як бахши муҳими романи 
“Гардиши девбод” ба ҳаводи-
си ҷанги шаҳрвандии Тоҷики-
стон бахшида шудааст. Вале ба 
назар чунин мерасад, ки шумо 
дар ин бахш хеле эҳтиёткор 
ҳастед. Даҳшати воқеии ҷанги 
шаҳрвандиро ба ҳадди зарурӣ 
тасвир намекунед. Сабаб чист?

- Ман амдан ин корро кар-
дам. Даҳшати ҷанги шаҳрван-
дии тоҷикон ва бародаркушӣ 
ифтихороте надорад. Ман дар 

ин ҷанг қаҳрамонро намеби-
нам. Ба сари ҳамватан силоҳ 
рост кардан ба ҳеҷ ваҷҳ қаҳра-
монӣ надорад. Бинобар ин, 
ман кӯшиш кардам, ки бе та-
рафгирӣ, бе қаҳрамонтарошӣ 
ва бидуни тасвири ҷузъиёти 
қатлу куштор ҳадафамро баён 
созам. “Гардиши девбод” ҷан-
гнома нест. Ин асар ҷустуҷӯ ва 
таҳқиқ аст... Муроди ман ин 
аст, ки эҳтиёт шавем, худши-
нос бошем, ки дигар ин фоҷеа 
такрор нашавад.

Сензура ва адабиёт

- Агар “Гардиши девбод” ба-
рин асар дар замони Шӯравӣ 
таълиф мешуд, оё ба чопи он 
иҷозат медоданд?

- Ҳадафатонро фаҳмидам. 
Аз сонсур мепурсед. Дар за-
мони Шӯравӣ барои адаби-
ёту санъат чаҳорчӯба муайян 
буд. Вале дар ҳамон давр низ 
имкон дошт, ки ҳарфи зарурӣ 
гуфта шавад. Дар он давра низ 
асарҳои мондагор таълиф шу-
даанд. 

- Вале дар он даврон нашри 
бисёр асарҳо боз дошта шу-
данд...

- Бале. Чун дар Иттифоқи 
нависандагон кор мекардам, 
шоҳиди чандин муҳокимаҳо 
будам. Асарҳои Куҳзод, Сат-
тор Турсун ва Ҷумъа Одина 
мавриди баррасиҳои тезутунд 
қарор гирифта, нашрашон 
манъ шуда буд. Вале ин тала-
боти ҳамон замон буд. Дигар 
чорае надоштем.

- Умумун, ба сонсур чӣ на-
зар доред? Оё имрӯз низ сонсур 
ҳаст?

- Албатта, ба ҳайси як эҷод-
кор назари ман ба сонсур ман-
фӣ аст. Вале озодии комил ба 
адибони мо боли парвоз на-
бахшид. Чеҳраҳои нав, асарҳои 
дархӯри замон ба вуҷуд нао-
маданд. Дар даврони истиқлол 
ба ҷуз чанд адиби асил, чизҳои 
хому хатала зиёд шуданд. Ин, 
албатта, боиси нигаронист. 

- Сабаб чист?
- Бидуни шак, истиқлол 

барои рушди адабиёт замина 
фароҳам овард. Дар ин давра 
асарҳои ҷиддӣ пайдо шуданд. 
Вале ин асарҳо ба қалами 
онҳое тааллуқ доранд, ки дар 
охирҳои шӯравӣ аллакай ном 
бароварда буданд. Адибони ҷа-
вон, бахусус носирони насли 
нави мо камҳавсала ҳастанд. 
Имрӯз агар нигоҳ кунем, ҷа-
вонтарин нависандаи фаъоли 
мо синнаш аз 50 болост. Ду-се 
нафар ҷавонҳо ҳастанд, чизҳои 
хуб навиштанд, вале кам. Са-
баб дар он аст, ки дигар адаби-
ёт рӯзгори нависандаро таъмин 
намекунад... Ин мавзуъ бисёр 
ҷиддӣ аст. Бояд роҳи ҳал ҷуст, 
ки носирони ҷавон дилгарм 
шуда, ба кори эҷодӣ машғул 
шаванд. Зеро наср бисёр 
муҳим аст. Маҳз насри бадеӣ 
сарнавишти халқро инъикос ва 
инсонро аз ҳама ҷиҳат тарбия 
мекунад. Бубинед, миллатҳои 
бузург насри бузург доранд ва 
соҳибони насри бузург аз ҳар 
ҷиҳат тараққӣ кардаанд. Би-
нобар ин, ба вазъи феълӣ бета-
раф набояд буд. Мо ба ҳар навъ 
зиндагӣ кардем, то аз дастамон 
омад, эҷод намудем, шикоят 
надорем, вале дар фикри ҷа-
вонҳо бояд буд...

Мусоҳиб: 
Одил НОЗИР

Абдулҳамид Самад 5-уми 
августи соли 1947 дар деҳаи 
Шикоргаҳи ноҳияи Хова-
линг таваллуд шудааст. 
Дар рӯзномаи «Тоҷики-
стони Советӣ», маҷаллаи 
адабии «Садои Шарқ» ва 
моҳномаи «Фарҳанг» кор 
кардааст. Аз соли 1993 то 
соли 2015 муовини аввали 
раиси Иттифоқи нависан-
дагони Тоҷикистон буд. 
Муаллифи чанд қисса, 
аз ҷумла «Баъд аз сари 
падар», «Паррончакҳо», 
«Шохи чинор», «Аспи бо-
бом», «Пиёлаи шикаста», 
«Косаи давр» ва романи 
«Гардиши девбод» аст. Со-
ли 1990 барандаи Ҷоизаи 
давлатии ба номи Абӯаб-
дуллоҳи Рӯдакӣ шуд ва 
нуҳ сол баъдаш ба унвони 
Нависандаи халқии Тоҷи-
кистон сарафроз гардид.

Абдулҳамид Самад:

ОЗОДИИ КОМИЛ БА АДИБОНИ МО 
БОЛИ ПАРВОЗ НАБАХШИД

ШУКР, КИ ДАР ИН СИННУ СОЛ БАД НЕСТАМ. АЗ 
ПАРВАРДИГОР СИПОСГУЗОРАМ, КИ МАРО БА ИН 
СИННУ БА ИН РӮЗ РАСОНИД. ЗЕРО МАН ЯК УМР 
БО БЕМОРИҲО МУБОРИЗА БУРДАМ, ҶАРРОҲИҲОИ 
ЗИЁДЕРО ПУШТИ САР КАРДАМ.

«
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 ► 2-ҳуҷрагӣ, қабати 2, 
таъмиршуда, суроға: 
Зарафшон. Тел: 907-29-
49-49.

 ► 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, 905-10-27-3.

 ► Билети ҳарбии 
ҶТ0042363 аз 11.07 соли 
2019, ки онро 
Комиссариати ҳарбии 
ноҳияи Фирдавсӣ ба 
Табаров Абубакр 
Валиевич додааст, 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Ш и н о с н о м а и 
шаҳрвандӣ бо силсилаи 
А00218597-и гумшуда, 
ки онро ШВКД-и ноҳияи 
Фирдавсӣ 17.06 соли 
2015 ба Муминшоева 
Дилноза Шоинбековна 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Ш и н о с н о м а и 
шаҳрвандӣ бо силсилаи 
А03959618-и гумшуда, 
ки онро ШВКД-и ноҳияи 
Сино 10.12 соли 2021 ба 
Нажмудинов Акбаршо 
Мухабатович додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Аттестати хатми 
синфи нуҳуми Т-АТА 
№077710-и гумшуда, ки 
онро муассисаи 
таҳсилоти миёнаи 
умумии №52-и ноҳияи И. 
Сомонӣ 12.06 соли 2000 

ба Хасанов Дилшод 
Ерович додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Дафтари ҳавлидорӣ 
бо суроғаи шаҳри 
Душанбе, ноҳияи Сино, 
кӯчаи Испечак 152 ба 
номи Вахидова 
Меҳринисо Асатовна, 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шавад.

 ► Дипломи ИВ 
№974750 бо рақами 
қайди №2187-и гумшуда, 
ки онро ДДОТ ба номи С. 
Айнӣ (Шевченко) 18-уми 
июли соли 1982 ба 
Давлатмирова Сифатмо 
Давлатбековна додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Шаҳодатномаи ҳуқуқ 
ба мерос аз рӯи 
васиятнома таҳти 
феҳрести 4М-164 аз 
17.07 соли 2018, кори 
мероси 131/2019с, ки 
онро Идораи нотариалии 
давлатии ноҳияи И. 
Сомонии шаҳри Душабе 
ба номи Чураев Даврон 
Музафарович, бинои 
таҳти литери 1-1/б, ки 
дар шаҳри Душанбе, 
кӯчаи Айнӣ 128/1 тасдиқ 
шудааст, бинобар гум 
шудан, беэътибор 
дониста шавад.

 ► Шартномаи ҳадяи 
хонаи истиқоматӣ таҳти 
феҳрести 8Ш-4044 аз 
26.11.2018, ки онро 
Идораи нотариалии 
давлатии ноҳияи Сино 
бо суроғаи кӯчаи Шараф, 
хонаи №230 ба Хасанов 
Самандар Самадович 
додааст, бинобар гум 
шудан, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Шартномаи ҳадяи 
квартира таҳти феҳрести 

8Ш-460 аз 11.12 соли 
2010, ки онро Идораи 
нотариалии давлатии 
ноҳияи Синои шаҳри 
Душанбе бо суроғаи 
кӯчаи Шамсӣ, хонаи 30, 
ҳуҷраи 20 ба Максим 
Сергей Борисович 
додааст, бинобар гум 
шудан, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Шартномаи хариду 
фурӯши квартира таҳти 
феҳрести 8Ш-1274 аз 
13.04 соли 2019, ки 
онро Идораи 
нотариалии давлатии 
ноҳияи Синои шаҳри 
Душанбе бо суроғаи 
кӯчаи Б. Ғафуров, бинои 
34/2, ҳуҷраи 144 ба 
Бурих Людмила 
Генадевна додааст, 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Аттестати хатми 
синфи даҳуми БП 
№586375-и гумшуда, ки 
онро муассисаи 
таҳсилоти миёнаи 
умумии №2-и шаҳри 
Норак соли 1979 ба  
Ғафуров Наъим 
Раҳимович додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Шиносномаи техникӣ 
аз 06. соли 2003, бо 
суроғаи шаҳри Душанбе, 
ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи 
Кутузов 43 ба номи 
Рахимова Нигор 
Саидовна бинобар гум 
шудан, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Аппарати гумшудаи 
касса, ки онро Нозироти 
андози ноҳияи 
Шоҳмансур соли 2014 ба 
Ҷураев Файзали 
Абдуқодирович додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Аттестати хатми 
синфи нуҳуми АБ 
№102676-и гумшуда, ки 
онро муасссиаи 
таҳсилоти миёнаи 
умумии №6-и ба номи Н. 
К. Крупская соли 2002 ба 
Пиракова Заррина 
Мираҳмадовна додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ►

 ► Патенти соҳибкори 
инфиродӣ ба номи 
Неъматов Рахимжон 
Авганович, РЯМ: 
3330004783, РМА: 
335035419, бинобар гум 
шудан, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Созишнома дар 
бораи гузашт кардани 
ҳуқуқи талабот таҳти 
феҳрести №1/5Н/2022-

1/832, ки онро 31-уми 
декабри соли 2022 
нотариуси давлатии 
Саридораи нотариалии 
давлатии ҶТ бо суроғаи 
шаҳри Душанбе, ноҳияи 
Шоҳмансур, кӯчаи С. 
Айнӣ 65 ба шаҳрванд 
Шукурова Дилноза 
Маҳмадовна додааст, 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Шартномаи ҳадяи 
ҳиссаи хонаи истиқоматӣ 
таҳти феҳрести 8Ш-2098 
аз 26.06 соли 2018, ки 
онро Идораи нотариалии 
давлатии ноҳияи Сино 
бо суроғаи кӯчаи 
Аргувон, хонаи №25/1 ба 
Назаров Дилшод 
Иддиевич додааст, 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Билети ҳарбии ҶТ 
№000630-и гумшуда, ки 
онро Комиссариати 
ҳарбии ноҳияи Фирдавсӣ 
соли 2014 ба Шодмонов 
Джавоҳир Фаридунович 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Патенти соҳибкори 
инфиродӣ ба номи 
Камилов Исроилҷон 
Сотиболдиевич, санаи 

бақайдгирӣ 05.01 соли 
2012, РЯМ: 3430017800, 
РМА: 345087175, ки онро 
Нозироти андози ноҳияи 
Кӯшониён додааст, 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шавад.

 ► Шартномаи хариду 
фурӯш бо реестри 
№236-и гумшуда, ки 
онро Идораи сеюми 
нотариалии давлатии 
шаҳри Душанбе 6-уми 
августи соли 1970 бо 
суроғаи шаҳри 
Душанбе, ноҳияи И. 
Сомонӣ, кӯчаи Ф. 
Шаҳобов 271 (собиқ 
Озодии Занон) ба 
Усманов Султанкул 
додааст, беэътибор 
дониста шавад.

 ► Ш и н о с н о м а и 
шаҳрвандӣ бо силсилаи 
А8324686-и гумшуда, ки 
онро ШВКД-1 дар ноҳияи 
Сино 3-юми октябри 
соли 2014 ба Бобоева 
Роҳила Ҷӯрабоевна 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Аттестати хатми 
синфи ёздаҳуми Т-АТУ 
№0495739-и гумшуда, ки 
онро муассисаи 
таҳсилоти миёнаи 
умумии №67-и ноҳияи 

Рӯдакӣ 16-уми июли 
соли 2018 ба Гадоев 
Аҳмаджон Хуршедович 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Аттестати хатми 
синфи ёздаҳуми Т-АТУ 
№1071025-и гумшуда, ки 
онро муассиаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №4-и 
ноҳияи И. Сомонӣ соли 
2022 ба Маҳмадов 
М у ҳ а м м а д ҷ о н 
Давлятович додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Шиносномаи техникӣ 
бо суроғаи шаҳри 
Душанбе, ноҳияи 
Фирдавсӣ, кӯчаи Н. 
Қарабоев 200/2, хонаи 
224 ба номи Холов 
Маҳмад Назарович, 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Замимаи дипломи 
ДТК №0120826 бо 
рақами қайди №43-и 
гумшуда, ки онро 
Коллеҷи омӯзгории ба 
номи Х. Махсумоваи 
ДДОТ ба номи С. Айнӣ 
соли 2016 ба Давлатова 
Ф а р а н г и с 
Абдуҷалиловна додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

БАРЊАМ МЕХЎРАД

ФУРӮШИ ХОНА

МЕХАРЕМ

ЭЪТИБОР НАДОРАД

ЉАВОБИ СКАНВОРДИ №31
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Нимаи аввали ҳафта бароятон 
лаҳзаҳои зиёди нишотовар ва амалӣ 
шудани орзуҳоятонро тақдим меку-
над. Агар дӯстдошта дошта бошед, бо 
изҳори муҳаббат ва таърифу тав-
сиф хотирашро шод гардонеду бар 
ивазаш чизе талаб накунед. 

Дар ин ҳафта вақти бештари 
худро дар суҳбати дӯстону ши-
носҳоятон мегузаронед. Нимаи ав-
вали ҳафта нақшаи корҳои оянда-
атонро тартиб диҳед. Ҳар қадаре 
нақшаатон муфассал тарҳрезӣ 
шуда бошад, ҳамон андоза зудтар 
амалӣ мегардад. 

Дар ин ҳафта аз ҳолати яъсу 
ноумедӣ бо кумаки дӯстонатон 
баромада метавонед. Аз тамоми 
имкониятҳои дилхушӣ кардан 
истифода бурда, аз нерӯи манфӣ 
раҳоӣ меёбеду қувват мегиред. Им-
кони зиёд кардани даромади пули-
ро пайдо мекунед. Барои сафару са-
ёҳат ҳафтаи мусоид аст. 

Бо тамоми ҳастӣ барои раси-
дан ба мақсадҳои худ майл меку-
нед. Аз рӯзи душанбе сар карда, то 
рӯзи панҷшанбе барор ҳамсафари 
шумо мегардад. Ҳафтаи хубест 
барои табобати бемориҳои муз-
мин бо истифода аз таҷҳизоти 
навини тиббӣ. 

Дар ин ҳафта дар бораи ҳама 
чиз маълумот ба даст овардан ме-
хоҳед. Агар қаблан баъзе ҳодисаҳоро 
аз мадди назар дур месохтед, айни 
замон ин камбудиро рафъ кардан 
мехоҳед. Вақти бештари худро бо 
хешовандону ҳамсояҳо гузаронида, 
аз навигариҳо бохабар мегардед. 

Диққати худро ба мушкилоте 
равона созед, ки солҳои зиёд оро-
миятонро халалдор месохтанд. 
Ба дастгирии ҳамкорону дӯстон 
умед баста, муваффақ мегардед. 
Ҳафта барои саёҳату истироҳат 
мусоид аст. Нимаи дуюми ҳафта 
дар касбу коратон душворӣ сар 
мезанад.

Дар ин ҳафта диққати худро ба-
рои рафъ кардани мушкилоти мо-
лиявӣ равона созед. Бо корчаллонӣ 
ва меҳнатдӯстӣ аз уҳдаи корҳое ме-
бароед, ки қаблан ҳафтаҳо зӯратон 
намерасид. Баъзе нақшаҳои худро, ки 
барояшон пул ҷамъ мекардед, ҷомаи 
амал мепӯшонед. 

Дар ин ҳафта хавфи фиреб хӯр-
данатон вуҷуд дорад, бинобар ин, дар 
бозор бисёр гаштанро маслиҳат 
намедиҳем. Пули бо хуни ҷигар кор 
кардаи шумо метавонад ба осонӣ 
луқмаи дузд ё ҳанноте бигардад. Дар 
ҷодаи меҳру муҳаббат каме нофаҳ-
миҳо пеш меоянд.

Дар ин ҳафта бо мушкилоти 
шахсии худ машғул шуданро тав-
сия медиҳем. Имкониятҳои зиёде 
барои пешравиҳои касбу коратон 
пайдо мешаванд. Асадҳои муҷар-
рад муҳаббати умрашонро пайдо 
намуда, нафарони оиладор ба ҳам-
дигарфаҳмӣ меоянд. 

Бархе аз далвҳо фикр мекунанд, 
ки дар зиндагияшон давраи ноко-
миҳо оғоз ёфтааст, зеро мушкилӣ 
ва бесарусомониҳои зиёде ин ҳаф-
та эшонро домангир хоҳанд гашт. 
Аз ҳад зиёд асабӣ нашавед, вагарна 
бемор шуданатон аз эҳтимол дур 
нест. 

Вақти бештари худро дар танҳоӣ 
ва оромӣ гузаронед. Ҳар мушкилеро, 
ки сари роҳатон пайдо мешавад, 
мунтазам рафъ кардан гиред. Дар 
муносибатҳои ошиқона барор ҳамса-
фари шумо мегардад. Муҳаббататон 
нисбати нафаре, ки ба наздикӣ шинос 
шудаед, зиёд мегардад.

Ба ҳодисаҳои ғайриоддӣ ва но-
гаҳонӣ тайёр бошед, ин ҳафта чар-
хофалаки зиндагиятон басо тез гар-
диш намуда, навигариҳои зиёде рух 
медиҳанд. Ҳутҳои мансабдор нимаи 
дуюми ҳафта метавонанд шартно-
маҳои муфид банданд. 

Ҳамал Мизон

Cавр
Ақраб

Ҷавзо Қавс

Саратон
Ҷаддӣ

Асад

Далв

Ҳут
Сумбула

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

Ҷавонмарди 45-сола ҳастам, ва-
ле вақтҳои охир дучори мушкиле 
ҳастам, ки гуфтанаш ҳам бароям 
душвор аст. Чун хонандаи доимии 
“Тоҷикистон”, махсусан саҳифаи 
“Канзи шифо” ҳастам, хостам та-
риқи ҳамин саҳифа роҳи ҳал ҷӯям. 
Ростӣ, вақтҳои охир дар ҳамхобагӣ 
мушкил дорам.

РАУФ, шаҳри 
Душанбе

Ба ин суол уро-
лог-андрологи 
шинохта Ҷам-
шед Ризоев чу-
нин посух дод:

- Берабтӣ ё ноҷурии ҳаёти маҳра-
мона, ки оқибатҳои нохуш ба бор 
меорад, ҳатман табобатро тақозо ме-
кунад. Дар баъзе мавридҳо барои муъ-
тадил гардонидани ҳаёти маҳрамона 
машварат бо мутахассиси бемориҳои 
ҷимоӣ (сексопатолог) басанда аст. 
Ҳангоми ба миён омадани ихтилоли 
таносулӣ сари вақт ба духтур муроҷи-
ат намудан лозим аст, чунки бисёр 
ноҷуриҳои ҷинсӣ шакли мураккаб ва 
музмин мегиранд ва табобати онҳо 
басо душвор мегардад. Мутаассифо-
на, аксаран мардҳо аз шарми ботил 
ба назди пизишк нарафта, маслиҳати 
ошноҳои худро авлотар медонанд ва 
он тоифа ҳам ба ҷону дил аз «таҷри-
ба»-и хеш тавсияҳо медиҳанд, вале 
намедонанд, ки дар соҳаи таносул 

ягон илоҷ ё тавсияи умумӣ вуҷуд 
надорад. Бинобар ин, дар сурати 
номуътадил гардидани ҳаёти ҷинсӣ, 
ки ба синну сол вобаста набошад, ба 
пизишки бемориҳои ҷимоӣ ва ё дух-
тури дигар ихтисос (психоневролог, 
уролог, андролог ва ғайра), ки чунин 
беморонро қабул мекунад, муроҷиат 
намудан лозим аст. 

Дар муддати кӯтоҳ анҷом додани 
алоқаи ҷинсӣ сабабҳои зиёд дорад: 

1. Асабонӣ (дар ҳолате, ки ташвиш 
зиёд аст).

 2. Психо-эмотсионалӣ (пайдо шуда-
ни тарс дар бадан). 

3. Одатӣ (аз ибтидо ҳамин гуна бу-
дан). 

4. Нейрофизиологӣ (мондашавии зи-
ёд). 

5. Гормони пролактин (агар ин гор-
мон зиёд шавад). 

6. Дорои бемориҳои шамолхӯрӣ (про-
статит, уретрит). 

Агар шахси бемор дар худ чунин 
ҳолатҳоро эҳсос кард, бояд ҳатман 
ба уролог-андролог муроҷиат намояд 
(ҳеҷ гоҳ аз дӯст ва ё рафиқи худ тавсия 
напурсад, ки ин кор ба зарари худи 
бемор хоҳад буд). Аз ташхис гузарад 
ва сабаби бемориро муайян намояд. 
Агар мард дорои бемориҳои простатит 
ва уретрит бошад, ба ин мушкилӣ рӯ 
ба рӯ шуданаш мумкин аст. 

Бояд гуфт, ки шахси бемор набояд 
аз дорувориҳои баландкунандаи рағ-
бати ҷинсӣ  барои ҳамхобагӣ бе тавси-
яи духтур истеъмол намояд, чунки ин 
гуна ҳабҳо ба саломатии мард зарари 
ҷиддӣ мерасонанд.  

ЧАРО МАРД ЧАРО МАРД 
ДАР БИСТАРДАР БИСТАР

 ЌОНЕЪ  ЌОНЕЪ 
НАМЕШАВАД?НАМЕШАВАД?

Зарарнок будани сигоркашӣ ба са-
ломатии инсон ҳақиқати бебаҳс аст. 
Ҳоло доир ба фоидаи даст кашидан аз 
ин одати бад чанд далел манзур ме-
кунем, то охирин шубҳаи сигоркашҳо 
рафъ гардад ва онҳо дар фикри барқа-
рорсозии саломатии хеш шаванд. 

1. Нахустин дигаргунӣ аз қатъи си-
горкашӣ аллакай пас аз 20 дақиқа ба 
амал меояд: гардиши хун беҳтар гашта, 
ҳассосияти ангуштони дасту по зиёд 
мешавад.

2. Баъди 8 соат миқдори оксиди кар-
бон коҳиш меёбад, яъне дараҷаи окси-

ген дар хуни шумо аз нав ба эътидол 
меояд. 

3. Пас аз ду рӯзи сигор накашидан 
организм аз никотин тоза мешавад. Дар 
баробари ин, эҳтиёт бояд шуд, ки бо 
пурра аз организм баромадани никотин 
хоҳиши сигоркашӣ меафзояд.

4. Баъд аз ду рӯзи тарки сигор ретсеп-
торҳои таъм боз муътадил кор хоҳанд 
кард.

5. Бо гузашти ду рӯз шумо бӯйро хуб-
тар ҳис мекунед. Акнун нияти аз баҳри 
одати бад баромадан ва аз бӯи фора-
ми садбарг ҳаловат бурданро авлотар 
меҳисобед.

ЧАНД ДАЛЕЛ ЧАНД ДАЛЕЛ 
БАРОИ ТАРКИ БАРОИ ТАРКИ 
СИГОРКАШӢ СИГОРКАШӢ 
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221-00-84Тел:

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

10-УМИ АВГУСТ
РАЊМОН ОДИНА (1962), 60-солагии зодрўзи нависанда.
САЙИДАЊМАДИ ЊАСАН (1952), 70-солагии зодрўзи 

нависанда, Журналисти хизматнишондодаи Тољикистон.
МИРЗОАЛЇ ШЕРАЛИЕВ (1952), 70-солагии зодрўзи 

Нависандаи халќии Тољикистон.
КОМИЛ МУСОФИРОВ (1937), 90-солагии зодрўзи 

забоншинос, олими соњаи филология.
ЗУБАЙДУЛЛО ЗУБАЙДОВ (1957), 65-солагии зодрўзи 

олими соњаи сиёсатшиносї.
САЙМУРОД РАЊИМОВ (1942), 80-солагии зодрўзи 

журналист, Корманди шоистаи Тољикистон.
НОСИР ЊАСАНОВ (1937), 85-солагии зодрўзи актёри 

театр ва кино, Њунарпешаи шоистаи Тољикистон.
БЎСТОН ШАКУРЇ (1952-1999), 70-солагии зодрўзи 

журналист, Корманди шоистаи Тољикистон.
МИРЗОЉОН ЮСУФОВ (1952), 70-солагии зодрўзи 

журналист, муњаќќиќ.

11-УМИ АВГУСТ
АСКАРАЛЇ МИРЗОЕВ (1922-1987), 100-солагии зодрўзи 

пахтакор, Ќањрамони Мењнати Сотсиалистї.
ДАВЛАТ НАБОТОВ (1937-2014), 85-солагии зодрўзи 

олими соњаи математика.

12-УМИ АВГУСТ
ЛАРИСА ДИМЕДЧИК (1927), 95-солагии зодрўзи 

мутарљим, доктори илмњои филологї, профессор.
НУРИДДИН ЌАЮМОВ (1937), 85-солагии зодрўзи 

доктори илми иќтисодї, профессор, академик, арбоби 
шоистаи илм ва техникаи Љумњурии Тољикистон.

ШАРИФЉОН РЎЗИЕВ (1952-2009), 70-солагии зодрўзи 
доктори илмњои педагогї, профессор.

РАФТОРЉОН ИЗАТУЛЛОЕВ (1947), 75-солагии зодрўзи 
олими соњаи педагогика.

МУЊАММАДЛАТИФ КАРИМЗОДА (1947), 75-солагии 
зодрўзи нависанда.

13-УМИ АВГУСТ
ЉУРАБОЙ ОХУНОВ (1932), 90-солагии зодрўзи бастакор, 

Ходими хизматнишондодаи фарњанги Тољикистон.
МУНАВАРА ЊАКИМОВА (1947), 75-солагии зодрўзи 

олими соњаи забон.
НУРУЛЛО ЊАСАНОВ (1952), 70-солагии зодрўзи 

журналист.

14-УМИ АВГУСТ
СОЛЕЊОВ ДИЛШОД (1972), 50-солагии зодрўзи доктори 

илми тиб, Корманди шоистаи Тољикистон.
САТТОР РАЊИМОВ (1922-1972), 100-солагии зодрўзи 

доктори илми тиб, профессор.
Саидќосими Ќиёмпур (1957), 65-солагии зодрўзи 

журналист.

15-УМИ АВГУСТ
САЪДУЛЛО МИРЗОЕВ (1967), 55-солагии зодрўзи 

барномасоз, олими соњаи физика ва математика.
ЊАБИБУЛЛО НАЗАРОВ (1907-1978), 115-солагии зодрўзи 

ходими давлатї, нависанда, Арбоби фарњангу маданияти 
Тољикистон.

ШАРИФЉОН ЗОЊИДОВ (1927-2004), 95-солагии зодрўзи 
журналист, Корманди шоистаи маданияти Тољикистон.

АМОНКЕЛДЇ КАМОЛОВ (1942), 80-солагии зодрўзи 
олими соњаи кишоварзї.

САИДБУХОРЇ МАЉИДОВ (1952-2014), 70-солагии 
зодрўзи арбоби фарњангї, Корманди шоистаи маданияти 
Тољикистон.

Яњё Исоев (1927-2009), 95-солагии зодрўзи олими соњаи 
филология, адабиётшинос.

16-УМИ АВГУСТ
Игор Андреанов (1927), 95-солагии зодрўзи олими соњаи 

иќтисодї, Корманди шоистаи Тољикистон.
Зулфира Асанова (1947), 75-солагии зодрўзи раќќоса, 

Њунарпешаи хизматнишондодаи Тољикистон.

 Тањияи С. ГУЛОВ, Н. БАЊРУЛЛО,
кормандони Китобхонаи 

миллии Тољикистон

Тақвими

ТОЉИКИСТОН

14 ЗИКРИ ХАЙР

Шаби 8-уми август қалби жур-
налисти шинохта Аслиддин До-
стиев аз тапидан бозмонд. Ӯ 64 
сол дошт ва бештар бо нашри 
мақолаҳои интиқодиаш дар мат-
буот шинохта мешуд.

Аслиддин Достиев, ки аз мин-
тақаи Кӯлоб солҳо барои нашри-
яҳои кишвар матлаб менавишт, бо 
ҷасорати хосаш фарқ мекард.

Аҳмади Иброҳим, журналисти 
варзида ва аз дӯстони Аслиддин 
Достиев мегӯяд, ки матлабҳои ӯ 
ҳамеша нишонрас буданд.

Силсиламатлабҳои ӯ бо номи 
"Водии марг" мақомоти дахлдорро 
водор кард, то гирифтории соки-
нони даҳҳо деҳаи ноҳияи Восеъ ва 
Ҳамадонӣ ба бемории силро ҷиддӣ 
бигирад. Қабл аз иншои силсила-
мақолаҳо ӯ ба хонаҳое сар зада буд, 
ки ҳама бар асари гирифторӣ ба 
сил фавтида, манзилҳои зист ко-
милан холӣ монда буданд. Ӯ омо-
реро аз фавти сокинон аз бемории 
сил нашр карда буд, ки комилан 
аз омори расмӣ фарқ мекард ва 
дурӯғгӯии мансабдорони маҳал-
лиро ошкор мекард. 

Аҳмади Иброҳим мегӯяд, ки ман-
сабдорони маҳаллӣ гирифтории 
саросарии сокинон ба бемориро 
пинҳон медоштанд ва навиштан дар 
бораи онро "беобрӯгӣ" барои маҳал 
медонистанд, вале Аслиддин До-
стиев ин қолабро шикаст. 

Ӯ мутмаин аст, ки пас аз мат-
лабҳои Достиев ҳукумат мубориза 
бо бемории сил дар ин минтақаро 
ҷиддӣ гирифт ва вазъ беҳтар шуд.

Матлабҳои дигари ӯ дар бораи 

пойгоҳи низомии Русия дар Кӯлоб 
ва беэҳтиромии масъулони ин 
пойгоҳ нисбат ба ҳукумати маҳалу 
сокинон сарусадо ба по карда буд.

"Хеле ҷасурона менавишт. 
Мақолаҳояш дар бораи пойгоҳи 
Русия русҳоро маҷбур карда буд, 
ки қонунҳои Тоҷикистонро риоя 
кунанд, андозе, ки аз обу барқ ба 
ҳукумат намесупориданд, бису-
поранд. Масъулони пойгоҳи ни-
зомии русҳо дар пайи танқидҳои 
ӯ роҳи сарбозонашонро гириф-
танд, ки шабона маст тирандозӣ 
ба шаҳр мебаромаданд ва авбошӣ 
мекарданд. Борҳо бо генералҳои 
рус дар Кӯлоб баҳс карда буд, ки 
роҳи афсарону сарбозонашонро 
бигиранд, то мардуми маҳалро 
азият надиҳанд. Барои ӯ сензура 
набуд",- мегӯяд Аҳмади Иброҳим.

Барнои Бекматзод, хабарниго-
ри маҳаллӣ мегӯяд, ки Аслиддин 
Достиев барои даҳҳо хабарнигори 
ҷавон роҳнамо ва пуштибон буд. 
"Ягон мансабдор ҷуръат надошт, 

ки хабарнигоронро фишор орад. 
Ӯро, ки мо Бобои Эшон мегуфтем, 
ҳар вақт ҳозир буд, ки ҳимоя ку-
над. Ёд дорам, мансабдоре, ки 
мехост ба рӯзноманигори ҷавон 
фишор орад, бо як гапи ӯ аз ин 
кор даст кашид. Ӯ хеле бовиқор 
гуфт, ки "сағераи моро нарас, ки 
ором намешинем". Ӯ чанд кам-
будии ҷиддии мансабдорро ба за-
бон овард ва гуфт, ки пеш аз ҷазо 
додани хабарнигор худатро ислоҳ 
кун. Ҷиддияти ӯ барои мансабдо-
рон ошно буд, аз ин рӯ, дигар коре 
намегирифтанд,"- меафзояд ӯ.

Бояд гуфт, ки соли 2005 мақо-
лаҳои Аслиддин Достиев ҳамчун 
беҳтарин намунаи ҷасорати жур-
налистӣ дар китоби “Ҷасорати 
журналист” нашр шуданд.

Аҳли эҷоди ҳафтаномаи 
“Тоҷикистон” ва сомонаи Pressa.
tj аз даргузашти ҳамкасби худ ан-
дуҳгин буда, ба пайвандони эшон 
ҳамдардии амиқ баён мекунанд.

ЖУРНАЛИСТИ ЌОЛАБШИКАН
Аслиддин Достиев дар синни 64-солагӣ моро тарк кард 

Қалби яке аз саромадони шеъ-
ри форсӣ ва аз шоирони бузурги 
Эрон Амир Ҳушанги Ибтиҳоҷ аз 
тапиш монд.

Ҳушанг Ибтиҳоҷ соли 1928 дар 
шаҳристони Рашт (дар шимоли 
Эрон) чашм ба ҷаҳон кушод ва пас 
аз он, ки таҳсилоти худро дар он 
шаҳр ба поён расонид, ҳамроҳи 
хонаводааш ба Теҳрон меравад. Ӯ 
бо тахаллуси Соя ба эҷод пардох-
та буд ва ашъори ӯ дар маҷмӯаҳои 

«Нахустин нағмаҳо», «Сароб», 
«Сиёҳмашқ», «Шабгир», «Замин», 
«Чанд барг аз ялдо», «Сиёҳмашқи 
1, 2, 3», «Ойина дар ойина», «Ёд-
гори сарви хун», «Девони ашъор» 
гирд оварда шуда, аз беҳтарин на-
мунаҳои барҷастаи шеъри муоси-
ри форсист. Ӯ 94 сол дошт.

Ӯ гуфта буд: “Замоне буд, ки 
ман ҳанӯз душману дӯсти худро 
нашинохта будам, ҳанӯз ошиқи 
бузургамро наёфта будам, бо ди-
гарон месӯхтам, аммо шеъри ман 

сароб буд ва дар поёни он рӯзгор 
навиштам: ба ҳангоме ки хурӯши 
хашму фарёди дард дар пардаи 
дили ту меовезад, ман барои ди-
лам, барои ишқи беморам овоз 
хондаам, ҳангоме, ки чеҳраҳои 
зарду шикастаи ҳаммеҳанони 
ман бо ашку хун оғӯшта меша-
вад, ман барои гулҳои ёс, барои 
шабҳои маҳтобӣ, барои хобҳо ва 
руъёҳои худ шеър сурудаам. Шеъ-
ри ман ҳамчун нолаи шаб овози 
андуҳу парешонӣ ва шикаст шу-
дааст ва ман дигар намехоҳам, ки 
чунин бошад. Ман овози хешро 
дар ин дили танг сар хоҳам дод ва 
ин орзуро, ки саргузашти ранҷу 
разми пуршукуҳи инсонҳост, аз 
миёни ҳисорҳои вайрони шаби 
хунолуд ба гӯши дуртарин сито-
раи бедори осмон хоҳам расонд ва 
чунин кардам”.

Ӯ дар қатори ғазалсароёни 
бузурги муосири Эрон ҳамчун 
Шаҳриёр, Имоди Хуросонӣ ва 
Симини беҳбаҳонӣ қарор меги-
рад, ки бо навоварии худ дар бай-
ни форсизабонони олам мақоми 
хосаеро пайдо намудаанд. Дар 
Тоҷикистон низ ӯ хонандагони 
зиёд дорад.

ДАРГУЗАШТИ ЊУШАНГИ ИБТИЊОЉ -
ЯКЕ АЗ САРОМАДОНИ ШЕЪРИ ФОРСӢ
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ЉУДО

МУСОБИЌАЊО 
ДАР ЌУНИЯИ 

ТУРКИЯ ОЃОЗ 
ШУДАНД

Маросими ифтитоҳи Бо-
зиҳои ҳамбастагии исломӣ 
дар варзишгоҳи шаҳри 
Қунияи Туркия (Konya 
Metropolitan Municipality 
Stadium) 9-уми август бар-
гузор шуд, ки Раҳмонҷон 
Маҳмадбеков (куштии 
озод) ва Муниса Ойматова 
(таэквандо) парчамбардо-
ри ҳайати олимпии Тоҷики-
стон буданд.

Дар маросими ифтитоҳи 
Бозиҳои 5-уми ҳамбастагии 
исломӣ президенти Туркия 
Раҷаб Тайиб Эрдуғон, пре-
зиденти Озарбойҷон Илҳом 
Алиев, сарвазири Албания 
Эди Рама, сарвазири Алҷа-
зоир Айман ибни Абдураҳ-
мон, сарвазири Фаластин 
Муҳаммад Штийе ширкат 
карданд.

Дар Бозиҳо, ки то 18-
уми август идома меёбад, 
беш аз 4000 варзишгар аз 
56 кишвари узви Федерат-
сияи варзишии ҳамбастагии 
исломӣ ширкат доранд. Аз 
Тоҷикистон 65 нафар (48 
варзишгар) ба Қуния сафар-
бар гардидаанд.

Дар асоси барнома бо-
зиҳо 5-уми август бо мусо-
биқаи дучархаронӣ дар трек 
оғоз гардид. Варзишгарони 
мо 7-уми август дар тенниси 
рўи миз сабқатро оғоз кар-
данд. Афзалхон Маҳмудов 
дар даври интихобии ин-
фиродӣ нахуст бар намоян-
даи Бангладеш Моҳутасин 
Аҳмад Ридой бо ҳисоби 3:2 
пирўз шуд, вале дар бозии 
дуюмаш аз Иброҳим Ди-
ав (Сенегал) бо ҳисоби 1:3 
мағлуб гардид. Убайдулло 
Султонов дар бозии авва-
лаш аз Алӣ Алхадравӣ (Ара-
бистони Саудӣ) бо ҳисоби 
1:3 ва Динара Исмоилова 
аз Шимо Сафоӣ (Эрон) бо 
ҳисоби 1:3 шикаст хӯрданд.

Бо иштироки варзишга-
рони тоҷик 8-12-уми август 
мусобиқаи варзиши сабук, 
9-12-уми август таэквандо, 
10-13-уми август куштӣ, 11-
15-уми август вазнбардорӣ, 
13-15-уми август тенниси 
рўи миз, миёни варзишга-
рони имконияташон маҳ-
дуд 15-18-уми август ка-
монварӣ, 15-17-уми август 
ҷудо ва 17-18-уми август 
каратэ-до ба нақша гириф-
та шудааст.

ЧЕМПИОНАТИ ЉАЊОН ЉОМИ ТОЉИКИСТОН 

БАДМИНТОН 

Аз 4 то 7-уми август дар 
шаҳри Нур-Султони Қазоқи-
стон Чемпионати ҷудои Осиё 
баргузор шуд, ки дар он 9 
паҳлавони Тоҷикистон шир-
кат карданд ва се тани онҳо 
медал ба даст оварданд.

Дар чемпионат 168 вар-
зишгар (97 мард, 71 зан) аз 17 
кишвари қора ширкат кар-
данд. Тоҷикистонро Муҳаммад 
Маҳмадизода (-60 кг), Шаҳбоз 
Саидаброров (-66 кг), Беҳрӯз 
Хоҷазода (-73 кг), Сомон Маҳ-
мадбеков (-81 кг), Шодмон 
Ризоев (-81 кг), Комроншоҳ 
Устопириён (-90 кг), Ҷаҳонгир 
Маҷидов (-90 кг), Абубакри 
Акобир (-100 кг), Темур Раҳи-
мов (+100 кг) намояндагӣ кар-
данд, ки ба кишвар ду нишони 
нуқра, як биринҷӣ оварданд.

Нишонҳои нуқраро Шод-
мон Ризоев ва Темур Раҳимов 
ба даст оварданд. Шодмон дар 
вазни -81 кг дар ҳаштякфинал 
Чуанг Шанг Чин аз Тайбэи 
Чин, дар чорякфинал Влада-
мир Золоев ва дар нимфинал 
Асад Масабировро, ки ҳарду аз 

Қирғизистонанд, мағлуб кард, 
вале дар финал аз намояндаи 
Ҷопон Такеши Сасаки шикаст 
хӯрд.

Темур дар вазни +100 кг дар 
даври ҳаштякниҳоӣ озод буд ва 
дар даври чорякфинал бар на-
мояндаи Ӯзбекистон Бекмурод 
Олтибоев ва дар даври нимфи-
нал бар варзишгари дигари Ӯз-
бекистон Шоҳрух Бахтиёров 
ғолиб шуд. Дар финал Темур 

низ бо варзишгари ҷопонӣ Ко-
коро Кагуера сабқат кард. Дар 
вақти асосии ин рақобат Те-
мур нисбат ба рақиб бартарият 
дошт, лек дар вақти иловагӣ 
Кокоро як вазари кор кард ва 
ғолиб шуд.

Медали биринҷиро Сомон 
Маҳмадбеков дар вазни -81 кг 
ба даст овард. Барои Сомон ин 
аввалин дастовард дар вазни 
-81 кг мебошад. Аз ин пеш ў 

дар вазни -73 кг ба майдон ме-
омад.

Сомон Маҳмадбеков дар 
даври 1/8-ниҳоӣ бар Рамазон 
Аллабердиеви ӯзбекистонӣ 
дастболо шуда, дар даври чо-
рякниҳоӣ аз Такеши Сасакии 
ҷопонӣ ноком гардид. Ў сипас 
дар даври тасаллобахш ҷудо-
кори муғул Эрденбайар Бат-
зайарро аз сари роҳ бардошт 
ва дар қувваозмоӣ барои ме-
дали биринҷӣ бар намояндаи 
Қирғизистон Асад Масабиров 
пирўз шуд.

Комроншоҳи Устопириён 
(-90 кг), Абубакри Акобир 
(-100 кг), Беҳрўз Хоҷазода 
(-73 кг) мавқеи 5-ум ва Шаҳбоз 
Саидаброров (-66 кг) мавқеи 
7-умро ишғол карданд.

Дар ҳисоби даставӣ Тоҷики-
стон бо 2 медали нуқра, 1 ме-
дали биринҷӣ, 3 ҷойи панҷум 
ва як ҷойи ҳафтум дар ҷойи 
8-ум мавқеъ гирифт. Се ҷойи 
аввалро Ҷопон (9-3-0), Муғу-
листон (2-0-5) ва Ӯзбекистон 
(1-2-6) сазовор гардиданд.

СЕ МЕДАЛИ ВАРЗИШГАРОНИ ТОЉИК
 АЗ ЧЕМПИОНАТИ ОСИЁ

ПАЊЛАВОНОНИ ЉАВОНИ ТОЉИК 
БА ЭКВАДОР МЕРАВАНД

ДАСТАЊОИ ДАВРИ ЧОРЯКНИЊОӢ 
МАЪЛУМ ШУДАНД

ЧЕМПИОНАТИ МИНТАЌАВИИ 
ОСИЁИ МАРКАЗӢ ДАР 
ТОЉИКИСТОН

Аз 10 то 13-уми август дар 
шаҳри Гуаякили Эквадор 
Чемпионати ҷаҳонии ҷудо 
миёни ҷавонон баргузор 
мешавад, ки дар он намоян-
даҳои Тоҷикистон низ ширкат 
мекунанд.

Дар чемпионат 389 варзиш-
гар (218 писар, 171 духтар) аз 
65 кишвар сабти ном шудаанд. 
Тоҷикистонро 6 варзишгар 
миёни писарон намояндагӣ 
мекунанд, ки инҳо Нуралӣ 
Эмомалӣ (-66 кг), Масъуди 
Аҳмадзод (-73 кг), Суннатул-
ло Лоиқов (-81 кг), Муҳам-
мадҷон Абдуҷалилов (-81 кг), 
Эмомризо Анварзода (-100 кг) 
ва Мансур Раҳмон (+100 кг) 

ҳастанд. Абубакр Шеров, ки 
бояд дар вазни -66 кг ширкат 
мекард, бо далели мушкили 
раводиди транзитӣ ба Эквадор 
сафар карда наметавонад.

Дар асоси барнома рў-
зи аввал, 10-уми август Ну-
ралӣ, 11-уми август Масъуд, 
12-уми август Суннатулло ва 
Муҳаммадҷон, 13-уми август 
Эмомризо ва Мансур майдон-
дорӣ мекунанд.

Ба ғолибону ҷоизадорон 
дар баробари медал ҷоизапулӣ 
тақдим мегардад. Ғолибони 
ҳамаи вазнҳо бо 2500 доллар, 
барандагони медали нуқра бо 
1500 доллар ва барандагони 
медали биринҷӣ бо 850 доллар 
сарафроз мешаванд.

Дар мусобиқоти Париматч 
- Ҷоми Тоҷикистон-2022 бо-
зиҳои даври ҳаштякниҳоӣ 
баргузор шуда, дар пайи он 
дастаҳои ширкаткунандаи 
чорякфинал муайян шуданд.

Дар даври ҳаштякниҳоӣ 
«Равшан»-и Кўлоб бар «Рав-
шан»-и Зафаробод бо ҳисоби 
3:1 пирўз шуд. «Регар-ТадАЗ»-и 
Турсунзода аз КМВА-и Душан-
бе бо натиҷаи 0:1 ноком гардид. 
Дастаи «Кўктош» (Рўдакӣ) бар 
«Хуҷанд» (Хуҷанд) бо ҳисоби 
3:2 ғалаба кард. «Истиқлол»-и 
Душанбе бо ҳисоби бузурги 6:0 
«Моҳир»-и Ёвонро аз идомаи 

мубориза маҳрум кард. Дастаи 
«Эсхата» (Хуҷанд) «Ҳосилот» 
(Фархор)-ро бо ҳисоби 2:0 
мағлуб кард. «Саройкамар»-и 
ноҳияи Панҷ бо ҳисоби 1:0 
«Ҳулбук»-и ноҳияи Восеъро 
шикаст дод. «Хатлон»-и Бохтар 
ба дарвозаи «Истаравшан»-и 
Истаравшан 2 голи беҷавоб зад.

Дар даври чорякниҳоии Ҷоми 
футболи Тоҷикистон «Истиқлол» 
бо «Равшан» (Кўлоб), «Эсхата» 
бо КМВА, «Саройкамар» бо 
«Хатлон» ва ғолиби ҷуфти «Ди-
намо»-«Файзканд» бо «Кўктош» 
бозӣ мекунанд. Бозиҳои чоряк-
ниҳоӣ рўзҳои 27 ва 28-уми август 
баргузор мешаванд.

Аз 11-ум то 15-уми авгу-
сти соли равон барои аввалин 
бор Чемпионати минтақавии 
бадминтони Осиёи Марказӣ 
дар Тоҷикистон баргузор ме-
шавад. 

Дар Чемпионати Осиё, ки 
аз 11-ум то 15-уми августи со-
ли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе 
аввалин бор доир мегардад, 
бадминтонбозони беҳтарин аз 
кишварҳои Тоҷикистон, Ўз-
бекистон, Қирғизистон, Қа-
зоқистон, Муғулистон ва Эрон 
ширкат мекунанд.

Кишвари моро дар ин му-
собиқа 6 писар ва 6 духтар, дар 
маҷмуъ 12 нафар намояндагӣ 
мекунанд.
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Эњтиёт 

Ронандаи таксӣ мошинро 
сахт ронда, ҳатто чароғаки 
сурхро мегузарад... Зани му-
софире, ки дар дохили он ме-
нишаст, мегӯяд:

- Ронанда, мошинро бо-
эҳтиёт ронед, ман дар хона 
ҳашт фарзанд дорам!

Ронанда бо чашмони пур аз 
ҳайрат мегӯяд:

- Шумо ба ман дар бораи 
эҳтиёт гап мезанед?

Аллергия 

Маризе назди табиб омада, 
мегӯяд:

- Духтур, худро хеле бад ҳис 
мекунам.

Духтур як дона мехчаро до-
да, мефармояд:

- Ана, ин мехро фурӯ баред. 
Ягон чӣ ҳис мекунед?

Мариз баъди фурӯ бурдани 
мехча:

- Аҳволам бадтар шуд.
Табиб мегӯяд:
- Ҳамааш равшан шуд, шумо 

аз мехча аллергия доред!

Аэродром

Дар гардани муаллима 
занҷира ва дар он овезае дар 
шакли тайёрачаи хурд аст. 
Салмон тамоми дарс чашм аз 
овеза намеканад. Муаллима 
тоқат накарда, мепурсад:

- Салмон, ба фикрам тай-
ёрача ба ту сахт писанд аф-
тод-а?

Салмон мегӯяд:
- Не, аэродромаш!

Зањри сусттаъсир

Табиби ҷавоне дар дасти 
бемор финҷони қаҳваро дида, 
нидо мекунад:

- Шумо қаҳва менӯшед? 
Охир қаҳва ба шумо мисли заҳр 
таъсир мерасонад!

Бемор дар ҷавоб:
- Эҳтимол чунин бошад, ле-

кин заҳри бениҳоят сусттаъ-
сир будааст. Ман онро муддати 
шаст сол аст, ки менӯшам.

Аблањ 

Ҳангоми имтиҳон профес-
сор аз донишҷӯи бесавод ме-
пурсад:

-  Шумо медонед,  ки 
имтиҳон чист?

- Имтиҳон - суҳбати ду на-
фари ботафаккур аст,- мегӯяд 
донишҷӯ.

- Агар яке аз онҳо аблаҳ бо-
шад чӣ?,- мепурсад боз про-
фессор.

Донишҷӯ оромона мегӯяд:
- Он гоҳ нафари дигар сти-

пендия намегирад.

Фоида 

Беморе аз духтур мепурсад:
- Духтур, ҳамин гиёҳҳои та-

бобатии навиштаатон ба ягон 
нафар фоида расонидаанд?

Табиб мегӯяд:
- Албатта! Ман ба наздикӣ 

барои писарам бӯстонсаро ха-
ридаму барои духтарам хона 
сохта истодаам...

Таҳияи 
Нодира РАҶАБОВА

ШАКАРХАНД

РАССОМ НАСИБАРАССОМ НАСИБА

ПУРСЕД, ЉАВОБ МЕДИЊАНД!

НАРХИ ЧИПТАИ ЌАТОРАИ 
ТОЉИКИСТОН - РУСИЯ 

МАЪЛУМ ШУД
Ду сол аст, ки пас аз пандемияи коронавирус қато-

раҳои Тоҷикистон ба самти Русия ҳаракат намекунанд. 
Чиптаҳои ҳавопаймо гарон, на ҳама имкони харидан 
доранд. Масъулини идораи дахлдори Тоҷикистон ваъда 
дода буданд, ки охири моҳи июл вагонҳои Роҳи оҳан ба 
ҳаракат медароянд, аммо нашуд. Мо то ҳол интизорем. 
Кай роҳи қатораҳо боз мешавад? Оё нархи чиптаҳо ҳам 
маълум шудааст? 

ЗОКИР, муҳоҷир  

Бино ба иттилои Вазорати нақлиёти Тоҷикистон, арзиши 
билети хатсайри Кӯлоб - Волгоград, ки 3362 километр роҳ до-
рад, вобаста ба шароити ҷойи хобу нишаст аз 1581 сомонӣ то 
2030 сомонӣ муқаррар шудааст. Барои сафар тариқи хатсайри 
Душанбе - Волгоград, ки 3111 километр роҳ дорад, бо нархи 
аз 1434 то 1856 сомонӣ билет фурӯхта мешавад.

“Дар дигар хатсайрҳо ҳам дар мувофиқа бо кишварҳое, ки 
қатора сарҳадашонро убур мекунад, нархи билет муайян карда 
мешавад”,- итттилоъ доданд аз вазорат.

Ҳамзамон, Роҳи оҳани Тоҷикистон бо мақомоти марбутаи 
кишварҳои Ӯзбекистону Қазоқистон ва Русия вориди музо-
кирот шудааст, то дар масъалаи тахфифҳо ба як хулоса расад.

Интизор меравад, ки нахустин қатораҳо, пас аз маҳду-
дияти дусола, рӯзи 16-уми августи соли равон дар хатсайри 
"Кӯлоб-Волгоград-Кӯлоб", 27-уми август дар хатсайри "Ду-
шанбе-Волгоград-Душанбе" ва 7-уми сентябр дар хатсайри 
"Хуҷанд-Волгоград-Хуҷанд" ба роҳ мебароянд.

ХАБАРЊОИ 
ТОЉИКИСТОН 

ВА ЉАЊОН


