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нашрияњо чоп намудани матолиб 
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карда мешаванд. Њафтанома аксњо 
ва маводњои љолибро аз шабакаи 
Интернет мавриди истифода 
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надорад. Инчунин, ба мазмун ва 
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САРИ САБЗ

- Мехоҳам, ки дубляжи тоҷикро на 
танҳо дар дохили Тоҷикистон, балки 
дар Афғонистон, Эрон ва дар ҷойҳое, 
ки забони форсиро мефаҳманд, тамошо 
кунанд.

- Намехоҳед, ки дубляши филмҳои 
тоҷикиро дар Аврупову Амрикову Аф-
риқо ва дар ҷойҳое, ки забони англисиро 
мефаҳманд, тамошо кунанд?   

- Фарҳанги истеъмоли маҳсулоти ғизо-
иро ба талаботи замони муосир мутобиқ 
намуда, истеъмоли гӯшти парандаро васеъ 
ба роҳ мондан лозим аст.

- Эҳ, эҳ, устод, коре мекунед, ки баъди 
чунин тавсияҳоятон аз хӯрдани тухм ҳам 
маҳрум мешавем. Яъне, баръакси ҳамон 
мақоли “мурғак бихӯр як рӯз, тухмак бихӯр 
ҳар рӯз” ҳам намешавад...

- Аслан, “намедонам” гуфтан ҷойи 
ору номус нест, хатою нодуруст гуфтан 
шармандагист. Замоне академикҳои 
машҳури ҷаҳон дар ҷавоб ба саволҳои 
донишҷӯён “намедонам” мегуфтанд.

- Ҳаҳаҳаҳ, он замон дигар буд, ра-
фиқ профессор. Дар замони мо ака-
демикҳои беҳисобамон ҳама чизро 
медонанд. 

Малоҳат АБДУЛЛОЕВА, 
актрисаи театру кино ва 
коргардони дубляж

Акбар НОЗИМОВ, 
профессори яке аз 
донишгоҳҳои Русия

Дар шаҳри Самарқанд 
муҷассамаи сардафтари ада-
биёти классикии тоҷику форс 
Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ қомат 
афрохт. 

Дар маросими пардабар-
дорӣ аз рӯи муҷассамаи устод 
Рӯдакӣ ҳокими вилояти Са-
марқанд Эркинҷон Турдимов 
ва роҳбарону фаъолони вилоят 
иштирок доштанд.

Барафрохтани ҳайкали 
Абдӯабдуллоҳ Рӯдакӣ дар Са-
марқанд дар ҳолест, ки моҳи 
феврали соли равон як зумра 
шахсиятҳои фарҳангу ада-
би Самарқанд аз баркандани 
ҳайкали Рӯдакӣ дар Самарқанд 
ва  дар зери партобҳо хобида 

будани он нигаронӣ карданд. 
Аз ҷумла,  Амина Шарофидди-
нова, рӯзноманигор ва адиби 
тоҷики муқими Самарқанд ва 
узви ҳайати мушовараи ҳаф-
таномаи “Тоҷикистон” дар 
матлабе нигаронӣ карда буд, 
ки ҳайкали Рӯдакиро, ки 13 
сол пеш канда буданд, дар зе-
ри партобҳо бо як пойи канда 
ва сарозер хобида пайдо кард. 
Ҳамчунин, ӯ бо ирсоли номае 
аз Шавкат Мирзиеёв, Пре-
зиденти Ӯзбекистон хоҳиш 
намуда буд, ки баҳри боз ҳам 
мустаҳкамтар гаштани муно-
сибатҳои Тоҷикистону Ӯзбе-
кистон ҳайкали Абӯабдуллоҳ 
Рӯдакӣ дубора барқарор карда 
шавад.

БОЗГАШТИ РЎДАКЇ БА САМАРЌАНД

Бо иштироки раиси шаҳри 
Ҳисор Қосим Роҳбар дар 
мавзеи Ҳалқадашти ҷамоати 
деҳоти ба номи Турсунзода ба 
121 нафар ниёзманд тариқи 
қуръапартоӣ қитъаи замини 
наздиҳавлигӣ тақсим гардид.

Бо дастури Қосим Роҳбар ба 
омӯзгорону табибон, нафаро-
не, ки ду фарзандашон адои 
хизматӣ ҳарбӣ намудаанд, 
маъюбон, кормандони ҳифзи 
ҳуқуқу тартибот бе навбат, бе 
иштирок дар қуръапартоӣ ва 

бо хоҳиши худашон ҳуқуқи 
дар ҷойи дилхоҳашон инти-
хоб кардани қитъаи замин 
дода шудааст. Ҳамчунин, аз 
ҷониби раиси шаҳр Ҳисор дар 
маъракаи тақсими замини на-
здиҳавлигӣ иброз гардидааст, 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии шаҳр минбаъд низ ба 
нафароне, ки вазифаҳои дав-
латию хизматии хешро со-
диқона адо менамоянд, дар 
дастрасӣ ба замин ва дигар 
имтиёзҳои давлатӣ бартарият 
медиҳад. 

ОМӮЗГОРОНУ ТАБИБОНИ ЊИСОР 
СОЊИБИ ЗАМИН ШУДАНД

ВАЗИРИ ТАНДУРУСТӢ ВОЯИ 
ЧОРУМИ ВАКСИНАРО ГИРИФТ

МУАЛЛИФИ КИТОБИ «АЛИФБО» 
ЌАДРДОНӢ ШУД

Роҳбарият ва кормандони 
дастгоҳи марказии Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимо-
ии аҳолии Тоҷикистон бо вояи 
чоруми ваксина бар зидди бе-
мории коронавирус COVID-19 
фаро гирифта шуданд.

- 29-уми августи соли ра-
вон роҳбарият ва корман-
дони дастгоҳи марказии Ва-
зорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, аз ҷумла вазир, 

муовинони вазир, сардорони 
раёсат ва мудирони шуъбаҳои 
дастгоҳи марказии вазорат 
вояи чоруми ваксинаи зидди 
COVID-19-ро гирифтанд,- ха-
бар дод бахши матбуоти ва-
зорат.

Ҳамзамон, роҳбарият ва 
кормандони Раёсати тандуру-
стии шаҳри Душанбе, роҳба-
рони муассисаҳои тандурустии 
пойтахт бо вояи чоруми вак-
синаи зидди COVID-19 фаро 
гирифта шудаанд.

Маҳмадулло Лутфуллоев, 
собиқадори соҳаи маорифи 
вилояти Хатлон, муаллифи 
китоби «Алифбо» бо Нишо-
ни сарисинагӣ ва мукофоти 
«Омӯзгори ифтихории Хатлон» 
қадрдонӣ гардид.

Ғазалшо Сафарзода, сардори 
Раёсати маорифи вилояти Хат-
лон тибқи дастури раиси вилоя-
ти Хатлон Қурбон Ҳакимзода ба 
аёдати Маҳмадулло Лутфуллоев 
собиқадори соҳаи маориф рафта, 
Нишони сарисинагӣ ва мукофо-
ти пулии «Омӯзгори ифтихории 
Хатлон»-ро дар манзили истиқо-
матиаш ба ӯ тақдим намуд.

Ёдовар мешавем, ки ин ҷо-
иза ба хотири арҷгузорӣ ба 
хизматҳои бебаҳои устодону 
омӯзгорон, саҳми шоёну арзан-

даи онҳо дар таълиму тарбияи 
нишонраси насли наврас, эҳти-
ромгузорӣ ва саҳми шоиста дар 
беҳтарнамоии фаъолияти му-
ассисаҳои томактабӣ, миёнаи 
умумӣ, таҳсилоти иловагӣ ва 
пешрафти кори соҳаи маорифи 
вилояти Хатлон таъсис дода шу-
дааст. Нишони сарисинагӣ якҷо 
бо мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 3 
ҳазор сомонӣ ба беҳтаринҳои 
соҳаи маориф дода мешавад.

ХАБАРЊОИ 
ТОЉИКИСТОН 
ВА ЉАЊОН
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ТАЪРИФИ БИСЁР 
ЊАЌОРАТ АСТ!

Чандест, ки дар матбуоти 
даврї ва сомонањои интер-
нетї иборањои навбарома-
ди њофизи раќами як, шоири 
раќами як ё журналисти раќа-
ми якро хондаю аз суханро-
нии баъзењо дар њайрат ме-
монам, ки ин раќамгузориро 
кї њакамї мекунад?! 

Мо тољикон худро дорои та-
маддуни ќадимаю захираи бойи 
луѓавї мењисобем, аммо кайњо ба 
номгузории булаљаби тарабхонаю 
ошхона, ки аз он бўйи мањалгарої 
меояд, одат кардаем. Дигар моро 
навиштаљоти «Сихкабоби Хуљан-
д»-у «Ќурутоби Кўлоб» њайрон на-
мекунад, зеро онро на мањалгарої, 
балки ифтихори миллї медонем. 
Як дўстам мегўяд, ин гуна номгу-
зории ошхонањо њаргиз мањалгарої 
нест, зеро хўрокњое њастанд, ки хоси 
як мањаланд. Шахсан ман ќурутобу 
фатирмаскаро хоси мардуми љануб, 
оши палавро хоси мардуми шимол 
медонам, њарчанд онро дар њама љо 
тайёр мекунанд. Шояд ў рост ме-
гўяд? 

Дар сањифаи њафтаворе мехо-
нам, ки Сурайё Ќосимова њунар-
манди №1-и кишвар аст. Бовар 
кунед, барои ман њам Сурайё Ќо-
симова бењтарин сароянда аст ва 
бештар аз њама сурудњои ўро гўш 
мекунам. Чанд суруди ин бонуи 
хушовоз дар зењни роёнаам сабт 
асту лањзањои фориѓ аз ташвиши 
кору рўзгор онњоро мешунавам, 
вале бо њама он эњтироме, ки 
нисбати хонум Сурайё дорам, 
ўро сарояндаи №1 гуфта намета-
вонам. Агар бону Ќосимова №1 
аст, пас Барно Исњоќова, Одина 
Њошимову Зафар Нозимов, Аб-
дулло Назриеву Љўрабек Муродов 
ва Афзалшоњ Шодиев дар зинаи 
чанд бошанд?!

Рўзноманигороне, ки мухлиси 
варзиш њастанд, байни варзишга-
рон чунин раќамгузорї мекунанд. 
Чун мешунавам, љавонаки байни 
ду њамсоли худаш медал гирифта-
еро ба осмон мебароранд, офарин 
ба бузургии Саймуъмин Рањимов 
ва Зебунисо Рустамова мегўям, 
ки аз як љумњурии хурди куњистон 
Иттињоди абарќудрати шӯрави-
ро намояндагї кардаю унвони 
љањонпањлавон гирифтаанд.

Шояд ман хато кунам, вале ин 
андешањое њастанд, ки дер боз 
дар зењнам чарх мезананд. Гу-
мон мекунам њар инсоне, ки ба 
номи ВАТАН кори бузургеро ба 
анљом расонидааст, миёни љомеа 
мавќеи худро дорад ва каси дигар 
наметавонад љойгоњи ўро ишѓол 
кунад. Раќамгузорї ё таърифи аз 
њад зиёди ин ё он инсони бузург 
новобаста аз он, ки ў њамшањрии 
шумост ё хешатон, њаќорате беш 
нест.

Пас, биёед аз ин амали нолоиќ 
даст кашем!

Бино ба пешгӯии шабакаҳои 
иҷтимоӣ ва бархе аз расонаҳои 
мустақили дохилию хориҷӣ, 
дар соли 2023 камбуди ғи-
зо бештар ба чашм расида, 
арзиши маҳсулот нуқтаи ба-
ландтаринро соҳиб хоҳад гашт 
ва интизор аст буҳрони нави 
иқтисодӣ ҷаҳонро ба гирдоби 
худ печонад. 

Чунин пешгӯиҳо дар истино-
ду такя ба хулосарониву маърӯ-
заҳои иддае аз сиёсатмадорони 
бозингари пасипардагии олами 
ғарб ва муҳтавои маърӯзаи баъзе 
аз созмонҳои ҷаҳонӣ тавлид гар-
дидаву ба нашр мерасанд.

Бино ба таҳлили коршино-
сону таҳлилгарони масоили 
иқтисодии ҷаҳонӣ, дар соли 
2023 камбуди ғизо ва болоравии 
арзиши он ҷаҳонро доман меза-
над ва ин ҳамаро дар пасманза-
ри таҳримоти эълоншуда оид ба 
воқеоти Украина рабт медиҳанд. 

Воқеан ҳам бархӯрдҳои ни-
зомӣ дар Украина буҳрони нави 
ҷаҳониро эҷод кард, ки аз ота-
ши он имрӯз хушку тар баробар 
туъмаи оташанд. Ҷонибҳою 
иттифоқчиёнашон алайҳи ҳам 
таҳримҳои иқтисодӣ ҷорӣ кар-
даанду зарбаи ҷонкоҳи он бар 
тахтапушти мардум мехӯрад. 
Камбуди ғизову болоравии 
нархи маҳсулот барои мардум 
мушкили рақами як гашта. 

Ќимати нурӣ боло 
равад, нархњо 

болотар мераванд?
Моҳи марти соли равон нархи 

газ нуқтаи баланди рекордиро 
соҳиб гашт. Дар Аврупо бино-
бар хавфи содироти захираҳои 
энержӣ, ҳазор кубометри газ 
ба 3892 доллар баробар гардид. 
Маъмулан, арзиши миёнаи газ 
тайи солҳои охир тахминан 200 
долларро ташкил медод. Чунин 
болоравии қимати газ, аввалтар 
аз ҳама ба арзиши маҳсулоти 
нафту газу химия - истеҳсолу 
коркарди нуриҳои минералӣ 
таъсири амиқи худро гузошт. 
Бинобар камбуди нуриҳои ми-
нералӣ ва мутаносибан боло 
рафтани арзиши аслии он, ак-
сар аз деҳқонон водор шуданд, 
то истеҳсолотро коҳиш диҳанд 
ва мусаллам аст, ки чунин 
амалкард дар навбати худ оми-
ли болоравии нархи маҳсулот 
гардид...

Ахиран Кумитаи иҷроияи 
ИДМ гузориш дода, ки охири 
соли равон нархи нуриҳои ми-
нералӣ дар ҷаҳон 70 фоиз боло 
меравад. Мусаллам аст, ки агар 
аҳвол чунин сурат гирад, он гоҳ 
болоравии нархи нуриҳои ми-
нералӣ таъсири худро ба арзиши 
маҳсулоти кишоварзӣ, бештар 
ба Тоҷикистон мегузорад. Ҳар-
чанд мегӯянд, ки ҳар гуна бо-

лоравиҳои нархи маҳсулот ху-
сусияти мавсимӣ дорад, аммо 
дар чунин шароите, ки ҳамарӯза 
буҳронҳои ҷангиву молиявию 
иқтисодӣ эҷод мешаванд, боло-
равии нархи маҳсулот хусусияти 
мавсимии худро гум мекунад.

Дар чунин шароите, ки ин-
тиқоли нуриҳои минералӣ ба 
Тоҷикистон мувоҷеҳ ба мушки-
лот гаштааст, оё дар Ватан им-
кону тавони сохта ба истифода 
додани корхонаҳои истеҳсоли 
нуриҳои минералӣ имкон на-
дорад? 

Ҳанӯз соли 2014 Вазорати  
саноат  ва технологияҳои  нави  
Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ 
дода буд, ки миёни вазорати 
мазкур ва ширкати “Синсян 
Жонтай Синилу Нонией Ин-
вест”-и Чин Ёддошт дар бораи 
ҳамкорӣ барои бунёди корхонаи 
тавлиди нуриҳои минералӣ ва 
фосфор дар Тоҷикистон ба им-
зо расид, ки мутобиқи лоиҳаи 
пешбинишуда, корхонаи мазкур 
300 ҳазор тонна нуриҳои мине-
ралӣ ва 150 ҳазор тонна фосфор 
истеҳсол мекунад.  Аммо то ба 
имрӯз аз бунёду истеҳсоли кор-
хонаи мазкур дараку хабаре нест. 

Вазири саноат ва техноло-
гияҳои нави ҷумҳурӣ Шералӣ 
Кабир ахиран дар нишасти мат-
буотӣ иттилоъ дода буд, ки қарор 
аст дар кишварамон корхонаи 
“Осиё Кемикал”, собиқ “Азот” 
тирамоҳи соли равон истеҳсоли 
нуриҳои азотиро ба роҳ монад. 
Таҷҳизоти ширкати мазкур аз 
шаҳри Сумии Украина интиқол 
дода мешавад. Ҳоло ки фасли 
тирамоҳ дар мекӯбад, оё метавон 
итминон ҳосил кард, ки ширка-
ти мазкур оғоз ба кор мекунад?!

Бино ба гуфтаи вазир, як тарҳи 
дигаре аз сӯи ширкати “Талко Ке-
микал” дар ҳоли анҷомёбист, ки 
ин ширкат низ истеҳсоли нуриҳои 
фосфорӣ, аз қабили суперфосфат 
ва нутрифосфатро ба роҳ хоҳад 
монд. Аммо кай, ҳарчанд ваъда 
моҳи сентябр аст?

Тавре аз таҳлилу мушоҳидот 

бармеояд, кишоварзони Тоҷи-
кистон ба се навъи нуриҳои 
минералӣ, аз қабили калийдор, 
фосфорӣ ва азотӣ ниёз доранд ва 
дар мавриди баҳрабардорӣ қарор 
додани корхонаҳои истеҳсоли 
нуриҳои минералӣ, метавон бо-
варӣ ҳосил кард, ки нархи маҳ-
сулоти кишоварзӣ дар бозорҳо 
муътадил ва ҷавобгӯи ҳамёни 
мардум мегардад?! 

Тибқи иттилои расмӣ, Тоҷи-
кистон барои 700 ҳазор гектар 
заминҳои корам ба 750 ҳазор 
тонна нурии минералӣ эҳтиёҷ 
дорад. Танҳо дар чунин ҳолат 
аз заминҳо ҳосилнокии зарурӣ 
фароҳам меояд. Агар мо худро 
бо нуриҳои минералии худӣ таъ-
мин карда натавонем, пас соле 
баъд вазъи кишоварзӣ дар кадом 
поя қарор хоҳад дошт, танҳо ба 
Худо маълум асту бас.

Нархи ѓалла гарон, 
мардум сарсон?

Истеҳсолу интиқоли ғалла, 
ки маҳсулоти аввалияи талаботи 
мардум ба ҳисоб меравад, дучо-
ри мушкилот гашт. Коршино-
сону сиёсатмадорони рус вазъи 
ноҳинҷори интиқоли ғалла ва бо 
мушкилот мувоҷеҳ шудани таъ-
мини амнияти озуқавориро дар 
ҷаҳон натиҷаи хатокории Ғарб 
маънидод мекунанд.

Иқтисоддонҳои ҷаҳонӣ оми-
ли болоравии нархи ғалларо ба 
арзиши истеҳсоли он, қимати 
нурии минералию маводи сӯхт, 
миқдори истеҳсолшудаи ғалла 
ва нархи муқарраркардаи фю-
серсҳо барои харидории ғалла 
маънидод мекунанд. 

Содиркунандаи бузурги ғалла 
дар ҷаҳон Русия маҳсуб мешавад 
(30 млн тонна). Баъдан, ИМА 
(26 млн тонна), Канада (26 млн 
тонна), Фаронса (19 млн тонна). 
Таҳримҳои эълоншуда алайҳи 
Русия ва ҷоринамоии маҳдуди-
ят дар харидории ғаллаи Русия 
омили болоравии нарх ва эҷоди 
ҳангомаи гуруснагӣ гашт.

Дар ҷаҳон истеҳсолу истеъмо-
ли гандум 720-780 млн тоннаро 
ташкил медиҳад, ки аз ин миқ-
дор 170-200 млн тонна содирот 
мегардаду халос. Нишондоди 
мазкур ҷавобгӯи талаботи аҳо-
лии ҷаҳон нест ва маҳз чунин 
омил муҷиби эҷоди ҳар гуна 
хавфу таҳдидҳо мегардад.

Кӣ бояд дар баробари таъми-
ни сулҳу амнияти сайёра, ҳамчу-
нин ҷиҳати рафъи дигар аз таҳ-
диду хавфҳо бошад? Барномаи 
ҷаҳонии ғизои Созмони Милали 
Муттаҳид (WFP), ки соли 1961 
таъсис ёфта, ҳамчунин бузургта-
рин созмони башардӯстона дар 
ҷаҳон эътироф гаштааст, мебо-
яд ҷиҳати аз вартаи гуруснагӣ 
раҳо ёфтани мардуми муҳтоҷу 
дар ҳоли фақр қарордошта да-
сти мадад расонад. Қаблан дар 
маърӯзаи ин созмон омада буд, 
ки тибқи Барномаи мазкур беш 
аз 300 млн нафар одамони 80 
мамлакати рӯи дунё кумак ме-
гиранд. Аммо тавре имрӯз ба 
мушоҳида мерасад, СММ пайи 
таҳдиду хатарҳои ҷаҳонӣ ва аз 
вартаи гуруснагӣ наҷот бахши-
дани мардуми сайёра гомҳои 
устувор намегузорад. Масъалаи 
низоъу ноамниҳо дар Украинаву 
Афғонистон, ки хатари ҷиддиест 
барои ҷомеаи ҷаҳонӣ, касеро ба 
ташвиш намеорад. 

Тоҷикистон дорои захираи 
бойи сарватҳои заминиву зе-
ризаминист. Олимону иқти-
соддонҳои кишвар пайваста 
ҷиҳати берун шудан аз бунбасти 
иқтисодӣ роҳу василаҳои илми-
ро пешниҳод  мекунанд. Ва хуб 
мебуд, агар гуфтаи рӯикоғазии 
олимону соҳибтахассусҳо тат-
биқу амалӣ мегашт. Ана он вақт 
муҳтоҷи оби дари хонаи ҳамсоя-
гон намешудем. Дунё ба умед?!

ГУРУСНАГЇ
Кӣ аз эҷоди хавфи он фоида мебинад?

Муҳиддин 
ИДИЗОДА, 
махсус барои 
“Тоҷикистон”

МАВЌЕЪ

ЛОЛАИ САИДАКБАР
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Михаил Горбачёв, раҳбари 
охирини Иттиҳоди Шӯравӣ ва 
аввалину охирин президенти 
ин давлат дар 92-солагӣ дар 
Маскав аз олам даргузашт. 
Президенти собиқ чанд соли 
охир бемор буд. Дар мавриди 
Горбачёв, ки яке аз омилони 
асосии пошхӯрии Иттиҳоди 
Шӯравӣ номида мешавад, на-
зарҳо мухталиф аст. Бархе ӯро 
наҷотдиҳанда ва бархе хароб-
кунанда арзёбӣ мекунанд.    

Аз “перестройка” то 
анљоми љанги Сард 
Ӯ 2-юми марти соли 1931 дар 

деҳаи Приволнои минтақаи 
Ставропол таваллуд шудааст. 
Хатмкардаи риштаи ҳуқуқши-
носии Донишгоҳи давлатии 
шаҳри Маскав буда, солҳо дар 
мансабҳои гуногуни Ҳизби ком-
мунист кор кардааст. Михаил 
Горбачёв соли 1956 котиби яку-
ми Ҳизби коммунисти шаҳри 
Ставропол ва соли 1970 вакили 
Шӯрои олии Иттиҳоди Шӯравӣ 
ё КПСС интихоб шуд.

Баъди даҳ сол ин роҳбари 
ояндаи Шӯравӣ ба узвияти Бю-
рои сиёсии КПСС ворид шуд. 
Соли 1985 Михаил Горбачёв дар 
54-солагӣ роҳбари Иттиҳоди 
Шӯравӣ шуд.

Михаил Горбачёв дар мақоми 
котиби аввали Ҳизби марказии 
коммунисти Иттиҳоди Шӯравӣ 
сиёсати ошкорбаёнӣ ва ислоҳо-
ти бо номи "Перестройка"-ро 
роҳандозӣ кард. Дар остонаи 
90-солагии худ Михаил Гор-
бачёв ҳамин барномаҳоро 
"муҳимтарин кори зиндагӣ"-аш 
хонда буд. "Муҳимтарин чизе, 
ки дар дохили кишвар ба даст 
овардем, ин озодие аст, ки ба 
инсонҳо насиб шуд, ба низоми 
тоталитарӣ хотима додем",- 
гуфта буд ӯ.

Дар аҳди Горбачёв Ҷанги 
Сард бо Ғарб хотима ёфт, арти-
ши Иттиҳоди Шӯравӣ аз Афғо-
нистон берун оварда шуд, авва-
лин интихоботи озод баргузор 
гардид ва аз нақши "раҳбарику-
нандаву пешбаранда"-и Ҳизби 
коммунистӣ дар қаламрави Ав-
рупои Марказиву Шарқӣ даст 
кашида шуд.

Соли 1990 Михаил Горбачёв 
барандаи Ҷоизаи сулҳи Нобел 
гардид. Декабри соли 1991, баъ-
ди суқути Иттиҳоди Шӯравӣ аз 
мақоми президенти ин кишвар 
канор рафт.

Роњбари нодир ё 
харобкор?

Вале нақши Горбачёв-
ро дар қаламрави Иттиҳоди 
Шӯравӣ бисёриҳо баҳсба-
рангез меноманд ва то ҳол 
шумораи зиёди мардум ӯро 
дар суқути як кишвари аз на-
зари онҳо "иҷтимоиву раият-

парвар" ва сар задани ҷангу 
ноамниҳо дар 15 ҷумҳурии 
Шӯравӣ гунаҳкор мекунанд. 
Худи Горбачёв дар посух ба 
ин танқидҳо гуфтааст, ки 
хоҳони фурӯпошии ИҶШС 
набуд ва созишномаи нави 
федеративӣ ё конфедеративи-
ро омода мекард ва ислоҳоти 
СССР-ро хеле пештар шуруъ 
кардан лозим буд.

Дар Ғарб, баръакс, бисёриҳо 
ба Горбачёв назари нек доранд, 
ки ҷаҳонро аз эҳтимоли ҷанги 
ҳастаӣ ва хатари коммунизм 
наҷот дод ва масири таърихро 
иваз кард.

Даргузашти Михаил Гор-
бачёв, охирин раҳбари Ит-
тиҳоди Шӯравӣ вокунишҳои 

ҷаҳониро дар пай дошт. Ҷо Бай-
ден, раисҷумҳури Амрико ӯро 
"раҳбаре нодир" номидааст, ки 
ҷаҳонро "амнтар" сохт.

Владимир Путин, раисҷумҳу-
ри Русия низ ҳамдардии худро 
аз даргузашти Михаил Горбачёв 
баён кард. Сухангӯи Путин ба 
хабаргузории "Интерфакс" гуф-
тааст, ки ӯ "барои хонавода ва 
дӯстонаш паёми ҳамдардӣ хоҳад 
фиристод".

Антонио Гуттериш, дабири 
кулли СММ низ аз Горбачёв ба 
унвони сиёсатмадоре ном бурд, 
ки масири таърихро тағйир дод 
ва гуфт, ки "ӯ беш аз ҳар шах-
си дигаре талош кард, то Ҷанги 
Сард ба таври сулҳомез поён 
ёбад".

Борис Ҷонсон, нахустива-
зири Бритониё изҳор дошт, ки 
"ман ҳамеша шаҳомат ва роҳи 
дурусти ӯро барои поён додан 
ба Ҷанги Сард ситоиш меку-
нам... Дар замоне, ки Путин 
ба Украина таҷовузи низомӣ 
кард, истодагарии ӯ барои боз 
кардани ҷомеаи Шӯравӣ, на-
мунае барои ҳамаи мо хоҳад 
буд".

Президенти Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон низ аз даргу-
зашти Михаил Горбачёв изҳори 
андуҳ кард. “Хабари даргузашти 
Михаил Сергеевич Горбачёв бо-
иси андуҳи мо гардид”,- ома-
дааст дар паёми тасаллияти 
Эмомалӣ Раҳмон ба наздикону 
пайвандони марҳум. 

ОЗОДКУНАНДА Ё ХАРОБКОР?
Охирин роҳбари ИҶШС Михаил Горбачёв даргузашт

Президенти собиқи Афғонистон Ҳомид 
Карзай аз ҷониби Толибон латукӯб шуда, 
ӯро таҳдиди куштан низ кардаанд. Дар 
ин бора коршиноси масоили Афғонистон 
Андрей Серенко дар Telegram-канали худ 
хабар додааст.

Ба гуфтаи Серенко, ҳодисаи латукӯб ду 
ҳафта пеш, баъди аз ҷониби собиқ прези-
денти Афғонистон Ҳомид Карзай интиқод 
шудани Покистон барои бастани мактабҳо 
дар Афғонистон рух додааст.

“Як гуруҳи Толибон ба хонаи ӯ дар Кобул 
даромадаанд. Ҷангиён, ба гуфтаи манбаъҳои 
Ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон, 
Ҳомид Карзайро латукӯб кардаанд... Ҳам-
чунин, ӯро таҳдиди куштан низ кардаанд. 
Дар охири “суҳбати тарбиявӣ” Толибон Кар-
зайро огоҳ кардаанд, ки дигар Толибон ва 
Покистонро танқид накунад”,- менависад 
Серенко.

Ҳомид Карзай аз моҳи декабри соли 2002 
то соли 2004 ба сифати иҷрокунандаи вази-
фаи президент ва аз моҳи декабри соли 2004 
то соли 2014 аллакай ба ҳайси президенти 

интихобшуда дар Афғонистон роҳбарӣ кард.
Бо сари ҳокимият омадани Толибон, Ҳо-

мид Карзай дар баробари ходими дигари 
давлатӣ Абдуллоҳ Абдуллоҳ аз муҳофизон 
маҳрум ва барои як даврае ба ҳабси хонагӣ 
гирифта шуд.

Тавре Sputnik Афғонистон хабар медиҳад, 
айни замон ба Карзай берун рафтан аз ҳудуди 
кишвар манъ шудааст. Моҳи майи ҳамин сол 
ӯро иҷоза надода буданд, ки ба ҷанозаи пре-
зиденти 2-юми Амороти Муттаҳидаи Араб 
Халифа бин Зайд ан-Наҳайян равад.

ЧАРО ТОЛИБОН КАРЗАЙРО ЛАТУКӮБ КАРДАНД? 

РУСИЯ ЗИДДИ 
МАНЪИ 

СИЛОЊИ 
АТОМӢ

Русия иҷоза надод, ки 
тарҳи ниҳоии Аҳдномаи Бай-
налмилалии Манъи Густари-
ши Силоҳҳои Атомӣ қабул 
шавад, ки баррасии тарҳи он 
дар Созмони Милал як моҳ 
идома дошт. Дипломатҳои 
Русия гуфтанд, ки тарҳ моҳи-
яти ошкори сиёсӣ дорад ва 
барои ҳамин мухолифи қа-
були он ҳастанд.

Густаво Злаувинен, раиси 
конфронсе, ки тарҳ дар он 
баррасӣ мешуд, шоми 26-уми 
август гуфт, ки ба сабаби он 
ки “Русия дар матни аҳднома 
мушкилот пайдо кард” кон-
фронс дар мавқее нест, ки ба 
созиш даст ёбад.

Дар тарҳ ишғоли нерӯгоҳи 
атомии Запороже дар Украи-
на, ки ҳоло дар назорати не-
руҳои Русия аст, танқид шу-
дааст. Русия баъди ду ҳафтаи 
ҳамла ба Украина дар моҳи 
феврал нерӯгоҳро таҳти назо-
рат гирифт ва ин амал мояи 
нигаронии ҷомеаи байнал-
милалӣ дар бораи эҳтимоли 
фалокати атомӣ шуд.

БЕСАРНИ-
ШИНЊОИ ЭРОН 

БА РУСИЯ 
РАСИДАНД

Русия аввалин ҳавопай-
моҳои ҷангии бидуни сарни-
шини эрониро барои истифо-
да дар ҷанги Украина дарёфт 
кардааст.

Дар ин бора нашрияи "The 
Washington Post" бо такя ба 
мансабдорони амрикоӣ, ки 
номашон зикр намешавад, 
хабар додааст.

Кохи Сафед қаблан гуфта 
буд, ки аз нақшаҳои Русия 
барои дарёфти "садҳо" ҳаво-
паймои ҷангӣ аз Эрон огоҳ 
аст, вале Маскав ин иддаоро 
рад кард.

Ба иттилои "The Washington 
Post", бесарнишинҳо рӯзи 
19-уми август тавассути ҳа-
вопаймоҳои боркаш аз Эрон 
ба Маскав оварда шудаанд. 
Гуфта мешавад, сухан дар бо-
раи ду навъи ҳавопаймоҳои 
бидуни сарнишини ҳамлавар 
(Mohajer-6 ва Shahed) мера-
вад, ки қодиранд ба низомҳои 
тӯпхонаӣ, радарҳо ва ҳадафҳои 
низомии дигар ҳамла кунанд.

Нашрия ҳамчунин қайд кар-
даааст, ки мутахассисони рус 
дар рафти озмоишҳои аввалин 
мушкилоти зиёди фаннии ҳа-
вопаймоҳоро ошкор кардаанд, 
ки истифодаи онҳоро дар ҷанг 
мушкил мегардонад. Яке аз 
ҳамсуҳбатони нашрия биду-
ни ироаи ҷузъиёт гуфтааст, ки 
"русҳо розӣ нестанд".
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Ҳамарӯза дар сегменти 
тоҷикии сомонаи иҷтимоии 
YouTube  наворҳо дар мав-
риди зиндагии бечораҳо-
лонаи нафарони ниёзманд 
пахш мешавад. Якеи онҳо 
ятим, дигаре бемор, сеюмӣ 
беваю танҳо, чорумӣ бехо-
наи даркӯчамонда, панҷумӣ 
фиребхӯрдаву шашумӣ фар-
зандгумкарда. Одатан чунин 
наворҳоро блогерон омода 
мекунанд, то ки нафарони 
хайрхоҳ ба шахсони ниёз-
манд кумак намоянд, вале 
ба касе маълум нест, ки аз 
маблағи ҷамъшуда блогерон 
бештар фоида мебинанд ё 
муҳтоҷон.

Пул ба ниёзманд 
(на) мерасад

Одатан блогерон ба хонаи 
қаҳрамони гузориш рафта, 
мушкили ӯро нишон медиҳанд 
ва дар зери навор рақами корт 
мегузоранд, ки шахсони ни-
ёзманд пул гузаронанд. Чунин 
наворҳо одатан таъсирбахшу 
раҳмовар ҳастанд. Баъзеи онро 
бе оби дида намешавад тамошо 
кард. Банда ҳам ҳамчун жур-
налист дар мавриди нафаро-
ни ниёзманд чанд видео омода 
кардаам...

Пас аз нашри навор одамо-
ни хайрхоҳ, аксаран муҳоҷиро-
ни меҳнатӣ дар корти оварда-
шуда пул мефиристанд. Аммо 
дар баъзе маврид блогерон 
корти ҷабрдидаю қаҳрамо-
нашон не, балки корти худу 
наздиконашонро мегузоранд, 
зеро қаҳрамони наворҳо ак-
саран камбизоат, аз маҳалҳои 
дурдаст, бемаълумот ва қисме 
маъюб ҳастанд ва на танҳо кор-
ти пластикӣ балки шиносно-
маи пластикӣ надоранд. 

Бинобар ин, ин ҷо суоле сар 

мазанад: “Оё хайри ҷамъшуда 
пурра ба дасти муроҷиаткунан-
да мерасида бошад?”.

Чӣ тавр њазор 200 
сомонӣ шуд? 

Чанд рӯз пеш як нафар 
тариқи сомонаи иҷтимоии 
“Фейсбук” ба банда навишт: 
”Ман ронандаи оддӣ ҳастам. 
Бою сарватманд набошам ҳам, 
рӯзгорам бад нест. Гузоришеро 
дар мавриди як нафари маъ-
юб дар “Ютуб” дидаму раҳмам 
омад. Закоти мол ва фитри рӯ-
заамро, ки беш аз 1000 сомонӣ 
мешавад, ба суроғаи зикршуда 
фиристодам. Илова бар ин, як 
миқдор маводи хӯрокаро низ 
харидорӣ карда, тариқи таксӣ 
аз шаҳри Панҷакент ба шаҳри 
Душанбе фиристодам. Пулро 
тариқи бонки “Эсхата” гуза-
ронидам. Чун нафари маъюб 
имкони аз дасти таксӣ гириф-
тани маҳсулотро надошт, ба 
блогеро занг зада, хоҳиш кар-
дам, ки онро ба қаҳрамони на-
вор расонад. 50 сомонӣ ҳақи 
роҳкирои блогерро низ додам. 
“Раҳмат ба шумо барин марди 
худотарс. Роҳкиро даркор нест. 
Мо ҳам ба савоб шарик шавем, 
шуд” гуфта, блогер маро дил-
пур кард. 

Баъди ду рӯз ба нафари маъ-
юб занг зада пурсидам, ки ку-
маки мо дастрас шуд? Ӯ гуфт: 
“Бале, ҳазор раҳмат, ба ман 200 
сомонӣ ва як миқдор хӯрока аз 
номи шумо оварданд”. Бовар 
кунед, аз занг заданам шарм 
доштам. Баъд ба блогер занг 
зада, огоҳӣ додам, ки агар да-
воми ду то се соат боқимонда 
800 сомонӣ хайри маро ба ҳа-
мон маъюб нафиристӣ, ё ба суд 
медиҳам ё квитансияи бонкро 
дар “Фейсбук” монда, туро 
шарманда месозам. Хулоса, 
бо зарбу зӯр хайри мо ба дасти 

маъюби бечора, ки аз ноилоҷӣ 
барои табобаташ хайрхоҳӣ 
карда буд, расонд”. 

Пушти пардаи 
наворњо

Чунин ҳодисаҳо кам не-
станд. Баҳси блогерҳои “ҳақи 
мардумхӯр” дар шабакаҳои 
иҷтимоӣ низ меафзояд. Баъ-
зе аз блогерон роҳи осон ва 
бе дарди миёни пулёбиро ёф-
та, худро журналист вонамуд 
карда, аз ҳисоби нафарони 
камбағалу муҳтоҷ низ пул кор 
мекардаанд. Маълум шуд, ки 
вақте нафарони эҳтиёҷманд 
ба бархе аз чунин “блогерон” 
муроҷиат мекунанд, онҳо ба-
рои сабт аз қаҳрамон маблағ 
меситонанд ва баъдан аз ма-
блағҳои ҷамъшуда низ фоиз 
мегиранд. Мо дар ин матлаб 
ном ба ном чунин нафарон-
ро номбар намекунем. Вале 
аз мақомоти қудратӣ тақозо 
мекунем, ки ин қазияро омӯ-
занд... 

Бисёре аз блогерон тариқи 
насиҳатҳо ва худро мусалмо-
ни ростин вонамуд карданҳо 
ба чунин амал даст мезананд. 
Ҳол он ки, ҳақи ятиму бечо-
раро хӯрдан гуноҳи азим аст. 

Руҳонии шинохтаи тоҷик 
Ҳоҷӣ Ҳусайн Мӯсозода оид ба 
ин масъала мегӯяд: “Вақтҳои 
охир, чӣ хеле ки худи шумо 
гуфтед, блогерон зиёд шуда-
анду наворҳо аз ҳаёти ятиму 
ясир ва бечораю бенаво зиёд 
гаштааст. Хайрхоҳоне, ки ба 
ятимон тариқи блогерон пул 
медиҳанд, он дар назди Пар-
вардигор амонат аст. Дар дин 
аломати мунофиқ сето аст, 
ки яке аз он хиёнат ба амо-
нат аст. Ҳақи ятимро хӯрдан 
гуноҳи кабира аст. Ин амал 
баробар ба оташи дӯзахро 
хӯрдан аст”.

Чанд пешнињод                
ё њавола ба            

инсофу имон
Албатта, хуб аст, ки блоге-

рон ҳамчун фаъолони ҷомеаи 
шаҳрвандӣ барои рафъи кам-
будиҳо ва кумак ба ниёзмандон 
талош мекунанд. Иқрор бояд 
шуд, ки бо ташаббуси блоге-
рони хайрхоҳ мушкили даҳҳо 
нафар осон шуда, амалиётҳои 
ҷарроҳии вазнин пушти сар ва 
ба ин васила ҷони даҳҳо нафар 
наҷот дода шуд. Камбағалони 
зиёде низ ба шарофати бло-
герон соҳиби хона шуданд ва 
ғайра. 

Аммо чаро блогерҳо аз 
фаъолияти худ ҳисобот наме-
диҳанд? Чаро нишондодҳои 
бонкиро аз натиҷаи маблағҳои 
ҷамъшуда расонаӣ намеку-
нанд? Ё чаро рӯйрост эълон 
намекунанд, ки барои миёна-
равӣ, сабти навор фалон қадар 
маблағ мегиранд? Чаро пушти 
парда кор мекунанд? 

Пешниҳод мекунем:
- Фаъолияти блогероне, ки ба 

ҷамъоварии маблағ барои ниёз-
мандон машғуланд, аз ҷониби 
мақомот таҳлилу баррасӣ ва 
назорат карда шавад;

- Блогерон муваззаф шаванд, 
ки аз фаъолияти худ ҳисобот 
диҳанд;

- Нафарони ниёзманд бо бло-
героне, ки аз онҳо маблағ талаб 
мекунанд, ҳамкорӣ накунанд. 

Боқӣ ба имону инсофи на-
фаронест, ки амонати мардум 
дар дасташон аст. 

YOUTUBE-ТАЛБАНДАЊО
Ба номи муҳтоҷону ба коми блогерон

Фарзона
МУРОДӢ,
ш.Хуҷанд

ИСФАРА: 
ФАРМОИШИ 
КУШТОРИ СЕ 

НАФАР БА 
КИЛЛЕР 

 Кормандони шуъбаи ко-
фтукови ҷиноятии Раёсати 
ВКД дар вилояти Суғд аз ҳо-
дисаи куштор, ки модару пи-
сар фармоиш додаанд, пеш-
гирӣ намуданд.

Бино ба маълумоти мақо-
моти тафтишот, зани 52-со-
лаи сокини ҷамоати деҳоти 
Кулқанди шаҳри Исфара 
Мағфират Қодирова ва писа-
раш Неъматҷон Валиев ба як 
шахс ба ивази 5 ҳазор доллар 
куштори додарарӯси Қоди-
рова - Абдусалом Валиев ва 
ҳамсарӣ ӯ Мунира Мадамино-
варо, ки дар як хона бо онҳо 
зиндагӣ мекарданд, фармоиш 
медиҳанд.

“Ҳамчунин бо дастони ин 
шахс бояд зани 35-солаи со-
кини шаҳри Хуҷанд кушта ме-
шуд, ки Қодирова бо шавҳари ӯ 
муносибатҳои ошиқона дошт. 
Шавҳари худи Қодирова дар 
зиндон адои ҷазо мекунад”,- 
хабар медиҳад Акбар Шарифӣ, 
сухангӯйи Раёсати ВКД дар 
Суғд.

Ба гуфтаи ӯ, куштори хешо-
вандонро модару писар бо са-
баби баҳси хона, ки ба барода-
рон аз волидонашон ба мерос 
монда буд, фармоиш додаанд.

Ба гуфтаи Абдусалом Ва-
лиев, Қодирова талаб мекар-
дааст, ки ӯ ва ҳамсараш аз ин 
хона рафта, манзилро ба ӯ 
диҳанд.

“Неъматҷон Валиев ба кор-
ти бонкии шахсе, ки барои 
куштор киро карда буданд, як 
бор 10 ҳазор сомонӣ ва дафъаи 
дуюм 6 ҳазор сомонӣ пул мегу-
заронад. Тибқи қарордод, пу-
ли боқимондаро ин шахс бояд 
баъди анҷом додани кушторҳо 
мегирифт. Ӯ бояд ҷасадҳои 
кушташудагонро аксбардорӣ 
намуда, ба фармоишгар нишон 
медод”,- гуфта мешавад дар гу-
зориш.

Аммо ин шахс ба милитсия 
меояд. Пас аз ин кормандони 
милитсия як саҳнаи сохтаи 
куштори яке аз фармоишшу-
дагон - Абдусалом Валиевро 
таҳия намуда, онро аксбардорӣ 
кардаву ба фармоишгарон ме-
фиристанд.

Дарҳол пас аз ин модару пи-
сар боздошт шудаанд. Нисба-
ти онҳо бо гумони сӯиқасд ба 
куштори се нафар парвандаи 
ҷиноятӣ боз шудааст. 
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Қу т б и д д и н  М у х то р ӣ , 
устоди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон таҷрибаи беш аз 
15-солаи омӯзишу таълим 
дар самти саводи расонаӣ 
дорад. Ӯ  курсҳои махсу-
си саводи расонаиро дар 
шаҳрҳои Алмаато, Бишкек 
ва Душанбе гузаштааст. 
Имрӯз мафҳуми “саводи 
расонаӣ” миёни омма рӯз аз 
рӯз серистифода мешавад. 
Чаро? Чӣ гуна мардум бояд 
ба маводҳои воситаҳои ах-
бори омма назари интиқодӣ 
ва таҳлилӣ дошта бошанд? 
Фарқ миёни иттилои дурӯғ 
ва саҳеҳ чист?

- Устод, имрӯз мафҳуми 
“саводи расонаӣ”-ро зиёд ис-
тифода мебаранд. Аммо на 
ҳама моҳияти онро сарфаҳм 
мераванд. Шумо солҳо дар 
тренингҳо иштирок кардед, ба 
шогирдон меомӯзонед. Умуман, 
“саводи расонаӣ” чист ва барои 
кӣ муҳим аст?

- Аслан, ба масъалаҳои “са-
води расонаӣ” Иттиҳоди Ав-
рупо ҳанӯз солҳои 80-уми асри 
гузашта рӯ оварда буд. Баъдан, 
дар ин ҷо кӯшиш шуд, ки он 
оҳиста - оҳиста дар муасси-
саҳои таълимӣ ҷорӣ шавад. 
Дар Осиёи Миёна бошад, со-
ли 2012 рӯзноманигорон ҷамъ 
омада, аз як курси “саводи 
расонаӣ” гузаштанд, аммо 
паҳн нашуда монд. Баъдан, 
аз соли 2017 бори дигар ба 
ин масъала таваҷҷуҳи бештар 
зоҳир гардид. Таваҷҷуҳ аз он 
сабаб буд, ки аз солҳои 2013 - 
2014 гаравиши ҷавонони Оси-
ёи Миёна ба ҳизбу ҳаракатҳои 
ифротӣ афзуд. Масъалаи ди-
гар рушд намудани техноло-
гияи иттилоотӣ, инчунин, 
майдони васеъ будани шаба-
каҳои иҷтимоӣ барои паҳн на-
мудани ахбору иттилоот аст. 
Ҳама дониставу надониста 
манбаъ ва сарчашмаи пахши 
иттилоот шуданд. Ана, ҳамин 
чизҳо тақозои онро ба вуҷуд 
овард, ки ҳама бояд “саводи 
расонаӣ” дошта бошанд. Ҳар 
касе, ки ақлу малакаи дидану 
шунидани ахбору иттилоотро 
дошта бошад, бояд аз саводи 
расонаӣ бохабар шавад.

- Яъне, ҳадаф ин аст, ки ау-
дитория байни ахбори дурусту 
нодуруст фарқ гузошта таво-
над. Дуруст аст?

- Бале, ҳадафи асосӣ ҳамин 
аст. Умуман, саводи расонаӣ 
ду ҳадаф дорад: таҳлили ҳама 
гуна иттилоъ ва дақиқ наму-
дани сарчашма ё саҳеҳии он. 
Пахши дурусти иттилоот низ 
муҳим аст. Зеро иттилое пай-
до мешавад, ки боис ба ихти-
лофи миллӣ, маҳаллӣ, қавмӣ 
ва ғайра мегардад. Ба ғайр аз 
ин, аз ҷониби шахсоне, ки 
“саводи расонаӣ” надоранд, 
имкони пахши маводе меша-
вад, ки шаъну шарафи нафаре 
поймол гардад. Ҳатто, боис ба 
зери хавф мондани ҳаёти ка-
се гардад ва ё хабареро пахш 
намояд, ки умумӣ набуда, ба 
ҳаёти шахсии нафари алоҳида 
дахл дошта бошад. 

- Метавонед ба хонан-
да бо мисол шарҳ диҳед?

- Масалан, пахши на-
вору маводҳои маҳра-
мона. Келини фалонӣ 
фалон кор кард, ё 
духтари фалонӣ фа-

лон. Аслан, бояд чунин навору 
маводҳо паҳн нагарданд. Аз 
ин ҷиҳат, “саводи расонаӣ” 
торафт барои ҳамин аудито-
рия муҳимият пайдо мекунад. 

- Аммо мақсади асосии онҳо 
ҷалби аудитория ба худ аст. 
Магар онҳо метавонанд аз ин 
шева даст кашанд?

- Вақте бо донишҷӯёни рӯз-
номанигори оянда ё бо худи 
рӯзноманигорони амалӣ дар 
ин маврид баҳс менамудем, 
онҳо ҷалби аудиторияро дар 
мавзуҳои сенсатсионӣ, ба 
ибораи дигар, ҳангома ва ё 
гузоштани сарлавҳа медонанд. 
Мисол, мегӯянд, ки “вазир-
ро ба дор кашиданд”. Шояд 
сухан дар бораи кадом вазире 
аз қораи Африқо равад. Аммо 
онҳо бо ин роҳ аудиторияро 
фиреб медиҳанд. Агар ин пай-
дарпай идома ёбад, маротибаи 
дигар ҳатто ахбори муътамад 
ҳам бошад, хонанда дигар ба 
он сар намезанад. Яъне, эъ-
тимод аз байн меравад. ВАО 
танҳо ба оҳистагӣ ва бо ахбори 
муътамад метавонад аудито-
рияи худро пайдо намоянд.  

- Чӣ гуна аудитория, яъне 
омма миёни иттилои дурӯғ ва 
саҳеҳ фарқ гузошта тавонад? 
Масалан, баъзан дар расонае 
нафаре ё объекте интиқод шу-
дааст. Нафари интиқодшуда 
ҳамон матлабро чӣ гуна қабул 
кунад?

- Пеш аз ҳама, бояд ах-
борро аз манбаъҳои боэъти-
мод гирем. Аз манбае, ки ба 
шаффофияти он бовар дорем. 
Ин малакаи аввалин аст. Ал-
батта, масъалаҳои дигар ҳам 
ҳаст, ки як нафари оддӣ бо 
дастгоҳҳои оддӣ наметавонад 
ахбори саҳеҳро фарқ кунад. 
Барои ин гуна одамон пеш аз 
ҳама рӯ овардан ба сарчашмаи 
муътамад ва санҷидани он аз 
сарчашмаҳои дигар муҳим 

аст. Маслан, шумо 
рӯзномаи “Тоҷикистон”, 

“Азия плюс”-ро пайваста ме-
хонед ё телевизиони “Тоҷи-
кистон”-ро тамошо мекунед. 

Вақте иттилоъро дар дигар 
ҷой дидед ва онро аз расо-
наҳои доимӣ хондаатон низ 
пайдо кардед, пас иттилоот 
дуруст аст. Дар ҳамин сурат 
ҳам бояд шумо таҳлил намоед. 

- Яъне, тафаккури интиқодӣ 
лозим аст?

- Бале, тафаккури таҳлил ва 
интиқодӣ бояд дошта бошем. 

- Оё тафаккури интиқодӣ 
дар кишвари мо шакл гириф-
тааст? Мардум то куҷо онро 
дарк мекунанд?

- Мутаассифона, не. Мар-
думи мо зудбовар ҳастанд. 
Ғайр аз ин, дар миёни марду-
ми мо таҳаммулпазирӣ хеле 
кам аст. Масалан, агар шумо 
дар шабакаҳои иҷтимоӣ як 
маводи динӣ ё сиёсӣ гузо-
ред, ҳар нафаре, ки ба ақи-

даи шумо зид аст, дарҳол 
ба таҳқиру таҳдид ва 

дашном мегузарад. 
Ҳол он ки, доштани 

таҳаммулпазирӣ 
ҳам яке аз масъа-
лаҳои доштани 
“саводи расонаӣ” 
мебошад. 

- Пас, оқибати 
баҳсу ҷангҷолҳо 

д а р  ш а б а к а ҳ о и 
иҷтимоӣ чист?
- Ҳама ихтилофҳое, 

ки оҳиста - оҳиста ҷамъ 
мешаванд, дар натиҷа коса 

пур мешавад. Масалан, ҳамаи 
назару андешаҳое, ки хило-
фи назари мардум бошад, рӯзе 
мерасад, он аксуламали сахт 
нишон медиҳад. 

- Мавридҳое ҳастанд, ки дар 

бораи ягон мансабдор ё ягон 
корхонаву мақомот маводи 
интиқодӣ нашр ё пахш меша-
вад. Аммо баъзан мансабдорон 
онро расидан ба шахсияти худ 
медонанд ва муносибаташон 
бо ҳамон воситаи ахбори омма 
сард ё дигар мешавад. Дар ҳа-
мин маврид “саводи расонаӣ” 
ягон меъёри муайян дорад? Чӣ 
бояд кард? 

- “Саводи расонаӣ” дигар 
паҳлуҳоро ҳам дар худ фаро 
мегирад. Тавре ишора кардем: 
ба монанди таҳаммулпазирӣ, 
назари интиқодӣ, риояи одо-
би муошират дар ҳузури омма. 
Ҳамаи инҳо ҳам аз унсурҳои 
“саводи расонаӣ” мебошанд. 
Танқидро таҳаммул накарда-
ни мансабдор ҳам аз ҳамин 
ҷо сар мезанад, ки дар пси-

хологияи мо таҳаммулпазирӣ 
ташаккул наёфтааст. Ин та-
факкур бояд аз овони хурдӣ 
дигар карда шавад. Зеро син-
ну соли мансабдор аллакай ба 
ҷое расидааст. Дар таълими 
мактаб ҳоло мафҳуми “му-
носибати босалоҳият” пайдо 
шудааст. Хонандаҳо фикрҳои 
худро мегӯянд, таҳаммул кар-
дан ба гуфтаи дигарон, назари 
дигаронро ҳам дарк кардану 
шунидан ва ҳамин тавр оҳиста 
- оҳиста дар шуури онҳо нақш 
мебандад. 

- Имрӯз то куҷо “саводи 
расонаӣ” ҳамчун фан дар фа-
култаҳои рӯзноманигорӣ зарур 
аст? 

- Зарурият ба фанни алоҳи-
да нест. Зеро донишҷӯён дар 
доираи фанҳое, ки мехонанд, 

бояд дар дохили онҳо “саводи 
расонаӣ”-ро дар худ ташак-
кул диҳанд. Фанҳои ахлоқи 
касбии рӯзноманигор, одоби 
муошират, асосҳои ҳуқуқи 
рӯзноманигорӣ, асосҳои 
фаъолияти касбӣ, ки ҳаммаи 
онҳоро устодон ба рӯзнома-
нигорон меомӯзонанд. Аммо 
саводи расонаӣ агар ба дигар 
қишрҳои ҷомеа таълим дода 
шавад, ба мактаббачагон аз 
синфҳои поёнӣ, ҳамон даврае, 
ки қобилияти дарку фаҳмиши 
телефонро доранд, ҳамчун як 
банди алоҳида тадрис шавад, 
беҳтар аст. Дигар роҳи беҳтари 
паҳн намудани “саводи расо-
наӣ” дар дохили фан ворид 
намудани он аст.

- Чӣ гуна?
- Масалан, дар фанни биоло-

гия муаллим дар бораи моҳиҳои 
дусару сесар ё ягон намуди ҳай-
вонот маълумот медиҳад. Хо-
нандагон онҳоро аз шабакаҳои 
иҷтимоӣ мебинанд. Дар ин су-
рат муаллим дурусту нодуруст 
будани маълумотро мефаҳмо-
над. Ё дар бораи моҳидухтар, ба 
истилоҳ “русалка”, ки дар ша-
бакҳои иҷтимоӣ зиёд аст. Бояд 
муаллим то куҷо он ба ҳақиқат 
наздик аст, ба хонандагон фаҳ-
монад. Ҳамин гуна маълумот 
дар фанҳои таърих, иҷтимои-
ёт, география, махсусан физика 
бисёр паҳн мешавад.

- Албатта, барои ҳамаи ин 
замина лозим аст. Магар онро 
дорем?

- Мутаассифона, надо-
рем. Аммо заминаро оҳиста 
- оҳиста бояд гузорем. Дар 
муассисаҳои таълимӣ бояд ло-
иҳаву барномаҳое ҷорӣ карда 
шаванд, ки муносибати боса-
лоҳият ва саводи расонаӣ дар 
раванди таълим татбиқ гардад.  

Мусоҳиб: 
Усмон Раҳимзода

Қутбиддин Мухторӣ: 

САВОДИ РАСОНАӢ БАРОИ 
МАРДУМ МУЊИМ АСТ
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ПАРВАРДАИ ТОЉИКИСТОН, ПАРВАРДАИ ТОЉИКИСТОН, 
МАЙДОНДОРИ ДИГАРОНМАЙДОНДОРИ ДИГАРОН

ШУМОРАИ ФУТБОЛБОЗОНИ ШУМОРАИ ФУТБОЛБОЗОНИ 
ТОҶИК, КИ ДАР БОШГОҲҲОИ ТОҶИК, КИ ДАР БОШГОҲҲОИ 
ХОРИҶӢ БОЗӢ МЕКУНАНД, ХОРИҶӢ БОЗӢ МЕКУНАНД, 
СОЛ ТО СОЛ ЗИЁД МЕША-СОЛ ТО СОЛ ЗИЁД МЕША-
ВАД. АЙНИ ЗАМОН 19 НАФАР ВАД. АЙНИ ЗАМОН 19 НАФАР 
ФУТБОЛБОЗИ ТОҶИК ДАР ФУТБОЛБОЗИ ТОҶИК ДАР 
БОШГОҲҲОИ 9 КИШВАРИ БОШГОҲҲОИ 9 КИШВАРИ 
АВРУПОВУ ОСИЁ МАЙДОН-АВРУПОВУ ОСИЁ МАЙДОН-
ДОРӢ МЕКУНАНД. БЕШТАРИ ДОРӢ МЕКУНАНД. БЕШТАРИ 
ФУТБОЛБОЗОНИ ТОҶИК, ФУТБОЛБОЗОНИ ТОҶИК, 
КИ ҲОЛО ДАР БОШГОҲҲОИ КИ ҲОЛО ДАР БОШГОҲҲОИ 
КИШВАРҲОИ ХОРИҶӢ БОЗӢ КИШВАРҲОИ ХОРИҶӢ БОЗӢ 
МЕКУНАНД, УЗВИ ДАСТАИ МЕКУНАНД, УЗВИ ДАСТАИ 
МУНТАХАБИ ТОҶИКИСТОН МУНТАХАБИ ТОҶИКИСТОН 
МЕБОШАНД ВА ДАР МАВРИ-МЕБОШАНД ВА ДАР МАВРИ-
ДИ ЗАРУРАТ БА ҲАЙАТИ ТИМИ ДИ ЗАРУРАТ БА ҲАЙАТИ ТИМИ 
МИЛЛӢ ДАЪВАТ КАРДА МЕ-МИЛЛӢ ДАЪВАТ КАРДА МЕ-
ШАВАНД. ШАВАНД. Зоир Ҷӯрабоев, Зоир Ҷӯрабоев, 

бошгоҳи “Сурхон”-и Тирмиз бошгоҳи “Сурхон”-и Тирмиз 

Эҳсони Панҷшанбе,Эҳсони Панҷшанбе,
 “Зоб Аҳан”-и Исфаҳон “Зоб Аҳан”-и Исфаҳон

Далер Ёдгоров,Далер Ёдгоров,
“Гокулам Керала”-и “Гокулам Керала”-и 

ҲиндустонҲиндустон

Кабир Салимшоев, Кабир Салимшоев, 
“Динамо-Авто”-и “Динамо-Авто”-и 

Тирасполи Молдова Тирасполи Молдова 

Ваҳдат Ҳанонов, Ваҳдат Ҳанонов, 
“Персеполис”-и Теҳрон “Персеполис”-и Теҳрон 

Шаҳром Самиев, Шаҳром Самиев, 
“Ислочи”-и Минск “Ислочи”-и Минск 

Парвиз Умарбоев, Парвиз Умарбоев, 
КМВА София 1948, КМВА София 1948, 

БулғористонБулғористон

Нуриддин Давронов,Нуриддин Давронов,
 “Муҳаммадан”-и Калкутта “Муҳаммадан”-и Калкутта

Абдуфаттоҳ Худойдодзода,Абдуфаттоҳ Худойдодзода,
“Динамо”-и Брест“Динамо”-и Брест

Ҳамадонӣ Камолов,Ҳамадонӣ Камолов,
“Паракуелос Антамире”-и  “Паракуелос Антамире”-и  

Испания Испания 

Шериддин Бобоев, Шериддин Бобоев, 
“Нафт”-и Теҳрон“Нафт”-и Теҳрон

Муҳаммадшарифи Муҳаммадшарифи 
Саидхоҷа, “Шахтёр”-и Саидхоҷа, “Шахтёр”-и 

СолигорскСолигорск

Амирбек Ҷӯрабоев, Амирбек Ҷӯрабоев, 
“Юнайтед Сити”, “Юнайтед Сити”, 

Филиппин Филиппин 

Комрон Турсунов,Комрон Турсунов,
 “Трау”-и Импҳали  “Трау”-и Импҳали 
Ғарбӣ, Ҳиндустон Ғарбӣ, Ҳиндустон 

Меҳрубон Каримов, Меҳрубон Каримов, 
"Динамо-Авто”-и "Динамо-Авто”-и 

Тирасполи Молдова Тирасполи Молдова 

Хусрав Тоиров,Хусрав Тоиров,
 “Атирау”-и  “Атирау”-и 
Қазоқистон  Қазоқистон  

Давронҷон Эргашев, Давронҷон Эргашев, 
“Бунёдкор”-и Тошканд “Бунёдкор”-и Тошканд 

Манучеҳр Сафаров, Манучеҳр Сафаров, 
“Локомотив”-и Тошканд “Локомотив”-и Тошканд 

Алишер Ҷалилов, Алишер Ҷалилов, 
 АГМК-и Олмалиқ  АГМК-и Олмалиқ 

Дар вилояти Суғд 8770 на-
фар беморон бо фарбеҳӣ ба 
қайд гирифта шудаанд, ки 
нисбат ба ҳамин давраи со-
ли гузашта 2973 нафар зиёд 
мебошад. Бино ба гуфтаи 
сардори Раёсати тандуру-
стии вилояти Суғд Ҳабибулло 
Хайруллозода, аз ин шумора 
кӯдакони синни то 14-сола 560 
нафарро ташкил медиҳанд.

Ин дар ҳолест, ки "Барно-
маи пешгирӣ аз фарбеҳӣ ва 

ташаккули ғизои солим барои 
солҳои 2019-2024" дар Тоҷики-
стон қабул шуда буд.

Пеш аз қабули барнома ма-
съалаи фарбеҳӣ ва вазни бар-
зиёди сокинон дар ҷаласаи 
ҳукумат баррасӣ шуд ва собиқ 
вазири тандурустии кишвар 
гуфта буд, ки мавзуи мазкур ба 
"таваҷҷуҳи амиқ" ниёз дорад.

Бино ба иттилои расонаҳо, 
пажуҳиши Вазорати тандуру-
стии Тоҷикистон собит кард, 
ки 17 дарсади аҳолии кишвар 

вазни барзиёд доранд ва 11,3 
дарсади дигар аз фарбеҳӣ ранҷ 
мекашанд. Ба ҷуз ин, ошкор 
шуд, ки 5 дарсади кӯдакони 
синни мактабӣ низ вазни бар-
зиёд доштаанд.

6 сол пеш вазири корҳои 
дохилии Тоҷикистон Рамазон 
Раҳимзода фармон дода буд, ки 
милисаҳои фарбеҳ вазнашонро 
ба меъёр мутобиқ кунанд, ва-
гарна аз кор ронда мешаванд.

 
 Фарзона МУРОДӢ 

АФЗОИШИ ФАРБЕЊӢ ДАР СУЃД 
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(Аввалаш дар 
шумораи гузашта)

- Тоҷикистонро кишвари 
аграрӣ мегӯянд. Аммо сол ба сол 
нархи маҳсулоти кишоварзӣ май-
ли болоравӣ дорад. Чаро?

- Набудани маҳсулот ва кам-
чинӣ. Инчунин, омори дурӯғу 
дуруст ба нақша нагирифтан аст. 
Мо ин масъаларо чандин маро-
тиба омӯхта, пешниҳод намуда 
будем. Ҳатто дар замони шӯравӣ 
супориш шуда буд, ки як барно-
маи махсуси сифати маҳсулот 
таҳия ва пешниҳод намоем. Дар 
байни дигар барномаҳои собиқ 
Иттиҳоди Шӯравӣ беҳтарин 
ҳам баромада буд. Тоҷикистон 
дуюмин кишвар буд, ки пеш-
ниҳодро дар ин самт ироа кард.

Як вақт гуфтанд, ки 1 милли-
ону 300 ҳазор тонна картошка 
истеҳсол шуд. Ҳол он ки, та-
лаботи аҳолӣ аз ин ҳам камтар 
аст. Аммо ҳамон сол картошка 
қиммат шуду воридот бештар. 
Дар кишти ғалладонагӣ ҳам 
оморҳо дуруст нестанд. Агар 
омор ҳақиқӣ бошад, мушки-
лот камтар мешавад. Бо дурӯғ 
пеш намеравем, теша ба решаи 
худ мезанем. Одамони масъул 
бояд ба ин масъала ҷавобгар 
бошанд. Вазирҳои имрӯзаро 
бинед, хоҳанд, гап мезананд, 
нахоҳанд, не.

- Баъзеҳо ба он назаранд, ки 
системаи колхозу совхози замо-
ни шӯравӣ дубора барқарор карда 
шавад. Оё ин имкон дорад?

- Аслан, ман ҳам зидди аз 
байн рафтани низоми колхозу 
совхозҳо будам. Олимони моро 
замоне муттаҳам ба он мекар-

данд, ки иқтисоди бозорро на-
медонанд. Аммо дар гузашта чӣ 
гуна будани колхозу совхозҳо-
ро дар барномае ишора карда 
будам. Бубинед, наздик ба 200 
адад колхоз замоне машҳур 
буданд. Раисони ин колхозҳо 
аксарият Қаҳрамони Меҳнати 
Сотсиалистӣ ва дорои имтиёзҳо 
буданд. Ҳатто як бригадир барои 
фаъолияти назаррас бо мошин 
қадрдонӣ мешуд. Манбаи асо-
сии даромади аҳолӣ ҳам асосан 
аз кишоварзӣ буд.

- Имрӯз дигар он колхозу 
совхозҳои муътабар нестанд. 
Техникаҳо фурӯхтаву замин тақ-
сим карда шуд. Магар имкони 
барқарор намудан вуҷуд дорад?

- Албатта, душвор аст. Аввал 
50 ҳазор га, баъдан 25 ҳазор га 
заминро президентӣ гуфта, ба 
мардум тақсим карданд. Аммо 
ҳоло ҳам ғайриқонунӣ истифо-

да бурдани замин идома дорад. 
Боре наандешиданд, ки Тоҷи-
кистон аз ҳисоби замин камчин 
аст. Дар Тоҷикистон 750 ҳазор 
гектар замини обӣ буд. Ҳоло 500 
ҳазор гектар мондааст. “Кумак 
ба деҳқонон” гуфта, бо ҳар роҳ 
заминҳоро доданд. Деҳқон чӣ 
кор кард? Ҷойи он ки дар замин 
кишт кунад, ба писару ба набе-
рагонаш хона сохт. Ҳамин тавр, 
заминҳо аз худ шуданд. Сабаби 
ҳамаи ин набудани назорат аст. 
Дар замони шӯравӣ замин мо-
ликияти давлат маҳсуб меёфт ва 
касе ҳуқуқи худсарона гирифта-
ну аз худ карданро надошт. Ба 
бархе деҳқонон замин додаанд, 
вале аз сабаби гарон будани 
андоз наметавонанд самара-
нок истифода баранд. Онҳоеро 
мешиносам, ки дар вазифҳои 
баланд кор мекунанд, дар их-
тиёрашон то 200 гектар замин 
доранд, вале чизе намекоранд. 
Ин оқибати бад дорад. 

- Ба дасти як нафар ё гуруҳе 
гузаштани бозор чӣ оқибат до-
рад? Аз нигоҳи шумо, рақобати 
солим дар бозори мо ҷой дорад?

- Тоҷикистон он қадар 
иқтисодиёти калон надорад, 
ки рақобат сурат гирад. Аммо 
мушкилот кам нест. Масалан, 
доир ба масъалаи шакар ме-
хоҳам як чизро гӯям, ки воқеан 
аз сар гузаронидам. Аз хориҷа 
се нафар меҳмон ба Тоҷикистон 
омада буданд. Яке аз онҳо шояд 
аз Югославия буд, бо ман му-
лоқот кард. Маслиҳат пурсид, 
ки чӣ гуна як миқдор заминро 
дар ноҳияи Ёвон дастрас намо-
яд. Мақсад дошт, ки лаблабуи 
қанд кишт кунанд ва корхонаи 
истеҳсоли қанд таъсис диҳанд. 
Тавсия додам, ки идеяи хуб аст 
ва ба ниҳодҳои блоки иқтисодӣ, 
ҳукумати ноҳия пешниҳод ку-
над, ҳатман қабулу дастгирӣ ме-
кунанд. Ҳол он ки, дар Қирғи-
зистони ҳамсоя наздик ба 10 

адад корхонаи истеҳсоли қанд 
дар замони шӯравӣ буд. Ҳоло 
ҳамагӣ ду адад мондааст ва та-
лаботи мардумашро қонеъ карда 
метавонад. Хуллас, пас аз му-
лоқот бо вазиру раис дар миён 
одамоне пайдо гардида, монеа 
шудаанд. Гуфтаанд, ки “шуморо 
кӣ даъват кард, ки биёеду инҷо 
чунин корхона созед?”. Онҳо 
худашон, агар 5 сомонӣ харида 
ворид кунанду 10 сомонӣ фурӯ-
шанд, пас аз таъсиси корхона, 
ки агар 5 сомонӣ истеҳсол ша-
ваду 6 сомонӣ фурӯшад, ин гуна 
одамон даромади муфтро аз даст 
медиҳанд. Барои ҳамин монеи 
ин кор шуданд.

- Кишваре, ки воридот дораду 
содирот не, чӣ оқибат дорад?

- Ҳоло бархе маҳсулот то 70 
- 90 дарсад воридот мешаванд. 
Бо ин ҳол аз нодорӣ баромадан 
мушкил аст. Рафта - рафта қарз-
дор мешавед.

- Шумо олим дар риштаи 
иқтисод ва академик ҳастеду шо-
гирдони зиёд ҳам доред. Назара-
тон доир ба вазъи илм дар риштаи 
иқтисод чӣ гуна аст?

- Ростӣ, дар чанд Шӯрои дис-
сертатсионӣ узв ҳастам. Мутас-
сифона, баъзе кори илмиро дар 
минбар базӯр мехонанд. Шах-
сони донишманд низ зиёданд, 
онҳоро дастгирӣ менамоем. Дар 
гузашта талошу талабот ва му-
носибат ба илм дигар буд. Ҳоло 
ба аксарият ё ягон кас ваъда ме-
диҳад, ё навишта медиҳад. На-
ход қоидаи илм чунин бошад?

Умуман, вазъи илми иқти-
сод нигаронкунанда аст. Борҳо 
пешниҳод кардам, ки як ҳамо-
иши олимони риштаи иқтисод 
ташкил ва гузаронида шавад, 
то масъалаҳои мубрамро муҳо-
кима намоем. Бубинед, имрӯз 
дар Академияи илмҳо ҳамагӣ 
2 академик дар самти иқтисод 
мондаанд: ман ва Талбак Наза-
ров. Синну соли ҳардуямон ҳам 

ба ҷое расидааст.
- Метавонед чанд омилеро 

ном баред, ки ба пешрафти ил-
ми иқтисод дар кишвар мусоидат 
намояд?

- Пеш аз ҳама, беҳтар намуда-
ни сатҳи зиндагӣ. Номзади илм 
2 - 2500 сомонӣ маош мегирад. 
Дар шароити имрӯз ин пул чӣ 
мешавад? Дар замони шӯравӣ 
ба олимони ҷавон хона медо-
данд. Дар маҷмуъ, муносибат ба 
илм бояд комилан дигар карда 
шавад.

- Дар мо ҳамеша аз вазъи иқти-
сод нигаронӣ сурат мегирад. Ме-
гӯянд, ки нархи маҳсулот баланд 
шуд, корхонаҳо аз байн рафтанд 
ва ғайра. Вале мо чандин инсти-
тутҳои илмӣ, пажуҳишгоҳҳо ва 
ниҳодҳои иқтисодӣ дорем. Зим-
нан, чандин муассисаҳои олӣ дар 
самти иқтисод мутахассис омо-
да месозанд. Вақте ки ба чунин 
вазъ расидем, зарурияти онҳо дар 
чист?

- Мисол, дар сохтори Вазора-
ти кишоварзӣ ҳам чанд ниҳод, 
аз ҷумла Академияи кишоварзӣ 
ва Донишгоҳи аграрии Тоҷики-
стон мавҷуд аст. Намедонам, ё 
ҳамоҳангӣ нест ё омили дигар, 
ки фаъолиятро ба танзим даро-
рад. Баъзан корҳои илмие, ки 
мекунанд, намедонам, то куҷо 
бархӯрд ба ин соҳа дорад. Ҳар-
чанд аз ҳисоби давлат ба ин сох-
торҳо маблағи калон ҷудо меша-
вад. Пеш барои илм “Госзаказ” 
буд. Давлат фармоиш медод ва 
натиҷаашро медидем. Дар панҷ 
сол як бор фаъолияти дилхоҳ 
инстут ё ниҳодро месанҷиданд. 
Комиссияи давлатӣ тафтиш ме-
кард, натиҷаи корро рӯйи об ме-
баровард. Муайян мекард, ки то 
куҷо корҳои илмӣ - тадқиқотӣ 
самара додаанду  мавриди исти-
фода қарор гирифтаанд. Вақте 
ки назорат нест, бепарвоӣ ҳам 
зиёд мешавад.

- Дар охир дар бораи оилаа-
тон чанд сухан мегуфтед. Чанд 
фарзанд доред ва онҳо чӣ шуғл 
доранд?

- Ду фарзанд дорам. Писа-
рам генерал-майор, хатмкар-
даи яке аз муассисаҳои олии 
ҳарбии Русия аст. Чанд сол 
дар Тоҷикистон кор кард. Ҳо-
ло фаъолиятро дар Калинин-
град идома дода истодааст. Дар 
синни 33-солагӣ ба ин рутбаи 
баланд расид. Духтарам бошад, 
иқтисодчӣ аст ва дар ИМА ко-
ру зиндагӣ мекунад. 

ВАЗЪИ ИЛМИ ИЌТИСОД 
НИГАРОНКУНАНДА АСТ
Идомаи мусоҳиба бо академик Нуриддин Қаюмов

Усмон
РАҲИМЗОДА,
rahimzoda@pressa.tj
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Тоҷикистон дар раддабан-
дии арзонтарин сӯзишвории 
дизелӣ дар кишварҳои ИДМ 
дар ҷойи шашум меистад. 
Таҳлили бозори сӯзишворӣ 
дар ҳафт кишварро сомо-
наи Pressa.tj анҷом дод. 
Ҳамин тариқ, нархи як литр 
сӯзишвории дизелӣ чунин 
муқоиса шуд:

Сафаралӣ Қурбонзода, муо-
вини аввали сардори Хадамоти 
зиддиинҳисории назди Ҳукума-
ти Тоҷикистон афзоиши якбо-
раи қимати маводи сӯхт дар 
бозорҳои кишварро ба афзоиши 
қимати ширкатҳои нафткаш 
вобаста донист. Ӯ моҳи июли 
соли 2022 зимни нишасти ха-

барӣ гуфт, ки ҳанӯз дар моҳи 
январи соли 2022-юм 1 тонна 
сӯзишворӣ 560 доллар арзиш до-
шт ва дар моҳи июл он ба 890 
доллар расидааст. Қурбонзода 
таъкид кард, ки “афзоиши нарх 
ва талабот дар кишварҳои со-
диркунанда ба болоравии қурби 
рубл таъсири муҳим дорад. Ҳо-

ло ҷумҳурӣ сӯзишвориро ҳам бо 
рубл ва ҳам бо асъор мехарад. 
Натиҷаҳои таҳлили нархҳои 
бозор нишон дод, ки дар моҳи 
июни соли 2022-юм 1 тонна 
бензин 209 доллар (32 фоиз) ва 
сӯзишвории дизелӣ 226 доллар 
(40 фоиз) нисбат ба ҳамин дав-
раи соли 2021 боло рафтааст”.

ШАРҲИ РАСМӢ:

Фирӯза Абдуллоева - хонан-
даи синфи 11-и “Литсей ба-
рои хонандагони болаёқат”-и 
шаҳри Хуҷанд бо истеъдоди 
нодири забондонии худ аз за-
бони англисӣ дар олимпиадаи 
байналмилалии  “Teeneagle” 
дар шаҳри Лондон соҳиби ҷои-
заи “Уқоби тиллоӣ” ва медали 
тилло гашт. 

Раќобат бо 
соњибзабонон 

Вақте мо хостем бо Фирӯ-
за ҳамсуҳбат шавем, ӯ дар хо-
риҷа қарор дошт ва пас аз бо-
згашт сабаби сафарашро чунин 
шарҳ дод: “Барои супоридани 
имтиҳон ба Қазоқистон рафта 
будам. Дар шаҳри Остона  ба-
рои шомил шудан ба макотиби 
олии Амрико имтиҳон супори-
дем. Имтиҳонро хуб супоридам 
ва пас як моҳ натиҷаи он маълум 
хоҳад шуд. Итминон дорам, ки 
ғолиб меоям”.

Фирӯза аз озмуни “Teeneagle” 
бо тассуроти бою рангин ба ва-
тан баргашт ва аз ғолибияти худ 
мефахрад. Озмун барои ӯ бисёр 
мушкил буд, чунки 400 ҷавони 
соҳибистеъдод аз 27 кишвар дар 
ин озмун иштирок доштанд ва 
ғолибият бар рақибони боқув-
ват маҳорат талаб мекунад. “Дар 
аввал маро ҳаяҷон фаро гирифт. 
Бовариям намеомад, ки дар ми-
ёни иштирокчиёни зиёд соҳиби 
Шоҳҷоиза ва ҷойи якум шудаам. 
Баъдан оҳиста-оҳиста ҳиссиёти 
хурсандӣ ва фахр ҷойгузини ҳа-
яҷон гашт. Дар ҳақиқат бисёр 
душвор буд дар миёни шумораи 
зиёди ҷавонони соҳибистеъдоди 
дунё соҳиби ҷойи аввал гаштан. 
Бинед, ҳатто аз Бритониё, ки за-
бони англисӣ забони модариа-
шон аст, ҷавонон иштирок до-
штанд. Душворӣ дар ҳамин буд, 
ки мо бо соҳибзабонон рақиб 
будем”.  

Фирӯза то синфи 7 дар гим-
назияи №1-и шаҳри Истравшан 
таҳсил карда, баъд таҳсилро дар 
“Литсей барои хонандагони бо-
лаёқат”-и шаҳри Хуҷанд идома 
медиҳад. Ӯ бештар фанҳои алге-
бра ва биологияро дӯст медорад 
ва донистани забонҳои хориҷи-
ро дар замони ҳозира зарур ме-
шуморад. ”Дар синфи 7 вақте ба 
“Литсей барои хонандагони бо-
лаёқат”-и шаҳри Хуҷанд дохил 
шудам, ба омӯзиши забонҳои 
хориҷӣ таваҷҷуҳи бештарамро 
равона намудам. Ҳамзамон 
шароити мавҷуда дар муассиса 
имконияти омӯзишро бештар 
намуда буд. Аз синфи 7 инҷо-
ниб дар чандин олимпиадаҳои 
байналмилалӣ аз фанҳои алге-
бра, биология ва забони англисӣ 
иштирок намудаам ва аз онҳо 
ҷоизаҳо низ ба даст овардаам”,- 
мегӯяд ӯ. 

Қаҳрамони мо дар олим-
пиадаҳои байналмилалии 

“Teeneagle”, “Hippo”, “FISO”, 
“iSTEM”, “Архимед”, “IMEC”, 
“Bricsmath” ва “International 
olympiad of Antalya” иштирок 
намуда, ҷойҳои якуму дуюмро 
соҳиб гаштааст.

Ба назари Фирӯза, ҷавонони 
хориҷӣ бисёр фаъол ва соҳиби-
стеъдод буда, ҳамзамон, меҳ-
моннавозанд. Дар ин сафар ӯ аз 
миёни ҷавонони англис дӯстони 
зиёде пайдо кардааст. Ба наза-
ри ӯ, бештар намудани озмуну 
олимпиадаҳо рағбати ҷавонону 
наврасонро ба илмомӯзӣ бештар 
мегардонад.

Аз наќшањои оянда 
то маслињат ба 

њамсолон
Фирӯза ба илмҳои ҷомеаши-

носӣ ва равоншиносӣ рағбат 
дорад ва дар  оянда мехоҳад му-
тахассиси равоншинос ва ҳам 
тоҷири муваффақ гардад. Таҳ-
сил дар донишгоҳҳои бонуфузи 
дунё ва мутахассиси соҳибмала-
ка шудан дар риштаи интихоб-
кардааш аз нақшаву ҳадафҳои 
ояндаи Фирӯза аст.

Ӯ ҳамсолони худро ба омӯ-
зиш даъват карда, ба онҳо чунин 

маслиҳат медиҳад: “Ҳамсолони 
худро пеш аз ҳама ба омӯзиши 
забонҳои хориҷӣ даъват месо-
зам. Бояд насли имрӯза насли 
забондон бошад. Чун муҳими-
яти забондониро вақте дарк ме-
созанд, ки ба хориҷа сафар кар-
данд ва ё бинед, ки имрӯз ҳама 
технология бо забонҳои хориҷӣ 
истифода бурда мешавад”. 

Ӯ доир ба оне, ки бархе ои-
лаҳо монеи таҳсили духтарон 
мешаванд, гуфт, ки “ман бар 
он назарам, ки новобаста аз 
писар ва ё духтар будан насли 
имрӯза бояд соҳибмаълумот бо-
шад. Албатта дар кишвари мо 
назар ба писарон барои духта-
рон мушкилтар аст, зеро баъзе 
волидон монеа мешаванд. Вале 
агар духтар маълумотдор бошад, 
ҳаддалимкон ба фарзандаш, ки 
нахустустоди ҳар кӯдак модараш 
ба ҳисоб меравад, чизе гуфта ё 
таълим дода тавонад”. 

Фирӯза пеш аз ҳама миннат-
дории худро ба Пешвои миллат 
Эмомалӣ Раҳмон ва директори 
“Литсей барои хонандагони бо-
лаёқат”-и шаҳри Хуҷанд Сурайё 
Негматова мерасонад.

Тољикистон дар 
“Teeneagle”

Олимпиадаи байналмилалии 
«Teenеagle» ҳамасола дар Брита-
нияи Кабир теъдоди зиёди на-
врасону ҷавонони соҳибистеъ-
додро барои рақобат аз фанни 
забони англисӣ ба ҳам меорад. 
Имсол ин озмун аз 31-уми июл 

то 7-уми август дар шаҳри Лон-
дони Британияи Кабир баргузор 
шуд ва аз Тоҷикистон 73 нафар 
хонандагони болаёқат аз мин-
тақаҳои гуногун дар олимпиа-
даи мазкур иштирок намуданд.

31 нафар аз Тоҷикистон са-
зовори ҷойҳои якум, дуюм ва 
сеюм гардиданд, ки бо ин ни-
шондиҳанда дастаи наврасони 
Тоҷикистон мақоми аввалро 
соҳиб гаштанд. Ҷойи дувв-
умро наврасони Озарбойҷон 
ва кишварҳои Камбоҷаву Бан-
гладеш мақоми сеюмро ишғол 
намуданд.

Идибеки САИД,
“Тоҷикистон”

АЗ ИДОРА: 

Давоми соли хониши 2021-
2022 муҳассилини Литсей барои 
хонандагони болаёқати шаҳри 
Хуҷанд дар беш аз 15 олимпиа-
даи фаннии байналмиллалӣ дар 
кишварҳои Амрико, Туркия, 
Тайланд, Малайзия, Сингапур, 
Бразилия, Русия, Ҳиндустон, 
Олмон, Британияи Кабир ва 
Фаронса иштирок карда, 493 
медал (тилло, нуқра ва биринҷӣ) 
ба даст овардаанд. Чӣ гуна чу-
нин дастовард ба як муассиса 
даст дод? Асрори омода кардани 
вундеркиндҳо дар чист? Ба ин 
ва дигар суолҳои ҳафтаноми 
“Тоҷикистон” директори лит-
сей Сурайё Неъматзода посух 
гуфт, ки дар шумораи оянда 
мутолиа хоҳед кард. 

«УЌОБИ ТИЛЛОӢ» АЗ ЛОНДОН
Фирӯза Абдуллоева чӣ тавр ба 400 рақиб ғолиб омад?
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Чанд моҳи охир дар сегмен-
ти тоҷикӣ ва ӯзбекии YouTube 
оҳанг ва ё суруди машҳури Да-
лер Назаров “хит” шудааст. 
Аввалан чанд сол пеш ин су-
рудро гуруҳи “Шамс” бо садои 
зебову лаҳни гуворои Нобовар 
Чаноров пешкаш карда буд, 
вале он вақт ин суруд ба ин ҳад 
машҳур набуд, ҳамоно оҳанг 
бо намоиши филми “Бобои 
Ғаффор” дилнишинтар қабул 
мегардид. Вале баъди он, 
ки соли гузашта як овозхони 
ӯзбектабор бо як ҳаваскори 
африқоитабор ин сурудро бо-
зхонӣ карданд, хеле маҳбуби-
яти баланд касб намуд. Ҳатто 
ба ҳунари онҳо Нобовар Чано-
ров аҳсанҳо навишт.

Баъди чанд моҳ ин сурудро 
айнан бо ҳамон шакл дар тӯю 
маъракаҳо талаб карданд ва ҳа-
маи ҳофизон ҳоло аксаран ме-
хонанд. Шояд ин зарби ритм то 
ба кишвари Ӯзбекистон расида 
бошад, ки онро бо матн ва му-
сиқии андак дигаршуда Ҷамбул 
Муҳаммедов сароид. Бо матни 
хароб ва бе ишораи муаллифи 
мусиқӣ. Порае аз матни он су-
рудро, ки ба таври худам чунин 
фаҳмидам, дар зер меорам:

Ҳусну ҷамолинг  хаёлим олдӣ,
Ширин мисолӣ  кузумда қолдӣ.
Бориб аста-аста

 айтсам севгим,
Ё ки хаста-хаста

 қилайми кунглим.

Воҳ бу кабутармӣ ё  кӣ парӣ,
Вой узи дилбар  бунча чиройлик.

Албатта ин суруд то ҳадде дар 
он кишвар маҳбуб шуд, ки як 
кӯдаки самарқандӣ бо рафтори 
дилнишин ба он ҷон бахшид ва 
доираи шунавандагонашро зиёд 
кард. Ҷамбул он кӯдакро ёфт ва 
барои худаш аз ин суруду раф-
тори кӯдак имиҷ сохт.

Бигзарем аз ин.
Баъди чанд моҳи он ҳоло 

овозхонҳои “саршинос”-и 
тоҷик айнан бо ҳамон шак-
ли харобшуда сурудро бо на-
вбат месароянд. То ҷое пай 
бурдем, аввал Ёсамин Дав-
латзода ҳамон суруди ноби 
помирӣ-тоҷикиро аз ӯзбекӣ 
тарҷума кард ва тарҷумонро 
ҳамчун шоир бо номи Зайн 
Шамсиддин навишт. Порае 
аз онро барои намуна меорам:

Ҳусну ҷамолат  хаёламонда,
Ширин нигоҳат

 басай ҷаҳонда.
Бигир дастам, мастам, 

масти ҷамолат,
Шудам хастам, бастам, 

дил ба нигоҳат.
Оҳ ту кабутармӣ  ё ки парӣ,
Оҳ ба гулистон  дилам мебарӣ.

Инро баъдан Фарзонаи 
Хуршед, модараш Сурайё Қо-
симова ва шавҳари собиқаш 
Фаридуни Хуршед ба ҳамон 
шакли сурудаи Ёсамин саро-
иданд. Ҳоло намоҳанг ё худ 
клип надоранд, вале дар би-
сёр ҷо бо садои Фарзона гӯш 
мекунанд. Порае аз он чунин 
аст:

Ҳамдилу ҳамҷон 
шавем ҳардумон,

Ширину Фарҳод 
шавем ҳардумон.

Дарду ғами сӯзиши ошиқира,
Хандида ҳайрон 

кунем ҳардумон.

Танҳо Фаридуни Хуршед гоҳе 
нақароти онро “ҷон ту кабӯтар-
мӣ ё кӣ парӣ” мегӯяд, ки ба фи-
краш матнро тағйир дода, чун 
моли худ ҷилва доданӣ шудааст.

Охир, ҳамон матни зебову 
шевои:

Ай му кабутар,  азум живҷта,
Маку ту пар-пар, 

азум живҷта
Ё ту биё боз ба  паҳлуи ман,
Ё ки маро бар  азум живҷта.

чӣ гуноҳ дошт, ки чунин 
матнҳои фачи бе ному нишон 
ӯзбекишударо ва ба гунаи фач 
ба тоҷикӣ баргардон карда-
анд!?

Аз мардуми 10-миллионна-
фараи тоҷик шояд каме бештар 
аз як миллионаш шоир бошад, 
ки бо муроҷиати андактарин ба 
ҳамин мусиқии форам матни 
шинам эҷод мекарданд.

Овозхонҳои ба ном “ситора” 
дар тирашаби бе маҳтоби санъ-
ати имрӯзаи тоҷик, лутфан як 
каме раҳм кунед, то фардоиён 
шуморо то бас гуфтан дашному 
ҳақорат ва дар кору ҷонатон ду-
ои бад накунанд.

Бо эҳтиром, як ҳаводори 
мусиқӣ - ФАРЗОН

ЊОЛИ ЗОРИ “АЙ МУ 
КАБУТАР”-И ДАЛЕР НАЗАРОВ 
ё чархофалаки мусиќии “Бобои ѓаффор”  

1-уми сентябр рўзи маъ-
рифат - илму дониш ва дарки 
воќеият аст. Дар ин рўзи сайид 
гулдухтаракону гулписаракон 
шоду хандон, дар даст љузвдон, 
мераванд даргоњи дабистон. 

Бузургтарин шоири дониш-
манди мо устод Рўдакї фарму-
дааст: “Дониш андар дил чароѓи 
равшан аст”. Чароѓи дил рав-
шан набошад, дунё торикистон 
аст. Зиндагиро донишу маърфат 
равшанистон мекунад. 

Рўзи донишро хурду калон, 
пиру љавон аз самими ќалб дўст 
медоранд. Мањз дар њамин рўз 
дўсту њамдами мо, ходими дав-
латї, љамъиятї, сиёсатшинос, 
шоир, нависанда, рўзномани-
гор, хатмкардаи ДМТ, Дониш-
кадаи иљтимої-сиёсии  шањри 
Волгогради ФР, Донишкадаи 
идоракунии давлатии кадрњои 
роњбарикунандаи ФР Рањ-
монзода Усмон Сабз (Сабзов 
Усмон) ба дунё омадааст.

Бо иќдом ва ташаббуси 
Асосгузори сулњу вањдати миллї 
- Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњта-
рам Эмомалї Рањмон соли 2015 
соли љашни 3000-солагии Њисор 
эълон гардид. Тамоми мардум 
ин њидояти Пешвои муаззамро 
аз дилу љон пазируфтанд. Шио-
ри љавонмарди серѓайрат Усмон 
Сабз ин суханони самимияш 
буданд:

Эй њисорї, биёву дастам гир,
Ман ба ободии ту ёр астам.
Мо халќи Њисори худ њама 

шод кунем,
Мо мулки Њисори худ њам

 обод кунем.
Ободии як гўшаи диёр обо-

дии тамоми мулк аст. Њисори 
бостон табдил ёфт ба гулистон 
ва тантанаи љашни 3000-солагї 
дар варзишгоњи навбунёди шањр 
хеле бошукуњу хотирмон баргу-
зор гардид.

Имрўз Усмон Сабз ба 65 да-
ромадааст, вале њамоно серѓай-
рату чусту чолоку ташаббускору 
роњнамову созандаву ободгару 
бунёдкор аст. Чун бинад, ки 
ќитъаи замине аз сабаби љари-
ву чуќурии жарф доштанаш ба 
партовгоњ табдил ёфтааст, дасту 
остин барзада, ба обод карда-
ни он љой мепардозад, њамвор 
мекунад, нињолу буттањои гул 
мешинонад ва касе гумон на-
мекунад, ки њамин макон чанд 
сол пеш як љарии махуф буд. 
Дар баробари ба даст гирифтани 
белу каланду метину зоѓнўл ба 
мардум донишу маърифат ме-
бахшад, зиндагии бунёдкоро-
наву созандаро ташвиќ мекунад. 
Њидоятњои Сарвари давлатро ба 
мардум мефањмонад:

Мардум бигашта розї аз 
Шоњу рањбари худ,

Кардаст дур ѓамро аз
 хонаву дари худ...

Усмон, бигў ѓазалњо андар 
сифоти Мењан,

Васфе намо Ватанро, 
њам адли Сарвари худ.

Маъракањои мардуми мо 
бисёранд, њаром будани исро-
фкориро медонанду барои 
номбарорї, ба ќавле, “Бо сў-
зан љамъ меоранду бо шоха бод 
медињанд”. Ќањрамони мо ба 
кадом маъракае биравад, мар-
думро насињат мекунад, ки аз 
њад нагузаранд. Боре дар яке аз 
ноњияњои вилояти Бохтар њан-
гоми базми арўсиву домодї  ба 
мушоњида гирифт, ки дар тўйхо-
на ба љои 300 нафар зиёда аз 500 
нафар нишаста, айшу тараб до-
штанд ва њофизе бар ѓазали Сай-
идо суруд мехонду дар фарљоми 
суруд “Дар Њисор Хољаи Хизр 
дастархонашро њафт бор аф-
шондааст. Зинда бод мардуми 
Њисор!” мегуфт. Мазмуни суруд 
ба њисориён њељ гуна рабт надо-
шт. Њисор суханварони мумтози 
гузаштаву муосири зиёд дорад, 
ту лоаќал аз як нафарашон суруд 
бихон ё худ наќле бикун, он гоњ 
“Зинда бод!” гўй. 

Пас аз чанд даќиќа фањмид, 
ки ин “Зинда бод!” гуфтанњо 
тамаъкориву силамуштоќї бу-
дааст. Баъди њар як нидои саро-
янда љавони њузарби њисорие аз 
љояш хеста, 500-сомонаеро на-
моиш дода, ба кисаи он овозхон 
меандохт. Ин њолат ќариб њашт 
маротиба такрор ёфт. Ќањрамо-
ни мо он љавонро ба наздаш даъ-
ват карда, гуфташ: “Хољаи Хизр 
дастархонашро фаќат дар Њисор 
афшонда будааст-да! Њамдењаат 
ё њамсояат ба пул муњтољ аст, ба 
онњо дасти мадад расонї, њам 
савоб мегирї, њам обрў, адибе 
дар ѓами чоп кардани китобаш 
аст, агар бо ёрии ту китобаш 
нашр шавад, дар гўшаяки ки-
тобаш номи туро дарљ мекунад 
ва номат љовид мемонад. Аз он 
китоб садњо нафар бањра бардо-
шта, маърифат њосил мекунанду 
чашми дилашон кушода меша-
вад. Ин хуб нест?!”.

Ин суханони ќањрамони мо-
ро шунида, чанд нафар ќарсак 
заданду ба андеша рафтанд. 

Некї пойдор мемонад. Би-
ёед, аввал маърифат њосил кар-
да, пиндори худро нек гардоне-
му баъд гуфтору кирдорамонро 
ба он мувофиќ созем.

Муборак бод зодрўзат, эй 
инсони соњибдили воломаќом! 
Кўшишу ѓайрат ва матонату 
шуљоатат њаргиз кам нагардад!

Дўсти ту Њаким АЛЇ,
 дењаи Ѓуриёт, шањри Њисор

МАЪРИФАТПАРВАР
Усмони Сабз 65-сола шуд
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Рӯзи 20-уми июли соли 2022 
Вазорати энергетика ва захи-
раҳои оби Ҷумҳурии Тоҷики-
стон дар бораи қабул шудани 
Нақшаи ҳавзавӣ оид ба идора-
кунии захираҳои оби қисмати 
тоҷикистонии ҳавзаи Сирдарё 
барои давраи солҳои 2021-2025 
(НИҲО ҚТС) иттилоъ дод. Ин на-
хустин Нақшаи ҳавзавӣ оид ба 
идоракунии захираҳои об ме-
бошад, ки дар Тоҷикистон таҳия 
ва қабул гардидааст. 

Нақша дар доираи ислоҳоти 
соҳаи об дар Тоҷикистон бо ку-
маки лоиҳаи Ҳукумати Швей-
тсария таҳти унвони Лоиҳаи 
миллии идоракунии захираҳои 
об (ЛМИЗО), ки аз ҷониби кон-
сорсиуми ХЕЛВЕТАС, АКТЕД 
ва GIZ-Ins амалӣ гардонида 
мешавад, таҳия ва қабул карда 
шуд. Ҳадафи лоиҳаи ЛМИЗО 
дар Тоҷикистон беҳтар сохта-
ни идоракунии захираҳои об ва 
воситаҳои зиндагии деҳқонон 
тавассути татбиқи амалии прин-
сипҳои Идоракунии ҳамгироё-
наи захираҳои об (ИҲЗО) дар та-
моми сатҳҳои институтсионалӣ 
ва дар миқёси гидрологӣ, му-
шаххасан дар ҳавзаи дарё, ҳавзаи 
ҷамъоварии об, низоми обёрӣ, 

АИО ва қитъаи хоҷагӣ мебошад.   
Нақшаи ҳавзавӣ оид ба идо-

ракунии захираҳои об нақшаи 
стратегии шомили ҳадафу вази-
фаҳои дарозмуҳлат то соли 2030 
ва нақшаи чорабиниҳои миёна-
муҳлат барои солҳои 2021-2025 
мебошад, ки бо мақсади таъмин 
намудани идоракунии устувори 
захираҳои об барои рушди иҷти-
моиву иқтисодии ҳавза амалӣ 
карда мешавад. Қабули НҲИ-
ЗО барои қисми тоҷикистонии 
ҳавзаи Сирдарё марҳилаи муҳи-
ми татбиқи принсипҳои идора-
кунии ҳамгироёнаи захираҳои 
об ва ноил гаштан ба нишон-
диҳандаҳои ҲРУ 6 ва намоиши 
ҳамкории муваффақи доимии 
Ҳукумати Тоҷикистон ва Ҳу-
кумати Швейтсария дар самти 
ислоҳоти соҳаи об мебошад. 
Ислоҳоти соҳаи об дар Тоҷи-
кистон ва Барномаи он (2016-
2025) принсипҳои умумии Идо-
ракунии ҳамгироёнаи захираҳои 
обро (ИҲЗО) қабул карда, панҷ 
ҳавзаи дарёи асосиро ҳамчун 
воҳидҳои идоракунии об муай-
ян намудааст. Вазорати энер-
гетика ва захираҳои об (ВЭЗО) 
фаъолияти вазорату идораҳои 
дахлдорро дар самти амалигар-
донии ислоҳот роҳбарӣ мекунад 

ва ҳамоҳанг месозад. 
Кодекси нави об, ки соли 

2020 қабул гардид, барои таъ-
сис додани Раёсатҳои захираи 
об (РЗО), Шӯроҳои ҳавзавии об 
(ШҲО) ва таҳия намудани  Нақ-
шаи ҳавзавӣ оид ба идоракунии 
захираҳои оби заминаи ҳуқуқӣ 
фароҳам овард. Аввалин Раёсати 
захираҳои об ва Шӯрои ҳавзавии 
об дар ҳавзаи Сирдарё дар дои-
раи ЛМИЗО таъсис ёфтанд. Ду 
муассисаи ҳавзавии навтаъсис 
ба таҳия ва қабули НҲИЗО ҚТС, 
ки нахустин нақшаи идораку-
нии ҳавзавии дар асоси ҳамко-
рии байнисоҳавӣ омодагашта 
дар Тоҷикистон мебошад, саҳми 
калон гузошт.

Гарчанде дар самти амалисо-
зии заминаҳои ҳуқуқӣ ва инсти-
тутсионалии ИҲЗО пешрафти 
назаррас ба даст омадааст, ба-
рои дар амал татбиқ намудани 
принсипҳои ИҲЗО, алалхусус 
дар сатҳи маҳаллӣ, корҳои зи-
ёд дар пешанд ва НҲИЗО ҚТС 
ҳамчун роҳнамо барои ама-
ли ҳамоҳангшудаи мақомоти 
маҳаллӣ, бахши хусусӣ, ҷомеаи 
шаҳрвандӣ ва шарикони рушд 
хидмат хоҳад кард. ВЭЗО ин 
нақшаи ҳавзавиро ҳамчун модел 
барои ҳавзаҳои дигар ва воси-

таи ҳамоҳангсозӣ барои татбиқи 
ИҲЗО дар доираи ислоҳоти 
соҳаи об мешуморад.

Гарчанде Тоҷикистон ба 
мисли Швейтсария аз об ғанӣ 
мебошад, қисми тоҷикистонии 
Сирдарё, ки аз оби фаромарзӣ 
вобастагии зиёд дорад, кайҳо 
ба тазъиқи об дучор гаштааст. 
Афзоиши шумораи аҳолӣ ва 
тағйирёбии иқлим ба захираҳои 
маҳдуди оби ҳавза фишори беш-
тар меоранд ва дар дурнамои 
кӯтоҳмуҳлат ва миёнамуҳлат 
боиси норасоии об хоҳанд гашт. 
Бо назардошти ин дурнамо, 
НҲИЗО ҚТС чораҳои заруриро 
ҷиҳати мутобиқшавӣ ба тағй-
ирёбии иқлим ва беҳтар сохта-
ни истифодаи захираҳои маҳдуд, 
мушаххасан дар соҳаи обёрӣ бо 
мақсади сарфаи об барои эҳти-
ёҷоти соҳаҳои дигар, аз ҷумла 
оби нӯшокӣ, муайян менамояд. 

Ҳадафҳои асосии НҲИЗО 
барои қисмати тоҷикистонии 
Сирдарё аз инҳо иборатанд: таъ-
мин намудани мавҷудияти оби 
рӯизаминӣ ва зеризаминӣ барои 
рушди устувори ҳавза, аз ҷум-
ла таҷдиди инфрасохтори об бо 
мақсади коҳиш додани талафот 
ва баланд бардоштани самара-
нокии истифодаи об; амалисо-

зии пурраи идоракунии ҳавзавӣ 
ва ҳамгироёнаи захираҳои об; 
таъмин намудани кори усту-
вори обанборҳо дар қисмати 
тоҷикистонии ҳавзаи Сирдарё, 
аз ҷумла идоракунии реҷаи 
об дар ҳамкорӣ бо кишварҳои 
соҳилии ҳавза; таъмин намуда-
ни шароити экологии мусоиди 
объектҳои об ва коҳиш додани 
хавфи офатҳои марбут ба об.  

Қабули НҲИЗО ҚТС уҳда-
дории Ҳукумати Тоҷикистонро 
нисбати Ислоҳоти соҳаи об ва 
идоракунии устувор ва самара-
бахши захираҳои об дар асоси 
принсипҳои ИҲЗО, вокуниши 
саривақтӣ ба воқеиятҳои иқти-
содиву иҷтимоӣ, масъалаҳои 
ҳифзи муҳити зист ва хавфҳои 
тағйирёбии иқлим таъкид ме-
намояд. Ҳукумати Швейтсария 
Вазорати энергетика ва захи-
раҳои обро бо қабули аввалин 
НҲИЗО табрик мегӯяд ва уҳда-
дории худро нисбати кумаки 
бардавом дар амалисозии он 
тасдиқ мекунад.

Барои маълумоти беш-
тар, лутфан бо дафтари 

ХЕЛВЕТАС Свисс Интерко-
оперейшн дар Тоҷикистон 

тамос гиред, телефон:                                             
+992 37 221 52 42.

ЌАБУЛИ НАЌШАИ ЊАВЗАВӢ ОИД БА ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАЊОИ ОБИ 
ЌИСМАТИ ТОЉИКИСТОНИИ ЊАВЗАИ СИРДАРЁ - НАХУСТИН НАЌШАИ 
ЊАВЗАВӢ ОИД БА ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАЊОИ ОБ ДАР ТОЉИКИСТОН

Баъди ба даст овардани Ис-
тиқлолият зина ба зина тамоми 
бахшҳои давлатдории Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон тараққӣ наму-
да, дар ин баробар Вазорати 
корҳои дохилӣ ба як нерӯи қу-
дратманду тавоно мубаддал 
гардид. 

Дар сохтори Вазорати корҳои 
дохилӣ раёсату хадамот ва шуъ-
баҳои гуногун оид ба самтҳои 
муайяни фаъолият таъсис ёф-
танд. Яке аз бахшҳои калидӣ, 
ки бевосита фаъолияти онҳо ба 
ошкор ва дастгиркунии ҷино-
яткорон равона гардидааст, ин 
воҳидҳои оперативии мақомоти 
корҳои дохилӣ мебошад. Бахши 
кофтукови ҷиноятӣ низ дар за-
мони соҳибистиқлолии кишвар 
тадриҷан инкишоф ёфта, имрӯз 
раёсат ва шуъбаҳои кофтукови 
ҷиноятии шаҳру ноҳияҳо фаъ-
олияти оперативӣ-хизматиро 
дар сатҳи баланди касбӣ ба роҳ 
мондаанд.

Бо гузашти солҳо, бо андӯх-
тани таҷрибаи корӣ ва сайқал 
додани малакаи касбӣ ҳайати 
кормандони ин шуъба аз ҳисоби 
мутахассисони ҷавон, пурқувват 
ва самаранокии фаъолияти опе-
ративӣ низ хеле беҳтар гардида, 
самтҳои фаъолияти кофтукови 
ҷиноятӣ боз ҳам такмил ёфта, 
кормандони он дар мубориза 
бар зидди ҷинояткорӣ фаъолтар 
ва дар ошкор намудани ҷино-
ятҳои содиргардида ва дастгир 

намудани ҷинояткорон соҳиб-
таҷриба шудаанд.

Нобасомониҳои солҳои 90-
уми асри гузашта собит сохт, ки 
Шуъбаи кофтукови ҷиноятии 
Раёсати вазорати корҳои дохилӣ 
дар шаҳри Душанбе дар ҷараё-
ни муборизаҳои сиёсӣ дар сафи 
пеши даргириҳо қарор дошта, 
ба хотири ҷилавгирӣ аз бетарти-
биҳои оммавӣ, муборизаи ошти-
нопазир бурдан бо гуруҳҳои му-
саллаҳи ҷинояткор, ки даст ба 
қатлу куштор, гаравгонгирӣ ва 
ғоратгариву роҳзанӣ мезаданд, 
ҳаёти худро дар хатар гузошта-
анд. Бисёре аз кормандони ко-
фтукови ҷиноятӣ дар давраи 
ҷанги шаҳрвандӣ барои ҳимояи 
сохти конститусионии кишвар 
ҷони худро қурбон намудаанд.

Насли ҳозираи Хадамоти ко-

фтукови ҷиноятӣ донишу мала-
ка ва таҷрибаи аз собиқадорону 
дастпарварони кофтукови ҷи-
ноятӣ андӯхтаашонро дар фаъ-
олияти ҳамарӯзаи хизматиашон 
пайваста амалӣ намуда, ба да-
стовардҳову комёбиҳои назар-
раси оперативӣ-хизматӣ ноил 
гардидаанд.

Махсусан, баъди ба табъ 
расидани китоби «Фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯӣ» аз ҷониби 
Вазири корҳои дохилии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон, генерал-пол-
ковники милитсия Раҳимзода 
Рамазон Ҳамро, фаъолияти кор-
мандони оперативии тамоми со-
хторҳои марбута хеле сабук гар-
дида, мушкилоту нофаҳмиҳои 
дар фаъолияти корӣ ҷойдошта 
бартараф карда шудаанд. Имрӯз 
кормандони ҷавону ботаҷри-

ба ва дар сатҳи баланди касбӣ 
дар шуъбаи кофтукови ҷино-
ятии Раёсати ВКД дар шаҳри 
Душанбе фаъолият намуда, аз 
хурдтарин ҳуқуқвайронкунӣ то 
ҷиноятҳои вазнин ва махсусан 
вазнин, аз қабили одамкушӣ, 
муомилоти ғайриқонунии воси-
таҳои нашъадор, терроризму 
эстремизм, ҷиноятҳои кибер-
нетикиву интернетӣ ва ҷиноят-
корони дар кофтуковбударо бо 
маҳорату малакаи баланди касбӣ 
ошкор менамоянд.

Тибқи таҳлил ва омӯзиши 
раванди ошкорсозию дастгир-
кунии афроди ҷиноятпеша дар 
Тоҷикистон 90% ҷиноятҳо аз 
ҷониби кормандони сохторҳои 
оперативӣ, яъне бахши ко-
фтукови ҷиноятӣ ошкор карда 
мешаванд. Аз ин лиҳоз, нақ-
ши кормандони оперативии 
мақомоти милитсия дар нигоҳ 
доштани суботу оромӣ ва сулҳу 
осоиштагии кишвар ниҳоят 
муҳим арзёбӣ мегардад.

Фаъолият, зиндагӣ ва рӯзгори 
корманди оперативӣ ба ҷустуҷӯи 
доимӣ пайванд аст, яъне доимо 
бо атрофиён дар суҳбату муоши-
рат қарор дошта, нисбати олами 
ҷиноятӣ мушоҳидаҳои муфид 
анҷом медиҳанд. Бо назардо-
шти фаъолиятҳои шабонарӯзӣ 
ва корномаҳои бемисли корман-
дони оперативӣ ҳамасола 5-уми 
октябр ҳамчун «Рӯзи корман-
дони оперативӣ» таҷлил карда 
мешавад. Бо мақсади дастгирии 

кормандони ботаҷрибаи кофту-
кови ҷиноятӣ, бо ташаббуси Ва-
зорати корҳои дохилии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон ҳамсола озмуни 
«Беҳтарин корманди оперативӣ» 
байни кормандони оперативии 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сох-
торҳои қудратӣ гузаронида шу-
да, ғолибон бо туҳфаҳои хоти-
равӣ мукофотонида мешаванд. 
Ҳамзамон, дар арафаи тамоми 
иду ҷашнҳои миллӣ барои хиз-
матҳои софдилона, содиқона, 
зоҳир намудани маҳорату ма-
лакаи баланди касбӣ, пешгирӣ 
ва ошкор намудани ҷиноятҳо, 
натиҷаҳои баланди хизматӣ, 
ҳифзи манфиатҳои шаҳрвандон 
ва интизоми намунавӣ, бо фар-
мони Вазири корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳ-
барияти Раёсати ВКД дар шаҳри 
Душанбе қадрдонӣ мегарданд.

Бо боварии комил метавон 
гуфт, ки имрӯзҳо Шуъбаи ко-
фтукови ҷиноятии Раёсати ВКД 
дар шаҳри Душанбе бо тамоми 
лавозимоти моддию техникӣ 
таъмин буда, бо ҳайати шахсии 
дорои малакаву дараҷаи касбия-
ти баланд вазифа ва уҳдадориҳои 
хизматии худро содиқонаву соф-
дилона иҷро намуда, бо садоқат-
мандии комил ба савганди хеш 
фаъолияти оперативӣ-хизмати-
ро пеш мебаранд.

Фирдавс ШАРОФОВ, 
сардори ШКҶ РВКД дар шаҳри 

Душанбе, майори милитсия

ФАЪОЛИЯТИ СОХТОРЊОИ ОПЕРАТИВӢ НАЗАРРАС АСТ
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 ►2-ҳуҷрагӣ, қабати 
2, таъмиршуда, 
суроға: Зарафшон. 
Тел: 907-29-49-49.

 ► Д а р с и 
математика барои 
х о н а н д а г о н и 
синфҳои болоӣ. 
Тел: 98-745-18-78.

 ►Ш и н о с н о м а и 
техникӣ бо суроғаи 
ноҳияи Сино, кӯчаи 
Н. Махсум 95/5, 
хонаи 36 ба номи 
Олимов Собирҷон 
Маҳмадмуродович, 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шавад.

 ►Дипломи ЕВ 
№238761 бо рақами 
қайди №1503-и 
гумшуда, ки онро 
Институти педагогии 
давлатии Душанбе 
соли 1979 ба 
Бозмамадов Комил 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ►Ш а ҳ о д а т н о м а и 
ҶДММ "Граф 
Полиграф", РЯМ: 
0410003275, РМА: 
0 4 0 0 2 1 3 7 6 - и 
гумшуда, ки онро 
Нозироти андози 
ноҳияи Сино 15.12 

соли 2009 додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ►Ш и н о с н о м а и 
техникӣ ва 
шартномаи хариду 
фурӯши ҳиссаи 
хонаи истиқоматӣ 
таҳти феҳрести 
№1ш-283-и гумшуда, 
ки онро Нотариуси 
давлатии нотариалии 
давлатии ҶТ 13-уми 
марти соли 2010 бо 
суроғаи шаҳри 
Душанбе, ноҳияи 
Ш о ҳ м а н с у р , 
гузаргоҳи сеюми 
кӯчаи А. Савдо 
(собиқ Нестерев), 
хонаи 7 ба 
З а й ф у л л о е в 
Р а ҳ м а т у л л о 
Табарович додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ►Д и п л о м и 
№0087126 бо рақами 
қайди №177-и 
гумшуда, ки онро 
МДТ "Литсейи касбии 
техникии нақлиётии 
автомобилии шаҳри 
Душанбе" соли 2016 
ба Ташрипова 
Н а з о к а т 
П и р м а ҳ м а д о в н а 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ►Дипломи ЗТ-1 
№800553 бо рақами 
қайди №2734-и 
гумшуда, ки онор 
Омӯзишгоҳи тиббии 

№1-и шаҳри 
Душанбе соли 1985 
ба Бадалбаева 
Г у л ь н а р а 
А д ы л б е к о в н а 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ►П а т е н т и 
соҳибкори инфиродӣ 
ба номи Давлатов 
А л и ш е р 
Ҳ у к м а т у л о е в и ч , 
№0364805, РЯМ: 
0331384121, РМА: 
245052932, ки онро 
Нозироти андози 
ноҳияи Фирдавсӣ 31-
уми августи соли 
2012 додааст, 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ►Шартномаи ҳадяи 
квартира таҳти 
феҳрести 1Ш-936-и 
гумшуда, ки онро 
Идораи нотариалии 
давлатии ноҳияи И. 
Сомонӣ 21.07 соли 
2012 бо суроғаи 
хиёбони Рӯдакӣ, 
хонаи 142, ҳуҷраи 
106 ба Мухидинова 
Гульнора Сирожевна 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ►Ш а р т н о м а и 
хариду фурӯши 
хонаи истиқоматӣ 
таҳти феҳрести 
1Ш-160-и гумшуда, 
ки онро Идораи 
н о т а р и а л и и 
давлатии ноҳияи 
Рӯдакӣ 04.02 соли 
2010 бо суроғаи 
ноҳияи Рӯдакӣ, ҷ/д 
Чортеппа, деҳаи 
Шайнаки Гадо ба 
Миров Сайфиддин 
Д а в л а т б е г о в и ч 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ►Шартномаи хариду 
фурӯши квартира 
таҳти феҳрести 
№1ш-714-и гумшуда, 
ки онро Нотариуси 
давлатии идораи 
нотариалии давлатии 
ноҳияи Фирдавсӣ 
8-уми апрели соли 
2014 бо суроғаи 
шаҳри Душанбе, 

ноҳияи Фирдавсӣ, 
кӯчаи Фирдавсӣ, 
хонаи 29/1, ҳуҷраи 30 
ба Холова Розия 
Миралиевна додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ►Аттестати хатми 
синфи ёздаҳуми 
№099804-и гумшуда, 
ки онро муасссиаи 
таҳсилоти миёнаи 
умумии №8-и ноҳияи 
Ишкошим, деҳаи 
Вранг соли 1993 ба 
Р а ш и д б е к о в а 
Рухшона Ҷомиевна 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ►Патенти соҳибкори 
инфиродӣ ба номи 
Комилов Умедҷон 
Муродалиевич, РЯМ: 
0430274726, РМА: 
046973408, ки онро 
Нозироти андози 
ноҳияи Сино 14.03 
соли 2019 додааст, 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ►Д и п л о м и 
№ 0 1 5 6 8 4 1 - и 
гумшуда, ки онро 
Литсейи касбии 
политехникии шаҳри 
Душанбе 08.07 соли 
2021 ба Ҳикматов 
Ғолибшоҳ додааст, 
беэътибор дониста 
шавад. 

 ►Ш и н о с н о м а и 
техникии мошини 
тамғаи LiuGong-836 
бо рақами давлатии 
ТА 40-91 01 TJ, ШМ 
№0026994 ба номи 
М и р з о м у д д и н и 
Зиёвиддин, ки он 
08.06 соли 2020 дода 
шудааст, бинобар гум 
шудан, беэътибор 
дониста шавад.

 ►Ш и н о с н о м а и 
техникӣ бо суроғаи 
шаҳри Душанбе, 
ноҳияи Сино, кӯчаи 
Ҳисорак, хонаи 62/1 
ба номи Мирзоева 
Миҷгона, бинобар гум 
шудан, беэътибор 
дониста шавад. 

 ►Патенти соҳибкори 

инфиродӣ ба номи 
Алиева Гулсарагул 
Сайфуллоевна, РЯМ: 
0430227133, РМА: 
126624422, ки онро 
Нозироти андози 
ноҳияи Сино додааст, 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шавад.

 ►Дипломи ДТК 
№0132697 бо рақами 
қайди №1362-и 
гумшуда, ки онро 
Коллеҷи омӯзгории 
ба номи Х. Махсумова 
соли 2017 ба 
Назарова Муниса 
Ш о д и б е к о в н а 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ►Ш и н о с н о м а и 
т е х н и к ӣ , 
ш а ҳ о д а т н о м а и 
бақайдгири №66672 
аз 22-юми июни соли 
2022 ва дубликати 
шартномаи ҳадяи 
квартира аз 16.06 
соли 2022 таҳти 
феҳрести №29Б-237 
бо суроғаи шаҳри 
Душанбе, ноҳияи 
Шоҳмансур, кӯчаи Н. 
Муҳаммад 4 (собиқ 
кӯчаи Чехов 4), 
ҳуҷраи 17 ба номи 
Садуллоев Гулмурод, 
бинобар гум шудан, 
беэътибор дониста 
шаванд. 

 ►Шартномаи хариду 
фурӯши квартира бо 
реестри №1Ш-1896-и 
гумшуда, ки онро 
Нотариуси калони 
давлатии идораи 
давлатии нотариалии 
ноҳияи Фирдавсӣ 15-
уми июни соли 2022 
бо суроғаи шаҳри 
Душанбе, ноҳияи 
Фирдавсӣ, кӯчаи 
Гравзавод, бинои 13, 
ҳуҷраи 1 ба Шамсова 
Мосафар Солиховна 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ►Ҳ у ҷ ҷ а т ҳ о , 
иҷозатнома ва 
ш а ҳ о д а т н о м а и 
ташкилоти ҷамъиятии 
"Кумитаи падару 
модарон ва 

таълимгирандагони 
муассисаи таҳсилоти 
томактабии №126"-и 
ноҳияи Фирдавсии 
шаҳри Душанбе, 
таҳти рақами 1640 аз 
05.12 соли 2014, ки 
дар Вазорати адлия 
ба қайд гирифта 
шудааст, бинобар гум 
шудан, беэътибор 
дониста шаванд. 

 ►Шартномаи туҳфа 
2/9 (аз нуҳ ду) ҳиссаи 
хонаи истиқоматӣ 
таҳти феҳрести 
№1Ш-383-и гумшуда, 
ки онро Нотариуси 
давлатии идораи 
нотариалии давлатии 
ноҳияи И. Сомонӣ 
09.06 соли 2009 бо 
суроғаи шаҳри 
Душанбе, ноҳияи И. 
Сомонӣ, гузаргоҳи 
панҷуми кӯчаи 
Телман, хонаи 41 ба 
Гулов Фирдавс 
додааст, беэътибор 
дониста шавад. 

 ►Дипломи гумшуда 
таҳти 259N15 ба 
номи Муборакшоева 
Амалбегим, ки он 
соли 1971 аз ҷониби 
Институти педагогии 
шаҳри Душанбе дода 
шудааст, аз эътибор 
соқит дониста 
мешавад.

 ►П а т е н т и 
соҳибкори инфиродӣ 
ба номи Ҳафизов 
Ҳ у с е н 
Кароматуллоевич, 
РЯМ: 3330083818, 
РМА: 335592704, 
фаъолияташро қатъ 
менамояд. Ҳама 
арзу шикоят муддати 
ду моҳ қабул карда 
мешаванд. 

 ►ҶДММ “Сумайё", 
№0240207, РЯМ: 
0810003682, РМА: 
0 8 0 0 0 7 5 5 4 , 
фаъолияташро қатъ 
менамояд. Ҳама 
арзу шикоят муддати 
ду моҳ қабул карда 
мешаванд. 

ФУРӮШИ ХОНА

ОМЎЗИШ

ЭЪТИБОР НАДОРАД

БАРҲАМ МЕХУРАД

ЉАВОБИ СКАНВОРДИ №34
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Рӯзи душанбе дар корҳои эҷодӣ ва 
дар ҷодаи муҳаббат навигариву дил-
хуширо интизор бошед. Нимаи авва-
ли ҳафта дар робита бо атрофиён 
фаъолнокӣ нишон дода, бурд мекунед. 
Агар алҳол рухсатӣ нагирифта бо-
шед, аз пайи баргузор намудани маъ-
ракаҳои оилавӣ шавед.

Рӯзи душанбе дӯсте пайдо меку-
нед, ки ҳамфикру ҳамақидаи шумо 
аст. Тамоми ҳафта дар корҳоятон 
пешравӣ дида мешавад. Обрӯятон 
афзуда, ба бисёр чизҳо ноил мегар-
дед. Нимаи аввали ҳафта фаъол-
тар бошед. Охири ҳафта ба сару-
либоси худ диққат диҳед. 

Рӯзи душанбе барои ободонии 
хонаву дар ва тағйир додани му-
носибатҳои оилавӣ кӯшиш ба харҷ 
диҳед. Рӯзи бобарорест барои оғоз 
намудани зиндагии мустақилона, 
кӯчидан ба манзили нав, харидани 
хона ва оғоз кардани таъмир. 

Рӯзи душанбе барои нафароне, 
ки касбу кори худро иваз кардан 
ё худро дар соҳаи тиҷорат санҷи-
дан мехоҳанд, мусоид аст. Рӯзҳои 
сешанбе ва чоршанберо беҳтараш 
бо дӯстон гузаронед. Аз нафароне, 
ки шуморо танқид мекунанду та-
бъатонро хира месозанд, худро дур 
гиред.

Рӯзи душанбе дар атрофатон 
ҳодисаи ногаҳоние рух медиҳад, 
шиноси нав пайдо мекунед ё та-
содуфан ба ҷое сафар мекунед. Рӯ-
зи сешанбе бо сабаби фориғболии 
яке аз аъзои оила нақшаҳоятон 
барбод мераванд. Рӯзи чоршанбе бо 
корҳои оилавӣ банд мегардед.

Ҳафтаи хубест барои нишон до-
дани ташаббус ва пухтакорӣ. Агар 
танбалиро рафъ карда тавонед, 
нақшаҳоятонро амалӣ сохта ме-
тавонед ва кӯшиши зиёд низ ба харҷ 
доданатон лозим намеояд. Танҳо бо 
табъи болида комёбӣ ба даст овар-
да метавонед. 

Бояд рӯзи душанбе ба навига-
риҳои молиявӣ омода бошед. Рӯзи 
сешанбе бо нафаре вомехӯред, ки 
кайҳо боз якдигарро надида будед, 
вале вохӯриҳои ба нақша гириф-
таатон баргузор намешаванд. Рӯзи 
чоршанбе хеле серташвиш меояд. 

Рӯзи душанбе бо сабаби ба аса-
боният дода шуданатон ба ғалату 
камбудиҳо роҳ медиҳед. Барои он ки 
шумову наздиконатон ранҷ накашед, 
худро ба даст гиред. Навигариҳое, ки 
рӯзи душанбе рух медиҳанд, зиндагии 
шуморо куллан тағйир медиҳанд. 

Нимаи аввали ҳафта корҳоя-
тон бобарор ва фаъолтар мегар-
дед. Даст рӯи даст гузошта, ни-
шастанатон беҳуда аст, ҳатман 
аз вазъияти мусоид истифода 
бурда, муваффақ шуда метаво-
нед. Рӯзҳои панҷшанбе ва ҷумъа 
хеле серташвиш мегардед, сафару 
вохӯриҳо зиёд мешаванд. 

Дар ин ҳафта нисбати салома-
тии худ бодиққат бошед. Бо вуҷуди 
зиёд будани кору ташвишҳо, ҳат-
ман барои истироҳати кӯтоҳмуд-
дат вақт пайдо кунед. Бадшавии 
вазъи саломатиятон бо сабаби 
камқувватӣ ва хастагии зиёд аст. 
Дар муносибатҳои заношавҳарӣ но-
фаҳмӣ рух медиҳад. 

Рӯзи душанбе сирру асрореро, 
ки дар дил доред, аз қалби худ 
раҳо намоед. Эҳтимол бо хайру 
сахои пинҳонӣ машғул мешавед. 
Тамоми фикру зикри худро ба 
корҳое равона месозед, ки аз он 
даромади пулӣ ба даст оварда 
тавонед. Ба саломатии гурдаҳо 
диққат диҳед.

Нисбати нафароне, ки дӯсташон 
медоред, ғамхориву меҳрубонӣ зоҳир 
намоед. Миёни шумову шахси дӯстдо-
штаатон дилхунукӣ меафтад. Агар 
шумо соҳиби оилаву фарзанд бошед, 
рафтори кӯдакон боиси ташвиша-
тон мегардад. 

Ҳамал Мизон

Cавр Ақраб

Ҷавзо Қавс

Саратон Ҷаддӣ

Асад
Далв

Ҳут
Сумбула

21.03 - 20.04 25.09 - 22.10

21.04 - 21.05 23.10 - 22.11

22.05 - 21.06 25.11 - 21.12

22.06 - 23.07 22.12 - 20.01

23.07 - 22.08
21.01 - 19.02

23.08 - 22.09
20.02 - 20.03

Тавре аз тадқиқоти олимони соҳаи 
тиб бармеояд, касоне, ки доимо пи-
ёда сайругашт мекунанд, нисбат ба 
шахсони камҳаракат аҳёнан дучори 
бемориҳо мегарданд. Буқроти Ҳаким 
(Гиппократ) пиёдагардиро «беҳтарин 
воситаи табобати ранҷуриҳо» номида 
буд.

Пиёдагардӣ хавфи гирифторшавӣ 
ба бемориҳои дил, инсулт ва фарбеҳи-
ро кам месозад. Сайругашти ҳамарӯза 
диабетро пешгирӣ намуда, ба азхудку-
нии инсулин барои организми инсон 
мусоидат мекунад. Пиёда гаштан кори 
мағзи сарро беҳтар карда, баҳри хоби 
бароҳат ва мубориза бо афсурдаҳолӣ 
ёрӣ мерасонад.

Олимони Донишгоҳи Калифорнияи 
Ҷанубӣ исбот кардаанд, ки 15 дақиқа 
пиёда гаштан нисбат ба доруи оромку-
нандаи асаб ҳолати изтиробии инсонро 
беҳтар мегардонад.

Карл Касперсон аз Маркази назо-
рат ва пешгирии бемориҳо дар Атланта 
(Иёлати Ҷорҷия) мегӯяд: «Агар шахсо-
ни идоранишину камҳаракат ҳамарӯ-
за 30 дақиқа пиёда гарданд ва тезтар 
ҳаракат намоянд, метавонанд хавфи 

гирифторшавӣ ба бисёр бемориҳоро 
кам кунанд».

Пиёдагардӣ ба одамони гуногунсол 
нафъ дорад ва ягон хел машқу тайёри-
ро талаб намекунад. Кӯшиш кунед, ки 
ҳангоми пиёдагардӣ пойафзолатон танг 
набошад. Пойафзоли сабук пӯшидан 
беҳтар аст. Баъзеҳо ҳангоми гардиш бо 
худ дар зарфе оби ҷӯшонида мегиранд.

Дар ҳавои гарм он барои рафъи 
ташнагӣ ба кор меояд. Духтурон мас-
лиҳат медиҳанд, ки ҳангоми роҳравӣ 
қоматро рост гирифтан лозим аст. 
Аввал оҳиста ба роҳ даромада, сипас 
суръати ҳаракатро афзудан зарур аст. 
Касоне, ки бори аввал пиёдагардии 
нимсоатаро интихоб мекунанд, ме-
тавонанд то ду ҳафта дар нисфи роҳ 
кам-кам дам гиранд. Аммо агар дар 
вақти пиёдагардӣ нафаскашӣ душвор 
шуда, дар қафаси сина дард эҳсос гар-
дад, сар чарх занаду дил беҳузур гар-
дад, дар сояи дарахте дам гирифта, ба 
духтур муроҷиат кардан даркор аст.

Рӯзе ним соат пиёда гаштан баданро 
солиму бардам нигоҳ медорад. Дар як 
соат ба ҳисоби миёна панҷ-шаш кило-
метр роҳро тай кардан маслиҳат дода 
мешавад.

ХОЊӢ НАПЕЧӢ ХОЊӢ НАПЕЧӢ 
БА ДАРД, БА ДАРД, 
ЊАМЕША ЊАМЕША 

ПИЁДА ГАРД…ПИЁДА ГАРД…

Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки тар-
киби боимҷон аз 93,2% об, қариб 3% 
шакар, то 1,2% намаки калий, калтсий, 
магний, каротин, витаминҳои В2 ва С 
иборат буда, истеъмоли он махсусан 
барои одамони солхӯрда муфид аст. 

Дар таркиби боимҷон моддае бо но-
ми мелонген мавҷуд аст, ки хусусияти 
зиёди шифоӣ дорад. Ин модда дар ме-
ваи боимҷон ҳангоми пухта расиданаш 
ҷамъ мешавад.

Боимҷон ба сифати ғизои табобатӣ 
барои муолиҷаи бемории варами ра-
гҳои хунгузар муфид аст. Истеъмоли 
мунтазами он миқдори холестерини 
таркиби хунро то ба 50% кам мекунад.

Онро ҳамчун давои беҳтарин барои 
шахсони гирифтори бемории қалб дар 
шакли ҳаб (таблетка) дар дорухонаҳо 
тавсия мекунанд.

Дар баробари ин, боимҷон барои му-
олиҷаи бемориҳои гурда, ҷигар, меъда-
ву рӯда ва сахтшавии меъда давои хуб 

аст.
Шарбати нимпухтаи боимҷон қо-

билияти бактериякушӣ дорад. Яъне, 
он барои илоҷи захмҳои решдори пӯст 
марҳами хубест. Ҳамчунин, агар нохост 
ягон ҷойи аъзои бадан захмӣ шавад, ба 
ҷои зелёнка шарбати боимҷонро ис-
тифода бурдан мувофиқи мақсад аст. 
Калийи зиёди таркиби он ба муътадил 
намудани кори дил ва хориҷ кардани 
моеи зиёдатӣ аз организм мусоидат 
мекунад.

На танҳо боимҷони навпухтарасида, 
балки хушккардашудаи он низ барои 
гирифторони бемории дил фоидаовар 
аст. Барои ин боимҷонро карч карда, 
хушк мекунанд ва нигоҳ медоранд.

Барои тайёр намудани шарбати дар-
монбахш як миқдор боимҷони хуш-
ккарда ва резакардаро ба 1 литр об 
андохта, муддати 20 дақиқа бояд ҷӯшо-
нид. Маҳлули ҳосилшударо ба сифати 
давои дарди дандон ва милкҳо истифо-
да мебаранд.

БОИМЉОН ВА ХУСУСИЯТЊОИ 
ДАРМОНБАХШИ ОН
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221-00-84Тел:

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

31-УМИ АВГУСТ
ЌУРБОНАЛЇ ЊАСАНОВ (1952), 70-солагии зодрўзи 

генерал-майори адлия.
УРУМБЕК ЁЌУБОВ (1917-1989), 105-солагии зодрўзи 

иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї, Ќањрамони Мењнати 
Сотсиалистї.

1-УМИ СЕНТЯБР
ФАХРИДДИН ГУЛОВ (1967), 55-солагии зодрўзи 

журналист.
ТОШМАТ НАВРЎЗОВ (1952), 70-солагии зодрўзи 

олими соњаи таърих.
ИСЛОМ ДОДОЉОНОВ (1947-2007), 75-солагии зодрўзи 

генерал-майор.
ИСТАД РАЊМАТОВ (1947), 75-солагии зодрўзи 

номзади илмњои иќтисодї.
СОБИТ НЕЪМАТУЛЛОЕВ (1937), 85-солагии зодрўзи 

доктори илмњои физика ва математика, профессор, 
академик, Арбоби шоистаи илми љумњурї.

ЗУМРАТ ЯМОЌОВА (1937), 85-солагии зодрўзи олими 
соњаи њуќуќшиносї.

2-ЮМИ СЕНТЯБР
ШАЊРИЯ АЊТАМЗОДА (1952), 70-солагии зодрўзи 

шоир, Ходими хизматнишондодаи фарњанги Тољикистон.
САТТОРХОН СУБЊОНОВ (1952), 70-солагии зодрўзи 

олими соњаи тиб.
РАЊМОН ЉАББОРОВ (1937), 85-солагии зодрўзи 

номзади илми њуќуќ, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон.
ГЕНАДИЙ ЛИ (1937), 85-солагии зодрўзи доктори 

илми кишоварзї, профессор.
ХУРШЕДА ОТАХОНОВА (1932-2016), 90-солагии 

зодрўзи адабиётшинос, доктори илмњои филологї, 
профессор, академик, Ходими хизматнишондодаи илми 
Тољикистон.

3-ЮМИ СЕНТЯБР
САЙФУЛЛО МУЛЛОЉОНОВ (1972), 50-солагии зодрўзи 

олими соњаи таърих.
ЮСУФ ЭШОНОВ (1907-1981), 115-солагии зодрўзи 

арбоби давлатї ва њизбї, Корманди шоистаи Тољикистон.
ЊАЌНАЗАРИ КАБУД (1917-1991), 105-солагии зодрўзи 

гурўѓлихон, Хофизи халќии Тољикистон.

4-УМИ СЕНТЯБР
МУЊАМЕДШИН РАШИД АЊМАДОВИЧ (1947), 

75-солагии зодрўзи олими соњаи педагогика.
АБДУЉАББОР ЗАРДИЕВ (1947), 75-солагии зодрўзи 

ходими давлатї ва љамъиятї, Корманди шоистаи 
Тољикистон.

ИВАН ЛАСИКОВ (1927-1986), 75-солагии зодрўзи 
Рассоми халќии Тољикистон, Корманди шоистаи њунари 
Тољикистон.

5-УМИ СЕНТЯБР
ГУЗАР МАЙДИНОВА (1952), 70-солагии зодрўзи 

доктори илми таърих, профессор.
МАЌСУДЉОН МАЊБУБОВ (1942), 80-солагии зодрўзи 

олими соњаи биология.
ОДИНАМОЊ РАЊМОНОВА (1942), 80-солагии зодрўзи 

олими соњаи тиб.

6-УМИ СЕНТЯБР
ХАЙРУЛЛО ЛАТИФОВ (1937-2014), 85-солагии зодрўзи 

дирижёр, Њунарпешаи шоистаи Тољикистон.
ВИКТОРИЯ ПЕТРУШКОВА (1947), 75-солагии зодрўзи 

адабиётшинос, олими соњаи филология.

 Тањияи С. ГУЛОВ, Н. БАЊРУЛЛО,
кормандони Китобхонаи 

миллии Тољикистон

Тақвими

ТОЉИКИСТОН

14 МАВЛУДНОМА

ЊАМДАРДИ ДИЛИ ХАЛЌАМУ 
ЊАМ ШОИРИ ХАЛЌ

ШОИРИ МАЪРУФИ ТОҶИК ШАҲРИЯИ АҲТАМЗОД 70-СОЛА ШУД. 
ДАВРАИ ТИФЛИИ Ӯ ДАР ДЕҲАИ ШИРГОВАДИ НОҲИЯИ ВАНҶ ГУ-
ЗАШТА, БАЪДАН МАКТАБИ МИЁНАРО ДАР МАРК АЗИ НОҲИЯ БА 
ИТМОМ РАСОНИДААСТ. ХАТМКАРДАИ ДОНИШГОҲИ ОМӮЗГОРИИ 
БА НОМИ Т. Г. ШЕВЧЕНКО ДАР РИШТАИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ 
ТОҶИК АСТ. 

Шаҳрия солҳо дар нашриёти «Маориф» ва нашрияҳои даврии 
кишвар фаъолият кардааст. Аълочии матбуоти тоҷик аст. Аз ҷавонӣ 
ба навиштани шеър оғоз намуда, ранҷкашидаҳои қаламаш дар кито-
бҳои «Бӯсаҳои маҳтобӣ», «Шамимаи Нур», «Зан дар асорати танҳоӣ», 
«Дар канори шеър», «Меҳри шеър», «Таманно», «Ашки шақоиқ», 
«Таронаи сабз», «Ниёиши Истиқлол», “Бар ман дуо кунед” ва ғайра 
дастраси хонанда шудаанд. 

Шаҳрия воқеан бо завқи баланду табъи болида ба олами ҳастӣ, ба дунёи 
безаволи суханварӣ ворид шудааст. Ин зани саропо ҳунару истеъдод аз ғаму 
шодии шахсии худ ва муҳите, ки ӯро иҳота кардааст, сухан мегӯяд. Меҳри ватани 
маҳбубро пайваста месарояд. Парвози шеъраш бештар ба самти ватандориву ифти-
хори миллист. Барандаи Ҷоизаи адабии ба номи Мирзо Турсунзода аст. Гарчанде 
Шаҳрия шоири маҳбуби халқ аст, вале то ҳол унвони Шоири халқии Тоҷикистонро 
нагирифтааст. Ӯ мегӯяд:

Ҳамвора бувад Рӯдакиям нодири халқ,
Дебочаи шеъри Аҷаму моҳири халқ.
Гар "шоири халқӣ"-е набошам, ғам нест,
Ҳамдарди дили халқаму ҳам шоири халқ.

Мо Шаҳриябонуи азизро ба рӯзи мавлудаш табрик 
гуфта, аз нигоштаҳои наваш як шингил пешкаши хо-
нандагон мекунем.

 
Бе ҳарфи ишқ як дами беғам намезанам,
Ширинии тапиши дил барҳам намезанам.
Аз ифтихори пучи худ охир шудам фигор,
Бар кокулони худ гули марям намезанам.
Ман хешро сириштаам аз хуни офтоб,
Бар ҷониби касе нигаҳи кам намезанам.
Гар қатрае зи чашмаи шеърам ба лаб чакад,
Лаб ҳеҷ гаҳ ба чашмаи Зам-зам намезанам.
Дар ошиқонаҳои каломи муқаддасам
Ҳарфе ман аз хиёнати Одам намезанам.
Гоҳе пурам зи ҳикмату гоҳе пур аз ҷунун,
Озурда мезанам қадаму дам намезанам.
Таҳминаам, ки сӯхтам аз марги Суҳроб,
Андӯҳи хеш бар сари Рустам намезанам.
Доман такидаам ман аз ин маҳфили газоф,
Ҷуз шеър бо касе дами беғам намезанам.

***
Хезад зи мисраҳои ман овои дарди ман,
Ҳар мисраам нишонае аз ранги зарди ман.
Мардона аз нигоҳи дилам хон, ту эй азиз,
Дарди маро зи қисмати чун гӯр сарди ман.
Беҳуда умр аз пайи ишқи ту даргузашт,
Таслими ман нагаштӣ, эй беҳудагарди ман.
Майли лабат ба қанди лабам нест ин замон,
Лабро туруш ту кардаӣ аз гашту гарди ман.
Ман ошнои олами рӯъёиям кунун,
Андешаманд гашта дигар қалби фарди ман.
Андар алангаи аламат сӯхтам дигар,
Ҳамвора бод медиҳӣ ин зарра гарди ман.
Ҷӯшу хурӯши ишқ ту дар ман бикуштаӣ,
Бар додгоҳ мекашамат як рӯз, марди ман…

***
Ҷоно, баҳор омаду боз о ба диданам,
Бингар ба роҳи ишқи ту чун гул дамиданам.
Бикшо ба рӯи ман дари сабзи биҳишти ишқ,
Бингар, чу сарв дар чамани дил чамиданам.
Гулғунчаи дилам накунад во дами баҳор,
Н-ояд агар ҳавои ту баҳри шамиданам.
Андоз гӯш набзи маро чун табиби дил,
То бишнавӣ таронаи сабзи тапиданам.
Олучаҳои боғи дилам пухтаасту бин,
Аз хуни офтоб ба сурхӣ пазиданам.
Аз ҳамнишини пучи худ бигрехтам, хушо,
Эй порсой бо ту бувад кай расиданам?
Чашмони худ ба чашми ту бастам ҳамешагӣ,
Бингар аз ин сипеҳри сипанҷӣ рамиданам.

***
Ҷоно, катибаҳои диламро китоб кун,
Шаҳбайти абрӯвони маро интихоб кун.
Бинӣ агар вуболи муҳаббат ба нози ман,
Дар созу сӯзи ишқ ту кори савоб кун.
Ҳарчанд талхкомаму лабташнаи ҳавас,
Ҳар шаб маро ба бӯсаи ширин қимоб кун. 
Фардо ба кофтан ту наёбӣ ҳисоби дил,
Имрӯз мӯи бофтаамро ҳисоб кун.
Ҷонам ба оҳи сарди дили зори ман мапеч,
Чун хуни гарм дар тани ман инқилоб кун.
Хоҳад дилам баҳори худ аз тирамоҳи умр,

Аз нав маро шукуфаи аҳди шубоб кун.
Эй бе ту ҳеҷ рӯзи сафедам намерасад,
Боз, о шаби сиёҳи маро моҳтоб кун.
Имшаб, ки Шаҳрзоди ту афсона гӯядат,
Бедор бахти хуфта зи афсуни хоб кун.

РУБОИЁТ
Чун пир шудӣ, зиндагӣ ҳам дилбазан аст,
Сармоя фақат фиғону дарди бадан аст.
Бо ишқу ҳавас намекунад кас нигаҳам,
Дигар зи куҷоям ҳаваси зистан аст?

Ҳамхобаи танҳоияму ҷон ба лабам,
Аз дасти дилам фитода ҷоми тарабам.
Дар лаҳзаи бедорӣ надидам рӯзе,
Эй кош, ба хоб бигзарад рӯзу шабам.

Бояд бикушам ғурури ноҷои дилам,
Бояд биравам ба сӯйи фардои дилам.
Ёрони дилам расида то кӯи мурод,
Ман дар сари кӯчаи таманнои дилам.

Ҷоно, ту маро нишон бидеҳ хонаи ишқ,
Шинам ба сари суфраи субҳонаи ишқ.
Чун кафтари гушнае ба ҳар субҳи сафо
Як-як чинам донаи дурдонаи ишқ.

Дар давдави зиндагӣ басе лат хурдам,
Сад мушт зи дасти сахти қисмат хурдам.
Шояд, ки назаркардаи Эзад набудам,
З-ин рӯ ҳама дам заҳри надомат хурдам.

ДУБАЙТӢ

Шудам пажмурдаву дигар нарӯям,
Гули боғи диле дигар набӯям.
Гирифтори худам будам ҳамеша,
Зи ҷаври бекасӣ танҳо бимӯям.

Гаронхобему дар худ гаҳ фурӯем,
Таносоему дур аз ҷустуҷӯем.
Яке бегонаро дар сар нишонем,
Ба фарзанди падар гоҳе адӯем.

Худоё, миси моро зар бигардон,
Лаби мо ангубини тар бигардон.
Ҳадаф аз ҳастии мо покбозист,
Дили мо пок чун ҷавҳар бигардон.

Набарди беамонам бо дурӯғ аст,
Дурӯғе, ки чароғи бефурӯғ аст.
Ҳақиқат чун асал ширину шевост,
Дурӯғ, аммо ба туршӣ мисли дӯғ аст.

Ба рӯзи сахти ёрон гиря кардам,
Сарам ба рӯйи домон гиря кардам.
Зи тарси қотилони қиблагоҳам
Падарро зору пинҳон гиря кардам.
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ЉОМИ  ТОЉИКИСТОН ЉУДОКОРОНИ 
ТОЉИК БО 

ДАСТИ ПУР АЗ 
ЌАЗОЌИСТОН 
БА ДУШАНБЕ 
БАРГАШТАНД

29-уми август ҷудо-
корони  навраси тоҷик 
Сомон Турсунзода ва 
Холмаҳмад Пиров бо да-
сти пур ба Душанбе бар-
гаштанд. 

Ин ду ҷудокори нав-
раси кишвар  дар Мусо-
биқаи байналмилалӣ оид 
ба гӯштини ҷудо миёни 
наврсон  дар шаҳри Тарази 
Ҷумҳурии Қазоқистон  ба 
гирифтани нишонҳои тилло 
дар вазнҳои хеш даст ёфта 
буданд.  Мусобиқа рӯзҳои 
27-ум ва 28-уми август доир 
гардида буд.  

Ҷудокорони кишварро 
дар Фурудгоҳи байнал-
милалии шаҳри  Душан-
бе намояндагони соҳаи 
варзиши мамлакат гарму 
самимӣ истиқбол гириф-
танд.  

Сомон Турсунзода зе-
ри вазни то  23 кг медали 
тилло ба даст овард. Сомон 
Турсунзода то роҳ ёфтан ба 
марҳилаи ниҳоӣ варзиш-
гарони Қазоқистон, Ӯзбе-
кистон ва Қирғизистонро 
мағлуб карда, соҳиби ни-
шони заррини мусобиқа 
гардида буд.

Холмаҳмад Пиров бошад, 
зери вазни  то 50 кг бо ши-
каст додани  ҷудокорони 
Қазоқистон, Ӯзбекистон ва 
Қирғизистон соҳиби нишо-
ни тилло шуда буд.

КУШТЇ

ВОЛЕЙБОЛ

Рўзҳои истироҳати гуза-
шта бозиҳои даври чоряк-
финали Ҷоми футболи Тоҷи-
кистон-2022 баргузор ва 
дастаҳое, ки дар нимфинал 
ширкат мекунанд, маълум 
шуданд.

Рўзи 27-уми август дастаҳои 
“Файзканд”-и Восеъ ва “Кукто-
ш”-и Рўдакӣ дар майдони “Не-
фтяник”-и ноҳияи Рўдакӣ бозӣ 
карданд. Бозигари “Файзканд” 
Обама Арсен дар дақиқаи 9-ум 
ҳисобро кушод. Дар дақиқаи 34-
ум футболбози мизбон Худой-
дод Узоқов ҳисоби бозиро ба-
робар кард. Ҳамин бозигар дар 
нимаи дуюми бозӣ, дар дақиқаи 
87-ум боз як гол зада, ғалабаи 
дастаашро таъмин кард.

Рўзи 28-уми август се бозии 
дигар доир шуд. “Эсхата”-и 
Хуҷанд бар дастаи КМВА аз 

Душанеб бо ҳисоби 1:0 пирўз 
шуд. Дастаҳо дар майдони 
“Спартак”-и шаҳри Хуҷанд 

вохўрданд. Голи ягонаро 
Санҷар Рихсибоев дар аввали 
нимаи дуюми бозӣ зад. “Са-
ройкамар”-и Панҷ дар бозии 
хонагӣ аз “Хатлон”-и Бох-
тар шикаст хўрд - 0:1. Голро 
Тоҳирҷон Тағойзода дар 
дақиқаи 80-ум зад. Дар бозии 
охирини даври чорякфинал 
“Истиқлол”-и Душанбе бар 
дастаи “Равшан”-и Кўлоб 
ғалаба кард - 1:0. Голро дар 
дақиқаи 15-ум Манучеҳр Ҷа-
лилов ба ҳадаф расонд.

Ҳамин тавр, дар нимфи-
нали Ҷоми Тоҷикистон-2022 
“Истиқлол” бо “Эсхата” ва 
“Хатлон” бо “Куктош” бозӣ 
мекунанд.

ДАСТАЊОИ ДАВРИ НИМФИНАЛ 
МАЪЛУМ ШУДАНД

ШИРКАТИ СЕ ПАЊЛАВОНИ 
ТОЉИК ДАР ЧЕМПИОНАТИ ЉАЊОН

УЗВИ ДАСТАИ МУНТАХАБИ 
ТОЉИКИСТОН ДАР 
«АЛМААТО» БОЗӢ МЕКУНАД

Аз 10 то 18-уми сентябр 
дар шаҳри Белгради Сербия 
Чемпионати ҷаҳонии куштӣ 
баргузор мешавад, ки дар 
он намояндагони Тоҷикистон 
ширкат мекунанд.

Иттиҳоди ҷаҳонии куштиҳо 
(UWW) хабар медиҳад, дар 
чемпионат, ки аз рўи 10 вазн 
дар куштии озод, 10 вазн 
куштии юнонӣ-римӣ ва 10 
вазн куштӣ миёни бонувон 
баргузор мешавад, зиёда аз 
800 нафар аз 73 кишвари дунё 
сабти ном шудаанд.

Ҷумҳурии моро дар ин чора-
бинӣ се варзишгар дар куштии 
озод намояндагӣ хоҳанд кард. 
Инҳо Муҳаммад Икромов (-57 

кг), Ҳикматулло Воҳидов (-61 
кг) ва Шуҳрат Бозоров (-79 кг) 
ҳастанд.

Дар рўзи аввали чемпионат 
- 10-уми сентябр қувваозмо-
иҳои чор вазн, рўзи дуюм чор 
вазни дигари куштии юнонӣ-
римӣ баргузор мешавад. Рў-
зи 12-уми сентябр чемпионат 
бо сабқатҳо дар ду вазн миё-
ни занон ва ду вазни куштии 
юнонӣ-римӣ идома меёбад. 
Рўзҳои 13-14-уми сентябр бо-
нувон бо чор вазн дар як рўз 
майдондорӣ мекунанд. 15-уми 
сентябр куштии озод дар чор 
вазн, 16-уми сентябр дар се 
вазн ва рўзи 17-уми сентябр 
дар се вазн ба нақша гирифта 
шудааст.

Ёдгор Ғуломалиев аввалин 
волейболбози тоҷик гардид, 
ки ҳамчун легионер дар хориҷ 
аз кишвар бозӣ хоҳад кард. 
Дар ин бора шабакаи телеви-
зионии «Варзиш» хабар дод. 

Гуфта мешавад, ки Ғулома-
лиев бо дастаи “Алмаато”-и 
Қазоқистон барои 8 моҳ шарт-
нома имзо кардааст. Волей-
болбози тоҷик дар ҳайати ин 
даста дар як моҳ 1500 доллар 

маош мегирад. 
Дастаи «Алмаато» 6 мароти-

ба чемпиони Қазоқистон ва 3 
маротиба барандаи Ҷоми Осиё 
гардидааст. 

Ёдгор Ғуломалиев узви 
дастаи мунтахаи волейболи 
Тоҷикистон аст. Дар 30 соли 
охир ягон волейболбози тоҷик 
бо дастаҳои хориҷӣ шартно-
маи ҳамкорӣ ба имзо нарасо-
нида буд ва ин аввалин иқдом 
аст.

ФУТБОЛ

«ХАТЛОН» ЉОЙИ «ФАЙЗКАНД»-РО 
ДАР ЗИНАИ АВВАЛ ГИРИФТ

Баъд аз барг узории 
вохўриҳои мавқуфмондаи 
марҳилаи аввали Чемпиона-
ти футболи Тоҷикистон миёни 
дастаҳои Лигаи олӣ дар ҷад-
вали мусобиқа тағйирот сурат 
гирифт. «Файзканд» мавқеи 
худро дар садри ҷадвал аз 
даст дод ва «Хатлон» ба зинаи 
аввал баромад.

Аввал бозии мавқуфмон-
даи даври дуюм бо ширкати 
дастаҳои “Равшан”-и Кўлоб ва 
“Истиқлол”-и Душанбе баргу-
зор шуд, ки дастаҳо ба дарво-
заи ҳамдигар гол назаданд - 0:0. 
«Истиқлол» бо 21 имтиёз дар 
зинаи дуюм қарор дорад, аммо 
аз дастаи зинаи аввал ду бозӣ 
камтар анҷом додааст.

Дастаи “Хатлон” дар бозии 

мавқуфмондаи даври нуҳум бар 
КМВА ғолиб омад (3:0) ва бо 22 
имтиёз садрнишин шуд. Голҳоро 
дар ҳайати “Хатлон” Нуриддин 
Ҳамроқулов, Саидшо Бозо-
ров ва Тоҳир Тағойзода заданд. 
“Хуҷанд” низ бо ҳисоби 3:0 бар 
дастаи “РегарТадАЗ” пирўз шуд. 
Голҳои турсунзодагиҳоро Далер 
Ёдгоров (ду гол), Сергей Сканян 
(як гол) ба номашон навиштанд.

Бозиҳои даври навбатӣ 
рўзҳои 2, 3 ва 4-уми сентябр 
баргузор мешаванд. Дар даври 
14-ум 2-юми сентябр “Эсха-
та” бо “Регар-ТадАЗ”, 3-юми 
сентябр “Истаравшан” бо 
“Равшан”-и Зафаробод, “Рав-
шан”-и Кўлоб бо КМВА ва 
4-уми сентябр “Хуҷанд” бо 
“Хатлон”, “Файзканд” бо “Ис-
тиқлол” вомехўранд.

Дастаи наврасони Тоҷики-
стон (U-16) дар доираи омода-
гӣ ба марҳилаи интихобии Ҷо-
ми Осиё-2023 дар мусобиқаи 
байналмилалӣ ба хотираи 
собиқ президенти Ассотси-
атсияи футболи Ўзбекистон 
Мираброр Усмонов дар шаҳри 
Тошканд ширкат кард.

Дастаи наврасони Тоҷики-
стон таҳти роҳбарии сармура-
ббӣ Раҳматулло Фузайлов дар 
шаҳри Тошканд се бозӣ анҷом 
дода, дар ҳама бозиҳо аз рақи-
бон - Ҷопон (0:2), Эрон (1:2) ва 

Ўзбекистон (0:5) шикаст хўрд.
Барандаи мусобиқаи гиро-

мидошти хотираи Мираброр 
Усмонов тими наврасони Ўз-
бекистон гардид, ки дар натиҷа 
ҳафт имтиёз ба даст овард.

Бояд гуфт, ки дар марҳилаи 
интихобии Ҷоми Осиё-2023 
мунтахаби наврасони Тоҷики-
стон (U-16) дар гуруҳи «Н» ба-
ромад мекунад. Наврасони мо 
бо дастаҳои Афғонистон, Тимо-
ри Шарқӣ ва Муғулистон бозӣ 
мекунанд. Мусобиқаи интихобӣ 
аз 5 то 9-уми октябр дар шаҳри 
Душанбе баргузор мешавад.

СЕ БОХТИ НАВРАСОНИ 
ТОЉИК ДАР ЎЗБЕКИСТОН

ХАБАРЊОИ 
ТОЉИКИСТОН 

ВА ЉАЊОН
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Наркоз

Мард аз зан мепурсад:
- Хонуми зебо, ман барои 

ба даст овардани муҳаббати 
шумо бароятон чӣ биёрам?

Зан мегӯяд:
- Наркоз биёред.

Худхизматрасонӣ

Марде дар маркази сав-
до дар ҳаҷми 20 000 сомонӣ 
маҳсулот харидорӣ намуда, 
ба назди хазина меояд. Баъди 
ҳисобӣ карданаш духтараки 
хазинадор мегӯяд:

- Барои харидатон сипосгу-
зор ҳастем!

Мард ба ғазаб омада, ме-
гӯяд:

- Тамом?! Барои чунин 
маблағи сарфкардаам шумо 
бояд пойҳои маро бӯса кунед!

Духтарак бо табассум ме-
гӯяд:

- Дар мағозаи мо худхиз-
матрасонӣ ба роҳ монда шу-
дааст!

Калонсол

Зану шавҳар бо ҳам му-
ноқиша мекунанд. Шавҳар 
мегӯяд:

- Ту аз ман калонсол ҳастӣ, 
пеш аз ман вафот мекунӣ, 
фаҳмидӣ!

Зан кордро ба даст гириф-
та, мегӯяд:

- Ту муътақид ҳастӣ?

Тиреза

Зан аз шавҳараш мепурсад:
- Мардак, барои чӣ назди 

тиреза истодаӣ?
Шавҳар мегӯяд:
- Фикр дорам, ки парам ё 

тирезаро маҳкам кунам...
Зан мегӯяд:
- Ту паридан гир, ман ху-

дам онро маҳкам мекунам.

Ватан чист?

Омӯзгор аз талаба мепур-
сад:

- Канӣ Аслонбек, гап зан, 
Ватан чист?

Аслонбек дар ҷавоб:
- Ватан - ин дарёву куҳ-

сор…
Омӯзгор:
- Не, Аслонбек, Ватан мо-

дари туст. Шин ба ҷоят, баҳо-
ят ду! Баҳром, аз ҷоят хез! Ва-
тан чист?

Баҳром дар ҷавоб:
- Ватан модари Аслонбек 

аст, муаллима!

Нафрат

Марде барои ба кор даро-
мадан ҳангоми анкета пур 
кардан аз дӯсташ маслиҳат 
мепурсад:

- Гӯш кун, агар ман нави-
сам, ки машрубот менӯшам, 
маро ба кор намегиранд, агар 
гӯям, ки наменӯшам, бовар 
намекунанд. Чӣ нависам?

Дӯсташ мегӯяд:
- Навис, ки арақ менӯшам, 

вале бо нафрат...

Таҳияи 
Нодира РАҶАБОВА

ШАКАРХАНД

РАССОМ НАСИБАРАССОМ НАСИБА

ПУРСЕД, ЉАВОБ МЕДИЊАНД!

МУКОФОТИ ДАВЛАТӢ ЧӢ 
ИМТИЁЗ ДОРАД?

Санаи 25-уми август Президенти кишвар Эмомалӣ 
Раҳмон бахшида ба 31-солагии Истиқлолияти давлатӣ ба 
беш аз 200 корманди соҳаҳои гуногун унвону мукофотҳои 
давлатӣ тақдим намуд. Мукофоти давлатӣ, ҷоизаҳо ва ун-
вонҳо дар Тоҷикистон дорои чӣ гуна имтиёзҳо мебошанд?

САРВАР, шаҳри Душанбе

Додани имтиёзро ба дорандагони унвону мукофотҳои дав-
латӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мукофотҳои 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” танзим мекунад. Дар моддаи 
33-и қонуни мазкур имтиёзҳое, ки ба дорандагони муко-
фотҳои давлатӣ дода мешаванд, дарҷ гардидаанд.

Ба шахсоне, ки бо орден ва унвонҳои фахрии Тоҷикистон сар-
фароз мегарданд, новобаста аз дигар иловапулиҳо ба нафақа, дар 
ҳаҷми зерин иловапулии ҳармоҳа ба нафақа пардохт мешавад:

- ордени Ситораи Президенти Тоҷикистон дараҷаи I - 50 
фоиз;

- ордени Ситораи Президенти Тоҷикистон дараҷаи II - 40 
фоиз;

- ордени Ситораи Президенти Тоҷикистон дараҷаи III - 30 
фоиз;

- ордени Зарринтоҷ дараҷаи I - 40 фоиз;
- ордени Зарринтоҷ дараҷаи II - 30 фоиз;
- ордени Зарринтоҷ дараҷаи III - 20 фоиз;
- ордени Исмоили Сомонӣ дараҷаи I - 35 фоиз;
- ордени Исмоили Сомонӣ дараҷаи II - 25 фоиз;
- ордени Исмоили Сомонӣ дараҷаи III - 15 фоиз;
- ордени «Пешвои миллат - Эмомалӣ Раҳмон» - 15 фоиз;
- унвони фахрии Нависандаи (Шоири) халқии Тоҷикистон 

- 20 фоиз;
- унвони фахрии Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон - 20 фоиз;
- унвони фахрии Ҳофизи халқии Тоҷикистон - 20 фоиз;
- унвони фахрии Рассоми халқии Тоҷикистон - 20 фоиз;
- унвони фахрии Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон 

- 20 фоиз;
- унвони фахрии Арбоби ҳунари Тоҷикистон - 20 фоиз;
- унвони фахрии Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон - 15 фоиз;
- унвони фахрии Корманди шоистаи Тоҷикистон - 20 фоиз;
- унвони фахрии Донори ифтихории Тоҷикистон - 10 фоиз.
Ҳамчунин, нависанда (шоир), ҳунарпеша, ҳофиз ва рассоми 

халқии Тоҷикистон дар ҳолати реҳлат дар оромгоҳи шахси-
ятҳои маъруфи кишвар - “Лучоб” дафн карда мешаванд.

ХАБАРЊОИ 
ТОЉИКИСТОН 

ВА ЉАЊОН


