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ПРОТОКОЛИ СУЛЊ ИМЗО ШУД
19-уми сентябри соли
2022 дар гузаргоҳи сарҳадии
«Гулистон» мулоқоти раиси
КДАМ-и Тоҷикистон Саймумин Ятимов ва раиси КДАМ-и
Қирғизистон Қамчибек Ташиев баргузор гардид.
Дар мулоқот ҷонибҳо масъалаи таъмини субот дар
минтақаҳои наздисарҳадии
Тоҷикистон ва Қирғизистонро
баррасӣ карда, риояи ҳатмии
оташбасро таъкид намуданд.
Зикр гардид, ки бояд масъалаи таъмини амнияти сокинони наздисарҳадӣ дар меҳвари
таваҷҷуҳи хосса қарор дода шуда, минбаъд мушкилоти мавҷуда бо роҳи гуфтушунид ҳал гарданд.
Ҳамзамон, аз ҷониби раисони КДАМ-и ду кишвар протокол имзо гардид, ки тибқи
он қувваҳои низомии иловагӣ
ва техникаҳои ҳарбӣ ба маҳали
доимии худ баргардонида шу-

да, амнияти сокинон таъмин
карда мешавад.
Генерал-полковник Саймумин Ятимов дар назди намояндагони ВАО чунин иброз дошт:
«Мо ба созиши умумӣ расидем ва Протокол ба имзо расонидем. Итминон дорем, ки дар
сарҳадҳои давлатии мо сулҳи
ҳақиқӣ пойдор мешавад. Мо
фаъолияти худро дар тамоми
соҳаҳо, аз ҷумла сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва дигар масъалаҳо дар руҳияи манфиатҳои
ду халқи бародар ба роҳ мемонем».
Раиси КДАМ-и Қирғизистон Қамчибек Ташиев дар
навбати худ чунин баён кард:
«Ман бисёр умедворам, ки
Протокол дар бораи ҳусни
тафоҳум, ки мо бо Саймумин
Сатторович ба имзо расонидем, ба кишварҳои мо сулҳ меорад. Боварӣ дорам, ки сулҳ ҳамеша беҳтар аст ва барои сулҳ
мо талош меварзем».

ЊУШДОР АЗ ФИРЕБКОРИЊОИ
ЌИРЃИЗИСТОН
Вазорати корҳои хориҷии
Тоҷикистон ҳушдор медиҳад,
ки ҷониби Қирғизистон дар
наздикии марз бо Тоҷикистон аслиҳаи вазнини ҷангиро пинҳонӣ ҷамъ овардааст.
Инчунин, бо бесарнишинҳо
дар навоҳии Тоҷикистон, аз
ҷумла болои қисмҳои низомӣ
парвозҳо анҷом дода истодааст.
Бино ба иттилои манбаъ,
рӯзҳои 19 ва 20-уми сентябр
парвози бесарнишинҳои
Қирғизистон дар фазои шаҳру
навоҳии Исфара, Бобоҷон
Ғафуров, Ҷаббор Расулов ва
Рашт сабт гардидаст. Ҳамчунин, таъкид мешавад, ки бесарнишинҳои Қирғизистон аз
болои дидбонгоҳҳои марзии
«Сарҳадчӣ» ва «Ширинчашма»
дар ноҳияи Лахш, «Росровут»
ва «Муряк» дар ноҳияи Деваштич ва қисмҳои низомии
Вазорати мудофиаи Тоҷикистон парвозҳо анҷом додаанд.
Ҳамчунин, ҷониби Қирғизистон фиребкорӣ намуда, пас
гардондани техникаи ҷангии

вазнинро вонамуд мекунад,
аммо дар асл ин навъи силоҳро
дар навоҳии марзии Лайлаку
Чон-Олой нигоҳ дошта истодааст. Аз ҷумла, аз пинҳон
намудани 4 техникаи вазнин
— БТР, БМП, БРДМ ва Дастгоҳи зеннитии 22 мм дар наздикии дидбонгоҳи сарҳадии
«Сарҳадчӣ»-и ноҳияи Лахш, 12
адад техникаи вазнин дар наздикии маҳали аҳолинишини
А. Лоҳутии шаҳри Конибодом
хабар дода мешавад.
Дар фосилаи кам аз дидбонгоҳи сарҳадии «Нуробод»
дар ноҳияи Деваштич ҳузури
неруҳои таъйиноти махсуси
Қирғизистон дар ҳайати 70
нафар сабт гардидаст.
Ҷониби Тоҷикистон Қирғизистонро ба риояи қатъии санадҳои имзошуда даъват намуда, ҳушдор додааст, ки дар
акси ҳол ин иқдом чун омодагӣ ба таҷовузкории навбатии
Қирғизистон арзёбӣ хоҳад шуд.
“Паёмади чунин моҷароҷӯӣ
ба дӯши ҷониби Қирғизистон
хоҳад буд”,- таъкид намудааст
ВКХ Тоҷикистон.

Нурулло Алиев

НАХУСТИН ТОЉИК ДАР UFC!
Муштзани 22-солаи тоҷик
Нурулло Алиев дар мусобиқаи Дана Уайт - «Dana White
Contender Series» бо размикори амрикоӣ Ҷош Вики дар
лигаи UFC, ки санаи 21-уми
сентябр дар шаҳри Лас - Вегаси Амрико барпо гардид,
ғалаба ба даст овард ва аввалин тоҷике гардид, ки ба
тими UFC пайваст ва минбаъд
Тоҷикистонро намояндагӣ
мекунад.
Нуруллоро ба Ҳабиб Нурмагомедов монанд мекунанд
ва ӯро “Ҳабиби дуюм” меноманд. Тоҷикон ӯро бо тахаллуси “Шер” мешиносанд. Пеш аз

муҳориба Нурулло Алиев гуфта
буд, ки “мехоҳам аввалин тоҷике бошам, ки ба UFC роҳ ёбам.
Чунки ин орзуи ман ва тамоми
мардуми кишвар аст. Ман кӯшиш мекунам, ки ғалаба ба даст
орам. Тоҷикон бисёр мехоҳанд
аз варзишгарон яке онҳоро дар
ин лига намояндагӣ кунад”.
Нурулло Алиев дар раунди
аввал рақибашро аз пой афтонд ва ғалаба ба даст овард. Ӯ
дар ҳашткунҷа худро озод ҳис
мекард ва ба саросемагӣ роҳ намедод. Минбаъд ӯ намояндаи
Тоҷикистон дар лигаи бонуфузи
UFC хоҳад буд. Ӯ дар шаш рақобат ба ҳама рақибони худ пирӯз
гаштааст.

САРИ САБЗ
Абдуҷаббор
РАҲМОНЗОДА, сафири
Тоҷикистон дар Ӯзбекистон

- Ҳатто бузургтарин адиби қирғиз
Ч. Айтматов ба адабиёти тоҷик баҳои
баланд дода, таъсири осори адибони
тоҷикро ба эҷодиёташ махсус таъкид
намудааст.
- Ҳоло ба гӯши қирғизи беадаб лексияи адабӣ хондан беҳуда аст, устод.
Айни замон, Айтматов як тараф, гапи
падаронашонро ҳам гӯш намекунанд.

Бароти АБДУРАҲМОН,
Нависандаи халқии
Тоҷикистон
- Шуҳрат - ин ҳамон пойдевори сунъии қоғазӣ аст. Пойдеворе, ки болои он
мебароӣ ва як вақт худат намефаҳмӣ, ки
меафтӣ. Барои ҳамин, дар болои замин
гаштан беҳтар аст, чун замин устувор аст.
- Бисёриҳо аз рӯйи мақоли “як рӯз бошу хурӯс бош” амал мекунанд-дия! Барои ҳамин, агар пойдевори сунъии қоғазӣ
будани шуҳратро донанд ҳам, болояш
мебароянд.

Муҳаммадтақӣ СОБИРӢ,
сафири Эрон дар
Тоҷикистон
- Яке аз омилҳои муҳим барои ҳамкориҳои тиҷорӣ ва сармоягузорӣ тавассути
фаъолони иқтисодии ду кишвар эҷоди
заминаи муносиб барои фаъолияти сармоягузор ва коҳиши расмиёти идорӣ мебошад.
- Пешакӣ дар бораи “коҳиши расмиёт” гуфта истодаед, вақте ки заминаи
муносиб фароҳам ояд, аз супоридани андозҳо гурехтаниед чӣ?

ОШКОРО
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ЗЕРИ ЌАНОТИ ЧИНУ РУСИЯ

МАВЌЕЪ

Чаро СҲШ Иттиҳоди Аврупо ё НАТО намешавад?

ШЕРАЛЇ РИЗОЁН

АЙБ ДАР
ЌИРЃИЗЊОСТ, НА
ВАО-И ДАВЛАТӢ

Дар пасманзари муноқишаи марзӣ миёни Тоҷикистону
Қирғизистон яке аз воқеаҳои
муҳими сиёсӣ - нишасти навбатии сарони Созмони ҳамкориҳои Шанхай, ки рӯзҳои 15 ва
16-уми сентябр дар Самарқанд
баргузор шуд, аз назари расонаҳо дар канор монд. Ҳол он
ки, дар ин нишаст нуктаҳои
гуфтанӣ зиёд буд...

3 мулоќот,
3 санади њамкорӣ
Яке аз нуктаҳои муҳим дар
ин сафари Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба
Самарқанд вохӯрӣ бо як қатор
сарони кишварҳо буд, ки дар
ҳошияи нишсти сарони СҲШ
сурат гирифт.
Дар Самарқанд сарвари
кишвар бо Президенти Ҷумҳурии Исломии Эрон Саид
Иброҳим Раисӣ, Президенти
Ҷумҳурии мардумии Чин Си
Ҷин Пин ва сарвазири Покистон Шаҳбоз Шариф мулоқот
анҷом дод.
ЭРОН. Сарони ду кишвар
масъалаҳои вобаста ба муносибатҳои ҳамкории гуногунҷанбаи
Тоҷикистон ва Эронро баррасӣ
карданд. Дар ин мулоқот қайд
карда шуд, ки пешравӣ дар
соҳаҳои тиҷорату иқтисод, саноату кишоварзӣ, энергетика ва
нақлиёту коммуникатсия, инчунин дар арсаи фарҳангиву гуманитарӣ ба нафъи мардумони
ду кишвар хоҳад буд. Ҳамзамон
зарурати бештар фаъол гардидани абзорҳои дуҷониба, ба монанди Комиссияи муштараки
ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, техникӣ ва фарҳангӣ, Кумитаи муштараки сармоягузории
Тоҷикистону Эрон, баргузории
пайвастаи намоишгоҳҳои молу маҳсулот ва нишастҳои доираҳои соҳибкории ду кишвар
дар ростои расидан ба ҳадафҳо
таъкид гардид.
ЧИН. Дар мулоқот таъкид
гардид, ки тиҷорат миёни
Тоҷикистону Чин дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ нисбат
ба ҳамин давраи соли гузашта

82 дарсад афзоиш ёфтааст.
Инчунин зикр карда шудааст,
ки дар ин дидор алоқамандии
ҷониби Чин ба иштирок дар
татбиқи лоиҳаи сохтмони НБО
“Роғун”, таҷдиди иқтидорҳои
истеҳсолии Ширкати алюминийи тоҷик “ТАЛКО”, ҳамчунин татбиқи ҳарчи зудтари
марҳалаи дуюми роҳи автомобилгарди Душанбе-Қулма дар
қитъаи Қалъаи Хумб - Ванҷ Рӯшон ва таҳияи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Хоруғ
- Қулма иброз гардид.
Дар ҳошияи мулоқоти сарони давлатҳои Тоҷикистону
Чин 3 санади нави ҳамкорӣ ба
имзо расид: Ёддошти тафоҳум
дар бораи тақвияти ҳамкории
сармоягузорӣ дар соҳаи рушди сабз байни Вазорати рушди
иқтисод ва савдои Тоҷикистон
ва Вазорати тиҷорати Чин,
Ёддошти тафоҳум дар бораи
тақвияти ҳамкории сармоягузорӣ дар самти иқтисоди
рақамӣ байни Вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон ва Вазорати тиҷорати
мардумии Чин ва Протоколи
иловагӣ дар бораи татбиқи лоиҳаи сохтмони қитъаҳои қисман асосии марҳилаи дуюми
шоҳроҳи Душанбе-Қулма.
ПОКИСТОН. Ҳадафи аслии ҳамкориҳои Тоҷикистону Покистон дар соҳаи амният мубориза бо терроризм,
ифротгароӣ, қочоқи маводи
мухаддир ва дигар таҳдидҳои
ҷаҳонӣ мебошад. Ин нукта
зимни мулоқоти Эмомалӣ Раҳмон бо Сарвазири Покистон
Шаҳбоз Шариф зикр гардид.
Дар мулоқот ҷонибҳо роҷеъ
ба масъалаҳои муҳими минтақавӣ ва байналмилалӣ, бахусус вазъи кунунии Афғонистон
табодули афкор карданд.

Таќвият дар
арсаи љањон
Нишасти навбатии сарони
кишварҳои узви СҲШ дар ҳоле
баргузор шуд, ки яке аз фигураҳои муҳимтарини созмон Русия ба хоки Украина ҳамла
кард ва ба таҳримҳои шадиди

Ғарб гирифтор шуд. Ҳамин аст,
ки Владмир Путин дар суханрониаш аз зарурати тақвияти нақши ин созмон дар арсаи ҷаҳонӣ
сухан гуфт.
Саидиброҳими Раисӣ, президенти Эрон низ дар суханрониаш дар ҷаласаи Созмони ҳамкориҳои Шанхай ҳам бо ишора ба
мушкилоти кишвараш дар соҳаи
байналмилалии бонку молиёт
гуфтааст, ки тиҷорати озоди молу маҳсулот миёни кишварҳои
узви ин созмон бояд тавсеа ёбад.
Ин кишвар ҳам бо сабаби барномаи баҳсбарангези ҳастаиаш
мавриди таҳримҳои ғарб қарор
дорад.
Ҷан Мин, дабири кулли ин
созмон ба зарурати муқовимат
ба мудохилаи хориҷӣ таъкид
кардааст. Дипломати чинӣ гуфтааст, ки баробар бо эътимоду
ҳамкории байниҳамдигарӣ,
тақвияти ваҳдату ҳамкории байни кишварҳои узв дар қиболи
таҳаввулоти байналмилалӣ набояд фаромӯш шавад.
Коршиноси масоили сиёсӣ
Тарас Григорян мегӯяд, ки зоҳиран талоши кишварҳои узви
СҲШ бунёди басиҷи байналмилалӣ дар баробари Иттиҳоди Аврупо ва НАТО аст: “Кишварҳои
узви СҲШ ҳама таҳримдидаи
Ғарб ҳастанд: Русия, Чин ва
ахиран Эрон. Ин кишварҳо барои мубориза алайҳи таҳримҳои
Ғарб ниёз ба иттиҳод доранд.
Вале таҷриба нишон медиҳад,
ки талошҳои СҲШ боровар нестанд. СҲШ Иттиҳоди Аврупо
ва ё НАТО шуда натавонист”.
Дар нишасти навбатии СҲШ
Эрон узви комилҳуқуқи созмон
шуд.

Нигаронии
Эмомалӣ Рањмон
Президенти Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониаш ба вазъи Афғонистон ва
таҳдидҳои амниятӣ муроҷиат
кард. Ӯ гуфт, ки кишварҳои узви
Созмони ҳамкориҳои Шанхай
бояд вазъ дар Афғонистонро бо
назардошти хатарҳои амниятӣ
пайгирӣ карда, дар сурати зарурӣ муштаракан як қадам пеш-

тар амал кунанд. “Гуруҳҳои террористӣ дар хоки Афғонистон
пойгоҳе барои таҳмили ақидаҳои экстремистии динӣ эҷод
мекунанд”,- изҳори нигаронӣ
кард Президенти Тоҷикистон.
Ҳамчунин, Эмомалӣ Раҳмон
пешниҳод кард, ки ба хотири
пешгирӣ аз қочоқи маводи мухаддири Афғонистон таъсиси
сохтори алоҳидаи СҲШ оид ба
мубориза бо маводи мухаддир
зарур аст.
Ҳузури Эмомалӣ Раҳмон дар
нишасти СҲШ ба рӯзҳое рост
омад, ки дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон муноқишаи
мусаллаҳона сар зад. Неруҳои
Қирғизистон ҷониби марзбонони Тоҷикистон ва баъдан ба аҳолии осоишта оташ кушоданд.
Вале дар суханронии Эмомалӣ
Раҳмон ва Содир Ҷабборов ин
масъала ба миён гузошта нашуд.
Сарони кишварҳои дигар ҳам ба
ин мавзуъ дахолат накарданд.
Коршиноси рус Максим
Бондоренко мегӯяд, ки СҲШ
созмони дастбакор нест. “Ду узви созмон байни ҳам меҷанганд,
вале дар ягон бахши нишаст ҳарфе дар ин мавзуъ садо надод”,навиштааст ӯ.
СҲШ як созмони байналмилалӣ аст, ки соли 2001 таъсис ёфтааст. Кишварҳои узви
ин созмон Ҳиндустон, Қазоқистон, Чин, Қирғизистон, Русия,
Тоҷикистон, Покистон, Ӯзбекистон ва ҳамакнун Эрон мебошанд. Кишварҳои нозири СҲШ
Афғонистон, Белорус, Эрон ва
Муғулистон ва кишварҳои шарик Озарбойҷон, Арманистон,
Камбоҷа, Непал, Туркия ва
Шри-Ланкаанд. Дар остонаи
баргузории саммити навбатии
Созмони ҳамкориҳои Шанхай
дар шаҳри Самарқанди Ӯзбекистон 10 кишвари дигар - Сурия,
Миср, Арабистони Саудӣ, Қатар, Амороти Муттаҳидаи Араб,
Мянма, Камбоҷа, Непал, Арманистон ва Озарбойҷон хостори
узвияти Созмони ҳамкориҳои
Шанхай (СҲШ) шудаанд. Коршиносон ин равандро канораҷӯӣ аз Ғарб ва зери "қанот"-и
Чину Русия паноҳ ҷустан унвон
мекунанд.

Дар муҳити шабакаҳои
иҷтимоӣ чанде аз дӯстон
эрод гирифтаанд, ки вазорату
идора ва расонаҳои масъули
давлатӣ дар бозпахши хабар
ва иттилои мутобиқ ба манфиатҳои миллии Тоҷикистон
фаъол нестанд.
Бо дарки ҳассосияти масъала,
ки амалан ба мавзӯи ҳифзу татбиқи манфиатҳои миллӣ ва шаклгирии имиҷи Тоҷикистон рабт
дорад, ин посухи нимаҷиддӣ ва
нимашӯхиро навиштам:
Вазорату идора ва расонаҳои
масъули давлатӣ аз рӯзи душанбе,
аз соати 8:00 ба кор шуруъ мекунанд. Рӯзҳои шанбе ва якшанбе
аз саҳар оши наҳор ва худоӣ аст,
рафтан даркор, чун нараванд,
соҳибмъракаҳо меранҷанд.
Баъдан, рӯзҳои шанбе ва якшанбе аз бозор барои рӯзгор
харид намудан лозим аст. Ягон
таъмири хурди хона ва ё корҳои
дигар низ шояд бошанд. Ё сафар
ба Варзоб ва ё ба дигар минтақаи
зебои диданӣ ва истироҳатӣ ба
нақша гирифта шуда буд, ки нарафта намешуд. Чизе набошад,
истироҳат ҳам лозим аст, чун як
ҳафтаи вазнини корӣ гузашт ва аз
он ҳам ҳафтаи вазнинтари корӣ
интизор мебошад.
Аз ин рӯ, масъулин саҳари
рӯзи душанбе ба коргоҳ меоянд
ва бо нерӯи тоза корро шуруъ
менамоянд. Шояд ба зердастон
чандин супориш диҳанд ва яке
мебинед, ки:
1. Силсилаи матлабҳо бо шиорҳои баланд ва тафсири вазъ ба
забони тоҷикӣ нашр мешаванд (ҳол
он ки нашри матлабҳо ба забони
русӣ ва англисӣ зарур аст).
2. Баъди пурра ба эътидол омадани вазъ ва ба шакли муқаррарӣ
баргаштани кору зиндагӣ дар минтақаҳои осебдида - корвони журналистон ба онҷо рафта, мисли
баъди ҳодисаи моҳи апрели соли
2021 ба селфӣ намудан, доду вой
кардан, дастро ба сина задан ва
ба рекламаи худ машғул мешаванд.
3. Шояд лутф кунанду ягон барномаи таҳлилӣ ва ё матлаби таҳлилию тадқиқотӣ омода намоянд ё
нависанд. Он тарафи масъала, ки
фазои иттилоотии минтақа ва
ҷаҳон бо маълумоти бозгӯкунандаи манфиатҳои Қирғизистон пур
аст, гапи калоне нест. Чун дар мо
он расонаҳои бонуфузу бенуфузро
намехонанд.
Агар ба асли кор нигоҳ кунед,
айби масъулин нест, ки қирғизҳо
ҷангро охири ҳафта шуруъ намуданд. Ин қирғизҳо асосан гунаҳкоранд, о мемурданд ҳамин
ҷангро рӯзи душанбе, дар аввали
ҳафта сар кунанд.
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Чаро қавлу амали Содир Ҷабборов як нест?

ПУТИН БА
ЉАНГ ОМОДА
МЕШАВАД?

Сироҷиддин Муҳриддин

Содир Ҷабборов 20-уми
сентябр дар иҷлосияи 77-уми
Маҷмааи Умумии Созмони
Миллали Муттаҳид дар шаҳри
Ню-Йорк қисмати муҳими суханрониашро ба низои кишвараш бо Тоҷикистон бахшидааст. Ӯ Тоҷикистонро ба риоя
накардани созишҳои қаблан
имзошуда гунаҳкор карда, зарурати идомаи музокиротро
таъкид намудааст.
“Аммо аз сабаби коҳиши
эътимод ба Тоҷикистон музокирот метавонад бо иштироки
иштирокчиёни байналмилалӣ,
аз ҷумла СММ ва САҲА идома
ёбад”,- изҳор доштааст Содир
Ҷабборов.
Президенти Қирғизистон

Антониу Гуттериш
таъкид намудааст, ки “мо ҳеҷ гоҳ
аввал ҳуҷум накардаем (дурӯғи
маҳз!,- ред.). Мо ҳамеша кӯшиш
мекунем аз яроқ дур бошем ва
ҳеҷ гоҳ ҷониби сокинони осоиштаи беяроқ намепарронем”.
Ҳол он ки, чанд рӯз қабл дар
ҳошияи «Ҳафтаи сатҳи баланд»-и иҷлосияи 77-уми Маҷмаи
Умумии Созмони Милали
Муттаҳид дар шаҳри Ню-Йорк
вохӯрии вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Сироҷиддин Муҳриддин бо
дабири кулли СММ Антониу
Гутерриш доир гардид.
Зимни мулоқот Сироҷиддин Муҳриддин ба Дабири
кулли СММ оид ба рӯйдодҳои
ахир дар марзи Тоҷикистону
Қирғизистон ба таври муфас-

Садир Жапаров
сал иттилоъ дода, маводҳои
марбута, аз ҷумла навор ва
аксҳоеро, ки далели таҷовузи
низомии Қирғизистонро собит
мекунанд, манзур намудааст.
Вазири корҳои хориҷии
кишвар зикр кард, ки Тоҷикистон ҳеҷ гоҳ ташаббускори
ҳалли низомии масъалаи марз
бо Қирғизистон набуд ва ҳамеша ба равиши сиёсиву дипломатӣ пойбанд мебошад.
Ин изҳороти Содир Ҷабборов дар ҳолест, ки ӯ дар Самарқанд бо Эмомалӣ Раҳмон
дар шабу рӯзи низоъ дар марз
мулоқот дошт ва ваъда карда
буд, ки дигар муноқиша сурат
нахоҳад гирифт. Вале Қирғизистон ба ваъдааш вафо накард
ва бо тиру туфанг ва ҳатто бо

ҳавопаймоҳои бесарнишин
ноҷавонмардона ба марзҳои
Тоҷикистон ҳуҷум кард, ки дар
натиҷа афсарону сарбозон, аҳолии осоишта қурбонӣ шуданд.
Ва ҳатто низомиёни қирғиз
ҳангоми намозгузорӣ ба масҷид
ҳуҷум карданд, ки дар натиҷа 20
нафар намозгузорон фавтиданд
ва беш аз 100 нафар ҷароҳатҳои
вазнин бардоштанд. Пас аз ин,
Қамчибек Ташиев ҳангоми
бастани қарордоди оташбас ба
раиси КДАМ ҶТ Саймумин
Ятимов ваъда дод, ки барои сулҳ
талош хоҳад кард. Вале изҳороти Президенти ин кишвар дар
Маҷмааи СММ ҳокӣ аз он аст,
ки ҷониби Қирғизистон ҷонибдори сулҳ нест ва ба ҷанг омодагӣ мегирад.

Президенти Русия Владимир Путин 21 сентябр эълон
кард, ки дар кишвараш қисман сафарбаркунӣ ба артиш
оғоз хоҳад шуд.
"Барои ҳифзи ватан ва
якпорчагии худ зарур мешуморам, ки аз сафарбаркунии қисман дастгирӣ кунем", - изҳор
дошт Владимир Путин.
Дар асоси фармони Путин,
дар навбати аввал онҳое даъват хоҳанд шуд, ки дар артиши
Русия хизмат карда, дар ҳайати
захиравӣ ҳастанд. Онҳо пеш аз
фиристода шудан дубора омӯзиш дода мешаванд.
Маъракаи сафарбаркунӣ аз
21 сентябр оғоз мешавад.
Вазири дифои Русия Сергей
Шойгу гуфт, дар доираи иҷрои
фармони қисман сафарбаркунӣ, ки Владимир Путин рӯзи
чаҳоршанбе имзо кард, 300 ҳазор нафар ба артиши он кишвар
ҷалб хоҳанд шуд.
Шойгу дар чанд моҳи ахир
бори нахуст омори расмии талафоти артиши Русия дар ҷанг
бо Украинаро ошкор кард. Ба
гуфтаи ӯ, аз охирҳои моҳи феврал то ба ҳол дар задухӯрдҳои
Украина 5 ҳазору 937 нафар
низомии Русия кушта шудааст.

БОЗ ЯК ДАЛЕЛИ МАСЪУЛИЯТШИНОСИИ IRS
Таъмири 227236,08 метри квадратӣ роҳ бо харҷи 28524,30 тонна асфалт
Таъмиру таҷдиди роҳ дар
фаъолияти филиали Ширкати саҳомии “Инновейтив Роуд Солюшнз” дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон мақоми меҳварӣ
дошта, дар сурати ба вуҷуд
омадани вайроншавии кӯчак
дар масири роҳ пайи рафъи он
чораҳои бетаъхир андешида
мешавад.
Соли равон доираи фаъолият хеле васеъ гардида, бо
ин мақсад то 19-уми сентябр
28524,30 тонна асфалт харҷ
шудааст. Агар корҳои амалишударо раддабандӣ намоем,
пас дар минтақаи Варзоб бо
харҷи 5784,10 тонна асфалт
38958,99 метри квадратӣ, дар
минтақаи Зарафшон мутаносибан 9514,80 метри квадратӣ
ва 87998,09 метри квадратӣ ва
дар минтақаи Суғд бо сарфи
13225,40 тонна асфалт 100279
метри квадратӣ роҳ таъмир
шудааст.
Ашхоси огоҳ хуб медонанд,
ки таъмири куллӣ аз лиҳози
моҳият ва хароҷот аз бунёди
роҳ кам нест. Сарфи назар аз ин,
роҳбарияти филиали ширкат

дар ин самт собитқадам буда,
соли ҷорӣ зиёда аз 110524 метри квадратӣ роҳ таъмири куллӣ
шудааст.
Муҳимтар аз ҳама, барои таъмири роҳ мутахассисони ҳирфаӣ ва техникаву механизмҳои

замонавӣ ҷалб шуда, се корхонаи истеҳсоли асфалти марбут
ба филиали ширкат дар тавсеаи
ин раванд саҳми бориз доранд.
Баъзан доир ба набудани
роҳи алтернативӣ дар ин масир андешаҳои беасос баён

мешаванд. Ин тоифа шояд
намедонанд, ки дар баландии
зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр
эъмор намудани роҳи ба истилоҳ "алтернативӣ" мантиқан ва
моҳиятан зери суол аст. Дар он
сурат барои мавҷудияти роҳи
пулакӣ чӣ зарурат мемонад?
Сониян, бунёди роҳи алтернативӣ, хоса масири Душанбе - Чаноқ, ки аз минтақаи
релефаш душвори куҳистон
мегузарад, кори саҳлу сода
нест. Муҳимтар аз ҳама, нигоҳдории роҳи "алтернативӣ"
низ хароҷоти қобили мулоҳиза дошта, сарбории масрафи
маблағҳои буҷавиро зиёдтар
менамояд. Аз ҷониби дигар,
нигоҳдории роҳ осон нест ва
хароҷоти бениҳоят зиёд дорад.
Мантиқан пулакӣ шудани роҳ
низ ба хотири сарфа намудани маблағҳои буҷети давлат
ва минбаъд равона намудани
он ба самтҳои дигар, аз ҷумла
пардохти қарз амалӣ шудааст.
Ба ибораи дигар, дар заминаи шарикии давлат ва бахши
хусусӣ ин вазифа (нигоҳдории
роҳ) ба зиммаи дувумӣ вогузор
гардидааст.
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ва ҳушдор ба муҳоҷирони тоҷик
Шаҳрвандони хориҷие, ки барои адои
хидмати ҳарбӣ дар сафи
Қувваҳои Мусаллаҳи Русия
ба муҳлати на камтар аз 1
сол қарордод мебанданд,
шаҳрвандии Русияро дарёфт
хоҳанд кард. Думаи давлатии
Русия рӯзи 20-уми сентяр дар
ин бора қонуни дахлдор қабул
кард.

муҳлати аз 5 то 12 сол ҷазо дода
мешавад.
2). Ҳамин кирдоре, ки шахс бо
истифода аз мақоми хизматӣ ё
нисбати ноболиғ содир намудааст,
- бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба
муҳлати аз 7 то 15 сол бо мусодираи молу мулк ҷазо дода мешавад.
3). Иштироки зархарид дар задухӯрди мусаллаҳона ё амалиёти
ҷангӣ,
- бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба
муҳлати аз 12 то 20 сол ҷазо дода
мешавад.

Љалби сарбозон
ба Украина
Валентина Чупик - ҳомии
ҳуқуқи муҳоҷирон ҳушдор дод,
ки ба ин қонун фирефта ва
қурбони вазъият дар Украина
нашаванд. Зеро аксари коршиносон бар онанд, ки ин қонун
барои ҷалби шаҳрвандони Осиёи Марказӣ ба сафи неруҳои
Русия ва ба ин васила ширкати
онҳо дар Амалиёти махсуси низомӣ дар Украина мебошад.
Зикр кардан бамаврид аст,
ки мувофиқи қонунгузории
амалкунандаи Федератсияи
Русия, тибқи қарордоди ҳарбӣ
на камтар аз 3 сол хидмати ҳарбӣ адо кардан зарур аст. Ғайр
аз ин, дар тағйирот пешниҳод
мешавад, ки муҳлати қарордоди аввали хидмати ҳарбӣ, ки бо
шаҳрванди хориҷӣ барои хид-

мат дар рутбаҳои сарбоз, матрос,
сержант ва старшина баста мешавад, аз 5 то 1 сол кам карда
шавад.
Ба иттилои торнамои раиси
шаҳри Маскав, дар Маркази
муҳоҷирати Сахарово барои
қабули шаҳрвандони хориҷӣ ба
хизмат дар сафи артиши Русия
зерсохтори мукаммали мусоидати Вазорати мудофиа роҳандозӣ шудааст.
Қаблан, Думаи давлатии Русия рӯзи 20-уми сентябр ба Кодекси ҷиноятӣ тағйирот ворид
намуд, ки мувофиқи он, барои
ҳозир нашудан ба адои хидмати
ҳарбӣ тибқи даъватнома, саркашӣ кардан ё гурехтан аз он ба
муҳлати то 10 соли маҳрумият

аз озодӣ ҷазо пешбинӣ гардид.

Њушдор ба
шањрвандони
Тољикистон
Ҳазорон нафар шаҳрвандони
Тоҷикистон шиносномаи Русияро дарёфт мекунанд. Теъдоди онҳое, ки дар интизори
шиносномаи Русия ҳастанд,
низ кам нестанд. Ҳомии ҳуқуқ
Валентина Чупик аз он нигарон
аст, ки муҳоҷирон метавонанд
фирефта шаванд. Воқеан, аллакай чандин нафар зодагони
Тоҷикистон, ки мувофиқи қарордод дар сафи Қувваҳои мусаллаҳи Русия хизмат мекунанд,
дар амалиёти махсуси низомӣ

дар қаламрави Украина қурбон
шуданд.
Ҳуқуқшиносон ҳушдор
медиҳанд, ки шаҳрвандони
Тоҷикистон агар бо қарордод
дар қаламрави кишвари дигар
биҷанганд, бо ҷурми зархаридӣ
гунаҳгор дониста мешаванд.
Ин банди Кодекси ҷиноятиро
ҳуқуқшиноси тоҷик Наврӯз Одинаев чунин шарҳ медиҳад: “Дар
моддаи 401-и Кодекси ҷиноятии
Тоҷикистон (зархаридӣ, наёмничество) чунин зикр мешавад:
1). Ҷалб, таълим, маблағгузорӣ ё таъминоти дигари моддии
зархаридон, инчунин истифодаи
онҳо дар задухӯрди мусаллаҳона
ё амалиёти ҷангӣ,
- бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба

КӢ ПЕШСАФ?

Кадом кишвар дар
раддаи аввал?
Бино ба маълумоти Агентии омори Тоҷикистон, дар
моҳҳои январ-августи соли
2022 ба ҷумҳурӣ 56 мамлакати хориҷи дуру наздик
ба маблағи 100405,8 ҳазор
доллар ё 9462,2 тонна ёрии
башардӯстона расонидаанд.
Масъулини Агентии омор ба
Presssa.tj гуфтанд, ки аз ҷумлаи мамлакатҳои ёрирасон
таносуби бештар аз рӯи арзиши ёрии башардӯстона ба
Амрико - 33 фоиз, Чин - 32
фоиз, Ҷопон - 4,7 фоиз, Ҳиндустон - 5,9 фоиз, Шветсия
- 2,2 фоиз, Русия - 3,2 фоиз,

Ӯзбекистон - 1,5 фоиз, Нидерланд - 2,3 фоиз, Дания 1,6 фоиз, Туркия, Ҷумҳурии
Корея ва Олмон - 1-фоизӣ,
АМА - 0,5 фоиз, Фаронса 0,5 фоиз, Покистон - 0,4 фоиз, Қазоқистон, Италия - 0,1
фоиз, Австралия - 0,3 фоиз,
Белорус, Украина - 0,1-фоизӣ рост меояд.

Тољикистон
- кишвари
камдаромад
Аз рӯи таҳлиҳо теъдоди
кишварҳои ёрирасон дар
муқоиса бо ҳамин давраи соли 2021 қариб тағйир наёфта
бошад ҳам, аммо маблағи
умумии кумак 60% афзудааст. Аз рӯи натиҷаҳои соли
2021 ба ҷумҳурӣ аз 62 кишвар
ба маблағи 111 млн доллар
кумаки башардӯстона ворид
шудааст. Қобили зикр аст,
ки Тоҷикистон дар байни 30
кишвари бештар камбизоати
ҷаҳон қарор дорад. Кумакҳои
башардӯстона, аз қабили молу маҳсулоти гуногун, инчунин, аз ниҳодҳои молиявии
байналмилалӣ кумаки пулӣ
- грант, қарзҳои имтиёзнок

ва кумаки техникӣ мегиранд. Байни кишварҳои пасошӯравӣ Тоҷикистон ягона давлате боқӣ мемонад,
ки тибқи таснифи Бонки
ҷаҳонӣ аз рӯи сатҳи Маҷмӯи
маҳсулоти дохилӣ (ММД)
ба ҳар сари аҳолӣ дар сафи
кишварҳои сатҳи даромадашон паст қарор дорад.
Маҷмӯи маҳсулоти дохилии
чунин кишварҳо ба ҳар сари
аҳолӣ камтар аз 1026 долларро ташкил медиҳад. Дар соли
2021 ММД-и Тоҷикистон ба
ҳар сари аҳолӣ ба 886 доллар
баробар шудааст. Аз рӯи натиҷаҳои соли 2021 ММД-и
ҷумҳурӣ ба 98,9 млрд сомонӣ
(ҳудуди 8,8 млрд доллар) баробар шуда, шумори аҳолии
доимии кишвар то 1-уми
январ ба 9 млн 934,4 ҳазор ва
ҳоло бошад, ба 10 миллион
расидааст.

Бонки авруосиёии
рушд чӣ мегӯяд?
Дар гузориши қаблан
нашршудаи Бонки авруосиёии рушд гуфта мешуд, ки
аз рӯи натиҷаҳои соли 2021
ҳаҷми ММД ба ҳар сари

О. СОҲИБЗОДА

ТОҶИКИСТОН АЗ КУҶО ЁРИИ
БАШАРДӮСТОНА ГИРИФТ?

Тоҷикистон беш ва $100 миллион кумак гирифт
Амрико, Чин, Ҳиндустон,
Ҷопон, Русия, Нидерланд,
Шветсия, Дания ва Ӯзбекистон дар раддаи аввали
кишварҳои кумакрасон ба
Тоҷикистон қарор гирифтанд. Бино ба маълумоти
оморӣ, танҳо дар давоми 8
моҳи соли равон Тоҷикистон
ба маблағи беш аз 100 млн
доллар ёрии башардӯстона
гирифтааст.

Эзоҳ: Шахсе зархарид
эътироф карда мешавад, ки
махсус ҷалб гардида, бо мақсади гирифтани подоши моддӣ амал мекунад, шаҳрванди
давлате намебошад, ки дар
задухӯрдҳои мусаллаҳона ё
амалиёти ҷангӣ иштирок
мекунад, дар ҳудуди он сукунати доимӣ надорад, ба
ҳайати шахсии қувваҳои
мусаллаҳи давлате, ки дар
ҳолати ҷанг қарор дорад,
шомил намебошад ва барои
иҷрои вазифаҳои расмӣ дар
ҳайати қувваҳои мусаллаҳ
аз ҷониби давлати дигар фиристода нашудааст”.

аҳолӣ дар Арманистон 4679,
Беларус - 7333, Қазоқистон 10 155, Қирғизистон - 1328,
Русия - 12 196 ва дар Тоҷикистон 878 долларро ташкил
додааст. Аммо тибқи маълумоти Хазинаи байналмилалии асъор дар соли гузашта,
нишондиҳандаҳои нисбатан
беҳтар дар ин самт миёни
кишварҳои собиқ Иттиҳоди
Шӯравӣ дар кишварҳои Назди Балтика ба қайд гирифта
шудааст: Эстония - 27 100,
Литва - 22 411 ва Латвия - 19
538 доллар. Дар шаш кишвари боқимондаи пасошӯравӣ
ҳаҷми ММД ба ҳар сари
аҳолӣ дар соли гузашта тариқи зайл аст: Туркманистон
- 8843, Озарбойҷон - 5167,
Украина - 4960, Гурҷистон
- 4807, Молдова - 4791 ва Ӯзбекистон - 1901 доллар.
Аммо мувофиқи гузориши Бонки ҷаҳонӣ, Тоҷикистон дар гуруҳи кишварҳои
сатҳи даромадашон паст
ҷойгир аст. Дар ин кишварҳо
Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ
ба ҳар сари аҳолӣ камтар аз
1026 доллар аст. Ба ин гуруҳ
31 кишвари ҷаҳон шомиланд.
Усмон РАҲИМЗОДА

Тибқи маълумоти Агентии омори назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон,
дар моҳҳои январ-августи соли 2022
ба ҷумҳурӣ 56 мамлакати ҷаҳон ба маблағи 100405,8 ҳазор доллар ё 9462,2
тонна ёрии башардўстона расонидаанд.
Таносуби бештар аз рўи арзиши ёрии
башардўстона ба мамлакатҳои зерин рост
меояд:
ИМА - 33,0 фоиз
Чин - 32,0 фоиз
Ҳиндустон - 5,9 фоиз
Ҷопон - 4,7 фоиз
Русия - 3,2 фоиз
Нидерланд - 2,3 фоиз
Шветсия - 2,2 фоиз
Дания - 1,6 фоиз
Ўзбекистон - 1,5 фоиз
Туркия - 1,0 фоиз
Корея - 1,0 фоиз
Олмон - 1,0 фоиз
АМА - 0,5 фоиз
Фаронса - 0,5 фоиз
Покистон - 0,4 фоиз
Австралия - 0,3 фоиз
Қазоқистон - 0,1 фоиз
Италия - 0,1 фоиз
Белорус - 0,1 фоиз
Украина - 0,1 фоиз

ХОНАНДА
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ОМӮЗГОРРО ТУЊМАТ НАКУНЕД!
Посух ба маќолаи «А, Б, Т, талаба пула те!»
Ба андешаи
инҷониб, муаллифи мақолаи «А, Б,
Т, талаба пула те!»
хондану навиштан
ва маърифати зиндагиро маҳз аз омӯзгор омӯхтааст. Ё шояд ман хато кунам.
Муаллиф дар оғози
навиштааш мактабу маорифро сутуни миллату давлат
маънидод карда,
дар охир омӯзгорони
кишварро зери борони санги маломат
қарор медиҳад ва
онҳоро ба талбандагӣ таҳқир мекунад,
ки ин маро ҳамчун
омӯзгор бетараф гузошта наметавонад.
Маҳз ҳамин сангандозиҳову туҳматҳо дар ҳақи мактабу
маориф буд, ки даҳҳо нафар
омӯзгори кишвар тарки касб
кардаву муҳоҷиратро пеша
кардаанд, ки яке аз онҳо ман
будам. Аммо ягона чизе маро
ба мактабу маориф баргардонд,
меҳри беандозаи шогирдону
даъватҳои волидайни онҳо
буд, ки мегуфтанд: «Ба хотири
ояндаи Ватану фарзандони мо
баргардед!».
Баъди хондани мақолаи
беасосу муғризонаи Муҳиддин Идизода як муддат чунин
андеша дар сарам чарх мезад,
ки чаро омӯзгор шудам? Ба
хулоса омадам, ки ман бояд
омӯзгор бошам, зеро бузурге
гуфтааст: «Ҳақи муаллимро
нафароне мешиносанд, медонанд ва эҳтирому қадрдонӣ
мекунанд, ки худ қимату дараҷа ва манзалати илмро медонанд…».
Он чӣ айён аст, ҳоҷат ба
баён нест. Имрӯз дар соҳаи
маорифи кишвар бо дастгириву ғамхориҳои Пешвои
муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
пешрафтҳои зиёде ба назар
мерасад. Аз ҷумла, дар се
ҳафтаи охир ба муносибати
ҷашни Истиқлоли давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
минтақаҳои гуногуни кишвар
даҳҳо муассисаҳои нави таълимӣ мавриди истифода
қарор гирифтанд. Ба андешаи рӯзноманигор Муҳиддин Идизода, сатҳи дониши
хонандагони муассисаҳои
таҳсилоти миёнаи умумӣ,
донишҷӯёни муассисаҳои
таҳсилоти миёна ва олии
касбӣ ҷавобгӯи талабот нест
ва толибилмонро мушкилосонкуни омӯзгорон номидааст, ки ин ягон асоси воқеӣ
надорад. Аз навиштаҳои муаллиф бармеояд, ки номбурда барои китобҳои иҷоравии
фарзандон ва ё наберагон ба

ТУРСУНЗОДА:
СИФАТИ
ТАЪЛИМ БОЛО
РАФТААСТ
Шуъбаи маорифи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатии шаҳри Турсунзода “луқма”-и дар саҳифаи
2-и ҳафтаномаи “ Тоҷикистон”, таҳти №37, аз
14.09.2022 нашршударо
мавриди баррасӣ қарор
дод.

муассисаи таълимӣ маблағ
пардохт намудааст ва бо ин
тамоми омӯзгорони кишварро ба талбандагӣ таҳқир мекунад, ки ин аз рӯи одамгарӣ
нест. Мо, омӯзгорон, аз
пул ва як қулт оби медодаи
Муҳиддин Идизода барин
волидайн безорем ва кӯшиш
ҳам намекунем, ки дастархонамонро бо пули чунин инсонҳо ороста намоем. Бояд
муаллифи муҳтарам бидонад, ки тибқи қонунгузорӣ,
аз ҷумла, “Тартиби ба иҷора
додани китобҳои дарсӣ дар
муассисаҳои таълимӣ” ҳар як
волидайн вазифадор аст, ки
маблағи китобҳои дарсиро аз
рӯи нархи муайяншуда пардохт кунад. Агар чунин хизматрасонӣ ба рӯзноманигори
муҳтарам Муҳиддин Идизода
писанд набошад, ӯ ҳуқуқ дорад, ки рафта аз дӯконҳои китобфурӯшӣ бо нархи дучанду
сечанд китобҳои дарсии фарзандонашро харидорӣ кунад
ва нисбат ба омӯзгорон чунин
туҳматҳоро раво набинад.
Агар гуфтаҳои пучу беасоси рӯзноманигор Муҳиддин
Идизода асоси воқеӣ медоштанд ва бо гуфтани А, Б, Т
аз хонандагон пул ҷамъоварӣ
мешуд, ҳаргиз омӯзгорон як
шиму костюмро се - чор сол
намепӯшиданд ва бо як ҷуфт
пойафзол чор фасли солро
намегузарониданд. Афсӯс,
ки бо маоши омӯзгорӣ ҳатто
наметавонем ба бемористон
рафта, бемории худро муайян
ва табобат кунем.
Дар охир аз рӯзноманигори
муҳтарам хоҳиш мекунам, ки
бе пешниҳоди факту далелҳои
муътамад номи пуршарафи
омӯзгорро доғдор накунад, зеро ба ҳар куҷое расида бошед
ҳам, аз заҳмати омӯзгор аст!
Бо эҳтиром,
Камолиддин КАРИМОВ,
омӯзгори МТМУ №10-и
шаҳри Душанбе

Дар робита ба эроди ҳафтанома дар мавриди “давра
ба давра баланд бардоштани
сатҳу сифати таълим” дар
мисоли шуъбаи маорифи
шаҳри Турсунзода омори зеринро пешниҳод менамоем:
Дар муқоиса ба се соли
охир дар соли таҳсили 20202021-ум 2 нафар хатмкунандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода ва дар
соли таҳсили 2021-2022-юм 1
нафар хонандаи синфи 11-и
Литсейи Президентӣ барои
хонандагони лаёқатманди
шаҳри Турсунзода сазовори
аттестати аълои равияи табиӣ-риёзӣ бо медали нуқра
гардиданд.
Инчунин, дар се соли охир
шумораи дохилшавии хатмкунандагони муассисаҳои
таълимӣ тариқи Маркази
миллии тестӣ ва ба муассисаҳои олии хориҷи кишвар
шаҳодати баланд гардидани
сатҳу сифати таълим мебошад.
Агар дар соли таҳсили
2019-2020-ум 56%-и хатмкунандагон ба муассисаҳои олӣ
ва миёнаи касбии ҷумҳурӣ
дохил шуда бошанд, дар соли
таҳсили 2020-2021-ум 70% ва
дар соли таҳсили 2021-2022
бошад, 76%-и хатмкунандагон сазовори номи донишҷӯй
гардиданд.
Бояд қайд кард, ки дар соли таҳсили 2019-2020 сатҳи
сифати таълим дар муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода 4,4%, дар соли таҳсили 2020-2021-ум 35,1% ва дар
соли таҳсили 2021-2022-юм
40,7%-ро ташкил медиҳад.
Ин шумора гувоҳи он аст, ки
сатҳу сифати таълим баланд
бардошта шудааст.
Л. РАҶАБОВА,
мудири шуъбаи маорифи
шаҳри Турсунзода
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НИМ АСР БО ТЕЛЕВИЗИОН
Ҳаёти гурезагон аз дурбини
Саидмуроди Ҳасанзод

Ӯ беш аз ним аср дар
телевизион кор кард. Дар
даврони раисии 7 нафар ба
Кумитаи телевизион ва радиои Тоҷикистон - аз Ғоиб
Қаландаров то Нуриддин
Саид. Умрашро сарфи кори
телевизион кард гӯем, хато
намешавад. Ин даргоҳ ба
Саидмурод Ҳасанзод (Раҳимов) ному нон дод...
Саидмурод Ҳасанзод дар
рустои Бакарон (Хоҷа Бикрон) чашм ба олами ҳастӣ
кушода, айёми тифливу таҳсилоташ ҳамин ҷо сипарӣ
гашт. Он рӯзгор ҳамсолони ӯ
рӯзгори сангине доштанд, вале айёми беғубори кӯдакиро
ҳамеша бо завқ ба ёд меорад.
Саидмурод баъди хатми
мактаби ҳафтсола дар мактаби миёнаи №18-и ноҳияи
Шоҳмансур таҳсилро идома
медиҳад. Соли 1965 ба шуъбаи журналистикаи Университети давлатии Тоҷикистон
дохил шуд. Аз солҳои донишҷӯйӣ ба кори телевизион
шавқу рағбат пайдо мекунад
ва аз соли 1969 ба кори телевизион мегузарад.
Он солҳо дар кишвар ҳамагӣ як шабакаи телевизион
фаъолият мекард ва мавқеъ
пайдо кардан дар он хеле
душвор буд, вале Ғоиб Қаландаров - раиси вақти Кумита ба ӯ бовар кард ва ӯро ба
ҳайси муҳаррири барномаи
“Ахбор” ба кор қабул намуд.
Даврони гулгулшукуфоии
давлати советӣ буд он замон.
Мавзуи асосии хабарнигори
“Ахбор” фатҳи плани панҷсолаву анҷуманҳои Ҳизби
коммунист (КПСС), ҷамъоварии ҳосили “тиллои сафед”
ва монанди ин. Саидмуроди
Ҳасанзод гоҳо ба корхонаи
бузурги саноатӣ медавид,
гоҳо ба маҷлиси ҳизбӣ, гоҳо
ба сохтмонҳои азим ва гоҳе
зери офтоби сӯзон ба майдонҳои пахтазор, то гузоришҳои ҷолибу диданӣ пахш
кунад... Муваффақ ҳам буд.
Ҳамеша таҳсину офарин мешунид.
Солҳои 90-уми садаи
мозӣ мавҷи худогоҳиву хештаншиносӣ ва баъдан шиорафканиву манфиатхоҳӣ
мардумро аз майдонҳои ҳарбу
зарбу созандагӣ батадриҷ ба
майдонҳои ҳангомаву “озодихоҳӣ ва истиқлолхоҳӣ”
кашид. Бо тақозои вазифа
Саидмурод Ҳасанзоду ҳамкасбонаш ба ин майдон давиданд, то гузоришҳо омода
кунанд ва ҳақиқати ҳолро ба
мардум расонанд. Оқибати
ин кашмокашиҳо мардумро
ба бунбасту сарсониҳо расонид. Мардуми зиёде ба кӯи
ноумедӣ фитода, сокинони
кишвар ба хоки Афғонистон
гурезаи иҷборӣ шуданд. Оворагиву дарбадарии мардуми

тоҷик низ дар ғурбат аз “чашмак”-и наворбардори телевизион дур намонд.
Саидмуроди Ҳасанзод бо
гуруҳи эҷодии барномаҳои
“Ахбор”-и Телевизиони
Тоҷикистон тавассути гузаргоҳи Ҳайратон ба маҳали
истиқомату будубоши гурезагони иҷбории тоҷик сафар
намуда, аз он сӯйи марз низ
репортажу мусоҳибаҳо таҳия
намуд...
Гурезагони тоҷик тавассути Пешвои миллат зери шиори “То охирин гурезаҳои тоҷикро ба Ватан
бармегардонем!” ба Ватан
баргардонида шуданд ва гуруҳи эҷодии ТВТ таҳти сарварии Саидмурод Ҳасанзод
ин корвонро низ наворбардорӣ мекарданд. “Вақти ба
зодгоҳ расидани гурезагон
фаромӯшнашуданӣ аст”,мегӯяд бо гузашти солҳо ин
журналисти соҳибтаҷриба
ва идома медиҳад: “Мӯйсафеде ба замин парӯ фитода,
зарраҳои гуҳарбори хоки
Ватанро мебӯсиду мебӯйид
ва сипас онро ба дидагонаш
мемолид... Бародар бародари
ғурбатии худро ба оғӯш мегирифт. Модарону хоҳарон ашкрезон дари кулбаҳои худро
боз мекарданд...”.
Ин лаҳзаҳоро Саидмуроди Ҳасанзод чун пурбортарин
солҳои кораш дар телевизион
ба ёд меорад.
Аз соли 2003 баъди ба нафақа баромадан Саидмурод
Ҳасанзод боз ҳам баҳри рушди кори телевизион ҳамчун
масъули барномаҳои хабарӣ
ва мураббии журналистони
ҷавони ояндасоз дар телевизиони “Ҷаҳоннамо” фаъолияташро идома дод.
Имрӯз, ба қавле давлати
пирӣ меронад, вале бештари вақт дар қабзаи беморӣ
аст... Вале хотираҳои гуворо
аз фаъолияти 50-солаи корӣ
ба ӯ нерӯ мебахшанд.
Маҳмадмуроди САЙДАЛӢ,
узви Иттифоқи
рӯзноманигорони
Тоҷикистон
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АСТРОЭКСКУРСИЯ

Чӣ тавр ҷавони тоҷик мардумро бо
олами моҳу ситораҳо ошно мекунад?
Парвизи Орзуқул ҳар шом
кӯдакону наврасонро ба олами моҳу ситораҳо роҳнамоӣ
мекунад. Ӯ бо телескопи худ
дар майдонҳои Сирки давлатӣ ва Китобхонаи миллии
Тоҷикистон астроэкскурсия
ташкил мекунад. Мегӯяд, ҳадафи ӯ ҷалби таваҷҷуҳи наврасон ба илмҳои дақиқ, хоса
астрономия аст.
Парвиз Орзуқул донишҷӯйи
риштаи энергетикаи Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба
номи Муҳаммад Осимӣ аст,
вале ба астрономия шавқи беандоза дорад.
“Аз кӯдакӣ ҳамеша ба осмон
нигоҳ мекардаму ситораҳоро
мешуморидам. Ба худ суол
медодам, ки онҳо чӣ бошанд?
Чӣ хел пайдо мешаванд? Ин
суолҳо маро ба омӯзиш водор
карданд. Баъдан дар мактаб ба
фанҳои дақиқ ва табиатшиносӣ шавқ пайдо кардам. Ман
дар деҳа калон шудаам ва намедонистам, ки дар Тоҷикистон
ин соҳа чӣ гуна рушд кардааст.
Бинобар ин, зиёдтар филмҳои
ҳуҷҷатии Стивен Хокингро тамошо мекардам. Фазо ва астраномия аз овони кӯдакӣ бо ман
аст”,- мегӯяд Парвиз.

Парвиз бо омӯзишҳои худ
қаноат накарда, тасмим гирифт, ки дигаронро низ бо
асрори коинот ошно кунад.
Бинобар ин, аз моҳи апрели
ҳамин сол ӯ дар
назди Сирки
давлатӣ ва Китобхонаи миллӣ
астроэкскурсия
роҳандозӣ намуд.
Астроэкскурсияи
ӯ комилан ройгон аст.
П а р в и з
ҳамроҳи телескопи худ ҳар шом
соати 19:00 ба яке
аз ин майдонҳо
омада, астроэкскурсия ташкил
мекунад. Ин иқдоми ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ
ҳаводорони зиёде пайдо кард.
“Аввалҳо мардум ба ман ва
телескопам ҳайрон-ҳайрон
нигоҳ мекарданд. Худам ҳам
аввалҳо дар ҳолати ногувор мемондам. Вале зиёд мехостам,
ки мардум дар бораи астрономия маълумот дошта бошанд.
Бинобар ин, аз онҳо даъват мекардам, ки дар астроэкскурсияи ман ширкат кунанд. Гумон
надоштам, ки одамон ин қадар

ба астрономия тавваҷҷуҳ
пайдо мекунанд. Ҳатто
дар яке аз рӯзҳои моҳи
май дар рӯзи астрономия,
теъдоди хоҳишмандон ба

1000 нафар расид”,- мегӯяд
ҳамсуҳбати мо.
Парвиз мегӯяд, ки аксари
сокинони кишвар дар бораи
астрономия кам маълумот доранд: “Мардум намедонанд,
ки моҳу ситора аз ҳамдигар
чӣ фарқ доранд. Дар вақти
тамошо бо телескоп онҳо суолҳои аҷиб медиҳанд. Аз ҷумла мепурсанд, ки бо ин асбоб
обу ҳаворо санҷидан мумкин
аст ё не? Боз мепурсанд, ки

канӣ бо телескопат бин, тақдири
мо чӣ мешуда бошад? Ва монанди
ин. Албатта, ман
кӯшиш мекунам,
ки ба саволҳои
онҳо посухи дуруст диҳам”.
П а р в и з и
Орзуқул дар шабакаҳои иҷтимоӣ
ҳам барои дӯстдорони астрономия бо забони
тоҷикӣ маълумот омода мекунад. Саҳифаи ӯ “Всенаука” дар
Facebook 36 ҳазор обуначӣ дорад. Дар шабакаи “Ютюб” низ
ӯ саҳифаи “ADASTRA PO”-ро
роҳандозӣ кардааст, ки дар он
низ бо забони тоҷикӣ оид ба
илмҳои дақиқ маълумот нашр
мекунад. Ҳамин аст, ки соли
равон ӯ дар рейтинги “Топ 10
блогери беҳтарини Тоҷикистон” қарор гирифт.

Парвиз мегӯяд, ки соҳаи
астрономия дар Тоҷикистон ба
ҳадди кофӣ рушд накардааст,
бинобар ин, ӯ магистратураро
дар кишварҳои хориҷ давом
доданист.
“Падару модарам мехостанд, ки дар оянда табиб
шавам. Ман ба астрономия
тавваҷҷуҳ доштам, вале донишҷӯйи риштаи энергетика
шудам. Вале ба астрономия
шавқи бештар дорам. Телескопро бо маблағи худам харидам.
Мехоҳам дар оянда дар ин самт
муваффақ шавам. Ҳам худам
асрори коинотро омӯзам, ҳам
онро ба дигарон омӯзонам”,мегӯяд Парвизи Орзуқул.

Уғулой
ҚУТБИДДИНЗОДА

АЗ БУНЁДИ ИТТИФОЌ ТО АКАДЕМИЯСОЗЇ

Суҳбати ошкоро бо Муллозуҳур Тоҳирӣ
Хабар расид, ки табиби
машҳури тоҷик Муллозуҳур
Тоҳирӣ дар талоши ташкил
кардани курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзиши тиби халқӣ
ва таъсиси Академияи тиби
мардумӣ дар назди Ассотсиатсияи тиби халқии Ҷумуҳурии Тоҷикистон аст. Дар як
суҳбати вижа мо ин ва дигар
масоили марбут ба соҳаи
тандурустиро пеш гузоштем.
- Муҳтарам Муллозуҳур
Тоҳирӣ, тавре медонем, шумо
нафаре ҳастед, ки пайваста
баҳри амалисозии иқдомҳои
мухталиф мекӯшед. Аммо аввал
бигӯед, ки тақдири Иттифоқи
байналмилалии нависандагон
ва табибони чанд сол пеш таъсисдодаатон чӣ шуд?
- Ин иттифоқро мо соли
2018 таъсис додем, ки ҳоло
зиёда аз 100 узв дорад. Аз ҷумла дар Ӯзбекистон, Қазоқистон, Русия ва Македония низ
бахшҳои иттифоқ фаъолият
доранд. Шиори мо “Сулҳ дар
тамоми ҷаҳон, солимӣ, дарозумрӣ, ҳифзи табиат ва дӯстии
байни халқҳо” мебошад.
- Ҳоло ки нияти ташкили курсҳои омӯзиши тиби халқиро до-

ред, ин тасмимро пурра таҳлилу
ояндабинӣ кардаед?
- Мо қаблан ҳам курсҳои
кӯтоҳмуддати тиби халқиро
таъсис дода будем, вале чанд
муддат аз сабаби сафарҳои ман
ба хориҷи кишвар ин курсҳо
тамдид карда шуданд. Албатта. Мо база дорем, базае, ки

одамон ҳам омада истироҳат
кунанд, ҳам омӯзанд ва ҳам
саломатияшонро барқарор
созанду рафта дигаронро омӯзонанду солим гардонанд.
Ҳоло бист курси мушаххасро пешбинӣ кардаем, ки дар
бораи баъзеи онҳо маълумот
медиҳам:

ГИЁҲДАРМОНӢ. То имрӯз
мо 7 конгресси байналхалқӣ оид
ба гиёҳдармонӣ гузаронидем,
ки олимон аз кишварҳои гуногун иштирок карда, мубодилаи
афкор намудаанд. Материалҳои
конгрессро, ки 1500 саҳифаро
ташкил медиҳанд, дар шакли
китоб омода кардем.
СӮЗАНДАРМОНӢ. Вақте
маҷлиси Академияи тиббии
СҲШ дар Москва гузашт,
онҷо ман пешниҳод кардам,
ки духтурҳо бояд 5-10 рӯз курси сӯзандармонӣ гузаранд.
Зеро, ҳар як ихтисосманд дар
баробари гирифтану мондан
ва коркард намудани сӯзан
бояд анотомияву физиологияро хуб донад, чунки имрӯз
аллакай дар саҳифаҳои интернетӣ барои табобати сӯзандармонӣ нақшаҳо ҳаст. Масалан нақшаи фишорбаландӣ ё
қисматҳои системаи асаб, ки
бояд дар кадом нуқтаҳо мондани сӯзанҳоро донӣ.
МУСИҚИДАРМОНӢ. Табобат бо мусиқӣ низ муҳим
аст. Як боби кори илмии ман
табобат бо мусиқӣ буд. Ҳозир
зиёда аз дусад чиптаҳои табобатӣ дорам, ки масалан дар
ҳолати фишорбаландӣ бояд

кадом мусиқиро монем, барои руҳафтодагӣ, барои дардро
нест кардан, барои одамро ба
ҳаяҷон овардан... Вақте чунин табобат ҷорӣ мегардад,
солимии мардуми мо хубтар
мешавад. Ниёз ба дору камтар
мегардад.
Ҳозир мо дар арафаи барномасозӣ ҳастем ва дар ин кор
ба мо мусиқишинос Аслиддин
Низомов кумак мекунанд. Бо
Зебо Аминзода низ суҳбат кардем, дар хусуси он, ки чӣ хел
рақс зери таъсири мусиқӣ дигаргунӣ меорад ба организм.
Бӯйдармонӣ. Тавассути бӯй
бисёр беморонро табобат мекунанд.
ҒИЗОДАРМОНӢ. Масалан
ман шахсан ба Русия назди як
духтур рафтам. Қариб як соат
зиёдтар бо ман суҳбат карда,
нақшаи хӯрокхӯриамро кашида
дод, ки бояд кадом хӯрокҳоро
хӯрам, то бе ягон дору хуб шавам.
МАҲСДАРМОНӢ. Ин навъи табобат ба ҳама маълум аст.
ТАБОБАТИ МАНУАЛӢ.
Усули устухонҳоро ҷо ба ҷо
кардан аст. Ман чанд шогирд
дорам дар ин самт.
(Давомаш дар сањ.13)
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ЛАЊЗА БА ЛАЊЗА: ЊУЉУМИ НИЗОМИЁНИ
ХРОНИКА СОБЫТИЙ НА
14 СЕНТЯБР
ТОЉИКЇ

РУССКИЙ

07:15
Гуруҳи мусаллаҳи хизматчиёни ҳарбии пости сарҳадии “Булакбошӣ”-и
дидбонгоҳи сарҳадии “Капчигай”-и
отряди сарҳадии “Баткен”-и Қирғизистон дар мавзеи “Кех” пайдо мешаванд.

В районе «Кех» были замечены перемещения вооруженных групп военнослужащих погранпоста «Булакбоши» погранзаставы «Капчигай» пограничного
отряда «Баткен» Кыргызстана.

07:28
Хизматчиёни ҳарбии пости мазкур
аз силоҳи гуруҳии 60 мм миномётҳо ба
тарафи пости сарҳадии “Кех”-и Тоҷикистон оташ мекушоянд ва муноқишаи
мусаллаҳона оғоз мегардад.
08:10
Хизматчиёни ҳарбии пости сарҳадии
“Кех” сержант Қурбонов Фатҳиддин ва
аскари қаторӣ Ашуров Раҳмоналӣ аз
тири сарҳадбонони Қирғизистон ҷароҳат
мебардоранд ва онҳо фавран ба бемористони шаҳри Исфара интиқол дода
мешаванд.

Военнослужащие этого поста открыли
огонь из 60-мм минометов в сторону
пограничного поста Таджикистана «Кех»,
что послужило началом вооруженного
конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном.

От пуль кыргызских пограничников
были ранены военнослужащие погранзаставы «Кех» РТ сержант Курбонов Фатхиддин и рядовой Ашуров Рахмонали,
которые были немедленно доставлены
в больницу города Исфары.

08:54
Як адад мошини одамбар ва як адад
мошини зиреҳпӯши ҷангии БРДМ бо хизматчиёни ҳарбии қирғиз ба пости сарҳадии “Булакбошӣ” ворид мешаванд ва
ҷангиён бо дигар сарҳадбонони қирғиз
ҳамроҳ шуда, бар муқобили сарҳадбонони тоҷик оташфишонӣ мекунанд.
09:25
Қаторӣ Мениқулов Аслан (Тоҷикистон)
ҳангоми иҷрои вазифаҳои ҷангӣ дар пости
сарҳадии “Кех” (Тоҷикистон) тир мехӯрад
ва дар ҷои ҳодиса ба шаҳодат мерасад.

Одна грузовая машина для перевозки людей и один бронетранспортер
БРДМ с кыргызскими военнослужащими прибыли для усиления кыргызского
погранпоста «Булакбаши».

В результате обстрела кыргызскими
военнослужащими рядовой Миникулов
Аслан (РТ) погиб при исполнении служебных обязанностей на погранпосту
«Кех» (РТ).

09:50
Бо ташаббуси тарафи Тоҷикистон
отшбас эълон мегардад.

По инициативе таджикской стороны
было объявлено огневое перемирие.

10:02
Бо сабаби ба ҷониби нуқтаи сарҳадии
“Кех”-и (Тоҷикистон) бо силоҳи гуруҳии
миномёт тирпарронӣ кардани сарҳадбонони Қирғизистон вохӯрии намояндагии
сарҳадии тарафҳо, ки ба нақша гирифта
шуда буд, оғоз нагардид.

Из-за минометного обстрела кыргызскими пограничниками погранпоста
«Кех» (РТ) запланированная встреча
пограничных представителей сторон
не состоялась.

10:43
Вохӯрӣ миёни намояндаи сарҳадии
ҶТ дар вилояти Суғд ва намояндаи
сарҳадии ҶҚ дар вилояти Боткен дар
минтақаи “Кех” баргузор гардид.
10:48
Аз ҷониби Қирғизистон ба ҷониби
нуқтаи сарҳадии “Кех” - Тоҷикистон аз
силоҳи гуруҳии миномёт оташ мекушоянд. Задухӯрд такроран оғоз ёфт. Вохӯрӣ
бенатиҷа монд.

14:27
Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии “Шӯроб”
оғоз гардид.

Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода «Душанбе».
Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода «Шуроб».

Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода «ЧорЗадухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи кух».
дидбонгоҳи сарҳадии “Чоркуҳ” оғоз гардид.
14:45

15:15
Тарафҳо маротибаи сеюм оташбас
эълон карданд.
15:47
Вохӯрии миёни намояндаи сарҳадии ҶТ дар вилояти Суғд ва намояндаи сарҳадии ҶҚ дар вилояти Боткен
дар минтақаи “Хоҷаи Аъло” баргузор
гардид.
20:30
Вохӯрӣ миёни намояндаи сарҳадии
ҶТ дар вилояти Суғд ва намояндаи
сарҳадии ҶҚ дар вилояти Боткен дар
минтақаи “Чорқишлоқ” бо иштироки
гуруҳи кории тарафҳо баргузор гардид.

Анҷоми вохӯрӣ.
Стороны во второй раз объявили о
прекращении огня.
На территории погранпоста «Кех» состоялась встреча пограничного представителя Республики Таджикистан по
Согдийской области и пограничного
представителя Республики Кыргызстан
по Баткенской области.
Кыргызская сторона открыла огонь по
пограничному посту «Кех» РТ из минометов. Бои вновь возобновились. Встреча
оказалась безрезультатной.

13:30
Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии “Боғистон”
оғоз гардид.

Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии “Душанбе”
оғоз гардид.

Стороны в третий раз договорились
о прекращении огня.
В районе «Ходжаи Аъло» состоялась
встреча между пограничным представителем Республики Таджикистан по
Согдийской области и пограничным
представителем Республики Кыргызстан по Баткенской области.
С участием рабочей группы обеих
сторон в районе «Чоркишлок» состоялась встреча между пограничным представителем Республики Таджикистан
по Согдийской области и пограничным
представителем Республики Кыргызстан по Баткенской области.

21:30

10:40
Тарафҳо маротибаи дуюм отшбас эълон карданд.

14:16

Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода «Богистон».

Завершение встречи.

15 СЕНТЯБР
давоми
ш/рӯз

Дар тамоми минтақаҳои наздисарҳадӣ бо ҶТ ҷониби қирғиз қувваҳои
захиравии худро барои пурзӯр кардани
амалиёти минбаъда ҷамъ меорад.

На всех приграничных с Республикой
Таджикистан направлениях кыргызская
сторона собирает резервные силы для
активизации дальнейших действий.

16 СЕНТЯБР
05:07
Аз ҷониби низомиёни дидбонгоҳи
сарҳадии “Қара”-и ҶҚ ба самти дидбонгоҳи сарҳадии “Сурх” бе ягон сабаб
тирпарронӣ оғоз гардид.

Военнослужащие погранперехода
«Кара» Республики Кыргызстан без
объяснения причин открыли огонь в
сторону погранперехода «Сурх».
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ЌИРЃИЗИСТОН БА ТОЉИКИСТОН
ТАДЖИКСКО-КЫРГЫЗСКОЙ ГРАНИЦЕЙ
06:05
Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии “Шӯроб”
оғоз гардид.

07:10
Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода
«Шуроб».

16:13
Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии “Душанбе”
оғоз гардид.

Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода
«Душанбе».

06:19
Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи
дидбонгоҳи сарҳадии “Боғдорӣ” ва ШНС
“Гулистон” оғоз гардид.

Вооруженные столкновения начались
в районе погранзаставы «Богдори» и
«Гулистон».

Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода «Овчи
калъача».

07:16
Задухӯрди мусаллаҳона дар наздикии
комендатураи сарҳадии “Ворух” оғоз
гардид.

Вооруженные столкновения начались
недалеко от комендатуры погранперехода «Ворух».

07:28
Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи
пости сарҳадии “Кех” оғоз гардид.

Вооруженные столкновения начались
в районе погранпаста «Кех».

07:30

06:25
Тарафҳо оташбас эълон намуданд.

Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи
дидбонгоҳи сарҳадии “Овчӣ-қалъача”
оғоз гардид.

Стороны договорились о прекращении огня.

Тарафҳо бо ташаббуси Ҷумҳурии
Тоҷикистон оташбас эълон намуданд.

По инициативе таджикской стороны
объявлено о прекращении огня.

07:54
Аз ҷониби Қирғизистон ба дидбонгоҳи
сарҳадии “Боғдорӣ” аз силоҳи гуруҳии
миномёт оташ кушоданд.

Кыргызская сторона открыла минометный огонь по погранпереходу
«Богдари».

08:00
Дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии
“Боғистон” аз ҷониби низомиёни Қирғизистон ба тарафи манзилҳои истиқоматии
аҳолии маҳаллӣ оташкушоӣ бо истифода
аз силоҳи оташфишон ва гуруҳӣ оғоз ёфт.

В районе погранперехода «Богистон» кыргызские военные открыли
огонь по населенным пунктам с применением огнестрельного и группового
оружия.

08:37
Дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии
“Лаккон” гулӯлаҳои миномётӣ, ки аз ҷониби Қирғизистон мешуданд, ба ҳудуди
Ҷумҳурии Ӯзбекистон гузашта, метарканд.

В районе погранперехода «Лаккон»
минометные снаряды, выпущенные
Кыргызстаном, пересекли территорию
Республики Узбекистан и разорвались.

08:38
Пости сарҳадии “Жигдалик”-и ҶҚ аз ҷониби низомиёни тоҷик ишғол карда шуд.
08:43

06:31
Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи
дидбонгоҳи сарҳадии “Лаккон” оғоз гардид.
06:35
Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи
дидбонгоҳи сарҳадии “Хоҷаи Аъло” оғоз
гардид.
06:41
Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи
пости сарҳадии “Чорқишлоқ” оғоз гардид.

Пост погранзаставы «Жигдалик» РК
занят таджикскими военными.

Вооруженные столкновения начались
в районе погранперехода «Лаккон».

Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода «Хочаи
Аъло».

Дидбонгоҳи сарҳадии “Достук”-и ҶҚ аз
ҷониби низомиёни тоҷик ишғол карда шуд.

Пограничный пункт «Достук» РК занят
таджикскими военными.

09:12
Шоҳроҳи “Арқа” зери назорати низомиёни тоҷик қарор гирифт.

Автомагистраль «Арка» перешла под
контроль таджикских военных.

Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода «Чоркишлок».

06:53
Ҷониби Қирғизистон дар минтақаи
Ворух аз чархболи ҷангӣ истифода бурд.

Кыргызская сторона применила боевой вертолет в районе Ворух.

06:55
Задухӯрди мусаллаҳона дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии “Бедак”
оғоз гардид.

Вооруженные столкновения начались в районе погранперехода «Бедак».

06:59
Вохӯрии намояндаи сарҳадии ҶТ ва
намояндаи сарҳадии ҶҚ дар сатҳи сардорони отрядҳои сарҳадӣ дар минтақаи
“Хоҷаи Аъло” баргузор гардид.

В районе «Ходжаи Аъло» состоялась встреча начальников пограничных служб Республики Таджикистан и
Республики Кыргызстан.

-----------------> c.10
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В районе погранперехода «Лаккон»
кыргызскими военными подожжены
жилые дом местных таджикских жителей.

10:20
Минтақаи обтақсимкунӣ ва дидбонгоҳи
сарҳадии “Ортабуз”дар рафти амалиёти
ҳарбӣ ба дасти низомиёни тоҷик гузашт.

Район водораспределения и погранпереход «Ортабуз» в ходе военной
операции занят таджикскими военными.

10:38
Дидбонгоҳи сарҳадии “Самаркандек”
ба дасти низомиёни тоҷик гузашт.
11:01
Дидбонгоҳи сарҳадии “Жанижер” ба
дасти низомиёни тоҷик гузашт.

Погранпереход «Самаркандек» РК
перешел под контроль таджикских военных.

В районе «Богистон» и «Лаккон» были
замечены кыргызские беспилотники
«Байрактар».

11:14
Дидбонгоҳи сарҳадии “Минбулоқ” ба
дасти низомиёни тоҷик гузашт.

В районе погранперехода «Шуроб»
кыргызским беспилотником «Байрактар»
подрывается один танк минобороны РТ.

Погранпереход «Капчигай» РК переходит под контроль таджикских военных.

13:29
Роҳи алтернативии Аксай зери назорати низомиёни тоҷик қарор гирифт.
14:05
Вохӯрии намояндагии сарҳадӣ миёни
Раисони КДАМ ҶТ ва ҶҚ дар минтақаи
“Равот” баргузор гашт. Тарафҳо оташбас
эълон карданд.

Альтернативная дорога на Аксай переходит под контроль таджикских военных.
В районе «Равот» состоялась встреча руководителей погранслужб Республики Таджикистан и Республики
Кыргызстан. Стороны объявили о прекращении огня.

15:10
Аз минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии
“Самаркандек”-и Қирғизистон ҷониби
минатақи “Шӯроб”(Тоҷикистон) қирғизҳо
оташ мекушоянд.

Со стороны погранперехода «Самаркандек» РК открыт огонь по району
«Шуроб» РТ.

Погранпереход «Булакбоши» РК занят таджикскими военными.

17:40
Дар минтақаи “Хистеварз” бесарнишини “Байрактар”-и Қирғизистон пайдо
мешавад.

В районе «Хистеварз» замечен кыргызский беспилотник «Байрактар».

В районе «Ворух» замечены два самолета АН и один вертолет.

Стороны объявляют о прекращении огня.

21:24
Аз ҷониби Қирғизистон ба дидбонгоҳи
сарҳадии “Бедак” (Тоҷикистон) аз силоҳи
гуруҳӣ ҳарбиёни қирғиз оташ кушоданд.

Кыргызские военнослужащие открыли огонь из группового оружия по погранпереходу «Бедак» РТ.

17 СЕНТЯБР

Вохӯрии намояндагии сарҳадӣ миёни
Фармондеҳони Қӯшунҳои сарҳадии ҶТ ва
ҶҚ, инчунин раисони вилоятҳои Суғд ва
Боткен дар минтақаи “Гулистон”-и ноҳияи
Исфара баргузор гардид.
08:45
Анҷоми вохӯрӣ

Аз ҷониби Қирғизистон ҳарбиёни
қирғиз ба нуқтаи сарҳадии “Чорқишлоқ”-и дидбонгоҳи сарҳадии “Сурх”
(Тоҷикистон) аз силоҳи оташфишон тир
кушоданд. Тирпарронии яктарафа то
11.25 идома ёфт. Сарҳадбонони Тоҷикистон тирпарронӣ накарданд.

В районе «Гулистон» Исфаринского района состоялась встреча между
представителями пограничных служб
Республики Таджикистан и Республики
Кыргызстан, а также главами Согдийской и Баткенской областей.
Завершение встречи

Кыргызские военнослужащие открыли огонь по погранпосту «Чоркишлак» погранперехода «Сурх» (РТ ).
Односторонняя стрельба продолжалась до 11.25.

11:40
Аз самти Қирғизистон ба ҷониби дидбонгоҳи сарҳадии “Қарамиқ”-и отряди
сарҳадии “Лахш”(Тоҷикистон) аз мошини
тӯпии “Град” оташ кушода мешавад, ки дар
натиҷа дар наздикии мактаби деҳаи “Қарамиқ” як нафар ноболиғ захмдор гардид.

Вохӯрии намояндаи сарҳадбонони
Тоҷикистон ва намояндаи сарҳадбонони
Қирғизистон дар минтақаи “Қарамиқ”
баргузор гардид. Дар вохӯрии мазкур
намояндаи сарҳадии қирғиз подполковник Исаков Мансур изҳор мекунад,
ки низомиёни қирғиз ва фиристодагони сохторҳои қудратии Қирғизистон, ки
барои пурзӯр кардани сарҳад сафарбар
шудаанд, ба ӯ итоат намекунанд ва фармонашро иҷро наменамоянд.

С кыргызского направления был открыт огонь из РСЗО Град в сторону погранперехода «Карамик» пограничного
отряда «Лахш» (РТ ). В результате обстрела возле школы села Карамик был
ранен один несовершеннолетний.

Встреча представителей пограничных служб Таджикистана и Кыргызстана состоялась в районе «Карамик»,
на которой представитель Кыргызстана
подполковник Исаков Мансур заявил,
что кыргызские военные и представители кыргызских силовых структур, мобилизованные для укрепления границы,
ему не подчиняются и не выполняют
его приказы.

14:30
Анҷоми вохӯрӣ.

Аз ҷониби Қирғизистон ба дидбонгоҳи
сарҳадии “Қарамиқ” аз силоҳи гуруҳӣ оташ
кушоданд. Тирандозӣ то 18.35 идома ёфт.

Завершение встречи.

Кыргызским беспилотником «Байрактар» в районе погранперехода «Шуроб»
взорван один бронетранспортер минобороны РТ.

Кыргызская сторона открыла огонь по
погранпереходу «Карамик» из группового
оружия. Стрельба продолжалась до 18.35.

18:37
Тарафҳо отшбас эълон менамоянд.

17:54
Як адад мошини зиреҳпӯши ВМ ҶТ
дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии
“Шӯроб” тариқи бесарнишини “Байрактар”-и Қирғизистон тарконида шуд.

20:25

17:25

17:48
Дар минтақаи “Ворух” ду адад тайёраҳои АН-и ҳарбӣ ва як адад чархболи
Қирғизистон пайдо гардиданд.

Боевая машина «Град» минобороны
РТ взорвана в районе погранперехода
«Шуроб» беспилотником «Байрактар» РК.

14:00

15:53
Дидбонгоҳи сарҳадии “Булакбошӣ”-и
ҶҚ аз ҷониби низомиёни тоҷик ишғол
карда мешавад.

Як адад мошини тупии “Град”-и ВМ
ҶТ дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии
“Шӯроб” тариқи бесарнишини “Байрактар”-и Қирғизистон тарконида шуд.

08:50

11:58
Дидбонгоҳи сарҳадии “Капчигай” ба
дасти низомиёни тоҷик гузашт.

В районе «Овчи-калъача» местное
население, собравшееся перед мечетью
для вечерней молитвы, были обстреляны кыргызской стороной. В результате
обстрела более 20 человек погибло и
более 100 человек получили ранения.

18:38

07:40
Погранпереход «Минбулок» РК переходит под контроль таджикским военных.

11:24
Як адад танки ВМ ҶТ дар минтақаи
дидбонгоҳи сарҳадии “Шӯроб” тариқи
бесарнишини “Байрактар”-и Қирғизистон тарконида шуд.

Дар мавзеи “Овчӣ-қалъача” аҳолии
маҳаллӣ, ки дар назди масҷид ҷамъ омада
буданд, мавриди оташи ҳарбиёни Қирғизистон қарор гирифтанд. Зиёда аз 20 нафар мардуми намозхон ба шаҳодат расиданд, беш аз 100 нафар захмӣ гаштанд.

Тарафҳо отшбас эълон менамоянд.
Погранпереход «Жанижер» РК перешел под контроль таджикских военных.

11:03
Дар минтақаҳои “Боғистон” ва “Лаккон” тайёраи бесарнишин (“Байрактар”)-и Қирғизистон пайдо мешавад.

www.pressa.tj

17:58

09:35
Дар минтақаи дидбонгоҳи сарҳадии
“Лаккон” аз ҷониби низомиёни Қирғизистон манзили истиқоматии аҳолии маҳаллӣ
(шаҳри Исфара) зери оташ қарор гирифт.
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Стороны объявляют о прекращении огня.

то ҳол
Дар тамоми хатҳои сарҳадӣ ҷониби
Қирғизистон қувваҳои захиравии худро
ҷамъ оварда истодааст.

Кыргызская сторона собирает резервные силы на всех приграничных
направлениях.
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ШАМЪИ ХОТИРА

ЌУРБОНИЁНИ НИЗОЪ ДАР МАРЗ

ИНҲО АЗ ТИРИ НИЗОМИЁНИ ҚИРҒИЗ БА ШАҲОДАТ РАСИДАНД

То 21-уми сентябри соли
2022 номи 61 қурбонии муноқишаҳои охир дар марзи
Тоҷикистону Қирғизистон
дастраси Pressa.tj гардид.
Онҳо дар задухӯрдҳои мудҳиши рӯзҳои 14 ва 17-уми
сентябри соли равон барои ҳимояи Ватан ҷон нисор кардаанд. Аммо бархеи
дигар, ки аҳолии осоишта
мебошанд, қурбони ҳамлаи
ноҷавонмардонаи қирғизҳо
шуданд. Ёду номашон гиромӣ бод!
АЗ МАҚОМОТИ ҲИФЗИ
ҲУҚУҚУ ТАРТИБОТ
1. Шуҳрат Наҷмиддинзода,
33-сола, зодаи ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон, милитсия дар Ворух.
2. Ғолиб Абдунабиев, 34-сола, майёр, афсари Кумитаи
давлатии амнияти миллӣ, зодаи шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд.
3. Нусратулло Фатҳулло,
25-сола, зодаи ноҳияи Кушониёни вилояти Хатлон. Падари
ду фарзанд ва ҳамсараш интизори тифли саввум аст.
4. Сафаралӣ Ҳасан, 23-сола,
зодаи ноҳияи Восеъи вилояти
Хатлон.
5. Олимназар Холиқназаров, зодаи вилояти Бадахшон,
падари як фарзанд, подполковник.
6. Хирадманд Усмонзода,
28-сола, зодаи ноҳияи Айнии
вилояти Суғд, соҳиби як фарзанд.
7. Шуҳрат Тағоймуродов,
24-сола, зодаи ноҳияи Абду-

раҳмони Ҷомии вилояти Хатлон.
8. Назрулло Олимов, 20-сола, зодаи ноҳияи Вахши вилояти Хатлон.
9. Салоҳиддин Муъминов,
22-сола, зодаи ноҳияи Вахши
вилояти Хатлон.
10. Шуҳрат Абдулҳаев,
24-сола, зодаи ноҳияи Вахши
вилояти Хатлон.
11. Саидмуъмин Абдуллоев, зодаи ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон, ронандаи
фармондеҳи Гвардияи миллӣ.
12. Ҳодибой Султонов,
лейтенанти калони милитсия,
корманди Шуъбаи корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара.
13. Фирдавс Худойбердиев,
20-сола, зодаи ноҳияи Ёвони
вилояти Хатлон.
14. Раҳматшоҳи Шамсизод,
22-сола, зодаи ноҳияи Восеъи
вилояти Хатлон.
15. Саврон Худойбердиев,
хатмкардаи Донишкадаи Кумитаи давлатии амнияти миллӣ.
16. Содирбек Неъматзода,
25-сола, зодаи ноҳияи Мастчоҳ, соҳиби як фарзанд.
17. Нурмуҳаммад (Атоев)
Холзода, 22-сола, зодаи ноҳияи Куҳистони Мастчоҳи вилояти Суғд. Афсари Кумитаи
давлатии амнияти миллӣ дар
шаҳри Конибодом. Оиладор,
соҳиби ду фарзанд.
18. Аловиддин Мирзоев,
36-сола, афсар, зодаи ноҳияи
Айнии вилояти Суғд. Падари
се фарзанд.
19. Мансурҷон Қаюмов,
зодаи ноҳияи Темурмалики
вилояти Хатлон, лейтенант.

20. Шералӣ Раҳимзода, афсари неруҳои марзбонӣ. Зодаи
ноҳияи Дарвози ВМКБ.
21. Бахтовар Мирзоев,
25-сола, зодаи шаҳри Леваканти вилояти Хатлон.
22. Муҳаммад, зодаи ноҳияи Зафаробод.
23. Шамсулло Ҳайдаров,
42-сола, зодаи ноҳияи Фархори вилояти Хатлон.
24. Меҳриддин Миралиев,
39-сола, зодаи ноҳияи Муъминобод. Афсари неруҳои марзбонии Тоҷикистон.
25. Убайдулло Ибодулло,
зодаи шаҳри Леваканти вилояти Хатлон.
26. Неъматуллои Раҳматулло, афсар, зодаи шаҳри Норак.
27. Сабриддин Ҷумъаев, афсари неруҳои марзбонӣ, зодаи
ноҳияи Рашт.
28. Саидҷалол Расулзода,
афсар, зодаи ноҳияи Восеъ.
29. Фатҳиддин Ҷаъфарзода,
зодаи шаҳри Ваҳдат.
30. Сорбон Худойбердизода, 22-сола, зодаи ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд. Афсари Кумитаи давлатии амнияти
миллӣ.
31. Абдураҳмон Нуров, зодаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон.
32. Муҳаммадҷон Пиров,
34-сола, зодаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон. Оиладор, соҳиби 3 фарзанд.
33. Ҷамшед Набиев, зодаи
шаҳри Ваҳдат. Соҳиби ду фарзанд.
34. Ибодулло Рӯзиев, 20-сола, зодаи ноҳияи Мир Сайид
Алии Ҳамадонии вилояти Хат-

лон.
35. Некрӯз Исломов, 19-сола, зодаи ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон.
36. Аслан Менеқулов,
19-сола, сарбоз, зодаи шаҳри
Бохтари вилояти Хатлон.
37. Набиҷон Аҳмедов, зодаи
ноҳияи Бобоҷон Ғафуров.
38. Зикруллоҳи Амруллоҳ,
20-сола, зодаи ноҳияи Вахши
вилояти Хатлон. Ҳамагӣ 15 рӯз
то анҷоми хизматаш монда буд.
39. Зайниддин Холбоев,
20-сола, зодаи ноҳияи Панҷи
вилояти Хатлон.

АҲОЛИИ ОСОИШТА
40. Аҳрор Неъматов, мудири
мактаби ҷамоати Овчӣ-Қалъачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров.
41. Солеҳҷон Раҳимов,
пизишки 45-солаи ҷамоати
Овчӣ-Қалъачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров.
42. Насриддин Ҳайдаров,
сокини ҷамоати Овчӣ-Қалъачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров.
43. Ғуломҷон Акбаров, сокини ҷамоати Овчӣ-Қалъачаи
ноҳияи Бобоҷон Ғафуров.
44. Абдусалом Абдушукуров, сокини ҷамоати
Овчӣ-Қалъачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров.
45. Абдувосит Сатторов, сокини ҷамоати Овчӣ-Қалъачаи
ноҳияи Бобоҷон Ғафуров.
46. Муҳаммадҷон Болтуев,
сокини ҷамоати Овчӣ-Қалъачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров.
47. Қирғизбой Қирғизбоев,
сокини ҷамоати Овчӣ-Қалъачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров.
48. Умедҷон Султонов, со-

кини ҷамоати Овчӣ-Қалъачаи
ноҳияи Бобоҷон Ғафуров.
49. Каромат Зуҳурова (Сатторова), пизишк, ҷамоати
Овчӣ-Қалъачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров.
50. Абдувоҳиди Абдуқаюм,
сокини ҷамоати Овчӣ-Қалъача, корманди Сарраёсати молияи вилояти Суғд.
51. Муродҷон Юсуфов, сокини ҷамоати Ворухи шаҳри
Исфара.
52. Мунаввархон Маҳмудова, 62-сола, сокини ҷамоати
Чилгазии шаҳри Исфара.
53. Муҳайёхон Файёзова,
53-сола, ҷамоати Чоркуҳи
шаҳри Исфара.
54. Дилноза Баҳромзода,
29-сола, ҷамоати Чоркуҳи
шаҳри Исфара.
55. Садоқат Уктамзода,
25-сола, ҷамоати Чоркуҳи
шаҳри Исфара.
56. Асмоа Амриддинзода, 6-сола, ҷамоати Чоркуҳи
шаҳри Исфара.
57. Имрон Илҳомзода, 5-сола, ҷамоати Чоркуҳи шаҳри
Исфара.
58. Баҳром Ҳакимов, 51-сола, муаллим, деҳаи Хоҷаи Аълои ҷамоати Чоркуҳи шаҳри
Исфара.
59. Камолиддин Ашӯров,
пизишк, навбатдори “Ёрии
таъҷилӣ”, ҷамоати Сурхи
шаҳри Исфара.
60. Ҳасанбой Валиев, ронандаи мошини “Ёрии таъҷилӣ”, ҷамоати Сурхи шаҳри
Исфара.
61. Бишарифа Воҳидова,
8-сола, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров.

ЭЪЛОН
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ОМӮЗИШ
► Дарси
математика
барои
хонандагони
синфҳои болоӣ. Тел: 98745-18-78.

НИЁЗ ДОРЕМ
► Корхонаи патхтакории
шаҳри Кӯлоб (Восеъ) ба
иқтисодчӣ,
агроном,
инженер-механики дорои
таҷрибаи корӣ ниёз дорад.
Почтаи электронӣ: L.Kalandarova@btcgroup.ru. Тел:
555-006-001, 555-006-005.

ЭЪТИБОР НАДОРАД
► Билети
донишҷӯии
гумшуда,
ки
онро
Донишгоҳи
технологии
Тоҷикистон соли 2020 ба
Хусрави Хуршед додааст,
беэътибор
дониста
шавад.
► Патенти
соҳибкори
инфиродӣ
ба
номи
Юсупов
Абдусалим
Манучеҳрович,
РЯМ:
0430304371,
РМА:
126641043,
ки
онро
Нозироти андози ноҳияи
Сино додааст, бинобар
гум шудан, беэътибор
дониста шавад.
►Ш и н о с н о м а и
шаҳрвандӣ бо силсилаи
А5348141-и гумшуда, ки
онро
ШКД-и
ноҳияи
Фирдавсӣ 20-уми апрели
соли 2009 ба Алиева
Ирина Валиевна додааст,
беэътибор
дониста
шавад.
► Шиносномаи техникӣ
ва шартномаи хариду
фурӯши квартира таҳти
феҳрести
9Д-542-и
гумшуда, ки онро Идораи
нотариалии
давлатии
ноҳияи И. Сомонӣ 07.06
соли 2001 бо суроғаи
кӯчаи Лоҳутӣ, хонаи 21,
ҳуҷраи 30 ба Мавлянова
Зарина
Рустамовна
додааст,
беэътибор
дониста шаванд.
► Шартномаи ҳадяи 1.1с
хонаи истиқоматӣ таҳти
феҳрести
1Ш-884-и
гумшуда, ки онро Идораи
нотариалии
давлатии
ноҳияи Рӯдакӣ 20.10 соли
2005 бо суроғаи ноҳияи
Рӯдакӣ,
шаҳраки
Сомониён, кӯчаи Ҷавонон,
хонаи 75 а ба Хасанова
Шабдон ва Додожонова
Мухаббат
Сафаровна
додааст,
беэътибор
дониста шавад.
► Дафтари ҳавлидорӣ
бо
суроғаи
ноҳияи

Шоҳмансур
(собиқ
Рӯдакӣ), ҷамоати Россия,
деҳаи
Фалакон
39/1
(собиқ 40) ба номи
Акрамов
Абдусалом
Негматович, бинобар гум
шудан,
беэътибор
дониста шавад.

гумшуда,
ки
онро
муассисаи
таҳсилоти
миёнаи умумии №15
(собиқ №200)-и ноҳияи
Рӯдакӣ соли таҳсили
1983-1984 ба Хакимов
Ахмад
Холмамадович
додааст,
беэътибор
дониста шавад.

►Ш а ҳ од ат н о м а и
ассотсиатсияи ташкилоти
"Кумитаи падару модарон
ва
омӯзгорон"-и
муассисаи
таҳсилоти
миёнаи умумии №17-и
ноҳияи Фирдавсии шаҳри
Душанбе,
санаи
бақайдгирӣ 03.08 соли
2007 таҳти №97, бинобар
гум шудан, беэътибор
дониста шавад.

►Д а ф т а р ч а и
имтиҳонотии №411 ва
Билети донишҷӯии №411и гумшуда, ки Донишкадаи
давлатии фарҳанг ва
санъати ба номи М.
Турсунзода соли 2020 ба
Юлдошев
Туймурод
Абдуҷабборович додааст,
беэътибор
дониста
шаванд.

► Шаҳодатномаи андози
арзиши иловашуда (ААИ)
ҶДММ “Ширинтоҷ" РМА:
040045726,
ки
онро

► Муҳри
ҶДММ
"Саманди Шоҳрух", РЯМ:
0910001492,
РМА:
090008020, бинобар гум

► Патенти
соҳибкори
инфиродӣ
ба
номи
Назиров
Қаҳрамон
Файзович,
РЯМ:
0330120496,
РМА:
215124328,
ки
онро
Нозироти андози ноҳияи
Фирдавсӣ
соли
2012
додааст, бинобар гум
шудан,
беэътибор
дониста шавад.
► Аттестати
хатми
синфи
нуҳуми
таҳти
рақами АБ №138060-и
гумшуда,
ки
онро
муассисаи
таҳсилоти
миёнаи умумии №38-и
ноҳияи Сино соли таҳсили
1995-1996 ба Қурбонова
Парвина
Намозовна
додааст,
беэътибор
дониста шавад.
► Дипломи №0006893-и
гумшуда, ки онро Литсейи

ВАЗОРАТИ КОРЊОИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
бо мақсади харидории таҷҳизот барои таълими фосилавӣ озмун эълон менамояд.
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С днём
рождения!
Наша милая Умедачон,
поздравляем тебя с днем
рождения! Желаем, чтобы вся жизнь была полна
радости, счастья и здоровья.
От всех друзей

Фирдавсӣ соли
Ғоибов
Амруллоевич
беэътибор
шавад.

2014 ба
Саидҷон
додааст,
дониста

► Шартномаи
хариду
фурӯши квартира таҳти
феҳрести
1Ш-716-и
гумшуда, ки онро Идораи
нотариалии
давлатии
шаҳри Турсунзода 29.11
соли 2017 бо суроғаи
шаҳри Турсунзода, кӯчаи
М. Турсунзода, хонаи 153,
ҳуҷраи 1 ба Саламов
А б д у р а х м о н
Абдумуталибович
додааст,
беэътибор
дониста шавад.

• САНАИ ЭЪЛОН: 21 сентябри соли 2022.
• САМТИ ФАЪОЛИЯТ: IT, компютерҳо, алоқа.
• МАВЗӮИ ОЗМУН: Харидории техникаи компютерӣ барои таълими фосилавӣ.
• МУҲЛАТИ ҚАБУЛИ ДАРХОСТҲО: 26 сентябри соли 2022.
►Ш а ҳ од ат н о м а и
• НИШОН: шаҳри Душанбе, Шероз – 33.
нафақа, ки онро Кумитаи

ТЕЛЕФОНҲО БАРОИ МАЪЛУМОТ:

+992 37 221-07-40, 221-18-08.
Кумитаи
андози
ҶТ
додааст, бинобар гум
шудан,
беэътибор
дониста шавад.
► Аппарати касса ОКА
ПФ
36212
ҶДММ
“Ширинтоҷ",
РМА:
040045726, ки онро ҶДММ
"Марказ"
соли
2014
додааст, бинобар гум
шудан,
беэътибор
дониста шавад.
► Патенти
соҳибкори
инфиродӣ
ба
номи
Акрамов
Сангиҳмат
Гадоевич,
РЯМ:
0330059602,
РМА:
037152818,
ки
онро
Нозироти андози ноҳияи
Фирдавсӣ
додааст,
бинобар
гум
шудан,
беэътибор
дониста
шавад.
► Муҳри
шуъбаи
кадрҳои
Корхонаи
давлатии
"Заводи
протезию
ортопедӣ"-и
шаҳри Душанбе, ки соли
2018
дода
шудааст,
бинобар
гум
шудан,
беэътибор
дониста
шавад.
► Аттестати
хатми
синфи
ёздаҳи
таҳти
силсилаи БР №051175-и

шудан,
беэътибор
дониста шавад.
► Сертификати ҳуқуқи
истифодаи
замин
Дараҷаи А №0178027 бо
рақами қайди №12935-и
гумшуда,
ки
онро
Мақомоти
давлатии
заминсозии ҶТ 14.07 соли
2008 бо суроғаи ноҳияи
Рӯдакӣ, деҳаи Зафар ба
Салимов
А.
додааст,
беэътибор
дониста
шавад.
► Дафтари ҳавлидорӣ
бо
суроғаи
шаҳри
Душанбе,
ноҳияи
Фирдавсӣ,
кӯчаи
Н.
Қарабоев 72/5, ҳуҷраи 51
ба
номи
Давлатов
М у р о д б е к
Саймуҳиддинович,
бинобар
гум
шудан,
беэътибор
дониста
шавад.
► Аттестати
хатми
синфи ёздаҳуми Т-АТУ
№0653798-и гумшуда, ки
онро
муассисаи
таҳсилоти миёнаи умумии
№16-и ноҳияи Шоҳмансур
соли таҳсили 2018-2019
ба Муминов Муҳаммад
Ғанижонович
додааст,
беэътибор
дониста
шавад.

технологии
Тоҷикистон
04.07 соли 2008 ба Ғоибов
Саидҷон
Амруллоевич
додааст,
беэътибор
дониста шавад.
►Ш и н о с н о м а и
шаҳрвандӣ бо силсилаи
А7987742-и гумшуда, ки
онро ШВКД-и ноҳияи

давлатии
амнияти
миллии
Тоҷикистон
Сарраёсати
қӯшунҳои
сарҳадӣ соли 2019 ба
Раҳимов
Сорбон
Сайфуллоевич додааст,
бинобар
гум
шудан,
беэътибор
дониста
шавад.

► Билети
донишҷӯии
гумшуда, ки онро Коллеҷи
тиббии
ғайридавлатии
ноҳияи Рӯдакӣ соли 2019
ба Одинаев Асатулло

Азамович
беэътибор
шавад.

додааст,
дониста

БАРЊАМ МЕХЎРАД
► ҶДММ
"Марвон",
№0045974,
РЯМ:
0210005061,
РМА:
0 2 0 0 2 8 9 7 6
фаъолияташро
қатъ
менамояд. Ҳама арзу
шикоят муддати як моҳ
қабул карда мешаванд.
►Т а ш к и л о т и
ҷамъиятии
"Сичароғ",
РМА:
060002306,
Шаҳодатнома дар бораи
бақайдгирии
давлатии
иттиҳодияи
ҷамъиятӣ,
рақами қайд ИҶ 551, 29уми декабри соли 2007
ва
№0015407
фаъолияташро
қатъ
менамояд. Ҳама арзу
шикоят муддати ду моҳ
қабул карда мешаванд.
► ҶДММ
“Пилтан”,
РМА: 030028316, РЯМ:
0 3 1 0 0 1 7 0 1 5
фаъолияташро
қатъ
менамояд. Ҳама арзу
шикоят муддати ду моҳ
қабул карда мешаванд.
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АЗ БУНЁДИ ИТТИФОЌ
ТО АКАДЕМИЯСОЗЇ
Ҳамал
21.03 - 20.04

Барои намояндагони ин бурҷ ҳафта бисёр серташвиш хоҳад гашт.
Кӯшиш намоед, ки роҳи ҳалли мушкилоти пешомадаро сари вақт ёбед,
вагарна ҳолатон бад мешавад. Аз
сабаби серкорӣ сахт асабӣ мешавед.

Cавр

21.04 - 21.05
Дар ин ҳафта бояд каме устуворӣ пеша намоед. Кӯшиш намоед, ки корҳои нотамоматонро
ба итмом расонед. Шарикони нави пурқувват меёбед ва коратон
ривоҷ мегирад. Даромади калони
пулӣ ба даст меоред, агар сидқан
меҳнат карда, ҳушёрию зиракиро
аз даст надиҳед.

Ҷавзо

22.05 - 21.06

Дар ин ҳафта ягон корро аз пеши худ анҷом надиҳед. Ба ҳар коре,
ки даст задан мехоҳед, аввал бо
одамони таҷрибадор маслиҳат
кунед ё назари дӯстонатонро
пурсон шавед, то пул дода, барои
худ дарди сар нахаред. Дар ҳаёти
шахсӣ навигариҳои хуш шуморо
интизоранд.

Саратон
22.06 - 23.07
Саратонҳо ин ҳафта бояд танбалиро як сӯ гузошта, каме пешсаф гарданд, вагарна аз нони даҳонашон мемонанд. Ситораҳо шуморо
мададгор мешаванд, агар сидқан барои беҳбудии зиндагиатон талош
намоед. Саратонҳои бекор ҷойи кор
меёбанд.

Асад
23.07 - 22.08
Асадҳо ин ҳафта чунон серкор
мешаванд, ки вақти сархорӣ намеёбанд. Ба ҳар коре, ки даст мезанед, бобарор анҷом меёбад, бинобар
ин, бо тамоми қуввататон кӯшишу ғайрат намоед, то фурсатро
аз даст надиҳед. Этимоли хурӯҷ
намудани бемориҳои меъдаю рӯда
вуҷуд дорад.

Сумбула
23.08 - 22.09
Сунбулаҳои соҳибмансаб ва
тоҷир бояд аз аввали ҳафта ба
таҳлил ва санҷиши ҳуҷҷатҳо
машғул шуда, камбудиҳои ҷойдоштаро ислоҳ намоянд, зеро санҷиши
ҷиддие онҳоро дар пеш аст. Давоми
ҳафта асабӣ нашавед.

Мизон

25.09 - 22.10
Мизонҳо бояд ин ҳафта болидаруҳ бошанд ва тамоми мушкилию
ноҷӯриҳоро сабурона паси сар намоянд. Ба муноқишаю ҷанҷолҳои
дигарон ҳамроҳ нашавед, то барои
худатон дарди сари зиёдатӣ нахаред.

Ақраб
23.10 - 22.11
Дар ин ҳафта метавонед бо
корҳои мушкилтарин машғул
шавед. Бо қувваи азими ботинӣ
куҳи мушкилотро дар як дам зада
талқон менамоед. Хатари ба садама гирифтор шуданатон вуҷуд
дорад. Барои ба даст овардани маблағ сарчашмаҳои нави даромадро
ҷустуҷӯ намоед.

Қавс
25.11 - 21.12
Дар ин ҳафта ба намуди зоҳирии худ аҳамияти бештар диҳед,
шуморо вохӯриҳои аҷибу тақдирсоз интизоранд. Дар интихоби
бахт саросема шудан ба манфиати шумо нест, агар ақлатонро
кор фармоед, дари бахту саодат
ба рӯятон калон кушода мешавад.

Ҷаддӣ
22.12 - 20.01
Дар ин ҳафта бо нерӯи дучанд на
танҳо ҳаёти худро идора карда метавонед, балки ҳолатҳои вазнини
дигар одамонро низ. Аз ин рӯ, аз гузоштани мақсад дар назди худ наҳаросед. Нимаи дуюми ҳафта кори наверо
бо маоши хуб пайдо мекунед.

Далв

21.01 - 19.02
Дар ин ҳафта бояд ҳушёрию зиракиро аз даст надиҳед. Камтарин
хатоӣ метавонад боиси сар задани
моҷарои калон гардад. Ҳафта серташвиш бошад ҳам, аз нигоҳи молиявӣ бисёр бобарор аст. Пули калон
кор карда метавонед, агар аз сидқи
дил меҳнат намоед.

Ҳут
20.02 - 20.03
Дар ин ҳафта шумо бояд танҳо
ба садои дилатон гӯш диҳед. Ба коре, ки дилатон намекашад, даст назанед, дар акси ҳол, бо мушкилиҳо
рӯ ба рӯ гаштанатон имкон дорад.
Аз нӯшидани нӯшокиҳои спиртӣ
худдорӣ намуда, саломатиатонро
эҳтиёт кунед.

(Аввалаш дар сањ.7)
Масалан, Бахтиёр Шоҳев ҳозир чандин маркази худашро кушодааст.
ЁГА-НАФАСДАРМОНӢ. Масалан,
се маротиба ман худам ба Санкт-Петербург ва Ҳиндустон ба курсҳои табобат
бо нафас ва ёга рафтам, ки ҳозир дар
барномаамон ҳамонро меомӯзонем.
ШАҲВАТДАРМОНӢ. Сабаби баъзе бемориҳо нодурустии муносибатҳои
шаҳвонӣ аст. Инро бояд духтурон ба
одамон фаҳмонанд. Дар ин сурат ҷудошавии оилаҳо кам мешавад, оилаҳо
мустаҳкам мешаванд, якдигарфаҳмӣ
мешавад.
ҲИҶОМАДАРМОНӢ. Дар натиҷаи
хун гирифтан дардҳо кам мешаванд,
иммунитет баланд мешавад. Барои ин,
технологияашро бояд донем.
ОБДАРМОНӢ. Доруи рақами як об
аст. Об набошад, ҳаёт нест. Одам бе об
зиндагӣ карда наметавонад.
ПАРВАРИШИ ГИЁҲҲОИ ШИФОБАХШ. Бояд ба киштукор ва парвариши гиёҳҳо машғул шавем, то аз байн
нараванд.
Зимнан, бояд бигӯям, ки ба ман
Саидмурод Давлатов занг зад, суҳбат
доштем. Як бахши дигар ҳам ташкил
карданием бо номи “Солимӣ ва пул”.
Бояд омӯхт, ки бо пул солимиро пеш
бурда мешавад ё не?
Баҳри таълиму омӯзиши шунавандагон қариб барои ҳамаи ихтисосҳои
банақшагирифта ман адабиёти лозимиро дорам.
- Баъди ин ҳама гуфтаҳои шумо чӣ зарурат мемонад ба истифодаи маҳсулоти
фармасевтӣ? Агар зарурат бошад, назаратон вобаста ба сифати доруҳое, ки аҳолии мо истифода мебаранд, чӣ гуна аст?
- Инҷо виҷдон даркор. Вақте ки тренингҳо мегузаронему савияи дониши
мардум баланд мешавад, дигар ҳар чизи
нолозимро намехаранд. Вақте нахариданд, бозори истеҳсолгар касод мешаваду дигар доруро намебарорад.
- Шумо ҳам доруву малҳамҳои зиёд ихтироъ кардаед. Як замоне малҳами “Тарангин”-атон машҳур шуд. Ҳатто бархе оҳанги
онро ба ҳазлу шӯхӣ бурданд...
- Саводнокии мардуми мо паст аст.
Ҳатто дар Маркази бақайдгирии доруҳо
ба ман гуфтанд, ки “рафта аз Кумитаи
забон ва истилоҳот қоғаз биёред”. Ин
тамоман чизи дигар аст. Таранг, яъне
кашиш хӯрдани мушакҳо, таранг шудан. Масалан ҳамин “Тарангин”-е, ки
ман истеҳсол кардам, фақат барои масъалаҳои ҷинсӣ нест. Барои ожангҳои
рӯй низ ҳаст. Беҳтарин малҳам аст, вале
мардум ба маънои нодуруст тасаввур
мекунанд. Инро мо ба қайд гирифтаву
бароварда истодаем.
Ман то имрӯз 17 номгӯй чой ва гиёҳҳову доруҳоро ихтироъ кардаам, ки
аз он ҷумла 4-тояш дар Русия истеҳсол
шуда истодааст.
Барои ба қайд гирифтани доруҳои
ихтироъшуда маблағҳои зиёд лозиманд, ки ман маблағи калон надорам.
Ба тамоми соҳибкорони Тоҷикистон
муроҷиат мекунам, ки “биёед, бо ман
партнёр шавед”. Ман бо оддитарин
чизҳо мардумамонро табобат мекунам.
Аз он ҷумла, чор сол шуд, ки атола ихтироъ кардаам. Онро барои мизоҷони
худам дастӣ тайёр карда медиҳам. 15-20
сомонӣ давоми даҳ рӯз ҳамон кашаро

мехӯред. Ҳозир мераведу як доруро мехаред 100 ё 200 сомонӣ, таъсир намекунад. Ин каша чӣ дорад дарунаш? Орди
ҷуворимакка, сабӯси гандумӣ, зағир.
Одмоне, ки масалан санги гурда доранд, буғумдарданд, саломатиашонро
барқарор мекунанд. Ман ҳаминро пешниҳод кардам. Гуфтанд, ки “ба қарибӣ
як заводи орд мешавад, мо ҳаминро
пешниҳод мекунем”. Бо вазири саноат
Шералӣ Кабир ҳам суҳбат доштам ва
гуфтам, ки “иқтидори маро истифода баред”. Барои солимгардонии халқ
методҳои оддитаринро истифода бурдан мумкин аст ва мардуми мо солим
мемонанд.
- Масалан, бо гипноз ҳам метавонем
одамонро табобат кунем?
- Агар табиб системаи гипнозро надонад, одамро мекушад, зеро коди нодуруст
мемонад. Ман ба шумо як мисол меорам.
Ду сол пеш дар Хуҷанд назди ман як бемор омад. Гуфт, ки “ман як сол пеш дар
қабули як табиб будам. Маро гуфт, ки
баъди як сол ҷинӣ мешавӣ”. Ҳамон шабу рӯз бо нишонаҳои ҷинигӣ назди ман
омад. Яъне, код мондаанд. Барои ҳамин,
ба баъзе табибони халқӣ иҷозат нест, ки
фолбинӣ кунанду код монанд.
Солҳои қабл “Хонаи пионерҳо” буд.
Ман вақте ки сардухтур будам, ҳар ҳафта
як рӯз ҳамонҷо рафта, гипноз мегузаронидам ва 400 кас иштирок мекарданд. Бо
таъсири сухан одамон шифо меёфтанд.
Сеансҳои гипнозе, ки ман аввалин маротиба тариқи телевизион гузаронида будам, дар саҳифаҳои интернетӣ (Youtube Доктор Тоҳирӣ) ҳастанд. Бовариву ихлос
асоси табобат аст.
Вақте ман дар шаҳри Ленинград соли
1982 мехондам, муаллиме, ки ба мо дарс
медод, гуруҳи 30-нафараи моро гипноз
кард. Ба кафи дасти ҷавонписаре тангаи
панҷтинаро монду гуфт, ки ин тафсондагӣ аст. Дар асл, танга хунук буд. Аммо
баъди 15 дақиқа кафи дасти ҷавон обила
кард (яъне сӯхт). Бо таъсири сухан ҳарорат пайдо шуд.
- Оид ба табобатшаванда будани саратон дар суҳбате зикр кардаед, аммо
шарҳи бештар нест...
- Ҳама бемориҳо табобатшавандаанд.
Ҳамин саратонро кӣ якум бор ихтироъ
кардааст? Вақте код мондӣ, ки табобатнашаванда аст, зершуури одам ҳамонро
қабул мекунад. Агар гӯӣ, ки “мемирӣ”,
мемурад. Як сухан метавонад таъсир
расонад. Вақте ки саратон гуфту шумо
руҳафтода шудед, ҳатман мемурад одам.
Вақте “Саратон табобатшаванда аст”
(“Рак излечим”) гуфта, китоб навиштам,
ҳазорҳо одамон ташаккур гуфтанд.
- Осоишгоҳи “Доктор Тоҳирӣ”, ки дар
ноҳияи Айнӣ ҷойгир аст, зиёд тавсифу
тарғиб мешавад. Барои пешбурди фаъолияти он аз ҷониби ноҳия ягон кумак
мерасад?
- Се сол пеш Ширин Амонзода, вақте муовини раиси Кумитаи ҷавонон ва
сайёҳӣ буданд, 40 нафар аз ширкатҳои
сайёҳиро оварданд. Ман як рӯз онҳоро
омӯзонидам. Онҳо пешниҳод карданд,
ки ҳамонҷо Маркази байналмилалии
сайёҳӣ ташкил кунем. Лекин имрӯз
аз тарафи ноҳия ва ниҳоди туризми
ҷумҳурӣ ягон ҳамкорӣ ва дастгирӣ нест.
Мусоҳиб:
Фазлиддин АСОЗОДА
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АЗ ҲАР БОБ

САТТОРЗОДА, ГУЛРУХСОР ВА РУСТАМИ ВАЊЊОБ
- аъзои Фарҳангистони забону адаби форсии Эрон

Донишманди саршинос Абдунабӣ Сатторзода, шоири маъруф
Гулрухсор ва донишманду шоири
тоҷик Рустам Ваҳҳобзода ба узвияти Фарҳангистони забон ва адаби
форсии Эрон пазируфта шуданд.
Фарҳангистони забон ва адаби
форсӣ яке аз бонуфузтарин марказҳои илмии таҳқиқ ва тарғиби
забону адаби форсӣ дар ҷаҳон буда,
мақоми Академияи улумро дорад ва
узвияти он баробар ба унвони академикӣ аст.
Мадорики узвиятро ба Абдунабӣ Сатторзода, Гулрухсор ва Рустам
Ваҳҳобзода Сафири кабири Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Тоҷикистон
Муҳаммадтақӣ Собирӣ дар ҳамоише бахшида ба рӯзи бузургдошти
шеъру адаби форсӣ, ки санаи 19уми сентябр дар Сафорати ҶИЭ дар
Душанбе бургузор шуд, эъто кард.
Раёсати Фарҳангистони забону
адаби форсӣ барои “хизмати бисёрсола дар таҳқиқ ва тарғиби забону
адаби форсӣ” ин се шахсияти саршиноси илму адаби Тоҷикистонро

ба узвият пазируфтааст. Мадорики
эшон бо имзои Ғуломалӣ Ҳаддоди
Одил, раиси Фарҳангистони забону
адаби форсии Ҷумҳурии исломии
Эрон аз Теҳрон ба Душанбе расидааст.
Қаблан аз Тоҷикистон Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ, Абдуқодир Маниёзов ва Сафар Абдулло
узви ин Фарҳангистон буданд.
Мавриди зикр аст, ки Шоирони
халқии Тоҷикистон Гулрухсор ва
Рустам Ваҳҳобзода дар баробари
шеър гуфтан, ба таҳқиқи адабиёт
низ машғуланд. Таҳқиқоти Гулрухсор перомуни рубоиёти асили

Умари Хайём дар адабиётшиносии
тоҷик ба ҳайси пажуҳиши муҳими илмӣ арзёбӣ мешавад. Рустам
Ваҳҳобзода бошад, номзади илми
филология, устоди донишгоҳ ва муаллифи чандин китоби илмӣ аст.
Профессор Абдунабӣ Сатторзода
олими номвари тоҷик буда, ӯро ба
ҳайси яке аз сутунҳои адабиётшиносӣ ва нақди адабӣ мешиносанд.
Сатторзода наздики 60 сол аст, ки ба
таҳқиқи адабиёти классикӣ ва муосири тоҷик машғул буда, муаллифи
рисолаҳои бунёдӣ аст. Бо вуҷуди ин,
ӯ узви Академияи миллии илмҳои
Тоҷикистон нест.

УНВОНИ БАЛАНДИ ОМӮЗГОР

Ё сарнавишти набераи Юлдош-командир

Деҳаи Сарикиштии Боло яке
аз деҳаҳои зебоманзари ноҳияи
Рӯдакӣ (имрӯз деҳа ба шаҳри
Душанбе ҳамроҳ шудааст) ба шумор меравад. Ин деҳа зодгоҳи
муборизи роҳи озодӣ Юлдош-командир аст.
Юлдош-командир ҳамчун сарвари дастаи ихтиёриён дар барқарор
намудани ҳокимияти Шӯравӣ дар
ҷануби Тоҷикистон саҳм гузошта,
дар мубориза бо босмачиён талош
кардааст. Дар баробари корҳои
инқилобӣ Юлдош-командир оилаи
обод дошт. Фарзанди нахустини ӯ
Абдухалил соҳиби 11 фарзанд - 6
писару 5 духтар буд, ки ҳамаро хононда соҳиби касб намуд. Аз ҷумла
фарзанди хурдиаш Роҳиларо, ки
соли 1964 таваллуд шудааст.
Роҳила баъди хатми мактаби
миёнаи №49-и деҳа соли 1981 ба
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
ба факултаи механика-математика
дохил шуда, онро соли 1986 хатм намуд. Ҳамон сол бо роҳхати Вазорати
маориф дар мактаби миёнаи №53и деҳаи ҳамсоя ба ҳайси омӯзгори
фанҳои математика-физика фаъолияти омӯзгориро оғоз намуда, 12

сол дар ин муассиса кор кард.
Соли 1998 хонаводаи Роҳила
Юлдошева ба шаҳри Душанбе ба
истиқомати доимӣ меоянд ва ӯ фаъолияти кориашро дар Гимназияи
№53 ба номи Муҳаббат Маҳмудоваи ноҳияи Исмоили Сомонӣ идома медиҳад.
Он солҳо ман дар гимназия вазифаи муовини директор оид ба таълимро адо менамудам. Мушоҳида
мекардам, ки муносибати омӯзгор
Роҳила Юлдошева ба ташкили дарсҳо, иҷрои чорабиниҳои муассисавӣ фарқкунанда аст. Аз ин лиҳоз,
аз директори гимназия Раҳмоналӣ
Таваров хоҳиш намудам, ки ӯро ба
кори роҳбарикунанда ҷалб кунад,
зеро шахси қобилиятнок аст.
Соли 2006 маъмурияти гимназия фаъолияти намунавии омӯзгор
Роҳила Юлдошеваро ба инобат
гирифта, ӯро ба вазифаи муовини
директор оид ба таълим тавсия дод.
Пешниҳоди директори муассисаро
бахши маорифи ноҳияи Исмоили
Сомонӣ дастгирӣ намуд.
Омӯзгор дар тартиб додани ҷадвали дарсҳо, ҳисоботҳои оморӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои мутааллиқ ба сарбории
омӯзгорон моҳирона амал мекард
ва вазифаи худро софдилона иҷро
менамуд. Муваффақияти ӯ ҳамчун
омӯзгор дар он аст, ки ӯ дар фаъолияти кориаш равишҳои пешқадами
таълимро истифода мекунад. Барои
мисол, дар соҳаи маориф таълими
босалоҳият ҷорӣ шудааст, ки дар он
дарсҳои омӯзгор бо роҳҳои гуногун
- истифодабарӣ аз плакатҳо, тахтаи
электронӣ, компютер, варақаҳои
тестӣ ва амсоли онҳо сурат мегирад.
Омӯзгори кордон Роҳила Юлдошева дар вақти дарс аз ин шева ба хубӣ
истифода мебарад. Ҳамин аст, ки шогирдонаш дар олимпиадаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок
карда, соҳиби ҷойҳои намунавӣ ме-

шаванд.
Ҳамчунин, Роҳила Юлдошева
таҷрибаҳои кории хешро дар шакли
мақолаҳои методӣ нашр кардааст,
ки омӯзгорон аз онҳо самаранок
истифода мебаранд.
Роҳила Юлдошева дар оиладорӣ
низ муваффақ аст. Фарзанди ягонааш Зуҳал соли 2018 Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи
Абӯалӣ ибни Синоро хатм намуд. Ӯ
ҳоло дар шаҳри Москва пайи анҷоми таҳқиқоти илмӣ аст ва ба наздикӣ
унвони номзади илми тибро сазовор
хоҳад шуд. Албатта, дар ин роҳ хизмати модараш кам нест.
Соли таҳсили 2021-2022 омӯзгор Роҳила Юлдошева ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии
№8-и ноҳияи Исмоили Сомонӣ
ба кор гузашт. Феълан, ин омӯзгори пуртаҷриба, масъулиятшиносу
адолатпеша, ташкилотчӣ ва хоксор
муовини директор оид ба таълими
ин муассиса аст. Бо шарофати чунин омӯзгор ва ҳамчунин, муовини директори кордон муассисаи
таълимии №8 аз ҳисоби шумораи
ҷойҳои ифтихории хонандагон дар
олимпиадаҳои фаннаӣ дар қатори
10 муассисаи таълимии беҳтарини
кишвар қарор дорад.
Хизматҳои 36-солаи Роҳила Юлдошева дар соҳаи маориф бо як қатор сипосномаву ифтихорномаҳо
ва нишони “Аълочии маорифи
Ҷумҳурии Тоҷикистон” (соли 2012)
қадрдонӣ шудааст.
Вале барои Роҳила Юлдошева
беҳтарин унвон шогирдони бешумораш аст, ки дар манотиқи гуногуни ҷумҳурӣ ва дар хориҷи кишвар
дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ
содиқона кору фаъолият доранд.
Тӯрақул ҶУМЪАЕВ,
собиқадори соҳаи маориф,
Аълочии маориф ва илми
Тоҷикистон
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Тақвими

ТОЉИКИСТОН
22-ЮМИ СЕНТЯБР
СЕРГЕЙ РАЊМОНЌУЛОВ (1952), 70-солагии
зодрўзи рассоми кино, Ходими хизматнишондодаи
фарњанги Тољикистон.
ЉУРА БАЌОЗОДА (1937-1974), 85-солагии
зодрўзи мунаќќид ва адабиётшинос.
ДЎСТНАЗАР ШЕРМАТОВ (1947), 75-солагии
зодрўзи доктори илмњои физика ва математика,
профессор.
НАСИМА ЗАРОБЕКОВА (1947), 75-солагии
зодрўзи олими соњаи педагогика, Корманди
хизматнишондодаи Тољикистон.
23-ЮМИ СЕНТЯБР
НОЗИМ ЊАКИМОВ (1942), 80-солагии зодрўзи
олими соњаи таърих, Ходими шоистаи илми
Тољикистон.
ЉАМОЛИДДИН ЯЪЌУБОВ (1967), 55-солагии
зодрўзи номзади илми филология.
НЕЪМАТУЛЛО ТУРСУНОВ (1932), 90-солагии
зодрўзи олими соњаи физика.
24-УМИ СЕНТЯБР
АБДУМАННОН ЃОЗИЕВ (1947), 75-солагии
зодрўзи ходими давлатї, генерал-майори
милитсия.
АЛЇ НОРМАТОВ (1952), 70-солагии
зодрўзи олими соњаи кишоварзї, Ходими
хизматнишондодаи Тољикистон.
25-УМИ СЕНТЯБР
АБДУСАМАД ДЎСТОВ (1952), 70-солагии зодрўзи
доктори илми тиб, профессор, академик.
МИРУМАР АШУРОВ (1947), 75-солагии зодрўзи
олими соњаи физика ва математика.
МАРДОН НЕЪМАТОВ (1937), 85-солагии зодрўзи
фолклоршинос, олими соњаи филология.
26-УМИ СЕНТЯБР
ГУЛНОРА БЕКНАЗАРОВА (1972) 50-солагии
зодрўзи номзади илмњои фалсафа.
ГАДО САФАРОВ (1942), 80-солагии зодрўзи
олими соњаи бойторї, профессор.
АБДУСАМЕЪ БОБОЕВ (1947), 75-солагии зодрўзи
олими соњаи тиб, Корманди шоистаи Тољикистон.
27-УМИ СЕНТЯБР
ШОДИМУЊАММАД СУФИЕВ (1957), 65-солагии
зодрўзи адабиётшинос, доктори илми филология,
профессор.
МИРЗОАБДУЛЛО МУЊСИНОВ (1947), 75-солагии
зодрўзи олими соњаи математика.
БОЙМУЊАММАД НИЁЗОВ (1927-2006),
95-солагии зодрўзи сароянда, оњангсози тољик,
Њунарпешаи халќии Тољикистон.
ТАИСИЯ ИВАНОВА (1932), 90-солагии зодрўзи
доктори илми биологї.
28-УМИ СЕНТЯБР
МУНАВАРРА ЯЊЁЕВА (1922), 100-солагии
зодрўзи олими соњаи география.
МУЊАММАДЇ ШАРИПОВ (1957), 65-солагии
зодрўзи сароянда, Њунарпешаи шоистаи
Тољикистон.
Тањияи С. ГУЛОВ, Н. БАЊРУЛЛО,
кормандони Китобхонаи
миллии Тољикистон
Шахсиятњои таърихї, олимони варзида,
ходимони давлативу љамъиятї мавлуд доранд?
ПЕШОПЕШ МОРО
ОГОЊ КУНЕД!
Тел: 221-00-84
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БА ЧЕМПИОНАТИ ЉАЊОН МЕРАВАНД

ЉУДО
То оғози чемпионати
ҷаҳон рўзҳои башумор мондааст ва 80 кишвари ҷаҳон
ширкати худро дар чемпионати 35-уми ҷудои ҷаҳон
байни бузургсолон, ки аввалин бор дар таърих Тошканд
мизбони он мешавад, тасдиқ
карданд.
Айни замон шумораи
кишварҳое, ки иштироки худро расман тасдиқ кардаанд,
ба 80 расид. Дар чемпионати
ҷаҳон, ки аз 6 то 13-уми октябр
баргузор мешавад, шумораи
кишварҳои иштироккунанда
меафзояд.
Чемпионати ҷаҳон, ки
Тошканд мизбонаш мешавад, аз рўи ҳисоб мусобиқаи

35-ум хоҳад буд. Охирин Чемпионати ҷаҳон аз 6 то 13-уми
июни соли гузашта дар варзишгоҳи «Ласло Паппа»-и

ЉОМИ ОСИЁ-2023

Дастаи ҷавонони Тоҷикистон
дар мусобиқаи интихобӣ, ки аз
10 то 18-уми сентябр дар шаҳри
Душанбе баргузор шуд, се бозӣ
анҷом дод. Футболбозони ҷавон
дар даври аввал бо дастаи Сингапур мусовӣ (0:0) бозӣ карда,
дар даври дуюм бар Лубнон бо
ҳисоби 4:0 ва дар даври ниҳоӣ
бар ҳамсолони худ аз Камбоҷа
бо ҳисоби 2:1 пирўз шуданд.
Қабл аз оғози бозии даври
сеюми мусобиқаи интихобии
Ҷоми Осиё-2023 дар гуруҳи
«I» миёни дастаҳои мунтахаби
ҷавонони Тоҷикистон ва Камбоҷа, бозигарони ҳарду даста
дар ҳалқаи марказӣ саф ороста,
ба хотири гиромидошти руҳи
шаҳрвандони Тоҷикистон,
ки дар ҷараёни муноқишаҳои
марзӣ бо Қирғизистон ба ҳалокат расиданд, лаҳзае сукут
карданд.
Ҳамин тариқ, Тоҷикистон
бо 7 имтиёз дар ҷойи аввали гу-

Будапешт баргузор шуда буд.
Дар Маҷористон 661 нафар
(383 мард, 278 зан) ҷудокор
аз 118 кишвар барои медалҳо

мубориза бурданд.
Дар чемпионати Тошканд 9
ҷудокори тоҷик иштирок мекунанд, ки инҳо Темур Раҳимов (+100 кг), Комроншоҳи
Устопириён (90 кг), Ҷаҳонгир
Маҷидов (90 кг), Нуралӣ Эмомалӣ (66 кг), Беҳрўзи Хоҷазода (73 кг), Шодмон Ризоев (81
кг), Муҳаммадраҳим Сарахонов (73 кг), Абубакри Акобир
(100 кг), Сомон Маҳмадбеков
(81 кг) ҳастанд.
Дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар рейтинги ҷаҳонии
ҷудо дар байни 172 кишвар
бо 13253 имтиёз дар ҷойи 41ум аст. Дар панҷгонаи аввал
дастаҳои Ҷопон, Русия, Фаронса, Бразилия ва Олмон қарор доранд.

ФУТЗАЛ

ЉАВОНОНИ ТОЉИКИСТОН БА
МАРЊИЛАИ НИЊОӢ РОЊ ЁФТАНД
Дастаи мунтахаби ҷавонони
Тоҷикистон (U-20) таҳти роҳбарии сармураббӣ Аҳлиддин
Турдиев дар мусобиқаи интихобии Ҷоми Осиё-2023 дар гуруҳи «I» мақоми аввалро ишғол
карда, ба марҳилаи ниҳоӣ, ки
аз 1 то 18-уми марти соли оянда дар Ӯзбекистон баргузор
мешавад, роҳ ёфт.
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руҳи “I” мавқеъ ва ба марҳилаи
ниҳоии Чемпионати Осиё миёни ҷавонони то 20-сола роҳхат гирифт. Дастаи мунтахаби
ҷавонони Лубнон бо 6 имтиёз
ҷойи дуюм, Сингапур бо 2 хол
ҷойи сеюм ва Камбоҷа бо 1 хол
ҷойи чорумро гирифтанд.
Тибқи низомномаи чемпионат ба марҳилаи ниҳоӣ
ғолибони 10 гуруҳи марҳилаи
интихобӣ, инчунин 5 дастаи
ҷойи дуюми гуруҳҳо, ки натиҷаи беҳтар доранд, роҳхат
мегиранд. То ҳоло Ӯзбекистон
ба ҳайси мизбон, Арабистони
Саудӣ (гуруҳи “А”), Қатар (гуруҳи “В”), Ҷопон (гуруҳи “С”),
Урдун (гуруҳи “D”), Кореяи
Ҷанубӣ (гуруҳи “Е”), Индонезия (“F”), Уммон (гуруҳи “G”),
Тоҷикистон (гуруҳи “I”), Эрон
(гуруҳи “J”) ва 4 дастаи ҷойи дуюми гуруҳҳо бо натиҷаи беҳтар
- Ветнам, Қирғизистон, Чин,
Сурия ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ
ёфтанд. Номи як дастаи дигар
пас аз анҷоми мусобиқаи интихобӣ дар гуруҳи “Н”, ки 1418-уми октябр доир мегардад,
муайян хоҳад шуд.
Ҷавонони Тоҷикистон маротибаи панҷум аст, ки ба марҳилаи финалии Ҷоми Осиё роҳхат
мегиранд. Қаблан солҳои 2006,
2008, 2016 ва 2018 дар Ҷоми
Осиё ширкат карда буданд.

ПИРЎЗИИ ДАСТАИ МУНТАХАБИ
ТОЉИКИСТОН БАР КЛУБИ «МАЛИЊА»
Да р д о и р а и о м о д а гӣ ба қисми ниҳоии Ҷоми
Осиё-2022 дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон таҳти
роҳбарии Пайрав Воҳидов
дар ҷамъомади таълимиву
тамринӣ дар Амороти Муттаҳидаи Араб нахустин бозии
санҷиширо анҷом дод.
Ҳарифи дастаи мо дар бозии
дўстона бошгоҳи футзали «Малиҳа» буд, ки дар чемпионати
Амороти Муттаҳидаи Араб баромад мекунад. Вохўрӣ бо ҳисоби
4:1 бо пирўзии дастаи мунтахаби
Тоҷикистон анҷом ёфт. Аз ҳайати дастаи мо Идрис Ёров дубл

анҷом дод. Файзалӣ Сардоров ва
Дилшод Саломов якголии дигар
заданд. Дастаи Пайрав Воҳидов
бозии навбатии санҷишии худро
дар доираи ҷамъомади таълимиву
тамринӣ дар Амороти Муттаҳидаи Араб рўзи 22-юми сентябр
анҷом медиҳад, ки ҳариф баъдтар
муайян хоҳад шуд.
Дар қисми ниҳоии Ҷоми
Осиё-2022, ки аз 27-уми сентябр
то 8-уми октябр дар Кувайт баргузор мешавад, дастаи мунтахаби
Тоҷикистон дар гуруҳи «В» бо
дастаҳои мунтахаби Баҳрайн (27уми сентябр), Ўзбекистон (29-уми
сентябр) ва Туркманистон (1-уми
октябр) бозӣ мекунад.

ВАРЗИШИ САБУК

ВАРЗИШГАРОНИ ТОЉИКИСТОН ДАР
САМАРЌАНД МУБОРИЗА МЕБАРАНД
Се рўз, аз 23 то 25-уми
сентябр, беҳтарин варзишгарон дар Самарқанд ҷамъ
мешаванд. Варзишгарон аз
кишварҳои Осиёи Марказӣ
барои медалҳои чемпионати
кишварҳои ин минтақа мубориза мебаранд.
Рўйхати пешакии ширкаткунандагони мусобиқаҳо нашр
шудааст. Аз рўи ин маълумот аз
Тоҷикистон дар мусобиқаи варзиши сабуки Самарқанди Ӯзбекистон 15 нафар варзишгар иштирок мекунанд.
Мусобиқа дар варзишгоҳи
навтаъсиси КОР, ки ҳоло номи
«Афросиёб Арена»-ро дорад, баргузор мешавад. Дар он дастаҳои

мунтахаби Афғонистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Туркманистон,
Тоҷикистон, инчунин варзишгарон аз Филиппин, Таиланд ва Малайзия ширкат мекунанд.
Қаблан дар Тоҷикистон Гранприи варзиши сабук баргузор шуда буд. Имсол аз рўи ҷамъбасти се
мусобиқа байни мардон якум Илдар Ахмадиев (дарозӣ, 3085 хол),
дуюм Фаворис Музрапов (100 м,
2803 хол), сеюм Салим Саидалиев
(баландӣ, 2777 хол) шуданд.
Дар байни занон аввал Жасмин
Розиқова (дарозӣ, 2218 хол) ва дуюм Диана Абдуллоева (100 м, 2203
хол) шуданд. Ҷойи сеюм насиби
Азиза Риоева (400 м/с, 2077 хол)
гардид.

ОМОДАГИИ
ДАСТАИ
МУНТАХАБИ
ТОЉИКИСТОН
ДАР ЧИАНГМАЙ
Дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон барои
ширкат дар мусобиқаи
байналмилалии «King's
Cup 2022» ба шаҳри Чиангмай расид ва зери
роҳбарии мутахассиси
хорватӣ Петр Сегрт нахустин тамринҳои худро
анҷом дод.
Дар ҳайати дастаи мунтахаби кишвар дар ҳоли ҳозир
17 бозигар қарор доранд.
Бозигарони боқимонда
марҳила ба марҳила ба даста
ҳамроҳ хоҳанд шуд. Тими
миллии Тоҷикистон рўзи
22-юми сентябр дар ҳайати
пурра ҷамъ мешавад.
Дар даври нимниҳоии
мусобиқаи байналмилалии
«King's Cup 2022» дастаи
мунтахаби Тоҷикистон рўзи 22-юми сентябр бо тими
миллии Тринидад ва Тобаго
бозӣ мекунад. Дар вохўрии
дигари нимниҳоӣ дар ҳамон
рўз тимҳои миллии Тайланд
ва Малайзия бо ҳам бозӣ мекунанд.
Ғолибони даври ниманиҳоӣ рўзи 25-уми сентябр
дар бозии ниҳоӣ ва дастаҳои
мағлубшуда барои медалҳои
биринҷӣ мубориза мебаранд. Ҳамаи вохўриҳои мусобиқа дар варзишгоҳи «The
700th Anniversary of Chiang
Mai» баргузор мешаванд.
Ҳайати дастаи мунтахаби
футболи Тоҷикистон:
Дарвозабонҳо: Рустам
Ятимов, Муҳриддин Ҳасанов (ҳарду аз «Истиқлол»),
Шоҳрух Қирғизбоев
(«Хуҷанд»).
Ҳимоятгарон: Ваҳдат
Ҳанонов («Персеполис»,
Эрон), Манучеҳр Сафаров
(«Локомотив», Ӯзбекистон),
Зоир Ҷўрабоев («Сурхон,
Ӯзбекистон), Меҳрубон
Каримов («Динамо-Авто»,
Молдова), Аҳтам Назаров,
Сиёвуш Асроров, Табрез
Исломов, Алиҷон Кароматуллозода, Далер Имомназаров (ҳама аз «Истиқлол»).
Нимҳимоятгарон: Эҳсони Панҷшанбе («Зоб Оҳан»,
Эрон), Амирбек Ҷўрабоев
(«Юнайтед Сити», Филиппин), Комрон Турсунов
(«ТРАУ», Ҳиндустон), Амадонӣ Камолов («Паракуэлйос Антамира», Испания),
Муҳаммадҷон Раҳимов,
Парвиз Боқӣ-Охунов (ҳарду аз «Истиқлол»).
Ҳамлаварон: Шаҳром
Самиев («Ислоч», Белорус),
Рустам Соиров («Левадия»,
Эстония), Шервонӣ Мабатшоев («Истиқлол»), Нуриддин Ҳамроқулов («Хатлон»).
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ШАКАРХАНД
Бӯса
Зан бодиққат ба шавҳараш,
ки доруи бедоркунандаи рағбатро ба чор қисм тақсим кардан
мехоҳад, нигариста, мегӯяд:
- Мардак, охир ин доруро
пурра бояд истеъмол намоӣ!
Мардак дар ҷавоб:
- Ман туро танҳо бӯсидан
мехоҳам...

Хунхӯр
Дар тарабхона пешхизмат
аз марде, ки ҳамроҳи занаш
омадааст, мепурсад:
- Завҷаи шумо чӣ менӯшад?
- Хуни маро,- ҷавоб медиҳад
мард.

Картошкачинӣ
Соати 23:00 шавҳар дар назди оина гарданбанд мебандад,
занаш мепурсад:
- Ту ба куҷо?
- Ба моҳиқапӣ,- ҷавоб медиҳад мард.
Зан ба хонаи дигарӣ даро-

мада, дарҳол куртаи беҳтаринашро ба бар мекунад. Шавҳараш ҳайрон шуда, мепурсад:
- Ту ба куҷо?
Зан дар ҷавоб:
- Ба хонаи модарам, картошкачинӣ!!!

дақиқа мумкин аст?
- Як дақиқа - як доллар,посух медиҳад духтар.
- Бо камоли майл!,- мегӯяд
мард.
- Бо камоли майлаш қиматтар мешавад,- мегӯяд духтар.

Оѓӯш

Њаќиќат

Баъди он ки зане фарзанди
нуҳумашро таваллуд мекунад,
момодоя шавҳари занро ба назди худ даъват карда, мегӯяд:
- Дафъаи дигар, ҳамин ки
занатонро ба оғӯш гирифтед,
фикр кунед, ки боз як фарзанди дигарро таъмин карда
метавонед ё не…
- Муҳтарам табиб,- ҷавоб
медиҳад мард,- вақте ки ман
занамро ба оғӯш мегирам, гумон мекунам тамоми Тоҷикистонро хӯронда метавонам!

Зан аз кор баргашта, шавҳарашро масту аласт меёбад:
- Чӣ қадар арақ нӯшидӣ?
- Ду шиша пиво.
- Дурӯғ мегӯйӣ!
- Мана аз сагамон пурс,
ҷонвар фиребро намедонад,мегӯяд шавҳар.
Зан ба саг рӯ оварда, мепурсад:
- Чӣ қадар пиво нӯшид?
- Ҳав, ҳав,- садо мебарорад
саг.
- Арақро чӣ?,- боз мепурсад
зан.
- У-у-у-у-у-у-у-у!,- уллос
мекашад саг.

Арзиш
Мард дар роҳ духтари зебоеро дида, мегӯяд:
- Духтарак, шуморо як

Таҳияи
Нодира РАҶАБОВА

РАССОМ НАСИБА
Низомиёни тоҷик барои ҳимояи мардуми осоишта аз таҷовузи Қирғизистон сина сипар мекунанд.

ПУРСЕД, ЉАВОБ МЕДИЊАНД!

НАРХИ ГАРМӢ ЊАМ
БОЛО МЕРАВАД?
Қимати барқ боло рафт. Мегӯянд, ки нархи Шабакаҳои
гармидиҳии шаҳри Душанбе ҳам боло меравад. Оё ин
ҳақиқат дорад?
САРВАР, шаҳри Душанбе
Аз Шабакаҳои гармидиҳии шаҳри Душанбе хабар медиҳанд, ки арзиши нерӯи гармӣ бетағйир боқӣ мемонад.
Ба ин тариқ, чун пештара барои 1 гигакалория (Гкал) нерӯи
гармӣ ба истеҳсолкунандагони он Марказҳои барқу гармидиҳӣ (МБГ) ба мисли ҳозира 17 сомонӣ пардохт мекунад.
Аҳолӣ (истеъмолгарони маишӣ) барои ҳар як метри мураббаъи майдони интиқоли гармии манзил чун дар мавсими
гузашта ба муассисаи “Шабакаҳои гармидиҳии шаҳри Душанбе” 1,18 сомонӣ маблағ пардохт мекунанд.
Гармидиҳии мутамарказ барои ташкилотҳои буҷетӣ барои
1 Гкал нерӯи гармӣ аз 1-уми октябр дар сатҳи 98,67 сомонӣ
ва боқимонда дигар истеъмолгарон - 113,47 сомонӣ боқӣ
мемонад.

БО «ТОЉИКИСТОН» БОШ,
БОХАБАР АЗ ЉАЊОН БОШ!
Ба њафтаномаи «Тољикистон» барои соли 2023 обунашавї идома дорад.
Њафтаномаи «Тољикистон» аз соли 1992 нашр гардида, мунтазам
њафтае як маротиба њар рўзи панљшанбе чоп мешавад ва сари вакт
дастраси хонандагон мегардад.
Обуна ба њафтаномаи «Тољикистон» солона буда, аз тарафи идораи њафтанома ва
дар њама муассисањои алоќаи почтаи шањру
ноњияњо ќабул карда мешавад.

Индекси обуна: 68854.
С/њ 20202972400015101000
њ/м 20402972316264
БИК 350101626
РМА 030000603
БДА ЉТ «Амонатбонк»-и ш. Душанбе.
Нишонии њафтаномаи «Тољикистон»: ш.
Душанбе, хиёбони С. Шерозї 16, ошёнаи 11.

Телефонњо барои маълумот:

93-866-82-64, 918-66-82-64.

