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АЗ АФЗОИШИ ГАРДИШИ
САВДОИ ХОРИЉЇ ТО ВАЗЪИ
ВОЌЕИИ ИЌТИСОД
Мутобиқи маълумоти оморӣ,
ҳаҷми номиналии маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷумҳурӣ дар
моҳҳои январ - сентябри соли
ҷорӣ ба 79,3 млрд сомонӣ баробар шудааст.
Дар ин бора раиси Кумитаи
Маҷлиси намояндагон оид ба
иқтисод ва молия Маҳмадалӣ
Қурбонзода дар муҳокимаи
парламентӣ изҳори назар кард.
Ҳамзамон, ба гуфтаи Қурбонзода, суръати рушди воқеии он ба
7,8 фоиз баробар гардид.
Гуфта мешавад, ки афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ
дар тамоми соҳаҳо ба назар мерасад. Аз ҷумла, ба гуфтаи ин
вакили парлумон, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар

давраи ҳисоботӣ нисбат ба нуҳ
моҳи соли гузашта 18 фоиз, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 7,8 фоиз ва маблағгузорӣ
ба сармояи асосӣ 17 фоиз афзоиш ёфтааст. Инчунин, дар бахши хизматрасонии пулакӣ дар
ҳамаи соҳаҳои хизматрасонӣ
16,2 фоиз, мусофиркашонӣ 13,4
фоиз, гардиши савдо 11,1 фоиз
ва гардиши савдои хориҷӣ 18,8
фоиз афзоиш ёфта, дар маҷмуъ
боиси таъмин гардидани рушди
мусбати иқтисодиёти ҷумҳурӣ
гардид. Зикр мегардад, ки дар
давраи ҳисоботӣ гардиши савдои хориҷии ҷумҳурӣ ба 5 миллиарду 410 миллион доллар
баробар гардид, ки нисбат ба
ҳамин давраи соли гузашта 18,8
фоиз зиёд мебошад.

РОЊИ ПОМИР ЗЕБОТАРИН
ДАР ЉАЊОН ЭЪТИРОФ ШУД
Роҳи Помир пас аз роҳҳои
Фаронса ва Амрико дар
мақоми сеюм ҷо гирифт.
Раддабандии зеботарин
роҳҳои ҷаҳонро сомонаи ratingavto.ru нашр кард. Тибқи баҳогузорӣ, дараи Вердон дар ҷанубу шарқи Фаронса ва шоҳроҳи
Далтон дар Аляска аз роҳи Помир зеботар дониста шуданд.
Гуфта мешавад, ки роҳи
Помир бо манзараҳои дилни-

шинаш беназир аст. Маҳз дар
шоҳроҳи Помир манзараҳои
экзотикӣ, ки ба роҳҳои куҳӣ
хос аст, нақбҳо, дараҳо, растаниҳо ва ҳатто деҳаҳои нодирро
дидан мумкин аст.
Ба даҳ роҳи зебои беҳтарин
инчунин шоҳроҳи Трансфэгэраш дар Руминия, роҳи Чуйский дар қаламрави Олтойи
Русия, роҳи Атлантик дар
Норвегия ва шоҳроҳи Тянмени Чин дохил шуданд.

КӮШОНИЁН: 13 ОМӮЗГОР
СОЊИБИ ЗАМИН ШУДАНД
Ба 13 омӯзгори муассисаҳои таълимии ноҳияи Кӯшониён замин барои бунёди
хонаи истиқоматӣ дода шуд.
Дар оянда боз 17 омӯзгори дигар соҳиби замин хоҳанд шуд.
Бобоҷон Валиев, мудири
шуъбаи маорифи ноҳияи Кӯшониён гуфт, ки ба ҳар омӯзгор 0,4 га замин дода шуд. “Ба
омӯзгорон аз як мавзеъ замин
дода шуд. Ба боқимонда омӯзгорон ҳам аз ҳамин мавзеъ замин медиҳанд. Насиб бошад,

дар ҷамоати деҳоти Навбаҳор
кӯчаи омӯзгорон ташкил мекунем”.
Сомонаи Pressa.tj ҳанӯз аввалҳои моҳи ноябр хабар дода
буд, ки дар назар аст дар ноҳияи Кӯшониён дар наздиктарин
муҳлат якбора ба 30 омӯзгор
замин дода шавад.
Ин амали хуб бори аввал
дар ноҳияи Дӯстӣ таҷриба шуд.
Чанде пеш дар ноҳияи мавриди
назар ҳам якбора ба 30 омӯзгор
замин барои бунёди хона дода
шуда буд.

Станислав Заc, дабири кулли СААД

ДАБИРИ КУЛЛИ СААД БА
МАСОИЛИ МАРЗИ ТОЉИКИСТОНУ
ЌИРЃЗИСТОН ДАХЛ КАРД
СААД аз зарфияти кофӣ
барои ба эътидол овардани
вазъ дар марзи Тоҷикистону
Қирғизистон бархӯрдор аст.
Ин нуктаро дабири кулли
СААД Станислав Зас зимни ҷаласаи мақомдорони
кишварҳои узви созмон дар
Ереван баён дошт. Вай таъкид
намуд, ки вазъият дар марзи
Тоҷикистону Қирғизистон
мавриди таваҷҷуҳи ин созмон
қарор дорад.
"Дар минтақаи Осиёи Марказӣ мо ба эътидоли минбаъдаи равобит дар марзи
Тоҷикистону Қирғизистон
аҳамияти хоса медиҳем. Мо

бовар дорем, ки СААД захираву таҷрибаи зарурӣ барои
кумак ба ду кишвари мо дар
расидан ба ин ҳадафро дорад",- гуфт Зас.
Вай таъкид намуд, ки мусоидати СААД дар сурате ироа
хоҳад шуд, агар Тоҷикистону
Қирғизистон инро зарур донанд.
Маврид ба зикр аст, ки
Тоҷикистону Қирғизистон
беш аз 980 километр марзи
муштарак доранд, ки садҳо
километри он ҳанӯз мушаххасу аломатгузорӣ нашудааст.
Ин номуайянӣ мунтазам боиси муноқиша дар сарҳади ду
кишвар мегардад.

САРИ САБЗ
Мирзоалӣ ҶОМАТОВ,
омӯзгори Коллеҷи тиббии
шаҳри Турсунзода

Манижа САНГИН,
овозхони тоҷиктабори
муқими Русия

- Агар меҳнати ҳалол кунӣ, ҳам обрӯ
меёбиву ҳам мартаба. Барои омӯзгори асил аз муваффақияти шогирд дида ифтихоре бештар нест. Зеро ҳосили
шаҳдчиниҳои занбӯр агар асал бошад,
аз омӯзгор шогирд аст.

- Сабаби ба таъхир афтодани консерт
дар Душанбе “мобилизатсия” мебошад.
Яъне, қисми зиёди мусиқачиҳои ман
мард ҳастанд ва ин иқдом сабаб шуд,
ки консертро аз 9-уми октябр ба 24-уми
ноябр гузаронем.

- Агар шогирд мисли занбӯри нарина
фақат асал хӯрад чӣ? Охир, занбӯрҳои
нарина аз пайи шаҳдчинӣ намегарданд
ку!

- Омадан мегирифтед, ҳеҷ гап набуд.
Пулатон ҳаст ку! Маблағгузорӣ мекардед, ҳаминҷо бароятон беҳтарин мусиқачиҳоро киро мекардем.

Абдуҷалили АМОН,
роҳбари Маркази
“Хирад”

- Ҳамаи панду андарзро бузургони
классики мо гуфтанд ва олам ононро пазируфт. Аммо мо нохонда доно шудем.
Имрӯз танҳо номи бузургонамонро медонем ва аз гуфторашон баҳрае набурдаем.
- Муболиғаро аз ҳад гузаронидед! Садфоиза боварӣ доред, ки номи бузургонамонро медонем?

ОШКОРО
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МАВЌЕЪ

НУРУЛЛО ЊАСАНОВ

ТО СОЛИ НАВ

Ҷабборов ваъда дод, ки мушкили марзи
Тоҷикистон ва Қирғизистон ҳал мешавад
Дар расонаҳои Қирғизистон ҳафтаи равон масъалаи
марз бо Тоҷикистон бори дигар
дар сархати расонаҳо қарор
гирифт. Содир Ҷабборов ба
мардуми кишвараш ваъда дод,
ки мушкили марзро бо Тоҷикистон то соли нав ҳал мекунанд.

ТОРТ-КОЧО
БЕТАРАФ МЕШАВАД?

Президенти Қирғизистон Содир Ҷабборов дар ҷаласаи парлумони ин кишвар ва дар вокуниш
ба танқидҳои вакил Адахон Мадумаров баъзе аз ҷузъиёти гуфтугуҳои марзиро бо Тоҷикистон
ошкор кард.
Мадумаров соли 2009 дар
мақоми дабири Шӯрои амнияти Қирғизистон санади ба иҷора гирифтани 5 гектар заминро
аз Тоҷикистон барои таъмири
роҳи Уш-Бодканд-Исфана ва
як пул имзо карда буд. Ҳоло
мегӯяд, ки "ин санад қувваи
қонунӣ надорад ва наметавонад ба гуфтугуҳои марзӣ таъсир
расонад".
Содир Ҷабборов рӯзи 17уми ноябр гуфт: "Шумо мегӯед, ки санади имзошудаи
Торт-Кочо ғайриқонунӣ аст
ва метавонед бо он ба ҳоҷатхона равед. Ҷониби дигар ин
корро намекунад. Онро ба даст
гирифта нишон медиҳад. Аллакай чанд дафъа нишон доданд.
Дар шаҳри Остона дар мулоқоти сеҷониба низ онро нишон
дода, гуфтанд, ки мо имзо мекунем ва боз иҷро намекунем".
Ӯ илова кард, ки пас аз ин
раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон
Қамчибек Тошиев ду бор бо
ҷониби Тоҷикистон гуфтугӯ
анҷом дод. "Мо он (Торт-Кочо)-ро баргардонида, мақоми
бетарафӣ медиҳем. Мо онҳоро
мутмаин сохтем, ки на аз онҳо
ва на аз мо бошад. Агар боз
аз фикрашон нагарданд. Ҳудуд бетараф хоҳад буд. Мо ба
Лайлак мегузарем ва онҳо ба
Хоҷаи Аъло мегузаранд",- гуфт
Ҷабборов.
Ба қавли ӯ, дар минтақаи бетараф 20 хонаи тоҷикистониҳо

ва 3-4 хонаи қирғизистониҳо
тахриб мешавад. Содир Ҷабборов ҷузъиёти дигари гуфтугуҳоро
ошкор накард.
Мақомоти Тоҷикистон то ҳол
ин масъаларо шарҳ надодаанд.
Минтақаи Торт-Кочо дар
байни Исфараву Бодканд ҷойгир аст. Дар Исфара онро Чоркӯча мегӯянд. Аз ин минтақа
роҳи Бодканд-Исфана ва роҳи
Ворух мегузарад. Дар ҷараёни
низоъҳои сарҳадӣ борҳо ин роҳ
баста шудааст.

ВАЪДАИ ТОШИЕВ

Раиси Кумитаи давлатии
амнияти миллии Қирғизистон
Қамчибек Тошиев низ дар шабакаҳои иҷтимоӣ доир ба ҷараёни гуфтушунид бо Тоҷикистон
дар мавриди таъйин ва аломатгузории қитъаҳои баҳсии сарҳади
давлатӣ изҳори назар кард.
Тавре 24.kg хабар медиҳад,
Тошиев ба натиҷаҳои сафараш
ба Тоҷикистон каме рӯшанӣ андохта, иброз доштааст, ки айни
замон баррасии масъалаҳо дар
гуфтушунидҳо хуб ҷараён дорад.
“Барои ҳаллу фасли масъалаҳо талош варзида истодаем.
Агар пештар инро карда наметавонистему ҳар кас ба фикри худаш истодагарӣ мекард,
ҳозир забон ёфта истодаем. Ба
гузаштҳо омодаем. Мо пешниҳод карда истодаем, ки шумо
ин қитъаи заминро гиред, мо
инашро",- хабар додааст Тошиев.
Раиси КДАМ Қирғизистон
илова намудааст, ки ояндаи наздик як ҳайати сершумори Тоҷикистон ба Бишкек меояд.
“Баъд ба мувофиқасозӣ оғоз
намуда, созишнома имзо мекунем. Сипас ба Жогорку Кенеш
(парлумон) пешниҳод ва баррасӣ мекунем, вакилон санадро
тасдиқ карда, сарони кишварҳо
ба имзо мерасонанд. Мушкили
ҳар ду кишвар ҳал мешавад”,хулоса кардааст Тошиев.
Бино ба маълумоти КДАМ
ҶТ, 14-уми ноябр дар шаҳри
Душанбе таҳти роҳбарии Саймумин Ятимов, раиси КДАМ
Тоҷикистон ва Қамчибек Тошиев, муовини сарвазир - ра-

иси КДАМ Қирғизистон ҷаласаи навбатӣ оид ба муайянкунӣ
ва аломатгузории сарҳади давлатии ду кишвар баргузор гардид. Аз рӯи натиҷаҳои он санади дахлдор ба имзо расид. Дар
бораи ҷузъиёти ҷаласа хабар
дастрас набуд.

УМЕДВОРИИ
ҶАББОРОВ

Тоҷикистону Қирғизистон
бештар аз сӣ сол боз наметавонанд бахше аз қаламрави худро
таъйину нишонагузорӣ кунанд.
Аз тақрибан ҳазор километр
сарҳад тақрибан чаҳорсад километри он номуайян аст.
Дар оғоз сокинони ду тарафи
марз бо якдигар баҳси лафзиву
сангпартоӣ мекарданд, аммо
дар соли 2021 ва 2022 задухӯрди
маргбор сурат гирифт. Дар ин
ду даргирӣ аз ду ҷониб садҳо кас
кушта шуданд.
Содир Ҷабборов (Жапаров),

раисҷумҳури Қирғизистон ахиран ваъда дод, ки тарҳи созишнома дар бораи марзи Тоҷикистону Қирғизистон то соли
нав омода ва ба парлумони ин
кишвар пешниҳод мешавад.
“Худо хоҳад, масъалаи марз
бо Тоҷикистонро ҳал мекунем.
Агар монеа набошад, то соли
нав тамом мекунем. Мо бояд бо
чаҳор кишваре, ки бо онҳо ҳамсарҳадем, дар ҳамфикрӣ ва дӯстӣ
зиндагӣ кунем. Ягон шаҳрванд
ва сарбоз набояд кушта шавад.
Пеш аз ҳама, мо бояд дар ин бора андеша кунем”,- изҳор дошт ӯ
дар парлумони кишвараш.
Вале оё ба ҳарфҳои Содир
Ҷабборов бовар карда мешавад?
Зеро бори чандум аст, ки ҷониби Қирғизистон аз сулҳ мегӯяду
ба ҷанг омодагӣ мебинад. Умед
аст, ки ҳамсояи мо ин навбат ба
ваъдааш вафо кунад...
О. СОҲИБЗОДА

БӮРЁКӮБОН

Сохтмони хонаҳои сӯхташуда ба анҷом расид
Сохтмони хонаҳое, ки
дар натиҷаи муноқишаи
марзии миёни Тоҷикистону Қирғизистон зарар дида буданд, ба охир расида, рӯзҳои наздик мавриди
баҳрабардории сокинони
зарардида қарор мегиранд.
Дар ин бора ба pressa.tj аз
мақомоти вилояти Суғд хабар доданд.
Бунёди ин хонаҳо, ки дар
пайи муноқишаи марзии
14-16-уми сентябр сӯхтаву
хароб шуда буданд, ду моҳ
идома ёфт. Қарор аст, ки аз
24-уми ноябр то 1-уми декабр сокинон ба хонаҳои нав
дароянд.
Дар умум, дар муноқишаи
ахир 98 хона дар деҳаҳои
Чоркуҳ, Лаккон, Чилгазӣ,
Кулканд, Зумрад, Сурх,
Ворухи шаҳри Исфара ва
деҳаҳои Овчиқалача ва Хистеварзи ноҳияи Бобоҷон

Ғафуров хароб шудаанд. Ин
манзилҳо пурра аз ҷониби
ҳукумат сохта шуданд.
Бо супориши президент
комиссияи давлатие, ки
таъсис гардид, ба ҳар оилаи
зарардида масолеҳи бинокорӣ ва озуқаворӣ дастрас
намуд.
Аз ҷумла, 22-юми сентябр
ба вилояти Суғд корвони кумакҳо барои сокинони осебдидаи даргириҳои марзӣ бо
Қирғизистон ирсол карда
шуд. 45 мошини боркаш ба
минтақаи осебдида маводи
ғизоӣ, сӯзишворӣ ва масолеҳи сохтмонӣ расониданд.
Минҷумла, 500 тонна семент, 220 метри мукааб тахта, 5000 дона шифер, 1500
метри мураббаъ фанер ва
тахта, 5 тонна мех, 500 метри мураббаъ шиша, 250
тонна ангишт, 60 тонна орд,
10 тонна равған, 15 тонна биринҷ, 25 тонна қанд.

БАЧАИ УГАЙ
Ё ҳоли зори
нашрияҳои мањаллӣ

Росташро гўям, аз ањволи
нашрияњои вилояти Суѓд огањ
нестам, вале њоли зори рўзномањои шањру навоњии вилояти
Хатлонро равшан дидаам.
Ба истиснои ноњияи Балљувон, дигар ягон шањру навоњии
ин вилояти овозадор соњиби
идорањои худї нестанд. Боќимондааш иљоранишину паси
дари дигар муассисаю идорањои соњиббиноянд. Ба болои ин, танњо як ё ду редаксия
соњиби мошини хизматиянд.
Аз њама аламовараш он
аст, ки маќомоти њокимияти
давлатии шањру навоњї чун
муассис ба нашрияњои мањаллї чун бачаи угай муносибат
карда, онњоро њатто аз рўйхати
обунаи маљбурї берун кардаанд.
Бармегардем сари рўзномањои мањаллї. Чи тавре гуфтем, раисони шањру навоњї
ба нашрияњояшон ѓамхорї
надоранд. Онро чун яроќи
ислоњи нуќсонњо, проблемањо, арзи мардум, тарѓиби
таљрибаи пешќадам истифода намебаранд ё то њол ба
умќи фањмиши ин нуктаи
муњим сарфањм нарафтаанд.
Ман сахт дар тааљҷубу њайрат
меафтодам, агар раиси шањру
ноњияе гӯяд, ки «ман аз вазъи
кори редаксияи рўзномаи
фарз кардем «Истиќлол» хабар гирифтам ва ё дар маљлиси
љамъбасти нимсолаю солонаашон иштирок кардам». Аз ин
љост, ки обунаи солонаи аксарияти рўзномањои мањаллї аз
800-у 1000 нусха боло нест. Боз
ёфт мешаванд раисоне, ки дар
рўзномањояшон сензура љорї
кардаанд. «Маќолаи танќидї
чоп накунед!!! Њаљвия, ришханд, танз, киноя нанависед.
Ин ободонию пешравињоро
намебинед? Онњоро нависед».
Њол он ки, ягон пешравї, тарақќиёт, ободонї нест, њатто
ягон обекти љашнӣ надорад.
Аз ин рў, ба Њукумати марказї, вакилони бењавсалаи
Маљлиси намояндагон пешнињод мекардем, ки барои 10
соли минбаъда оид ба рушду
нумуъ, мустањкам кардани
базаи моддї-теникии рўзномањои шањриву ноњиявї
Барнома, Консепсия, ќонуни махсусе тањияву ќабул намоянд.

НИГОҲИ ДИГАР
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АЊМАД МАСЪУД ДАР РУСИЯ

Аз вохӯрӣ бо мақомдорони рус то мулоқот бо раҳбари Толибон
Телевизиони “Ому” бо такя
ба манбаъҳои наздик ба Аҳмад Масъуд - раҳбари Ҷабҳаи
муқовимати миллии Афғонистон хабар додааст, ки ӯ рӯзи
сешанбеи ҳафтаи гузашта барои гуфтугӯ бо мансабдорони
Русия ба он кишвар рафтааст.

МУЛОҚОТ БО ФАРЗАНДИ
МУЛЛО УМАР

Манбаъҳои расмии Русия
то ба ҳол дар ин робита хабаре
нашр накардаанд. Манобеи
мухталиф хабар медиҳанд,
ки Аҳмади Масъуд - раҳбари
Ҷабҳаи муқовимати миллии
Афғонистон ахиран дар шаҳри
Маскав бо роҳбарони баландпояи ҳаракати тундрави Толибон, ки аз моҳи августи соли
2021 қудратро дар Афғонистон
ба дасти худ гирифтаанд, мулоқот кардааст.
Ҷабҳаи муқовимати миллӣ
то кунун ин хабарҳоро расман
тасдиқ ё рад накардааст, вале агар онҳо воқеият дошта
бошанд, пас ин нахустин
музокироти рӯ ба рӯи Аҳмади Масъуд бо раҳбарони
баландпояи Толибон баъди
гузоришҳои қаблан нашршуда дар бораи музокироти
бенатиҷаи ӯву Исмоилхон бо
Амирхони Муттакӣ - вазири

корҳои хориҷии Толибон дар
Эрон хоҳад буд.
“Сангар” хабар дод, ки
Аҳмади Масъуд дар Русия бо
ҳайате таҳти раҳбарии Мулло
Яъқуб - вазири дифоъи Толибон вохӯрӣ анҷом додааст.
Мулло Яъқуб фарзанди Мулло Умар - асосгузори ҳаракати Толибон аст. “Сангар”
меафзояд, ки дар меҳвари музокираҳо дар Русия “ояндаи
Афғонистон ва чигунагии як
ҷӯромад” дар ин масъала қарор доштааст.

ҶАБҲА БО ТОЛИБОН
СУЛҲ МЕКУНАД?

Шореҳ ва журналисти рус
Андрей Серенко дар каналаш
дар “Телеграмм” аз қавли се
манбаи алоҳидаи афғон хабар
дод, ки бино ба сарусадоҳои ба
дасташон расида, дар Маскав бо
миёнаравии Русия музокироти
байни ҳайатҳои Толибон ва Ҷабҳаи муқовимати миллӣ ба хотири гӯё таҳияи матни созишномаи сулҳи байни Толибон ва ин
ҷабҳа ҷараён дорад ва гӯё ҳайати
муқовиматро худи Аҳмади Ма-

съуд раҳбарӣ мекунаду дар раъси
ҳайати Толибон, ба гуфтаи яке
аз ҳамсуҳбатони Серенко, як нафари монанд ба сардори идораи
ҷосусии Толибон Абдулвосиқ
дида шудааст.
Гуруҳи Толибон, ки аз моҳи
августи соли гузашта ба ин тараф қудратро дар Афғонистон ба
даст дорад, то кунун дар робита
ба хабарҳо оид ба сафари Аҳмад
Масъуд ба Русия вокунише нишон надодааст.
Хабарҳо дар мавриди сафари
Аҳмад Масъуд ба Русия дар ҳоле нашр мешаванд, ки чанд рӯз
пеш Русия мизбони як нишаст
дар бораи Афғонистон бо ҳузури намояндагони кишварҳои
Осиёи Марказӣ, Русия, Чин,
Эрон, Покистон ва Ҳинд буд.
Дар нишаст намояндагони Толибон даъват нашуда буданд.
Иштироккунандаҳо бар ташкили "ҳукумати фарогир" дар
Афғонистон таъкид карданд.
Аз сӯи дигар, Русия то кунун робитаҳояшро бо Толибон
нигоҳ дошта, аз пуштибонии
Ҷабҳаи муқовимат ҳарфе назадааст. Дар даврони ҳукумати аввали Толибон дар солҳои
1996-2001 Русия аз Аҳмадшоҳ
Масъуд - падари Аҳмад Масъуд дар муқовимат алайҳи ин
гуруҳи тундгаро пуштибонӣ
мекард.
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БАЙДЕН ГЮЛЕНРО
ПИНЊОН
КАРДААСТ?

Раҷаб Тайиб Эрдуғон - раисҷумҳури Туркия Ҷо Байден - президенти Амрикоро
муттаҳам кард, ки раҳбари
созмони мамнӯи FETÖ, воизи исломӣ Фатҳулло Гуленро дар Пенсилвания пинҳон
кардааст.
Мақомоти Туркия созмони воизи Гулен дар Амрикоро, ки онҳо
FETÖ (ташкилоти террористии
фетуллоҳӣ) меноманд, дар даст
доштан дар кӯшиши табаддулоти
давлатӣ дар моҳи июли соли 2016
муттаҳам мекунанд.
Дар Туркия он замон пас аз
шӯриш беш аз 80 000 нафар боздошт шуданд, тақрибан 150 000
хизматчии давлатӣ, аз ҷумла низомиён аз кор ронда ё боздошта
шуданд.
Худи Гулен, ки дар ИМА умр
ба сар мебарад, кӯшиши табаддулотро маҳкум кард ва иттиҳомотро
рад намуд.
Исми Фатҳулло Гулен, ки ҳоло 81 сол дорад, дар поёни солҳои
1960, вақте намозҳои ҷумъаро дар
масҷиди бузургтарини шаҳри Измир раҳбарӣ мекард, дар маркази
таваҷҷуҳ қарор гирифт.
Ӯ соли 1999, баъди он ки мақомоти вақти Туркия ба кӯшиши ба
ҳам задани низоми дунявии давлат
дар ин кишвар айбдораш карданд,
ба Амрико рафт ва 23 сол боз дар
шаҳри Сайлосбурги аёлати Пенсилвания зиндагӣ мекунад.

дар маркази забономӯзии Шоҳ Сеҷонги ДДЗТ ба номи Сотим Улуғзода
12-уми ноябри соли 2022 дар толори
варзишӣ ва толори фарҳангии Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон
ба номи Сотим Улуғзода Фестивали
фарҳанги Куриё гузаронида шуд.
Дар Фестивали фарҳанги Куриё Сафири Ҷумҳурии Куриёи Ҷанубӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Квон Донгсок ва
ректори Донишкадаи давлатии забонҳои
Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода, доктори илмҳои филологӣ, профессор Жило
Гулназарзода, муовинони ректор Каримов
А., Қаюмов А., раиси Ҷамъияти куриёиҳо
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Чанг
Ҷэёнг ва дигар меҳмонон иштирок намуданд.
Ҳамзамон, мулоқоти ректори Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи
Сотим Улуғзода, доктори илмҳои филологӣ,
профессор Жило Гулназарзода бо сафири
Ҷумҳурии Куриёи Ҷанубӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҷаноби Квон Донгсок доир
гардид.
Ректор Жило Гулназарзода дар бораи
фаъолияти гуногунҷабҳаи донишкада, хусусан, ширкати донишҷӯёну забономӯзон
дар озмунҳои ҷумҳуриявию ҷаҳонӣ ва оид
ба таҳсилу фаъолияти хатмкардагони донишкада дар муассисаҳои олии Ҷумҳурии
Куриё сухан гуфт.
Дар идома ҷонибҳо масъалаҳои ҳамкории
минбаъда, татбиқи созишномаҳои байни донишкада бо донишгоҳҳои Ҷумҳурии Куриёи Ҷанубӣ ва ба имзо расонидани санадҳои
нави дуҷониба миёни донишкада бо муас-

сисаҳои олии Куриёи Ҷанубиро мавриди
баррасӣ қарор доданд.
Сафир Квон Донгсок аз ҳамкории судманди донишкада бо муассисаҳои олии
Ҷумҳурии Куриёи Ҷанубӣ ва сафорат изҳори
хушнудӣ намуда, аз ҷумла, изҳор дошт, ки
барои тавсеаи равобити судманди дуҷониба
ва ҷиҳати боз ҳам беҳтар омӯхтани забони
куриёӣ талош ва мусоидат хоҳад кард.
Фестивали фарҳанги Куриё ба муносибати 30-солагии барқароршавии муносибатҳои дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва Ҷумҳурии Куриёи Ҷанубӣ бо барномаҳои
зерин гузаронида шуд:
1. Ташкили гӯшаҳои фарҳангӣ дар толори варзишии донишкада, аз қабили гӯшаи
хӯрокҳои миллии куриёӣ, гӯшаи бозиҳои миллии
куриёӣ, гӯшаи сохтани ашёҳои сунъии куриёӣ,
Photo-Zone ва гӯшаи Face Painting.
2. Гузаронидани барномаи асосии фарҳангӣ
дар толори фарҳангии донишкада, ки аз намоиши рақсҳои миллии Пучечум ва Согочум,
саҳначаи куриёӣ, сурудҳои куриёӣ, рақси К-поп
ва намоиши мӯди куриёӣ иборат буд.
Пас аз фарҷоми барномаи фарҳангӣ сафири Ҷумҳурии Куриёи Ҷанубӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Квон Донгсок бо шароити
таҳсили донишҷӯён дар бинои нави маъмурӣ ва таълимии Донишкадаи давлатии
забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода, ки 27-уми сентябри соли 2022 аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода
шуд, аз наздик шинос гардид.

Ирфон НУРМУҲАММАДЗОДА
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НОЗИ МОКИЁН ВА ЌАЊРИ ХУРӮС

Дар миёна
ТУХМ
ҳайрон аст

Чанде боз дар муомилаҳои
Мокиёну Хурӯс мушкил афтодааст. Мокиён аз ҳад зиёд нозук, Хурӯс аз ӯ ҳам нозуктару
дар ғазаб.
Ман, ки ҳар субҳ аз овози
“ъу-ъу-ъу-ъу”-и хурӯсамон бедор мешудам, ин саҳар дар хоб
мондам. Дери дер хестам. Аммо
хурӯсу мокиён ҳам дар хоб монда будаанд. Вақте ба назди катаки онҳо наздик шудам, шоҳиди
муҳовараашон гардидам...
МОКИЁН: Қут-қут-қут, худо
гирад қувваву миёнатро, Хурӯс!
Чӣ шуд, ки мисли пеш дигар қабл
аз субҳдам фарёд намезанӣ?
ХУРӮС: Қут-қут, бева, бисёр
воҳима накун. Шармам меояд аз
нозоият. Аз афташ, ҳоло ҳам бедор нашудаӣ ва ё хумории хобӣ.
Ба атроф назар кун. Ҳама ба ҳоли
ман механданд. Фикр мекунанд,
ки гунаҳгори ба 2 сомониву 50
дирам расидани тухми хонагӣ
манам.
МОКИЁН: Иии, вай, вай, о,
ту гунаҳгор набошӣ, кӣ гунаҳгор
аст!? Ё ба умеди кишоварзон шуда мегардӣ? Онҳо дигар кор надоранд, ки саҳарҳо омада маро аз
хоб бедор мекунанд? Охир, балот
задаст, ки субҳи саҳар маро аз хоб
бедор кунӣ, то аз пайи пушт пур
кардан шавам?!
ХУРӮС: Бева, ту мондиву
ҳамон кишоварзон! Кай дарк
мекунӣ, ки дигар онҳо ҳам дар
илоҷи кор бечора шудаанд? Ҳозир замони дигар. Дар бораи худи
ҳамин тухм гап занем, ҳоло истеъмолаш аз бозори истеҳсолӣ чанд
қадам пеш гузаштааст. Тухм бизнес шудагӣ. Шояд имрӯзҳо Вазорати кишоварзӣ ҳам ду даст пеши
бар, розӣ бошад, ки ин самтро ба
тобеияти Вазорати рушди иқтисод ва савдо вогузоранд.
МОКИЁН: Ҳммм, бо ин пешниҳодат бозори истеъмолиро боз
ҳам равнақ доданиӣ чӣ? Коре
мекунӣ, ки маҳсулоти воридотӣ
аз пештара бештар ворид гардаду фаъолияти бе ин ҳам чигили
“Тоҷикстандарт” ва Хадамоти
зиддиинҳисорӣ бе тору пуду берабт шавад?
ХУРӮС: Хайр, ба фикри ту,
боз чӣ кор кардан лозим?
МОКИЁН: Беҳтар нест, ки дар
ин самт ягон ниҳоди дигар таъсис
дода шавад? Масалан, Вазорати
парандапарвариву чорводорӣ?...

ВОКУНИШ-622

АЗ ИСТЕЊСОЛИ БАРЗИЁД
ТО МИЁНАРАВЊО
Посухи Вазорати кишоварзӣ дар
ростои болоравии нархи тухм

ХУРӮС: Чӣ кори мешуданӣ аз
дасти чунин вазорат меояд? Вазорати кишоварзӣ аз уҳдаи таъмини
мо бо дон набаромада истодаасту
вазорати навташкил сарашро ба
кадом дар мезанад?
МОКИЁН: Ягон мушкил
нест. Вазорати нав бо корхонаҳои
омодасоии хӯроки парандаву
чорво шартнома мебандаду шояд
баъди ин бори гарони Вазорати
кишоварзӣ андаке сабук шавад.
Корхонаҳои хӯроки парандаву чорво бошанд, бо хоҷагиҳои
деҳқонӣ ва Вазорати кишоварзӣ
шартнома мебанданд барои истеҳсоли алафу донагӣ. Як паҳлуи
бори вазнин аз дӯши Вазорати
кишоварзӣ ки афтод, сабук ва

PRESSA.TJ
Тухм бизнес шудагӣ.
Шояд имрӯзҳо Вазорати кишоварзӣ ҳам ду
даст пеши бар, розӣ
бошад, ки ин самтро
ба тобеияти Вазорати
рушди иқтисод ва
савдо вогузоранд.
танҳо ба кишоварзӣ машғул мешавад. Баъд, мебинӣ, ки ман ҳам
аз азоби алиму кӯфти роҳ халос
шуда, пушт пур кардан мегирам.
Охир, худат шоҳидӣ, дар як деҳаи
калон ба ғайр аз бобои Сафарбек
ягон кас гандум кишт накардааст. То ду километр масофаро тай
карда, ба замини ӯ рафта меоям,
ки кафи панҷаҳоям торс-торс
мекафад. Ҳамон дони хӯрдагият
ҳам ошӣ намекунад. Худат медонӣ ку, соҳибамон Салимбой
бо зану бачу качаш қуттии гандумгирияшонро фақат бӯй мекашанд. Бовар дорам, дар ин чанд
соли охир, ки ба умеди як бачаи
муҳоҷирашон даст дар киса мегарданд, қуттияшон бӯйи гандум
ҳам намекунад. Ҳамин себи пӯсидаву пӯсти картошка ва дилаи
каду ба дилам зад. Дидан замон,
ҳатто начашида, шикамам дард
мекунад. Бо ин ҳол, интизорӣ,
ки ҳар рӯз тухм орам?
ХУРӮС: Қут-қут, оҳиста, боз
эътирозат ба гӯши соҳиб нарасад,
ки пагоҳ ба бозор бурда мефурӯшад ё мекушад! Туро мефурӯшаду

аз доду войу миннатат халос мешавад. Ман ду рӯз пеш суҳбати
ӯро бо ҳамсараш шунидам. Ҳавас
мехӯрд, ки USAID дар 12 ноҳияи вилояти Хатлон ба хонаводаҳо
барои таъмини амнияти озуқаворӣ ва устуворӣ ба оқибатҳои
болоравии нархи ғизо мурғҳои
ройгон тақсим кардааст. Тавассути ин иқдом аллакай 14 хонавода
дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ
дар маҷмуъ 280 мурғ (20 адад
барои 1 хонавода) гирифтаанд.
Ба ҳисоби миёна, ҳар як хоҷагӣ
дар як рӯз 16 дона тухм гирифта,
оилаҳои худро бо хӯроки серғизо
таъмин карда ва даромади худро
низ боло мебурдаанд. Ба фикрам,
барои Салимбой ин иқдом чораи
алтернативӣ шудагист...
МОКИЁН: Қут-қут-қут, Салимбойат хестаст, ки хоб аст. Як
ману туро бо дон таъмин карда
наметавонаду аз уҳдаи нигоҳубини 20 мурғи USAID мебарояд!
Ин як. Дигар ин ки, медонам ҳамон мурғҳои ниммурдаву тоҷҳояшон каҷи тақдимшударо. Як бор
санҷида бароянд, инкубаторӣ
будани ҳамааш маълум мешавад.
Мурғҳои инкубаторӣ барои мардум тухме мекунанд, ки хӯрда,
ҳузур бинанд? Хуб зӯр зананд,
мисли ҳамин тухмҳои бенуре бор
меоранд, ки имрӯзҳо нархи як
донааш ба 1 сомониву 80 дирам
расидааст. Агар мисли ман картошкаву сабзиву себ хӯранд, шояд
ҳамааш тухмҳое оранд, ки мардум
“тухми хурӯс” мегӯянд. Аммо ҳамин тухмҳои хурдакак ҳам қиммат
шудаанд - 1 сомониву 50 дирам!
Барои ҳамин, баҳонаҳои зукоми
мурғ ва сабабҳои куштану қир сохтани онҳоро аз сар дур намуда,
пайи шикамашонро сер кардан
шудан лозим. Мегӯянд ку, “шиками сер, қуввати кор”. Агар шиками ман сер шавад, чун пештара,
бе нозу нуз ҳар рӯз тухм меораму
нарх поин меравад. Ту сер шавӣ,
аз қаҳрат мефароӣ, “қут-қут”-ро
мепартоиву мисли пеш фарёд мезанӣ. Чӣ хел буд садоят? Як бор
фарёд зан ку!
ХУРӮС: Ъу-ъу-ъу-ъу! Ъу-ъуъу-ъу...
Садои гӯшхароши занги соат
бедорам кард. Донистам, ки то
ин вақт хоб будаам. Аз хоби дидаи
печида ҳайрон шудам. Чӣ таъбир
дошта бошад он?

Фазлиддин АСОЗОДА

Вазорати кишоварзии
Ҷумҳурии Тоҷикистон мақолаи
“Нархи тухм боло меравад, аммо масъулин ба замин менигаранд!”-ро, ки дар ҳафтаномаи
“Тоҷикиситон” аз 03.11.2022
нашр шудааст, мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор дод.
Бояд тазаккур дод, ки аз рӯи
маълумоти Корхонаи воҳиди
давлатии “Саноати парандапарварии Тоҷикистон”-и Вазорати кишоварзӣ ба ҳолати
1-уми ноябри соли 2022 дар
ҷумҳурӣ 215 адад корхонаҳои
парандапарварӣ мавҷуд аст,
ки аз онҳо 102 адад дар самти
истеҳсоли тухм, 99 адад истеҳсоли гӯшт, 8 адад истеҳсоли
гӯшту тухм ва 6 адад истеҳсоли
тухми инкубатсионӣ ва чӯҷаи
якрӯза фаъолият доранд.
Айни замон корхонаҳои
парандапарварӣ бевосита дар
тобеияти Вазорати кишоварзӣ
қарор надошта, танҳо КВД “Саноати парандапарварии Тоҷикистон”-и вазорат бо ин корхонаҳо шартномаи ҳамкорӣ дорад.
Тибқи маълумоти оморӣ ба
ҳолати 1-уми ноябри соли 2022
дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ 995,8 млн дона
тухм истеҳсол карда шудааст,
ки нисбати ҳамин давраи соли
гузашта 162,2 млн дона (19,5%)
зиёд мебошад.
Истеҳсоли гӯшти паранда
бошад, дар ин давра дар ҳамаи
шаклҳои хоҷагидорӣ ба 38,7
ҳазор тонна расонида шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта дар маҷмуъ
4 ҳазор тонна ё 11,8 фоиз зиёд
гардидааст.
Мавриди зикр аст, ки дар
семоҳаи якуми соли ҷорӣ бо
назардошти зиёд гардидани
истеҳсоли тухм ва паст будани
нархи фурӯши он дар асоси муроҷиати чандинкаратаи корхонаҳои парандапарварӣ ҷиҳати
дастгирии онҳо барои содироти тухм ба хориҷи кишвар
розигӣ дода шуд. Мутобиқи
маълумоти Кумитаи бехатарии озуқавории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон то
1-уми июли соли ҷорӣ ба хориҷи кишвар 943 тонна (16,0
млн дона) тухм содирот карда
шуда, айни замон бо мақсади
таъмини бозорҳои дохилии
ҷумҳурӣ ба хориҷи кишвар содироти тухм дида намешавад.
Айни замон нархи фурӯши
яклухти тухм дар корхонаҳои
парандапарварии вилояти Хат-

лон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи
ҷумҳурӣ, аз ҷумла корхонаи
парандапарварии “Мурғи Саман”-и шаҳри Кӯлоб, “Мурғи
Порсиён”-и Леваканд, “Мурғи
Хуросон”-и Хуросон, “Мурғи
Ҳамадон”-и Ҳамадонӣ,
“Паҷрӯд”-и Панҷ, “Мурғи
Ҳилол”-и Файзобод, Ҳисор
аз 1,15 то 1,20 сомонӣ ва дар
корхонаҳои парандапарварии
вилояти Суғд, аз он “Парандапарвар-2017”, “Чӯҷаи Заррин”,
“Парандапарварии Хуҷанд” ва
“Ваҳидов А”-и ноҳияи Б. Ғафуров, “Амири Хуҷандӣ”-и Ҷаббор Расулов, “Парандапарварии
Мастчоҳ” ва “Афранг”-и Мастчоҳ, “Ҳоҷи Рауф”-и Деваштич
ва “Симурғ”-и Истаравшан аз
1,10 то 1,20 сомониро ташкил
медиҳад.
Бояд зикр кард, ки баланд
гардидани нархи молу маҳсулот, аз ҷумла тухм дар бозорҳои
ҷумҳурӣ аз зиёд шудани хароҷоти истеҳсолӣ вобастагии
зич дорад. Барои таъминоти
корхонаҳои парандапарварӣ
ашёи хом, аз ҷумла гандум,
кунҷораи лӯбиё, орди гӯшту
устухон, иловаҳои минералӣ
ва дигар маводҳо барои истеҳсоли хӯроки омехта, дорувориҳои пешгирикунандаи зидди
бемориҳои сироятӣ аз хориҷи
кишвар ворид гардида, арзиши
хӯроки паранда (ба истиснои
ҳамлу нақл) нисбат ба ҳамин
давраи соли гузашта аз 2 то 20
фоиз боло рафтааст, ки ба арзиши аслии тухм таъсири худро
расонида истодааст.
Таҳлилҳо нишон медиҳанд,
ки савдои тухми паранда дар
бозорҳои шаҳри Душанбе бинобар сабаби аз шаҳру ноҳияҳои гуногун дастрас шудан
ба арзиши нархи фурӯши он
таъсир мерасонад. Тавре аз
натиҷаи мушоҳидаҳо бармеояд, бо назардошти аз якчанд
даст гузаштан (миёнаравҳо) то
нуқтаҳои фурӯш нархи 1 дона
тухм 40-45 фоиз афзоиш меёбад.
Дар баробари ин, Вазорати кишоварзӣ дар ҳамкорӣ бо
мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатӣ ва соҳибкорон ҷиҳати афзун намудани истеҳсоли
тухму гӯшти паранда баҳри
фаровонии бозори истеъмолӣ
тамоми тадбирҳои судмандро
андешида истодааст.

М. Б. МИРЗОЗОДА,
муовини якуми вазири
кишоварзии ҶТ

ХОНАНДА
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СИЛОЊИ ШАЙТОНӢ

Дурӯғнависӣ чӣ тавр Шӯравиро барҳам зад?

Баҳисобгириро дар “Луғати
русӣ-тоҷикӣ” (Москва, с. 1985)
ба русӣ статистика гуфтаанд.
Маънои статистика беҳаракатист, яъне ҳолати фалаҷ. Ин
маъно дар таркиби статистика низ боқӣ монда, ба фалаҷи
фикрии ҷомеа сабабгори асосӣ будааст.
Оморро болшевикҳо дар
тарғиботи худ ба дурӯғ он қадар
олуданд, ки баъди сӣ соли истиқлол ҷумҳуриҳои пасошӯравӣ
наметавонанд тоза кунанд. Масалан бигирем, чаро баъзе таърихшиносони Ӯзбекистон ҳатто
дар китобҳои дарсӣ аз мавҷудияти халқи тоҷик дар ин сарзамин сухан кардан намехоҳанд?
Зеро онҳо низ ба як винтики
мошини дурӯғ табдил ёфтаанд.
То соли 1917 ба ғайри қаламрави Бухоро ин марз тобеи
Россияи подшоҳӣ буд. Дар ин
марз то ин сана се бор барӯйхатгирии аҳолӣ гузаронида шуда,
натиҷаҳои он нашр шудаанд, аз
ҷониби донишмандони рус дар
корҳои илмӣ истифода гардидаанд. Яке аз чунин олимон - И. И.
Зарубин соли 1920 дар Ленинград китоберо бо унвони “Население Самаркандской области”
нашр кардааст. Дар маълумоти

саршумории соли 1916 миқдори
тоҷикон дар шаҳри Самарқанд
59 ҳазору 901 кас, ӯзбекҳо 819
кас, яҳудиҳои таҳҷоӣ, яъне
тоҷикзабон 11 ҳазору 578 кас,
форсҳо (он вақт шиаҳои форсизабонро чунин меномиданд)
515 нафар, афғонҳо 186 кас, эрониҳо (ки аксар туркизабонанд)
5 ҳазору 807 нафар, русҳо 13,5
ҳазор кас гуфта шудааст.
Баъд ин донишманд навиштааст, ки дар маълумотҳои
барӯйхатгирии аҳолии замони
шӯравӣ дурӯғнависӣ он қадар аз
ҳад гузашт, ки рӯирост миқдори тоҷикони Самарқандро панҷ
ҳазор маротиба кам карда нашр
намудаанд.
Магар дар статистика имрӯз
дурӯғнависӣ барҳам хӯрдааст?
Бигирем, соҳаи статистикаи бемории диабети қандро.
Барои табобату пешгирии он
давлат аз рӯи маълумоти оморӣ
маблағ ҷудо мекунад. Миқдори
беморон даҳ фоизи аҳолӣ, аммо
донишмандон мегӯянд, ки қариб чил фоизи одамони дучори
ин беморӣ ба духтур муроҷиат
накардаанд ва агар ташхиси
дурустро роҳандозӣ кунанд, 50
фоиз аст!
Дурӯғнависӣ оқибат сохти
шӯравиро дучори ҳалокат кард!
Акнун як латифа:
Худо ба биҳишт даромада,
мебинад, ки шайтон дар сояи
дарахте хуррок кашида хобидааст.
- Ҳой шайтони лаъин! Магар
ман туро ба замин бадарға накарда будам?,- мегӯяд Худо.
- Он ҷо он қадар дурӯғнависӣ
авҷ гирифт, ки ба будани ман
ҳоҷат намонд,- гуфтааст шайтон.
Адаш ИСТАД,
шаҳри Самарқанд

ЯК ПЕШНИЊОД
БА ДИРЕКТОРИ
ТЕАТРИ БОХТАР
Майдони назди театри
овозадори шаҳри Бохтар ба
номи Ато Муҳаммадҷонов
макони сайругашти сокинони шаҳр ва баргузории
ҷашнвораҳову ҷамъомадҳои
шаҳриву вилоятӣ аст.

Ҳар гоҳ, ки ба ин майдон
меоям, як камбудии ҷиддиро
мебинам. То ҳол дар ин майдон барои нишастан курсӣ ё
харак сохта нашудааст. Онҳое,
ки ба тамошои намоишҳои
театр меоянд ё каме дар ин
майдон сайругашт кардан
мехоҳанд, ҷойи нишастан
намеёбанд.
Солҳо директори ин театр
ҳунарманди номвар Аловиддин Абдуллоев буданд. Ҳоло
шогирди эшон - ҷавони болаёқат Отахон Саидов ин вазифаи масъулро ба дӯш дорад.
Пешниҳод мекунам, ки ин
камбудии кӯчакро бартараф
кунад ва дар атрофи майдон
курсиҳои замонавӣ бисозад...
Асадуллои САЪДУЛЛО,
шаҳри Бохтар

Муҳтарам Абдуқодири
Абдуқаҳҳор, муроҷиати шуморо ба ҷавонони миллат аз
ҳафтаномаи “Тоҷикистон”
№45 (1504) аз 9.11. 2022
хондам.

Ҳам Масҷиду ҳам Қиблаву
ҳам Каъба баҳонаст,
Диққат бикунӣ, нури Худо
дар дили хонаст.

Даврон АМИНӢ

«ЧЕРЕЗ»

Тамоюле, ки ба обрӯйи
миллати тоҷик
латма мезанад

Афсӯс, ки "через" ба обрӯи
миллати тоҷик латма мезанад.
Ва ин то ҷое нигаронкунанда
мебошад. Баъзе манфиатдорон
сафсата хонда, беморхонаҳои
давлатиро интиқод менамуданд, ки оқибат боиси зуд-зуд
рафтани табибон ба хориҷ шуду
марказҳои тиббии шахсӣ пайдо
шуданд. Ва бо ҳар роҳ бозори
ин марказҳои тиббии шахсӣ
шуҳрат пайдо намуд.
Инак, банда чаҳор соат мешавад, ки дар дари як беморхонаи шахсӣ дар навбат истодааму ҳеҷ намешавад, ки табиби
муҳтарамро бинем. Аз рӯи коғаз
4 нафар сабти ном кардаанду 3
нафари дигар мисли мо бори
аввал имрӯз нав омадаанд. Аммо ин чаҳор нафар надаромада,
анқариб 20 нафар даромад, бо
роҳи ҳамон "через". Одамони бо
банда буда ҳама аз навоҳии дур
ва ҳамин "через"-ро намефаҳманду лом нагуфта, истодаанд...
Акнун ин марказҳои тиббии
хусусӣ ягон табиби нав аз хориҷ
наовардаанд, ба ҷуз бемористони Ибни Сино, ки ман дар он ҷо
нестам, балки ҳамин табибони
дар дармонгоҳҳои давлатӣ кор
мекарда бо навбат омада ин ҷо
кор мекунанд.
Пас чаро ин табибон ҳамин
таҷрибаву донишашонро дар

беморхонаҳои давлатӣ ба кор
намебаранд?
Магар ҳамин худ хиёнат нест?
Бигзарем, банда зидди тоҷирон ва соҳибкорон нестам, бигзор сафашон афзун шавад, лек
масъалаи тандурустӣ бояд пурра
давлатӣ бошад.
Ҳамин ду-се зансуратони
коррупсионер, ки ба табибон
"через" мекунанд, бояд барои
садсолаҳо ба зиндон нишинанд.
Табибоне, ки дар муассисаҳои тиббии давлатӣ кор
карда, боз дар баробари он бо
марказҳои тиббии шахсӣ ҳамкорӣ менамоянд, бигзор барои
ҳамешагӣ аз фаъолияти тиббӣ
дар марказҳои давлатӣ маҳрум
карда шаванд.
Суол пайдо мешавад, ки чаро
дар беморхонаи давлатӣ пушти
утоқи ин табибон мардум навбат намеистанду дар марказҳои
хусусӣ пушти дарашон одамҳо
қатор?
Ҳамон табиб, ҳамон тавсия ва
ҳамон табобат...
Вале боз ҳам маркетинг кори
худашро кардааст...
Ман мефаҳмам, ки барои
инро навиштан касе раҳмат намегӯяд ва шояд қисме нороҳат
шаванд, вале қарзи виҷдонии
хешро иҷро намудам.
Муҳаммад САИДОВ

Ё чаро бадгумону бетараф шудаем?

СИПОС БА
АБДУЌОДИРИ
АБДУЌАЊЊОР

Дар Масҷиду дар Каъба ба
думболи чӣ ҳастӣ?
Аввал ту бубин, қалби
касеро нашикастӣ?
Ин гуна чаро дар пайи
исботи Худоем?
Ҳамсояи мо гушнаву мо
сер бихобем?
Дар хилъати мо розу муаммои
Худо чист?
Инсон худаш оинаи як Каъба
магар нест?

www.pressa.tj

МАСТ Ё БЕМОР

ВАРЗИШГОЊ БА ЉОЙИ ЊАЉ

Ҳамсояам мехост, ки 12
нафарро бо нархи 384 000
сомонӣ аз ҳисоби худаш ба
Ҳаҷи умра барад. Чанд рӯз
бо ӯ баҳс кардам ва ӯро аз
нияташ гардонидам. Инак,
ӯ тасмим гирифт, ки дар
маҳалла як майдони варзишии замонавӣ бунёд кунад.
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То имрӯз аз шинохтатарин
намояндагони дин чунин маслиҳат, дархост, даъват ва муроҷиати муносибро нашунидаву нахонда будам. Онро ин
ҷо намеорам. Боварӣ дорам,
ки ҳаводорони “Тоҷикистон”
онро хондаанд. Обрӯманд ва
сарбаланд бошед, рафиқи
муҳтарам ва донишманд Абдуқодири Абдуқаҳҳор! Қаламатон бурро бод!
Қ. МАҶНУНОВ,
ноҳияи Ш. Шоҳин

Аз кӯчаи 8-уми март убур
мекардам. Марди тақрибан
75-сола дар замин хобида, бо
овози гиряолуд кумак мехост,
вале касе ба ӯ нигоҳ намекард.
Даҳҳо нафар аз канораш гузашта, ӯро маст гумон карда, ё
умуман диққат намедоданд, ё бо
нафрат менигаристанд.
Чун ҳолати мардро дидам, бо
кумаки волонтёри гуруҳи хайриявии “Дунёи умед” Муҳаббат Раҳимбердиева ва духтурони
хайрхоҳ Фаррух Абдуллоев ва
Ҳасанбой Калонов ба ӯ кумаки аввалини тиббӣ расонидем.

Маълум гардид, ки марди куҳансол аз баланд шудани фишори
хун дар канори роҳ афтодааст.
Фишори ӯ 200/100 шудааст.
Худо медонад, агар кӯшиши
шахсони номбурда намебуд, чӣ
ҳодиса рух медод!
Мо куҷо меравем? Куҷо шуд
раҳми инсонӣ? Куҷо шуд якдигарфаҳмӣ ва дасти кумак дароз
кардан ба ҳамдигар? Ҳамаи мо
рӯзе ба ин ҳол расиданамон
мумкин. Бинобар ин, кадом
ҳолате набошад (маст ё бемор),
бояд ба ҳамдигар кумак кунем...
Умед ХИДИРОВ

МУШКИЛОТ
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БА ТАВАҶҶУҲИ РАИСИ “БАРҚИ ТОҶИК” МУҲАММАДУМАР АСОЗОДА

ЛИМИТИ БАРЌ

Ба доди мардуми бечора кӣ мерасад?
Чанд рӯз қабл дугонаам маро ба туйи арӯсиаш ба шаҳри
Панҷакент хабар кард. Сардии
ҳаворо нигоҳ накарда, ба роҳ
баромадам, зеро “элак баҳона, дидор ғанимат” гуфтагӣ
барин, ба баҳонаи тӯй шаҳри
Панҷакентро тамошо ва мақбараи устод Рӯдакиву Мазори
Шарифро зиёрат кардан хостам, вале афсӯс...
Роҳи тӯлонии ағбаро дар ин
рӯзҳои сарду пурбарф бо азоб
мегузаштем. Ҳар замон занги
телефони ҳамраҳам садо медоду соҳибхона ба куҷо расиданамонро пурсон мешуд. Вақте
аз деҳаи Рукнобод мегузаштем,
аллакай торик шуда буд. Билохира, ба деҳаи Кулолии ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ расидем.
Дурии роҳ хеле кӯфтаамон
карда буд. Соҳибхона моро
пешвоз гирифту ҳар замон ба
ҳамроҳонаш гӯшрас мекард:
“Зуд меҳмонҳоро ҷой кунед,
ки барқ хомӯш мешавад. Хӯрокро биёред, ки то светмурӣ 20
дақиқаи дигар монд...”.
- Ҳоло зимистон надаромада, чаро барқ хомӯш мешавад?,- пурсидам аз соҳибхона.
- Э напурс, ҳамагӣ ду соат
барқ дорему халос,- гуфт ӯ бо
хуни ҷигар.
Ман ин ҳолати ӯро дарк мекунам, зеро дар бебарқӣ тӯй
кардан хеле душвор аст.
Воқеан, вақти хӯрокхӯрӣ барқ
хомӯш шуд. Ману ҳамроҳони
душанбегӣ чароғи телефонҳоямонро равшан кардем.
- Чароғи телефонатонро ку-

шед, заряди телефонатон тамом шавад, чӣ кор мекунед?,гуфт нафаре, ки шамъҳоро
равшан мекард.
Бебарқӣ ҳам монеи меҳмоннавозии мардуми деҳот нашуд.
Дар равшании шамъҳо хӯрок
хӯрда, суҳбат оростем. Баъдан,
моро ба хонаи хоб роҳнамоӣ
карданд. Соҳибхонаи бечора
ҳар лаҳза ҳезуму ангишт оварда, бухориро метафсонд.
Ҳамин лаҳза писарбачае аз
утоқи дигар берун омаду ба
модараш гуфт:
- Оча, шамъ сӯхта тамом
шуд. Шамъи нав гирон кунед,
дарсҳоямро ҳоло пурра тайёр
накардаам...
- Номат чист?,- пурсидам
аз он писарак, ки тақрибан
10-сола буд.
- Номам Дилшод.
- Аз набудани барқ азоб мекашед-а?,- боз савол додам.

- Ҳа. Дар як шабонарӯз 2 соат барқ медиҳанду халос. Ман
чи хел дарсҳоямро тайёр мекунам, охир пагоҳ дарс, муаллима боз ҷанг мекунад...
Пас аз лаҳзае ба ҳавои тоза баромада, азоби занҳои
деҳотро бештар дидам. Бечораҳо дар равшании оташдон
дар деги калоне об монда, дар
торикӣ табақу косаи маъракаро мешустанд.
Ростӣ, аз он ки ба тӯй омадам, шармам омад. Хаёл мекардам, ки дар ин бебарқӣ ин
ҳама мардумро дар азоб монондам.
Мушкили бебарқӣ дар дигар деҳаҳои Панҷакент, ки
меҳмон шудем, мардумро дар
азоб мондааст. Барои мисол,
вақте дар деҳаи Марғедар будам, бо як нафар муаллимаи
забони русӣ ҳамсуҳбат шудам.
- Бечора мардуми мо пур-

тоқат ҳастанд. Дар хона ку як
бало мекунем, вале як маротиба ба мактаб омада аҳволи
кӯдаконро бинед, ки дар ин
сардии ҳаво чӣ ҳол доранд...
Зани дигар, ки Дилангез
ном дорад, суҳбати муаллимаро идома дод:
- 4 фарзанди хурдсол дорам. Шавҳарам дар муҳоҷирати меҳнатӣ. Бебарқӣ моро
хеле нороҳат мекунад. Пули
шавҳари бечораам ба харидани
ангишту ҳезум сарф мешавад.
Ҳозир ангишт ҳам қиммат шуд.
Вале ба доди мо кӣ мерасад?
Воқеан, ба доди ин мардуми
бечора кӣ мерасад?
Шояд роҳбарияти “Барқи
тоҷик” мушкили набудани
барқро дар саросари кишвар
шарҳ медиҳад?
Уғулой ҚУТБИДДИНЗОДА,
“Тоҷикистон”

НИМ ШӮХИВУ НИМ ҶИДДӢ

«БАРЌИ ТОЉИК»

Ширкате, ки Вазорати маориф ва илмро ноком кард
- Ман ширкати нав мекушоям. Ширкате, ки тамоми
манотиқи Тоҷикистонро бо
технологияи муосир таъмин
мекунад. Тамоми таҷҳизоте,
ки мавриди истифода қарор
мегиранд, комилан нав хоҳанд
буд. Дар ин ширкат ҳама чиз
рақамӣ карда мешавад ва тамоми амалиётҳо бо компютер
анҷом меёбанд,- гуфтам ба
Фазлиддин Асозода.
Фазлиддин нақли маро бодиққат гўш карда, гуфт:
- Нақшаҳои бисёр олӣ,
устод, вале истед, ки шумо дар
ташкили ширкат ва татбиқи
барномаи худ аз “Барқи тоҷик”
ягон кафолат гирифтед ё не?
- Чаро ман аз “Барқи тоҷик”
бояд кафолат гирам?,- ҳайрон
шуда пурсидам.
Гуфт:

- Агар кафолати “Барқи
тоҷик”-ро нагиред, шумо низ
чун Вазорати маориф ва илм
ноком хоҳед шуд.
- “Барқи тоҷик” Вазорати маориф ва илмро чӣ гуна ноком
кард?,- пурсидам бо ҳайрат.
- Вазорати маориф ва илм
ҳам мехост тамоми муассисаҳои таълимиро бо компютер таъмин намояд, онҳоро
ба Интернет пайваст кунад ва
кулли хонандагонро ба омўзиши компютер фаро гирад, вале
натавонист, чунки аз “Барқи
тоҷик” кафолат нагирифта буд.
- Чӣ хел вазорат муваффақ
нашуд? То он ҷое аз маълумоти расмӣ медонем, 2 барномаи
5-солаи компютерикунонии
мактабҳои шаҳру деҳот то 6570 фоиз иҷро шуд. Магар ин
муваффақият нест?

- Дар барномаи компютерикунонӣ вазорат то андозае
муваффақ шуд, вале ҳеҷ яке аз
он компютерҳоро кор фармуда натавонист. Медонед барои
чӣ?,- гуфт бо кунҷковӣ.
- Барои чӣ?,- боз пурсидам,
чизеро нафаҳмида.
- Барои он ки барои татбиқи
он кафолати “Барқи тоҷик”-ро
нагирифта буд. Акнун “Барқи
тоҷик”, мисле ки қасд гирифта
бошад, саҳар вақти оғози дарсҳо барқро хомўш мекунад.
Бегоҳ, вақте дарсҳо ба итмом
мерасанд, барқ медиҳад. Ку
муаллим бе барқ компютери
мактабро гиронад...,- гуфт бо
афсўс.
Сари бемўямро хорида-хорида, гуфтам:
- Ман нав фаҳмидам, ки сабаби ин ҳама нокомии вазорат

ва бесаводии хонандагон маҳз
“Барқи тоҷик” будааст.
- Бале, агар “Барқи тоҷик”
нахоҳад, ҳеҷ кас дар мактабҳо
кор бо компютерро на дар як
сол ва на дар 11 сол омўхта
наметавонад. На танҳо намеомўзад, балки аз аввали моҳи
октябр то моҳи апрел ҳатто
компютерро гирон карда наметавонад.
- Ин тавр бошад, ман ҳам
аввал бояд кафолати “Барқи
тоҷик”-ро гираму баъд ба кор
шуруъ намоям, то мисли Вазорати маориф ва илм ноком
нашавам,- гуфта, муваққатан,
то ба итмом расидани барқкушиҳо, аз кушодани ширкати
нав даст кашидам.
Холиқи МУҲАММАДНАЗАР

ДАР РУСИЯ
ЗАБОНИ
ТОЉИКӢ
МЕОМӮЗАНД
- Фарзандони тоҷикони муқими Тотористон ба
омӯзиши алифбои забони
тоҷикӣ шуруъ карданд,хабар медиҳад Шӯрои
ҷамъиятии назди Ҳукумати ҶТ.
Нахустин дарси забони
тоҷикӣ дар Хонаи дӯстии
халқҳо бо ибтикори Ҷамъияти тоҷикони Тотористон
доир гардидааст.
Хонандагони мактаби якшанбегӣ фарзандони тоҷикони муқим ва муҳоҷирони
шаҳри Қазон мебошанд, ки
аксари онҳо дар мактабҳои
миёнаи русӣ дар синфҳои
ибтидоӣ таҳсил мекунанд.
Дар доираи ин дарс ба хонандагон дар бораи Тоҷикистон, рамзҳои давлатӣ
ва алифбои забони тоҷикӣ
маълумот пешниҳод мешавад.

Акнун фарзандони тоҷикони муқим ва муҳоҷирони шаҳри Қазон имкон доранд, ки рӯзҳои якшанбе
соати 16:00 дар Хонаи дӯстии халқҳо забони тоҷикӣ
омӯзанд.

БОЗ ЯК ТОЉИКИ
ЌУРБОНӢ ДАР
УКРАИНА
Аз зери харобаҳои
шаҳри Мариуполи Украина, ки аз ҷониби неруҳои
Русия ғасб шудааст, ҷасади як шаҳрванди Тоҷикистонро ёфтаанд.
Пайвандонаш мегӯянд,
ки Шамсиддин Ҷалилови 42-сола дар Мариупол
мезист, аммо баъди даромадани неруҳои Русия ба
шаҳр дигар тамос надошт.
Бародари ӯ Ҳомид Ҷалилов барои овардани ҷасад
ба Марипуол рафтааст.
Маълум нест, ки ин мард
дар натиҷаи ҳамлаи неруҳои Русия кушта шудааст
ва ё ҳангоми хароб шудани
биное, ки дар он мезист.
Мариупол аз 20-уми
майи имсол аз ҷониби Русия тасарруф шуд.
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						 ЌАЗОЌИСТОН:

ИНТИХОБОТ БО ИМКОНИЯТЊОИ БАРОБАР

Комиссияи марказии интихоботи Қазоқистон натиҷаҳои
интихоботро эълон кард, ки
тибқи он Қосим-Жомарт Токаев бо 81,31 дарсади овозҳо
Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон интихоб гардид.

ЭЪЛОНИ НАТИҶАҲО

Комиссияи марказии интихоботи Қазоқистон (КМИ) чунин
натиҷаҳои интихоботи президентиро эълон кард:
Қосим-Жомарт Токаев 81,31% (6 456 392 нафар);
Жигули Дайрабаев 3,42 % (271 641 нафар);

ду одилона бошад. Ин нукта рӯзи 15-уми ноябр зимни брифинги муштараки Вазорати корҳои
хориҷӣ ва Комиссияи марказии
интихоботи Қазоқистон барои
намояндагони корпусҳои дипломатии хориҷӣ зикр гардид.
Иттилоъ дода шуд, ки дар интихобот иштироки 641 нозири
байналмилалӣ дар назар дошта
шуда, аз ин шумора 532 нозир
аз 10 ташкилоти байналмилалӣ
ва 109 нозир аз 35 давлати ҷаҳон
мебошанд. Ҳамзамон, намояндагони воситаҳои ахбори омма
аз 38 давлати ҷаҳон баҳри инъикоси раванди интихобот даъват
шудаанд.

монда шудаанд. То ҳол на аз
ҷониби мо ва на аз тарафи нозирони халқӣ, ки бо онҳо суҳбат
доштем, ягон тақаллубкорӣ мушоҳида нашудааст ва умедворем, ки интихобот то охир дар
фазои ором мегузарад”.
Дар навбати худ, ҳамоҳангсози АБ
ИДМ Дилрабо
Мансурӣ зикр
намуд: “Имрӯз
назорат аз
субҳ оғоз шуд.
Ҳамаи мо шоҳиди
ифтитоҳи ҳавзаҳои интитии Остона ва вилояти Оқмола
кор карда, қабл аз кушодани
қуттиҳои интихоботӣ дар муҳр
задани қуттиҳои раъй ҳузур доштанд",- гуфт Чжан Мин.

Каракат Абден 2,60% (206 206 нафар);
Мейрам Кажикен 2,53% (200 907 нафар);

НАЗАРИ НОЗИРОН

Нурлан Ауесбаев 2,22 % (176 116 нафар);
Салтанат Турсинбекова 2,12% (168 731 нафар);
Сутуни «Муқобили ҳама» 5,8% (460 484 нафар).
- Иҷозат диҳед натиҷаҳои интихоботи президенти мамлакатро эълон намоям. Мутобиқи
рӯйхатҳои муайяншудаи интихобкунандагон, шумораи умумии шаҳрвандони Қазоқистон
11 953 465 нафарро ташкил дод.
8 346 000 ё 69,44 фоиз бюллетен
гирифтаанд. Дар рӯзи овоздиҳӣ
раванди интихоботро беш аз 11
ҳазор нафар шахсони боэътимоди номзадҳо ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон,
641 нафар аз давлатҳои хориҷӣ
ва созмонҳои байналмилалӣ,
15,5 ҳазор нафар аз ҳизбҳои
сиёсӣ ва беш аз 30 ҳазор нафар
аз иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ мушоҳида намуданд,- хабар дод
раиси КМИ Қазоқистон Нурлан Абдиров зимни нишасти
матбуотӣ.
Раиси Комиссияи марказии
интихоботи Қазоқистон Н. Абдиров гуфт, ки маросими савгандёдкунии Қосим-Жомарт
Токаев барои муҳлати дувуми
президентӣ рӯзи 26-уми ноябр
сурат мегирад.

ХОҲИШИ ИНТИХОБОТИ
ОДИЛОНА
Масъулини маъракаи интихоботӣ бар ин назаранд, ки
раванди пешбарии номзадҳо ба
мақоми президенти Қазоқистон
дақиқ ва шаффоф сурат гирифтааст. Ҳама номзадҳо бояд имзои дастикам 1 дарсади интихобкунандагони сабтиномшуда дар
Қазоқистон, тақрибан 118 000
нафарро ба даст оранд. Албатта,
муҳим он аст, ки интихобот озо-

НОЗИРИИ АССАМБЛЕЯИ
БАЙНИПАРЛУМОНИИ ИДМ

Гуруҳи нозирони байналмилалӣ аз Ассамблеяи байнипарлумонии Иттиҳоди Давлатҳои
Мустақил ҷараёни раъйдиҳӣ
дар Қазоқистон ва ҳамчунин
дар қитъаҳои интихоботии
хориҷиро, ки дар 13 кишвари
ҷаҳон фаъолият доштанд, назорат намуданд.
Ҳамоҳангсози гуруҳ - муовини раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ,
Дабири кулли Шӯрои АБ ИДМ
Дмитрий Кобитский ва намояндаи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон Бахтовар Сафарзода дар қароргоҳи Ассамблеяи байнипарлумонии ИДМ
аз ҳавзаи интихоботии №111,
воқеъ дар Китобхонаи миллии
академии пойтахти Қазоқистон
дидан карданд. Онҳо дар маросими ифтитоҳи участкаи интихоботӣ, муҳр задани қуттиҳои
интихоботӣ ва оғози овоздиҳӣ
ҳузур доштанд.
Д а б и ри кулли
Шӯрои АБ
ИДМ Дмитрий Кобитский гуфт, ки
“дар ҳавзаҳои
интихоботӣ мо
дидем, ки корҳои
омодагӣ сифатнок ба роҳ

хоботӣ шудем. Қисме аз гуруҳи
кории мо дар самтҳои мухталиф
фаъолият доштанд. Бархе дар
Остона қарор гирифтанд, қисме
аз гуруҳ рафти овоздиҳиро дар
минтақаҳои кишвари Қазоқистон назорат карданд. Барои мо
шароит муҳайё буд, то бо фаъолияти ҳавзаҳои интихоботӣ шинос шавем ва бубинем, ки овоздиҳӣ чӣ гуна ҷараён дорад. Бо
дигар нозирон робита доштем ва
шоҳиди руҳияи хуби шаҳрвандони овоздиҳанда гардидем. Асосан, гуруҳи мо бо даъвати вазири
корҳои хориҷии Қазоқистон ба
Остона омад. Вазифаи гуруҳи
мо - ҳамчун Гуруҳи нозирон аз
Ассамблеяи байнипарлумонии
ИДМ аз мониторинги омодагӣ
ва гузаронидани интихоботи ғайринавбатии президенти Ҷумҳурии Қазоқистон иборат буд. Ба
ҳайати гуруҳамон 67 нозири байналмилалӣ ворид гардиданд, ки
миёни онҳо сенаторҳо, вакилон,
намояндагони мақомоти олии
қонунгузории Ассамблеяи байнипарлумонии ИДМ, коршиносони
Институти байналмилалии мониторинги рушди демократия, парламентаризм ва риояи ҳуқуқҳои
интихобкунанда, шаҳрвандон,
давлатҳои иштирокчии Ассамблеяи байнипарлумонии ИДМ
буданд. Дар Остона дар асоси
стандартҳои байналмилалии назорат мо бо намояндагони ҳарду
палатаи парлумони Қирғизистон,
Комиссияи марказии интихобо-

ти Қазоқистон, Вазорати корҳои
хориҷии Қазоқистон, инчунин
бо номзадҳо ва намояндагони
штабҳои номзадҳо ба президентӣ
вохӯриҳо анҷом додем”.

НАҚШИ НАЗАРРАСИ
НОЗИРИИ СҲШ
Бояд гуфт, ки нақши нозирии Созмони ҳамкориҳои Шанхай (СҲШ) низ дар интихобот
назаррас буд. “Интихобкунандагон дар интихоботи президентии Қазоқистон фаъолнокии
баланд нишон доданд ва овоздиҳӣ хуб гузашт”,- гуфт Дабири кулли СҲШ Чжан Мин дар
брифинги рӯзи 21-уми ноябр.
"Дар ҳамаи ҳавзаҳои интихоботӣ тамоми шароит барои
овоздиҳӣ ва мушоҳидаҳо фароҳам оварда шуда буд. Бояд
гуфт, ки ҳам барои шаҳрвандони оддӣ ва ҳам барои афроди
дорои қобилиятҳои маҳдуд шароит фароҳам оварда шуда буд.
Барои мушоҳида монеае вуҷуд
надошт",- афзуд ӯ.
Ба гуфтаи Чжан Мин, “дар
рӯзи интихобот ҳеҷ шикоят ё
эроде набуд”. Вай ҳамчунин
гуфт, ки ҳайати СҲШ даъвати
нозиронро ҳамчун хоҳиши Қазоқистон барои баргузории интихоботи ошкоро ва демократӣ
баҳо медиҳад.
"Дар маҷмуъ, 18 нозири СҲШ
вориди Қазоқистон шуданд.
Онҳо дар 22 ҳавзаи интихобо-

Зимнан, нозирон низ шаҳодат доданд, ки тамоми расмиёти зарурӣ пурра иҷро шуда,
овоздиҳӣ сари вақт анҷом ёфтааст. Нозирони кишварҳои
хориҷӣ баргузории интихоботи пеш аз муҳлати президенти
Ҷумҳурии Қазоқистонро хуб
арзёбӣ карданд.
- Мо хеле хушҳолем, ки имрӯз
ба ҳайси нозир дар интихоботи
Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон иштирок мекунем. Мо ба
чанд ҳавзаи интихоботӣ рафтем
ва гуфтан мумкин аст, ки ҳама
кор ба таври беҳтарин ташкил
карда шудааст. Ин интихобот
барои Қазоқистон аҳамияти
бузург дорад. Мо дидем, ки
шумораи зиёди интихобкунандагон дар интихобот иштирок
доштанд. Ин нишон медиҳад,
ки то чӣ андоза пуштибонии
қавии овоздиҳандагон аз равандҳои ҷорӣ дар Қазоқистон вуҷуд
дорад,- изҳор дошт ноиби раиси
Сабор (парламент)-и Хорватия
Даворко Видович дар як нишасти матбуотӣ.
Раиси кумитаи иқтисодии
Сейми Литва Казис Старкявичюс бошад, ба ислоҳот дар
Қазоқистон баҳои баланд дод.
Ба гуфтаи ӯ, нозирон дар ҷараёни овоздиҳӣ ягон қонуншиканиро сабт накардаанд.
Умуман, нозирон чунин назар доранд, ки интихобот дар
доираи қонун баргузор шуда,
ба ҳамаи номзадҳо ба мақоми
президентӣ имкониятҳои баробар дода шудааст.

Эраҷ ҚУРБОНОВ,
Душанбе - Остона - Душанбе
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ОМӮЗГОРЕ, КИ ТАКСИРОН ШУД

аз муносибати нозирон то бархӯрди мизоҷон

ки ман худам бори зиндагиро
пеш мебарам. Аз ҷое даромад
набошад. Онҳо аз ҳаёти оилавии ман огоҳ нестанд, чизе
хоҳанд, мегӯянд ва аз роҳ мезананд. Лекин фахр мекунам,
ки дар кишвари мо ҳастанд
заноне, ки кори мардонаро
интихоб карда, баробари мардон кор мекунанд”.

Раъно Бобомуродова аз
рӯйи ихтисос омӯзгори фанни
забони русӣ аст, вале феълан
таксӣ меронад. Чаро ӯ касби
муаллимиро тарк карда, рӯ
ба мусофиркашонӣ овард?
Сарнавишти ӯро мутолиа намоед...

ОМӮЗГОР БУДАН
МУШКИЛ АСТ!

Раъно Бобомуродова
риштаи омӯзгори забон ва адабиёти руси Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи
Садриддин Айниро хатм кардааст. Чанд муддат дар мактабҳои №12 ва №60-и пойтахт ба
омӯзгорӣ машғул шуда, баъдан, тарки ин пеша менамояд.
Ӯ мегӯяд, ки “имрӯз дар мактаб
кор кардан бисёр мушкил аст.
Кӯдакону хонандагони имрӯза
бисёр шӯх ҳастанд, дарс намехонанд. Ба ҳамин хотир, тарки
ин пеша кардам”.
Ӯ аз он нигаронӣ мекунад,
ки волидони имрӯза масъулиятшинос нестанд, ба тарбия
фарзанд машғул намешаванд:
“Боре хонандаеро барои рафтори нодурусташ сарзаниш
кардам. Баъдан падараш занг
зада, маро “насиҳат” кард. Боз
мегӯяд, ки “писари маро тарбия кунед”. Мебахшед, волидони азиз, кӯдак тарбияро аз
оила мегирад. Мактаб ҳамон
тарбияро такмил дода, таълим
медиҳад. Омӯзгор пурра ба тарбия машғул шавад, таълимро
кӣ медиҳад?”.
Раъно Бобомуродова сабабҳои асосии тарки пешаи омӯзгорӣ карданашро дар коҳиш
ёфтани қадру қимати омӯзго-

АЗ ТАРБИЯИ ШӮРАВӢ ТО
НАСЛИ ЗАМОНИ НАВ

рон, волидони бемасъулият,
ки фарзадони худро пурра ба
дӯши омӯзгору мактаб вогузор
мекунанд ва дар шӯх будани
хонандагони имрӯза медонад.

ҳар саҳар пеш аз ба кор баромаданашон ба онҳо муомилаи
хуб доштан бо муштариён ва
риоя намудани қоидаҳои роҳу

БАҲСЕ, КИ РАЪНОРО
РОНАНДА КАРД
Раъно Бобомуродова чӣ
хел ба ронандагӣ рӯ оваданашро чунин қисса кард:
“Агар маоши мард ба рӯзгори
оила нарасад, зан ҳам кӯшиш
мекунад, ки коре ёбад ва ба
марди хона кумак кунад. 15
сол қабл бо шавҳарам баҳс
кардем. Ҳамон баҳс боис шуд,
ки ман рафта ҳуҷҷатҳоямро
ба курси ронандагӣ супорам.
Чанде баъд соҳиби мошин ҳам
шудем”.
Қаҳрамони мо аз роҳбарони ширкатҳое, ки дар онҳо
кор кардааст, ситоиш кард. Ба
қавли ӯ роҳбарони ширкатҳо

ВИДЕОИ МАТЛАБИ
МАЗКУРРО ДАР
ЮТУБКАНАЛИ
PRESSA.TJ ТАМОШО
КУНЕД.
бехатариро таъкид менамоянд.
“Як сол пеш дар “Фейсбук”
эълони ширкати “Олуча-таксӣ”-ро дидам, ки занонро ба
кор қабул мекунанд. Чун ду
сол бекор будам ва оилаамро
худам таъмин мекунам, барои ҳамин ба ширкат рафтам.
Ман худам шавқ доштам ба

ин кор. Онҳо маро ба кор қабул карданд. Мошини худам
арзон буд. Онро фурӯхтаму аз
ширкат як мошин гирифтам.
Ҳашт моҳ кор кардаму бо сабабҳои оилавӣ мошинро ба
дигар кас додам. Ҳоло бошад,
дар ширкати “Як-таксӣ” кор
мекунам ва мошинеро, ки бо
он кор мекунам, бо дастгирии
хешовандон харидам”,- мегӯяд қаҳрамони мо.

МУНОСИБАТИ НОЗИРОН
ВА МУСОФИРОН

Раъно Бобомуродова аз
муомилаи хуби нозирони
роҳ гуфт, вале дар давоми суҳбат тасдиқ кард, ки ҳастанд
нафароне, ки мегӯянд таксиронӣ кори зан нест: “Баъзеҳо ба мошин мешинанду
мегӯянд, ки “зан чиву таксиронияш чӣ. Ин кори занона
нест”. Онҳо зиндагии маро
намедонанд. Аз куҷо донанд,

Раъно Бобомуродова аз
замони шӯравӣ ёд карда, мегӯяд, ки “мо тарбиятдидаи
замони шӯравӣ ҳастем. Мо
кӯдак будем, ҳама якҷо ҷамъ
шуда, бозӣ мекардем. Як рӯз
дар хонаи мо, рӯзи дигар дар
хонаи дигаре ҷамъ шуда, дарс
тайёр мекардему китоб мехондем. Ҳоло чӣ? Ҳама дар
даст телефон. Ҳатто роҳро
нигоҳ намекунанд. Баъзеяшон ба мошин мешинанд,
ҳатто салом намедиҳанд. Ман
худам салом медиҳам. Баъзе
калонсолон низ чунин шудаанд, хушашон нест, ки салом
диҳанд”.
Ӯ нигарон аст, ки мардуми
мо аз фарҳанги шарқиёна дур
шудаанд, китоб намехонанд.
Қаҳрамони мо ба синни 50
қадам мемонад. Шавҳар ва
писари ягонаашон вафот кардаанду ҳоло бо духтару наберааш якҷоя зиндагӣ мекунанд. Ӯ
писаронро ба эҳтироми падару
модар даъват карда, хоҳони он
аст, ки насли имрӯзаи мо хонда
босавод шаванд ва бо меҳнати
ҳалол зиндагӣ кунанд.
Идибеки САИД
“Тоҷикистон”

ЊОЉАТХОНА
монеаи бузурги рушди сайёҳӣ дар Тоҷикистон

Г УЛЧЕ ҲРА АЗ ША ҲРИ
ХУҶАНД БО СЕ К ӮД АКИ
ХУРДСОЛ БА ДУШАНБЕ
БАРОИ ТАШХИС ОМА Д ААСТ. ДУРИИ РОҲ, САРДИИ
ҲАВО ВА СЕ КӮДАКАШ НЕ,
БАЛКИ НАБУДАНИ ҲОҶАТХОНА ДАР РОҲ ВА ШАҲРИ
ДУШАНБЕ БА Ӯ ДУШВОРӢ
ПЕШ ОВАРД...

САЙЁҲОН ЧАРО
НОРОҲАТ МЕШАВАНД?

Гулчеҳра мегӯяд, ки дар фосилаи роҳи Хуҷанд - Душанбе,
ба талабот ҷавобгӯ набошанд
ҳам, чандин ҳоҷатхона мавҷуд
аст, вале дар Варзобу Душанбе
бо се кӯдак азоб кашидааст.
Мисли Гулчеҳра садҳо нафар
мусофирон дар саросари Тоҷи-

кистон аз набудани ҳоҷатхона
азият мекашанд. Коршиносони
масоили сайёҳӣ мегӯянд, ки яке
аз мушкилоти асосии рушд накардани сайёҳӣ дар Тоҷикистон
ҳоҷатхона аст.
“Тоҷикистон кишвари сайёҳист. Манотиқи гуногуни
кишвари мо барои сайёҳон ҷолиб аст. Вале вақте аз Душанбе
берун мешавед, аввалин чизе,
ки набуданаш сайёҳонро нороҳат мекунад, ҳоҷатхона аст.
Барои сайёҳоне, ки аз Аврупо
меоянд, ҳоҷатхона бисёр муҳим
аст. Онҳо дар ин масъала ҳассос ҳастанд. Борҳо шудааст, ки
дар Искандаркӯл, Ҳафткӯл ва
ё Дарвозу Мурғоб сайёҳон аз
набудани ҳоҷатхона ба ширкатҳои сайёҳӣ ва роҳбаладон
мушкилӣ эҷод кардаанд”,- мегӯяд Мансур, роҳбалади яке аз

ширкатҳои сайёҳӣ.
Воқеан, ин мушкилӣ солҳост,
ки дар ВАО бардошта мешавад,
вале ҳалли худро намеёбад. Чанде пеш мақомоти кишвар эълон
карда буданд, ки дар роҳҳои асосӣ дар ҳар 50 км як ҳоҷатхона
бунёд хоҳад шуд...

КАМБУДИИ
БОҒҲОИ
ПОЙТАХТ

Набудани ҳоҷатхона дар
боғҳои фарҳангии пойтахт низ
сокинонро нигарон кардааст.
Дар боғҳои пойтахт, аз ҷумла
боғи Садриддин Айнӣ, Боғи
Ирами пойтахт як ҳоҷатхонаи
ба талабот ҷавобгӯ нест.
Набудани ҳоҷатхона дар аксари шаҳрҳои калони кишвар
мушоҳида мешавад.
Ҳамин аст, ки дар чанд
нуқтаи шаҳри Душанбе ҳоҷат-

хонаҳои пулакӣ фаъолият мекунанд, ки аксари онҳо ба талабот ҷавобгӯ ҳам нестанд. Дар
Тоҷикистон одатан ҳоҷатхона
дар ҷойҳои серодам аст. Ҳоло
дар шаҳри Душанбе ҳамагӣ 44
ҳоҷатхона мавҷуд аст, ки барои
шаҳре қариб бо 1 миллион аҳолӣ
ва меҳмонон ин хеле кам аст.

МУШКИЛИ ГЛОБАЛӢ!

21-уми ноябр дар ҷаҳон Рӯзи байналмилалии ҳоҷатхона
аст. Зеро набудани ҳоҷатхона
натанҳо мушкили Тоҷикистон,
балки мушкили ҷаҳонӣ ҳам
ҳаст. Тибқи иттилои мавҷуда,
ҳар сол аз набудани ҳоҷатхона
дар ҷаҳон 3,6 миллиард нафар,
аз ҷумла 900 миллион нафар хонандаи мактаб азият мекашанд.
У. ҚУТБИДДИНЗОДА
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Аҳтам Назаров:

МО БА БОЗӢ БО РУСИЯ ОМОДА БУДЕМ!
Рӯзи 17-уми ноябр дар
пойтахти ҷумҳурӣ бозии дӯстона миёни дастаҳои мунтахаби Русия ва Тоҷикистон
баргузор шуд. Ин дидор аввалин бозии Русия ва Тоҷикистон дар таърих буд. Бо
вуҷуди кушода нашудани ҳисоб, коршиносон бар ин назаранд, ки тими Тоҷикистон аз
бозӣ бо як рақиби пурқувват
таҷрибаи хуб гирифт.
Футболбозони тоҷик низ
аз натиҷаи бозӣ бо мунтахаби
Русия шодии хешро пинҳон
накарданд.
Капитани тими миллии футболи Тоҷикистон, бозигари
дастаи "Истиқлол"-и Душанбе
Аҳтам Назаров натиҷаи бозии
дӯстонаро чунин шарҳ дод: "Русия як дастаи хеле хуб дорад,
мо медонистем, ки бо кӣ бозӣ
мекунем ва омода будем. Бозии
хуберо анҷом додем".
Ба гуфтаи ӯ, “ҳар даста мехост пирӯз шавад, аммо дӯстӣ
пирӯз шуд ва мо аз ин шодем”.
"Мо аз бозӣ хуш будем.
Ташаккур ба федератсияҳои

Намоди миллат
Агар зи Кова ҳамон пешдоманаш кам шуд,
Ба осмони Ватан сар кашиду парчам шуд.
Ҳамон дирафш, ки худ хунбаҳои инсон буд,
Замони нобуди Заҳҳоку душморон буд.
кишварҳои мо, ки ба ин бозии
дӯстона мувофиқат карданд",афзуд Назаров.
Ба гуфтаи ӯ, тоҷикон дар
сурати даъват шудан ба бозӣ дар Русия хурсанд хоҳанд
шуд.
Қаблан бархе аз коршиносон тахмин мезаданд, ки дар
ин бозӣ ҳатман тими Русия
пирӯз хоҳад шуд. Вале бозии
футболбозони тоҷик ҳамаро

дар ҳайрат гузошт.
Бинобар ин, бархе аз шореҳони рус ҳадс заданд, ки шояд футболбозони рус бинобар
сифати ғайриоддии майдони
футбол натавонистанд ғалаба
кунанд. Вале Акбар Назаров
ин иддаоро рад карда, мегӯяд,
ки дар Тоҷикистон беҳтарин
сифати майдони футбол маҳз
дар Варзишгоҳи марказии
пойтахт аст.

СОМОНАЊОИ МАМНУЪ ДАР ТОЉИКИСТОН

Бисёр вақт мешунавем, ки
ворид шудан ба ин ё он сомонаи интернетӣ манъ буда,
тамошо ва паҳн кардани маводи онҳо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ оварда мерасонад. Ин
сомонаҳо кадомҳо ҳастанд?
ЗУЛОЛИДДИН,
шаҳри Панҷакент
- Аз соли 2016 ба Кодекси
ҷиноятии Тоҷикистон мафҳуми “сафедкунии оммавии
ифротгароӣ (экстремизм) ва
терроризм, аз ҷумла тавассути Интернет” ворид гардид,
ки лайк гузоштан ба ин гуна
матлабҳо бисёр вақт ба сафедкунии оммавии ифротгароӣ
ва таблиғи афкори он баробар
дониста мешавад.
Мувофиқи моддаи 179 (3)-и
Кодекси ҷиноятӣ, барои чунин
амалҳо ба муҳлати аз 10 то 15
сол ҷазои маҳрумият аз озодӣ
пешбинӣ шудааст.
Рӯйхати созмону ҳаракатҳои фаъолияташон манъ-

шуда дар Тоҷикистонро ба
шумо пешниҳод мекунем, ки
лайк гузоштан ва ҳамовозӣ
кардан ба матолибашон манъ
шудааст.
1. «Ал-Қоида» - созмони
террористӣ ва ифротгаро эътирофшуда - (қарори Суди Олии
Тоҷикистон аз 30-юми марти
соли 2006).
2. «Ҳаракати исломии “Туркистони Шарқӣ” - (қарори
Суди Олии Тоҷикистон аз 30юми марти соли 2006).
3. «Ҳизби исломии Туркистон” (собиқ “Ҳаракати исломии Ӯзбекистон”) - (қарори
Суди Олии Тоҷикистон аз 30юми марти соли 2006).
4. «Ҳаракати “Толибон” (қарори Суди Олии Тоҷикистон аз 30-юми марти соли
2006).
5. «Бародарони мусалмон»
(Ихвон-ул-Муслимин) - (қарори Суди Олии Тоҷикиситон
аз 30-юми марти соли 2006).
6. «Лашкари Тайиба» - (қа-

рори Суди Олии Тоҷикистон
аз 30-юми марти соли 2006).
7. «Гуруҳи исломӣ» («Ҷамъияти исломии Покистон») - (қарори Суди Олии Тоҷикистон аз
30-юми марти соли 2006).
8. «Ҷамъияти Таблиғ» - (қарори Суди Олии Тоҷикистон
аз 30-юми марти соли 2006).
9. «Созмони таблиғот»
(«Даъват ба ислом») - (қарори
Суди Олии Тоҷикистон аз 30юми марти соли 2006).
10. «Тоҷикистони озод» (қарори Суди Олии Тоҷикистон аз 30-юми марти соли
2006).
11. «Ҳизб-ут-Таҳрир» - (қарори Суди Олии Тоҷикистон
аз 11-уми марти соли 2008).
12. «Ҷамоати Ансоруллоҳ»
- (қарори Суди Олии Тоҷикистон аз 3-юми майи соли 2012).
13. «Салафия» - (қарорҳои
Суди Олии Тоҷикистон аз
9-уми январи соли 2009 ва
8-уми декабри соли 2014).
14. «Гуруҳи 24» - (қарори Суди Олии Тоҷикистон аз 9-уми
октябри соли 2014).
15. «Давлати исломии Ироқ
ва Шом” (ДОИШ), “Давлати
исломӣ”) - (қарори Суди Олии
Тоҷикистон аз 14-уми апрели
соли 2015).
16. «Ҷабҳат-ан-Нусра» - (қарори Суди Олии Тоҷикистон
аз 14-уми апрели соли 2015).
17. «Ҳизби наҳзати исломӣ»
- (қарори Суди Олии Тоҷикистон аз 29-уми сентябри соли
2015).
18. «Паймони миллии Тоҷикистон» - (қарори Суди Олии
Тоҷикистон аз 15-уми августи
соли 2019).

Ҳамеша миллати ман сарфароз парчам дошт,
Ҷилои рӯшани хуршедсон ба олам дошт.
Уқоб буд намоди дирафши меҳани ман,
Уқобвор пар афшонд рӯйи куҳу даман.
Ба рӯйи парчами мо сангҳои қиммат буд,
Ки ҳар як арзиши як шаҳру як вилоят буд.
Араб шикаст маро, турк хонаамро сӯхт,
Бурид хоки марову канори хокаш дӯхт.
Вале забони маро аз даҳони ман нагирифт,
Раҳи даҳони маро аз забони ман нагирифт.
Забони ман ба даҳон буду парчамам ба миён,
Чи рӯзҳои сиёҳе гузашт аз сарамон.
Ватан шудем, валекин ба рӯйи парчами мо,
Нишонаҳои ғарибе буданд ҷилванамо.
Нишони миллати мо рӯйи ин матоъ набуд,
Ки нуҳ маротиба тарҳаш кашидаанду нашуд.
Ба рӯйи парчами мо ахтари Каён зебад,
На досу болға, бал тоҷи хусравон зебад.
Намоди миллати мо ҳаст тоҷу тахти баланд,
Ки парчамаш бикунад асли мо ба ҳам пайванд.
				

Муҳриддин САБУРӢ

Нигори Парчами кишвар
Манори барқаду боло, манори Парчами кишвар,
Навори ҷилва зебо дар навори Парчами кишвар.
Ба арзу тӯли он ғунҷида олам бо ҳама рангаш,
Намои рамзу роз андар нигори Парчами кишвар.
Бибахшад нур бар чашмон, ба дил нерӯ физояд он,
Мадори ҷисму ҷони мо, мадори Парчами кишвар.
Дар эъҷозаш шафақ гулгунсаро тасвир гардида,
Сиришта хуни мо дар рангу бори Парчами кишвар.
Марому мақсади фардо аён дар ранги испедаш,
Мизон адл асту озодӣ шиори Парчами кишвар.
Навои сабзи боронию файзи сабзи домонаш,
Умеди сабз пайдо дар баҳори Парчами кишвар.
Ба шаклу тарҳу зебоӣ мисолаш нест дар гардун,
Гулистону гулафшон шуд диёри Парчами кишвар.
Фурӯзад шӯъла бо чашмакзанӣ бар дил чароғи он,
Фурӯғи раҳнамои мо, шарори Парчами кишвар.
Бирезад муждаҳои нур аз ҳар партаву тобаш,
Қарор аз сулҳу ваҳдат ин қарори Парчами кишвар.
Замину осмон ҳамҷӯр вақти парфишониаш,
Ҷаҳоне дар ҷаҳони гулъузори Парчами кишвар.
				

Саъдулло ҲАЙДАРӢ
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ЌАСД БА ЉОНИ ХУД

Аз афзоиш то пешгирии ону хатари киббербулинг
Вақтҳои охир дар ҷомеаи
Тоҷикистон худкушии одамон, махсусан миёни занон
бештар ба назар мерасад.
Омилҳои худкуширо ҳар гуна
медонанд: нодорӣ, надоштани манзили зист, ҳолати равонӣ, муноқишаҳои оилавӣ,
шиканҷа...

ХУДКУШӢ ВА
ОҚИБАТҲОИ ОН
Масалан, дар ҳудуди вилояти Суғд давоми 9 моҳи соли
ҷорӣ дастикам 147 ҳодисаи
худкушӣ аз ҷониби масъулини мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба
қайд гирифта шудааст. Акбар
Шарифӣ, котиби матбуотии
РВКД ҶТ дар вилояти Суғд
мегӯяд, ки аз 147 ҷинояти
худкушӣ бештараш дар байни
мардҳо ба қайд гирифта шудааст. Дар давраи нуҳмоҳа 77
нафар мард даст ба худкушӣ
ва сӯиқасд ба он задаанд, ки
аз ин шумора 12 нафарро ноболиғон ташкил медиҳанд. Ҳодисаи худкушӣ дар байни занҳо
нисбат ба марҳо камтар қайд
гардида, дар давраи ҳисоботӣ
70 нафар занҳо даст ба худкушӣ
задаанд, ки 10 нафарашонро
ноболиғон ташкил медиҳанд.
Ба иттилои Акбар Шарифӣ,
аз рӯи таҳлилҳои кормандони
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ (милитсия ва прокуратура), бештари
маврид сокинон бо усули худовезӣ қасди ҷон кардаанд.
Дар давоми 9 моҳи соли равон 126 нафар бо роҳи худовезӣ
риштаи умри худро кандаанд.
Омори афроде, ки бо сабаби
гирифторӣ ба бемории руҳӣ
худкушӣ мекунанд, зиёд аст.
Дар вилояти Суғд бо сабаби
зикршуда дар давоми 9 моҳ
47 нафар худкушӣ кардаанд: 7
нафар бо усули заҳролудкунӣ,
6 нафар ғарқшавӣ, 5 ҳолат бо
истифода аз олоти сард (бурандаю халанда), 1 ҳолати худсӯзӣ,
7 ҳолати аз муноқишаҳои оилавӣ, 2 ҳолат ҳар намуд, 4 ҳолат
шароити иҷтимоӣ ва 48 ҳолат
дигар сабабҳо...
Аз рӯи таҳлили масъулини
ҳифзи ҳуқуқи вилоят, бештари ҳодисаҳои худкушӣ бо сабабҳои моҷарои оилавӣ, ҳолати
ноустувории равонӣ ва тангии
аз ҳад зиёди иқтисодӣ ба миён
омада, нафароне, ки даст ба
худкушӣ мезананд, роҳи халосӣ аз мушкилоти пешомадаро танҳо дар канда кардани
риштаи умри худ мебинанд.
Маъмулан, дар вилояти
Суғд бо усули худовезӣ ва худро сарозер кардан аз баландӣ
ва ғарқшавӣ даст ба чунин ҷиноят мезананд. Масалан, чанде пеш нафаре аз болои пули
дарёи Сир худро ба об партофт. Хушбахтона, кормандони
Ситод оид ба ҳолатҳои фавқу-

лоддаи шаҳри Хуҷанд занро
саривақт наҷот доданд. Аммо
саломатии зан баъди сӯиқасд
ба ҷони худ хуб нест.

ИСЛОМ
ХУДКУШТАГОНРО
ДӮЗАХӢ УНВОН
МЕКУНАД
Ҳоҷӣ Ҳусайн Мӯсозода,
руҳонии маъруфи шимоли
Тоҷикистон таъкид менамояд,
ки худкушӣ дар ҷамъияте доман густурдааст, ки беш аз 99
фисади онро пайравони дини
мубини Ислом, яъне мусалмонон ташкил медиҳанд. Тибқи
гуфтаи ин руҳонӣ, дини Ислом
худкуширо маҳкум мекунад ва
шахси ба ин амал дастзада мутобиқи аҳкоми шариати поки
Ислом гунаҳкор ҳисобида мешавад.
- Яке аз сабабҳои худкушӣ
сатҳи пасти саводи динии
мардум ва ноогоҳии ҷомеа аз
асолати дини мубини Ислом
мебошад. Дар дини Ислом
ҳатто худкуштаро ҷаноза ҷоиз нест. Соҳиби ҷон Худованд
аст. Аз ин рӯ, тибқи Қуръону
аҳодис ва дигар санадҳои шариат касе, ки даст ба худкушӣ
мезанад, ҷояш дӯзах аст,- гуфт
Мӯсозода.
Ҷомеашиносон сабаби ба
буҳрони психологӣ гирифтор
шудани нафарони худкушро
дар кам будани равоншиносони касбӣ медонанд. Ба ақидаи
онҳо, дар мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ва макотиби олӣ
бояд омӯзиши фанни психология пурзӯртар ва дар байни
сокинон корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷоннок карда шавад. Ин
амалҳо метавонанд сатҳи худкуширо коҳиш диҳанд. Ҳамчунин, на танҳо бо кӯдакону
наврасон, балки пеш аз ҳама бо
волидони онҳо бояд корбарӣ
кард. Зеро баъзе волидон то
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Шабакаҳои интернетӣ дар баробари
имкониятҳо, хатар
низ доранд. Ҳоло дар
шабакаҳои интернетӣ
кибербуллинг ном
мафҳум бештар рӯ
задааст.
ҳол шеваи дурусти муносибат
бо фарзанди худро намедонанд
ва дар тарбияву рушди равонии
онҳо бетаваҷҷуҳӣ зоҳир мекунанд.

АЗ КИББЕРБУЛИНГ
ТО ХАТАРИ ОН
Рушди технологияи рақамӣ
ва ба майдон омадани шабакаҳои иҷтимоӣ хуб аст. Аммо
истифодаи дурусти он аз шахс
маҳорат ва саводи расонаиро
талаб менамояд. Ҳар касе аз дастовардҳои технологӣ самарабахш истифода мекунад, пеш
хоҳад рафт. Вале шабакаҳои
интернетӣ дар баробари имкониятҳо, хатар низ доранд. Ҳоло
дар шабакаҳои интернетӣ кибербуллинг ном мафҳум бештар рӯ задааст. Кибербуллинг
чист? Аз нигоҳи мутахассисон,
кибербуллинг тарсонидан ва
озору азият додан бо истифодаи технологияҳои рақамӣ
мебошад. Ин озору азият метавонад тавассути шабакаҳои
иҷтимоӣ, дар замимаҳо барои
табодули паёмҳо сурат бигирад. Мақсад аз кибербуллинг
тарсонидан, асабӣ кардан ва
ё шарманда намудани касоне
аст, ки таъқиб мешаванд. Маъмулан, кибербуллерҳо ё касоне, ки ба озору азият машғул

мешаванд, ба шахсони қурбонӣ интихобшуда паёмҳои
таҳдидомез мефиристанд, ё
аксҳоеро, ки шаъну шарафи
таҳқиршавандаро паст мекунад, дар шабакаҳои иҷтимоӣ
паҳн мекунанд. Ҳамчунин, аз
номи ин қурбониҳо саҳифаҳои
фейк (дурӯғин) сохта, дар онҳо
маълумотеро ҷой медиҳанд,
ки обрӯи таҳқиршаванда ва ё
таъқибшавандаро паст мезанад. Кибербуллинг метавонад
ба паёмадҳои фоҷиабор сабаб
шавад. Аз ҷумла, ба худкушии
шахс оварда расонад. Ба андешаи мутахассиси соҳаи технологияҳои иттилоотӣ Рустам
Маҷидов, агар мо тарсем, ки
як ҷавон тавассути шабакаҳои
иҷтимоӣ бо “шахсони нодуруст” шинос мешавад, ё “ба
роҳи каҷ” меравад, бояд чӣ
будани дурусту нодурустро ба
ӯ фаҳмонем, аммо пеш аз он
бояд худамон инро фаҳмем.
Номбурда меафзояд, ки мо
аз манъ карданҳо ба ҷое намерасем, аз ин рӯ, ба ивази
ҷазою танбеҳ, бояд телефону
компютерро дар дарсҳо истифода кунем, кӯдакону ҷавонон имконоти фанновариҳои
иттилоотиро дар амал бинанд
ва ба ҷои беҳуда сарф кардани
вақт дар бозиҳои компютерию
“Одноклассники” ё “Инстаграм” онро ба омӯзишу рушди
шахсии хеш сарф кунанд.
Ҳатто кибертаҳқир метавонад ҳам ба калонсолон ва ҳам
наврасон таъсир расонад, аммо кӯдакон зери хатари махсус
қарор доранд. Оқибатҳои равонии кибертаҷовузи наврасон
метавонанд гуногун бошанд: аз
ҳолати афсурдагӣ то ҳамлаҳои
воҳима, афзоиши изтироб ва
осеби ҷиддии эмотсионалӣ.
Барои муҳофизат кардани
фарзанди худ аз таҷовузи интернетӣ, бояд бо ӯ пайваста
суҳбат кунед. Агар огоҳ шудед,

ки фарзандатон қурбонии кибертаҷовуз шудааст, бо ӯ суҳбат
кунед ва ба мушкилоташ расидагӣ намоед. Барои мубодилаи
таҷриба шароит муҳайё созед.
Агар вазъият хеле дур рафта
бошад, пас шумо бояд ба маъмурияти мактаб ва мақомоти
ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат кунед.
Хулоса, кибертаҳқир падидаи хатарнок аст, ки метавонад
ба худкушӣ низ оварда расонад. Ва калонсолон бояд хеле
эҳтиёткор бошанд.
Ба андешаи коршинос
Фирӯза Мирзоева, волидайн
дар навбати худ бояд такягоҳу
муҳофизи кӯдакони худ шаванд. Ҳамзамон, кӯдак бояд
бовар дошта бошад, ки волидайн барои ҳифзи онҳо ҳама
корро мекунанд, ки аз озору
азият ҳимоя намоянд. Аз ҷониби дигар, волидайн баъди
ҷамъ овардани далелҳо бояд ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ
муроҷиат кунанд, то таъқиби
фарзандашон дар Интернет ё
ягон шабакаи иҷтимоӣ қатъ
шавад.

БА КӢ БОЯД ЭЪТИМОД
КАРД: МУЛЛО Ё
РАВОНШИНОС?
Равоншинос Меҳрубони
Роҳил оид ба афзоиши худкушӣ дар минтақа чунин андеша дорад, ки “дар ҷомеаи
Тоҷикистон нарасидани психологҳои касбӣ яке аз мушкилоти ҳар лаҳза эҳсосшаванда
аст”.
- Имрӯз дар Аврупо на фақат
дар беморхонаҳо равоншиносон фаъолият мекунанд, балки ҳар як оила дорои як нафар
равоншиноси худ аст. Онҳо
дар ҳар афту хези зиндагиашон бо равоншиноси оилавиашон маслиҳат карда, дар
вазъияти инқирози фикриашон ба мисли як муллое, ки
мо имрӯз эътимод мекунем,
ҳамин гуна ба психологҳо эътимод меварзанд. Маҳз вуҷуд
доштани чунин омил мардуми Аврупоро ба зиндагӣ дилгарм ва дар корҳои ободониву
истеҳсолӣ ва рушди иқтисодӣ
хеле пешрафта намудааст,мегӯяд ӯ.
- Дар ҷомеаи мо низ равоншиносон бояд зиёд бошанд,
вале, мутаассифона, имрӯз дар
Тоҷикистон факултаи махсуси
психологӣ вуҷуд надорад,- меафзояд ӯ.
Сарнавишти инсон ва идора
кардани идрок ҳам дар дасти
худи ӯст. Ҷомеа ҳам ҳангоми
даст ба худкушӣ задани инсонҳо ва пеш омадани хатарҳои
интернетӣ набояд бетараф бошанд. Вагарна, он ҳамчун як
бемории сироятӣ авҷ мегирад.
Фарзона МУРОДӢ,
Идибеки САИД

ЭЪЛОН

12

ФУРӮШИ ХОНА
► 2-ҳуҷрагӣ, қабати 2,
таъмиршуда, суроға:
Зарафшон 3, хонаи 3,
ҳуҷраи 3. Тел: 907-2949-49.

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

ЭЪТИБОР НАДОРАД
► Иқтибоси соҳибкори
инфиродӣ ба номи
Элбеков
Самир
Шодиевич,
РМА:
045473691, ки онро
Нозироти
андози
ноҳияи Сино 15.07
соли 2021 додааст,
бинобар гум шудан,
беэътибор
дониста
шавад.
► Билети донишҷӯии
гумшуда,
ки
онро
Донишгоҳи технологии
Тоҷикистон соли 2021
ба Қурбонов Саидакбар
Мусулмонович
додааст,
беэътибор
дониста шавад.
► Дипломи
ДТО
№0020254 бо рақами
қайди №51-и гумшуда,
ки онро ДДТТ ба номи
Абӯалӣ ибни Сино
соли 2007 ба Гафурова
Умеда Шомирзоевна
додааст,
беэътибор
дониста шавад.
► Шаҳодатнома
ва
иқтибоси
соҳибкори
инфиродӣ ба номи
Давлатов Қурбонали
Раҳмонович,
РМА:
015364196, ки онро
Нозироти
андози
ноҳияи
Шоҳмансур
соли 2018 додааст,
бинобар гум шудан,
беэътибор
дониста
шавад.
► Аттестати
хатми
синфи нуҳуми Т-АТА
№1108819-и гумшуда,
ки онро муассисаи
таҳсилоти
миёнаи
умумии №72-и ноҳияи
Фирдавсӣ соли 2020 ба

Шодиева
Ваҷиҳа
Сироҷидиновна
додааст,
беэътибор
дониста шавад.

Р а ҳ м а т и л л о
Ҳамитович,
бинобар
гум шудан, беэътибор
дониста шавад.

► Аттестати
хатми
синфи нуҳуми Т-АТА
№0397182-и гумшуда,
ки онро муассисаи
таҳсилоти
миёнаи
умумии №72-и ноҳияи
Фирдавсӣ соли 2016 ба
Ҳасинаи
Сироҷидин
додааст,
беэътибор
дониста шавад.

►Ш а ҳ о д а т н о м а и
ҳуқуқ ба мерос аз рӯи
қонун таҳти феҳрести
4М-50 кори меросии
рақами 40 аз 14.03
соли 2019, ки аз
тарафи
Идораи
нотариалии давлатии
ноҳияи И. Сомонии
шаҳри Душанбе бо
суроғаи
шаҳри
Душанбе,
кӯчаи
Хоҷамбиёи
боло,
хонаи
69
ба
Музафарова
Хатича
дода шудааст, бинобар
гум шудан, беэътибор
дониста шавад.

►Ш и н о с н о м а и
техникӣ бо варақаи
бақайдгирии №3284 бо
суроғаи ноҳияи Рӯдакӣ,
шаҳраки
Навобод,
кӯчаи Манас, хонаи 11
ба
номи
Шарипов
Сами, бинобар гум
шудан,
беэътибор
дониста шавад.
►Ш а ҳ о д а т н о м а и
нафақавӣ ва корти
ройгони автобус, ки
онро УВД-и шаҳри
Душанбе ба Ҷамолова
Азизмо
Нигматовна
додааст, бинобар гум
шудан,
беэътибор
дониста шавад.
► Шартномаи хариду
фурӯши квартира таҳти
феҳрести
23Д.82-и
гумшуда,
ки
онро
Идораи
нотариалии
давлатии
ноҳияи
Фирдавсӣ 15.05 соли
1993 бо суроғаи шаҳри
Душанбе, ноҳияи Сино,
кӯчаи Р. Набиев, хонаи
276
ба
Суфишоев
Гарибшо
додааст,
беэътибор
дониста
шавад.
► Шартномаи хариду
фурӯши квартира таҳти
феҳрести 8Д-12217, ки
онро
Идораи
нотариалии давлатии
сеюми шаҳри Душанбе
08.09
соли
1992
додааст ва Дубликати
он таҳти феҳрести
29Б-185, ки аз тарафи
бойгонии
назди
Саридораи нотариалии
давлатии ҶТ 26.06
соли 2014 бо суроғаи
кӯчаи
Майяковсий,
хонаи 45/1, ҳуҷраи 26
тасдиқ гардидааст ба
номи
Зойиров

► Билети ҳарбии ҶТ
№813351-и гумшуда,
ки онро Комиссариати
ҳарбии ноҳияи Сино
09.10 соли 2019 ба
Алматов
Ромиш
Зарифҷонович
додааст,
беэътибор
дониста шавад.
►Ш а ҳ о д а т н о м а и
соҳибкори инфиродӣ
ба номи Ҷабаров Барот
Ҳодиевич,
РЯМ:
0130154182,
РМА:
015007589, ки онро
Нозироти
андози
ноҳияи
Шоҳмансур
10.11
соли
2017
додааст, бинобар гум
шудан,
беэътибор
дониста шавад.
►Ш и н о с н о м а и
шаҳрвандӣ
бо
силсилаи А02307212-и
гумшуда, ки онро ШШМ
ШВКД-1 ноҳияи Сино
15.08 соли 2019 ба
Авезова
Наргис
Ҳамроқуловна додааст,
беэътибор
дониста
шавад.
►Д а ф т а р ч а и
имтиҳонотии гумшуда,
ки
онро
Коллеҷи
информатика
ва
техникаи компютерии
шаҳри
Душанбе,
ноҳияи Фирдавсӣ ба
Пиров
Фахриддин
Мукимович, донишҷӯи
курси чорум додааст,
беэътибор
дониста
шавад.

►Ш и н о с н о м а и
техникии мағоза бо
суроғаи
шаҳри
Душанбе,
ноҳияи
Фирдавсӣ, кӯчаи Ҷомӣ
35/1
ба
номи
А б д у а л и м о в
Н е ъ м а т ҷ о н
Саидқулович, бинобар
гум шудан, беэътибор
дониста шавад.
► Патенти соҳибкори
инфиродӣ ба номи
Қурбонов
Нарзулло
Худойбердиевич, РЯМ:
0730222158,
РМА:
076461935, ки онро
Нозироти
андози
шаҳри
Турсунзода
15.04
соли
2022
додааст, бинобар гум
шудан,
беэътибор
дониста шавад.
► Патенти соҳибкори
инфиродӣ ба номи
Болтабоев Ҳомидҷон
Улуғбекович
РЯМ:
0730184839,
РМА:
075722983, ки онро
Нозироти
андози
шаҳри
Турсунзода
15.04
соли
2018
додааст, бинобар гум
шудан,
беэътибор
дониста шавад.
► Шаҳодатнома
бо
шартҳои махсус ба
номи
Қурбонов
М у ҳ а м м а д ҷ о н
Муроталиевич, РЯМ:
0 7 3 0 0 9 5 2 6 4 ,
РМА:075901120,
ки
онро Нозироти андози
шаҳри
Турсунзода
20.05
соли
2014
додааст, бинобар гум
шудан,
беэътибор
дониста шавад.
► Шартномаи хариду
фурӯши квартира таҳти
феҳрести
1Ш-62-и
гумшуда,
ки
онро
Саридораи нотариалии
давлатии ҶТ 17.01
соли 2003 бо суроғаи
шаҳри Душанбе, кӯчаи
Франко,
хонаи
47,
ҳуҷраи
8
ба
Шоходжаева Сабагул
Саймуҳидиновна
додааст,
беэътибор
дониста шавад.
► Патенти соҳибкори
инфиродӣ ба номи
Давидов
Лочинбек
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Абдукадирович, РЯМ:
0 7 3 0 1 7 5 2 7 0 ,
РМА:075587182,
ки
онро Нозироти андози
шаҳри
Турсунзода
13.05
соли
2018
додааст, бинобар гум
шудан,
беэътибор
дониста шавад.
► Патенти соҳибкори
инфиродӣ ба номи
Рахматов
Беҳбуд
Самадович,
РЯМ:
0430321495,
РМА:
047102304, ки онро
Нозироти
андози
ноҳияи Сино додааст,
бинобар гум шудан,
беэътибор
дониста
шавад.
► Патенти соҳибкори
инфиродӣ ба номи
Прижукова
Надежда
Михайловна,
РЯМ:
0130092985,
РМА:
045065710, ки онро
Нозироти
андози
ноҳияи И. Сомонӣ соли
2022 додааст, бинобар
гум шудан, беэътибор
дониста шавад.
► Аппаратҳои Касса
ОКА ПФ 32330 ва ОКА
ПФ
36716
ҶДММ
“Покиза
М"
РМА:
010091044, ки онро
ҶДММ
"Марказ"
додааст, бинобар гум
шудан,
беэътибор
дониста шавад.
► Патенти соҳибкори
инфиродӣ ба Хучаева
Б и б и р о з и я
Рахимкуловна, РЯМ:
0 7 3 0 1 3 9 0 9 9 ,
РМА:075159267,
ки
онро Нозироти андози
шаҳри
Турсунзода
30.08
соли
2016
додааст, бинобар гум
шудан,
беэътибор
дониста шавад.
► Патенти соҳибкори
инфиродӣ ба номи
Шарифов Фазлиддин
Дилшодович,
РЯМ:
0130177603,
РМА:
205719562, ки онро
Нозироти
андози
ноҳияи
Шоҳмансур
додааст, бинобар гум
шудан,
беэътибор
дониста шавад.
► Аттестати гумшуда,
ки
онро
мактаби

миёнаи №32-и ноҳияи
Сино соли таҳсили
1982-1990 ба Боева
Оксана
Николаевна,
соли
таваллуди
01.06.1975
додааст,
беэътибор
дониста
шавад.
►Ш и н о с н о м а и
шаҳрвандӣ
бо
силсилаи А01090728-и
гумшуда,
ки
онро
ШВКД-и шаҳри Хуҷанд
27.10 соли 2017 ба
Шарипова
Муаттар
Айёмиддиновна
додааст,
беэътибор
дониста шавад.
► Шартномаи хариду
фурӯши қисми хонаи
тстиқоматӣ
таҳти
феҳрести
6Д-2766-и
гумшуда,
ки
онро
Идораи
нотариалии
давлатии
ноҳияи
Фирдавсии
шаҳри
Душанбе 30.12 соли
2003 бо суроғаи шаҳри
Душанбе,
кӯчаи
Яккачинор, хонаи 40 ба
Джураева
Гулнора
Хайруллоевна додааст,
беэътибор
дониста
шавад.

БАРҲАМ МЕХУРАД
► ҶСП "Куҳбол", РМА:
040028609,
РЯМ:
0410001075, эълон оид
ба кам кардани сармоя
дар ҳаҷми 8499466
сомонӣ
кам
карда
шуда, маблағи умумӣ
аз
12990000
ба
4490534
расонида
шавад.
►К о о п е р а т и в и
тиҷоратии
''Шавкат'',
РЯМ:
0710000473,
РМА: 070000446, воқеъ
дар шаҳри Турсунзода
барҳам мехӯрад. Ҳама
арзу шикоят муддати
ду моҳ кабул карда
мешаванд.
► ҶДММ
"Меҳроҷ
2016",
РЯМ:
0210024137,
РМА:
0 2 0 0 4 8 3 3 8
фаъолияташро қатъ
менамояд. Ҳама арзу
шикоят муддати ду
моҳ
қабул
карда
мешаванд.
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Ҳамал
21.03 - 20.04

Ҳафтаи нав хабари хуш мешунавед, вале бад будани вазъи молиявиатон шуморо чунон ғамгин месозад,
ки чӣ кор карданро намедонед. Манбаъҳои дигари даромадро ҷӯё шаведу дӯстиро бо шарикони пешинаи
корӣ барқарор кунед.

Cавр

21.04 - 21.05
Ҳафта бароятон ҳамаҷиҳата бобарор меояд. Сешанбе дар коргоҳатон
дигаргуниҳои куллӣ дар назар аст.
Шояд гирифтани вазифаро интизор набудед, вале акнун миёнатонро
махкам бандед. Даромади пулӣ панҷшанбе шуморо дар назар аст.

Ҷавзо

22.05 - 21.06

Сешанбе мушкилоти ҳалталаб
наздатон ду роҳи ҳалкуниро пеш
мегузорад, бояд якеро интихоб
кард. Кӯшед дар интихоб хато накунед. Даромади пулии на он қадар
калон шуморо нимаи дуюми ҳафта
дар назар аст. Иваз намудани ҷои
корро ситораҳо бароятон тавсия
намедиҳанд.

Саратон
22.06 - 23.07
Аввали ҳафта хуб фикр карда,
баъдан нақшаҳоятонро дар амал
татбиқ намоед. Қадами беандеша
гузошташуда метавонад корҳоятонро барабас диҳад. Сешанбе
вазъи саломатиатон каме бад
мешавад. Зуд ба духтур муроҷиат
кунед, вагарна хатари ҷиддӣ таҳдидатон мекунад.

Асад
23.07 - 22.08
Ин ҳафта бахту барор ҳамсафаратон мегардад. Тиҷорати нафароне, ки бо савдо сарукор доранд, рушд
меёбаду даромади калон ба даст
меоранд. Омадани хостгор ба рӯйи
асадхонумҳои нозанин дари бахтро
кушода, зиндагиашонро рангу маънии нав мебахшад.

Мизон

25.09 - 22.10
Ин ҳафта зарур аст, ки қобилиятатонро нишон диҳед, зеро
вазифае, ки кайҳо орзу мекардед,
шуморо интизор аст. Сешанбе
душманони ашаддиятон аз комёбиҳоятон огоҳ шуда, кӯшиш мекунанд, ки коре карда зарарашонро
расонанд.

Ақраб
23.10 - 22.11
Ҳафтаи нав дар назари шумо хело хушу гуворо меояд. Вале бо пайдо
шудани мушкилиҳои ногаҳонӣ табъу завқатонро хира мекунад. Сешанбе вохӯриҳои муҳимро ба вақти
дигар гузореду корҳои нобасомонатонро пайгир шавед.

Қавс
25.11 - 21.12
Аввали ҳафта бобарор мешавад.
Ҳар коре, ки оғоз намоед, бобарор
хоҳад шуд, вале вохӯриҳои муҳиматонро ба ҳафтаи дигар гузоред.
Сешанбе ёфтани ҳамёни пури пул
ё гирифтани туҳфаи олиҷаноб табъатонро болида месозад. Тақдир ба
рӯйи қавсҳои муҷаррад механдад.

Ҷаддӣ
22.12 - 20.01
Душвориҳоеро, ки аввали ҳафта
пеш меоянд, танҳо бо оромию заковат метавон бартараф намуд. Сешанбе ба касе бовар накунед, то сахт
фиреб нахӯред. Охири ҳафта барои
дӯстдоштаатон вақт ҷудо кунед,
вагарна бепарвоӣ сабаби рашки бемаврид хоҳад гашт.

Далв

Дар Тоҷикистон аз аввали моҳи октябр 1850 нафар гирифтори бемории
зардпарвин гардидаанд, ки нисбат ба
ҳамин давраи соли гузашта 251 нафар
зиёдтар мебошад. Дар ин бора Наврӯз
Ҷаъфаров, сардори Раёсати
амнияти санитарӣ-эпидемиологии ҳолатҳои
фавқулодда ва кумаки
фаврию тиббии Вазорати тандурустӣ хабар
медиҳад.

НИШОНАҲОИ БЕМОРӢ

Бемории зардпарвин (зардча) дар
фасли тирамоҳ хурӯҷ карда, сабаби асосии афзоиши он зиёдшавии вирусҳои
барангезанда мебошад. Дар илми тиб
зардпарвинро гепатит низ ном мебаранд.
Он вирусе мебошад, ки дар таркиби хун
нашъунамо менамояд.
Нишонаҳои аввалини ин беморӣ
камқувватӣ, беҳолӣ, нотобӣ, зуд хасташавӣ, пастшавии иштиҳо ва эҳсоси дилбеҳузурӣ мебошанд. Вақте ин нишонаҳо
дар нафари бемор мушоҳида шуданд,
бояд зуд ба табиб муроҷиат намуд. Агар
ин нишонаҳоро инсон нодида гирад, сипас нишонаҳои дигар - ҳиси вазнинӣ дар
паҳлуи рости зери қабурға, баландшавии
ранги пешоб аз осеб ёфтани ҷигар дарак
дода, инчунин дар пардаи чашм, пардаи луобии ком ва зери забон аён шуда,
сипас дар пӯст зоҳир мешаванд. Дар натиҷаҳои ташхиси махсуси озмоишгоҳӣ
(дар хун пайдо кардани моддаҳои бегона
нисбат ба вируси гепатити А, С, D, Е,
антигенҳои вируси гепатити В) ва моддаҳои бегонаи ба онҳо дахлдор мушоҳида
мешаванд.

НАМУДҲОИ ЗАРДПАРВИН

Бемории зардпарвинро вобаста ба
сабаб ва тарзи пайдоиш ба се навъ ҷудо мекунанд. Инҳо зардпарвини ҷигар

(паренхимӣ), зардпарвини механикӣ ва
зардпарвини гемолизӣ (хунобӣ) мебошанд. Зардпарвини ҷигар дар натиҷаи
осеби ҳуҷайраҳои ҷигар ба амал омада,
дар он раванди ҳосилшуда ва ба рӯда
гузаштани билурубин халал меёбад.
Гепатити А давраи бемории аз 15
то 30 рӯзро дар бар мегирад. Давраи то
зардшавӣ асосан 5-7 рӯз давом мекунад.
Ҳарорати бадан то дараҷаи 38-39 дараҷа
баланд шуда, то 1-3 рӯз боқӣ мемонад.
Дарди сар, бемадорӣ, эҳсоси хастагӣ,
табларза, хоби нороҳати шабона нишонаҳои ин беморӣ мебошанд. Ҳамчунин,
ҳиси талхӣ дар даҳон пайдо шуда, баъзан қайкунӣ, ҳиссиёти вазнинӣ пайдо
мешавад. Ранги пешоб пас аз 2-4 рӯз
тағйир меёбад. Дар ин ҳолат ранги пешоб зардчатоби баланд шуда, наҷосат
беранг мешавад.
Агар зардпарвини вирусӣ бошад, он
бемориест, ки тавассути об интиқол меёбад, шахс гирифтори дарунравӣ ва дигар
оризаҳо мешавад.

ТАВСИЯ

Роҳи асосии пешгирӣ кардани ин бемориҳо - риоя кардани ҳолати гигенӣ ва
санитарист. Волидайн бояд ба кӯдакон
аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. Тез-тез бо собун
дастҳояшонро шустушӯ кунанд. Хӯрокро
хуб пазанд.
Меваҷот, аз ҷумла тарбуз, сабзавот,
маҳсулоти ширӣ барои зардпарвин дармони хубанд. Инҳо иштиҳоро афзуда,
хусусияти пешоброниро зиёд мекунанд.
Обҷӯш ё чойи мӯяки ҷуворимакка низ ба
рафъи варами ҷигар даво аст. Хӯрдани
шарбати сабзӣ, обҷӯши пудинаю асал
бо барги гули қоқу низ чунин фоида меоранд.
Ин беморӣ, ки аз таъсири вирус пайдо
шудааст, барои атрофиён манбаи сироят
мебошад. Аз ин рӯ, шахси бемор ҳатман
бояд макони зисти худро аз атрофиён
ҷудо намуда, бистарӣ кунонида шавад.

21.01 - 19.02
Ин ҳафта тағйироти куллӣ
далвҳоро дар назар аст. Вохӯрӣ бо
дӯстони ҷонӣ метавонад боиси шиносоии нав ва оғози ишқи бошукуҳ гардад. Сешанбе бо мадади як дӯстатон
кори нави даромаднок меёбед. Барори
коратон ба дилёбию меҳнати самимонаи шумо сахт марбут аст.

Сумбула

Ҳут

23.08 - 22.09

20.02 - 20.03

Ин ҳафта каме ба хислат ва
ҳолати руҳиятон аҳамият диҳед.
Вагарна якрангӣ дилгир мекунад.
Шояд дигар намудани имиҷ вазъиятро тағйир дода, шуморо хушбахт
мекунад. Сешанбе гапи роҳбаратонро
гардонда, худро нишон додан мехоҳед,
вале баъдан пушаймон мешавед.

ЗАРДПАРВИН
Чанд
муълумоти
муҳим
дар бораи
беморӣ

Ин ҳафта ҳутҳоро хурсандии
калоне дар пеш аст. Дӯстонатонро
огоҳ накунед, вагарна бахт аз шумо
рӯй хоҳад тофт. Дар масъалаҳои
корӣ низ баъзе дилхарошиҳо сар мезананд. Нимаи ҳафта ҳамкоратон
бо гапҳои дурӯғаш шуморо дар ҳолати ногувор мегузорад.

10 ХУСУСИЯТИ АНЉИРЌОЌ
Бино ба маълумоти Ҷолинус,
анҷирқоқ меъдаро тоза мекунад. Ба
ақидаи Абӯалии Сино, истеъмоли
анҷирқоқ дар наҳорӣ, хусусан якҷоя
бо чормағз ва бодом барои организм
судбахш аст.
Қабзияти ҷигару сипурзро мекушояд, барои гурда ва масона нафъ меорад,
реги гурдаро меронад, бемории саръро
шифо мебахшад, ранги рӯйро тоза мекунад. Агар аз решаи он якҷоя бо решаи бунафша, сода ва оҳаки шукуфта
малҳам сохта, ба нохун банданд, касалии нохунхӯракро шифо мебахшад.
Бо ҷӯшоби анҷирқоқ ҳангоми варам
кардан гулӯро ғарғара мекунанд. Ғӯраи
анҷирқоқро ба доғҳои модарзодӣ ва
озах мебанданд. Абӯалии Сино бо

шароби анҷирқоқ сулфаи куҳна, дарди
сандуқи сина, омоси шуш ва найчаҳои
шушро табобат мекард. Абӯалии Сино ҷӯшоби анҷирқоқро барои муолиҷаи гирифтани овоз тавсия додааст.
Анҷирқоқ барои бемории саръ, махав,
обхӯра ва шукуфа, шираи он барои
чашмдард, дандондард, шукуфа муфид аст. Барги анҷир сабӯсаки сарро
нест мекунад, шилми он гули чашмро
меравонад.
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ЊАЉВНИГОРИ БЕНАЗИР
Наҷмиддини Шоҳинбод 70-сола шуд!

Наҷмиддини Шоҳинбод зода ва
парвардаи хоки шоирхези Шуғнони хушлатофат буда, аз дудмони
шоири номдор Тилло Пӯлодӣ ба
ҷаҳони сафед қадам гузоштааст.
Падараш Шоҳинбод омӯзгор
буд ва дар хушсуханию зарофатгӯӣ, шеърдонию маънишиносӣ
машҳур. Тамоми фарзандони амаки
Шоҳинбод одамони боистеъдоданд,
бахусус Наҷмиддин чун нависанда,
Сайфиддин (равонаш шод бод!) чун
ҳунарпешаи мазҳака, Муҳиддин чун
шоир.
Наҷмиддин Донишгоҳи давлатии
Тоҷикистон ба номи Ленинро хатм
намуда, дар газетаи "Бадахшони
Советӣ" ба кор даромад. Он замон
(солҳои 80-уми асри мозӣ) рӯзномаи
мазкур ба туфайли кӯшишҳои устод
Ширин Бунёд, ки ба ҳайси мудири
шуъбаи фарҳанги он кор мекард, ба
маъвои адабу шеър табдил ёфта буд.
Нафари дуюме, ки барои ҷон гирифтани ин маҳфили адабӣ хидмати
билоиваз намудааст, устод Наҷмиддини Шоҳинбод аст. Наҷмиддин
барандаи тамоми маҳфилҳо буда,
бо шеваи хоси суханронӣ ва танзи зебояш ҳар ҷамъомадро ба суру
сурур мубаддал месохт. Ҷиддияти
устод Ширин Бунёд ва парешонию
озодманишии устод Наҷмиддини
Шоҳинбод, ғамхории онҳо ба ҷа-

Парчам ва оини парчамдориву
парчамбардорӣ таърихи куҳан
дошта, ғурури миллӣ ва рукни
асосию нишонаи давлатдории
халқҳои ҷаҳонро ифода менамояд.
Ниёгони барӯманди тоҷик
ҳанӯз аз замони Каёниён соҳиби
Дирафше буданд, ки мавҷудияти
давлаташонро ифода мекард, яъне
аввалин Парчами қадимаи халқи
соҳибтамаддуни тоҷик Дирафши
Ковиён ном дошт ва ифодагари
рамзи ваҳдату ягонагии давлатдории Ориёӣ буд. Дирафши Ковиён
дар даврони давлатдории Сосониён бо тағйири шакл, ки дар қисми
болоии он парандаи заррин - мурғи
ҳумой бо сангҳои қимматбаҳо ороёфта ҷой дода шуда буд, мавриди
истифода буд. Аз мутолиаи “Шоҳнома”-и Абулқосими Фирдавсӣ низ
мушоҳида мешавад, ки оини парчамдории ниёгони соҳибтамаддуни
тоҷик таърихи қадима дорад.
Дар замони муосир парчамдорӣ
нишонаи соҳибихтиёриву мустақилии миллату давалатро ифода мена-

вонони эҷодкор ва аҳли адаб боиси
дар атрофашон гирд омадани сафсаф адибон гардид. Маҳфили онҳо
на танҳо дар вилоят, балки берун аз
он низ машҳур гашт ва сукути дастикам чиҳилсолаи ҷунбиши адабӣ
дар Бадахшонро барҳам дод
Устод Наҷмиддин бо нахустин
ҳикояҳои ҳаҷвии худ - "Ҷанги хонагӣ", "Шохи гург", "Шоир даркор"
ва чанде дигар базудӣ дар дили ҳаводорони сухани бадеъ роҳ ёфт ва
маҳбуби ҳамагон гашт.
Мо, донишҷӯёни солҳои 80-ум
ҳаҷвияҳои ӯро бо шавқ мутолиа менамудем ва ифтихор мекардем, ки
дар ниҳоят дар Бадахшони мо низ
дар симои Наҷмиддини Шоҳинбод
нахустин нависанда зуҳур намуд.
Ҳунари нависандагии Наҷмиддин ба ҷавонон бетаъсир намонд.
Дар пайравӣ ба ӯ пайиҳам дар Бадахшон нависандагоне чун Қурбони Аламшоҳ, Бӯрибеки Худобахш,
Бастур, Қудратшоҳ Чавлихон, Довуд Сулаймон ба арсаи адабиёт по
ниҳоданд ва ҳавзаи адабии вилоятро
рангу таровати тоза бахшиданд.
Низоъҳои дохилии солҳои навадуми Тоҷикистон ба ҳаёти устод
низ таъсири бад гузошт. Вай бо аҳли
хонаводааш аз Хоруғ ба Хуҷанд кӯчид. Бештар аз даҳ сол дар ин шаҳр
зист ва ба ҳайси мухбири рӯзномаи
«Садои мардум» дар вилояти Суғд
ва муовини сармуҳаррири ҳафтавори «Суғд» фаъолият намуд. Ниҳоят
пойтахтро маъвои зиндагонӣ баргузида, дар Иттифоқи журналистон
ба кор даромад. Ҳамчунин, сардабирии ҳафтаномаҳои «Алюминийи
Тоҷикистон» ва «Башардӯсти Тоҷикистон»-ро ба уҳда гирифта, аз соли
1993 узви Иттифоқи нависандагони
Тоҷикистон шуд. Ҳузури ин ҳаҷвнигори забардаст дар пойтахт ба
зудӣ эҳсос шуд. Устод бо ғайрату
иштиёқи беандоза ба эҷоди ҳаҷв
шуруъ кард ва ҳар танзи чопшудаи
ӯ ҳатман мақбули хонандагон ме-

гардид, ҳатто сарусадоҳое ҳам ба
бор меовард. Хонандагон бахусус
латифаи устодро дар бораи нақби
“Истиқлол” дар ёд доранд, ки боиси ташвиши ҷиддии созандагони
он - бародарони эронӣ гардида буд.
(Мазмунаш ин буд: амрикоиҳо набояд аз техникаи Эрон биҳаросанд,
зеро онҳо як нақби шашкилометраро солҳост, ки сохта наметавонанд!).
Ду-се соли охир устод каммаҳсул
гардид. Сабаби он дилшикастагиаш бар асари вафоти завҷаашон
мебошад. Марги рафиқи ҳаёташ
нависандаи ҳассосро сахт афсурда
гардонд. Ин мусибат ӯро ба беморӣ
мубтало сохт...
Дирӯз барои муборакбод намудан ба хонаашон рафтем. Дар сари
дастархон танҳо наздиктарин рафиқон ва чанд тан хешу таборашон
ҷамъ омада будем. Бо нӯшбодҳои
наҷмиддинона охир комёб гардидем, ки вақташро хуш намоем ва
устодро ба гуфтани танзу мутояба
водорем. Ва, аз ҳама муҳиммаш,
аз ӯ қавл гирифтем, ки китобашро
ҳарчи зудтар ба чоп омода намуда,
барои ҷашни бошукуҳи 70-солагӣ
омодагии ҷиддӣ бубинад.
Бовар дорам, он рӯз дур нест, ки
гули сари сабади маҳфилҳои адабӣ
устод Наҷмиддини Шоҳинбодро
боз дар саҳнаҳо мебинем ва аз бӯстони табъи худододашон гулҳои
тари сухан мечинем.
Ато МИРХОҶА,
адиб
АЗ ИДОРА: Аҳли қалами
ҳафтаномаи “Тоҷикистон”
журналисти шинохта ва адиби
ҳаҷвнигор Наҷмиддини Шоҳинбодро ба муносибати 70-умин
солгарди мавлудаш табрик
гуфта, барояш саломатӣ, умри
дароз ва илҳоми саршорро орзуманданд.

НИШОН АЗ ЊАМДИЛИЮ
ИТТИЊОДИ МИЛЛАТ
мояд. Имрӯз халқи тоҷик Парчами
давлатии хешро ба унвони яке аз
рамзҳои давлатӣ ва муқаддасоти
миллӣ қабул карда, дар зери ҳамин
Парчам дар арсаи олам шинохта
шудааст.
Парчами давлатии Тоҷикистон
дар худ соҳибихтиёрӣ, соҳибистиқлолӣ, иттиҳоду сарҷамъӣ, нангу номус, ватандӯстиву хештаншиносӣ, тамоми аркони давлатдории
миллӣ ва ормонҳои халқи номвари
тоҷикро ифода менамояд.
Парчами давлатии Тоҷикистон дар низоми давлатдории
халқи тоҷик ва низоми ҳуқуқии
мамлакат аҳамияти хоса дошта,
бо асосҳои ҳуқуқӣ танзиму ҳифз
карда мешавад. Муқаррар гардидани меъёри мушаххас оид ба
рамзҳои давлатӣ, бахусус Парчами
давлатии Тоҷикистон дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон,

қабулу дар амал татбиқ гардидани
қонунгузорӣ дар бораи рамзҳои
давлатӣ далели эҳтирому арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ ва
пояндагиву ояндаи дурахшони
Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад. Парчами давлатии Тоҷикистон ҳамчун рамзи давлатӣ дар
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайяну муқаррар шуда,
бо асосҳои қонунгузорӣ танзиму
таҳким ва ҳифз карда мешавад.
Боиси ифтихори мо тоҷикон аст,
ки имрӯз Парчами миллии мо дар
қатори дигар кишварҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид дар назди
бинои ин созмони бонуфузи байналмилалӣ парафшон мебошад.
Носирӣ Қаҳҳор НАРЗУЛЛО,
сардори Хадамоти ректори ДДТТ
ба номи Абуалӣ ибни Сино,
н.и.т., дотсент

Тақвими

ТОЉИКИСТОН
24-УМИ НОЯБР
МУЊАММАДЉОН ТОШТЕМУРОВ (19472014), 75-солагии зодрўзи адиб.
САЙРАМ ИСОЕВА (1942), 80-солагии зодрўзи
актрисаи театр ва кино, Њунарпешаи халќии
Тољикистон.
САФАРБОЙ ЃОИБОВ (1952), 70-солагии
зодрўзи адабиётшинос, олими соњаи
филология.
25-УМИ НОЯБР
ЎКТАМ БОБОЕВ (1932-2001), 90-солагии
зодрўзи доктори илми таърих, профессор.
БОБОЉОН ШАМСИЕВ (1942), 80-солагии
зодрўзи сароянда, Њунарпешаи шоистаи
Тољикистон.
МАНЗУРА АЛИЉОНОВА (1957), 65-солагии
зодрўзи олими соњаи иќтисод.
ИСКАНДАРЗОДА АБДУЛВАЊЊОБ
МАНСУР (1957-2020), 65-солагии зодрўзи
генерал-майори милитсия, Њуќуќшиноси
хизматнишондодаи Тољикистон, Аълочии
милитсияи Тољикистон.
26-УМИ НОЯБР
ТУРСУНАЛЇ МАТКОЗИМОВ (1932),
90-солагии зодрўзи пахтакор, Ќањрамони
Мењнати Сотсиалистї.
СТЕПАН КОТЕНКО (1902-1966), 120-солагии
зодрўзи генерал-майор.
27-УМИ НОЯБР
СУЊРОБ ЉУМЪАЕВ (1942), 80-солагии
зодрўзи доктори илмњои физика ва
математика.
ЮСУФ ЭШОНОВ (1907-1981), 115-солагии
зодрўзи журналист.
28-УМИ НОЯБР
АЛЕКСАНДР МАНГЕЙН (1982-1965),
130-солагии зодрўзи доктори илми тиб,
профессор.
ЯЌУБИ ЊИКМАТУЛЛО (1937), 85-солагии
зодрўзи шоир.
29-УМИ НОЯБР
ТУРАХОН ИСАНЌУЛОВ (1907-1987),
115-солагии зодрўзи пахтакор, Ќањрамони
Мењнати Сотсиалистї.
МУЊАММАДЇ АШУРОВ (1957), 65-солагии
зодрўзи журналист.
30-ЮМИ НОЯБР
ПАНЉШАНБЕ АСОЕВ (1947), 75-солагии
зодрўзи доктори илми бойторї.
ШОЊИМАРДОН ЮСУФОВ (1922-1976),
100-солагии зодрўзи арбоби давлатї ва њизбї.
Тањияи С. ГУЛОВ, Н. БАЊРУЛЛО,
кормандони Китобхонаи
миллии Тољикистон
Шахсиятњои таърихї, олимони варзида,
ходимони давлативу љамъиятї мавлуд доранд?
ПЕШОПЕШ МОРО
ОГОЊ КУНЕД!
Тел: 221-00-84
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ЉОМИ ЉАЊОНИИ ФУТБОЛ ВА
ШИГИФТИЊО ДАР ИН МУСОБИЌА

20-уми ноябр дар кишвари
Қатар Ҷоми ҷаҳонии футбол
бо ширкати 32 дастаи беҳтарини дунё оғоз шуд. Бозиҳо
дар 8 варзишгоҳи 5 шаҳри
Қатар баргузор мешаванд.
Шигифтиҳо дар бозиҳои
аввали мусобиқа зиёданд. Аввал ин ки, мухлисони қатариҳо - мизбонҳои мусобиқа аз
бохти дастаашон дар бозӣ бо
Эквадор шигифтзада шуданд.
Ин бори аввал аст, ки мизбони мусобиқа дар бозии якум
шикаст мехўрад. Валенсияи
эквадорӣ дар бозии нахусти
Ҷоми ҷаҳон-2022 ба дарвозаи
Қатар 3 гол зад, аммо хет-трик
нашуд, зеро як голи ўро ба ҳисоб нагирифтанд. Ин бозӣ бо
натиҷаи 2:0 бар нафъи Эквадор
ба анҷом расид.
Дар бозии дуюм, ки Англия
бо Эрон бозӣ кард, аввалин
шигифтӣ ин буд, ки бозигарони эронӣ суруди миллии
кишварашонро насароиданд.
Гуфта мешавад, ки ин эътироз
ба ҳукумати кишвар ва ҳамраъйӣ аз эътирозгарон аст, ки чанд
моҳ мешавад, дар сар то сари
Эрон ва дигар кишварҳо садо

баланд мекунанд. Шигифтии
дигар ин буд, ки англисҳо ба
дарвозаи Эрон 6 гол заданд. Ин
буд, ки бо ҳисоби 6:2 пирўз шуданд. Зам шудани 24 дақиқаи
изофӣ ба ин бозӣ аз шигифтиҳои дигари ин бозӣ буд, ки
таърихи Ҷоми ҷаҳон ёд надорад.
Бозии сеюм ба назар шигифтие надошт, чун то даҳ
дақиқаи охир дастаҳои Сенегал ва Нидерланд баробар бозӣ
мекарданд, аммо сенегалиҳо
дар охири бозӣ ду гол сар доданд ва бозиро бохтанд, ки ба

ФУТЗАЛ

ақидаи мухлисон, ин шикаст
ҳаққашон набуд.
Шигифтии бозии чорум
ин буд, ки аз ҷониби амрикоиҳо ба дарвозаи Велз писари
президенти Либерия (кишвар
дар ғарби Африқо) Ҷорҷ Веа
- Тимотӣ Веа гол зад. Ба голи
задаи ў Бейл аз пеналтӣ ҷавоб
гардонд - 1:1.
Дар рўзи сеюми мусобиқа
олами футбол аз кори арабҳо
шигифтзада шуд, зеро онҳо
ҳангома карда, Аргентинаро ба
зону шинонданд. Арабистони
Саудӣ бо натиҷаи 2:1 Месси ва

ҳамдастаҳояшро шикаст дод.
Кӣ бовар мекард?
Ду бозии дигари ин рўз бе
шигифтӣ ва ҳангома ва ҳам бе
задани гол ба охир расиданд,
ки дар тақвими бозиҳо намебуданд ҳам, боке набуд. Мексика
бо Лаҳистон ва Дания бо Тунис
мусовӣ бозӣ карданд.
Шигифтӣ дар бозии чоруми
рўзи сеюм ин буд, ки Австралия аввалин шуда ба дарвозаи
чемпионҳои феълии ҷаҳон Фаронса гол зад, аммо баъд
Жиру бо Мбаппе ва Рабйо ҳисобро 4:1 карданд.

CAFA -U-14

«СОРО КОМПАНИЯ» ДАР СЕ БОЗӢ
«ИСТИЌЛОЛ»-РО ШИКАСТ ДОД
Клуби “Соро компания”-и Душанбе таҳти роҳбарии Пайрав Воҳидов маротибаи чорум дар таърихи
худ унвони Чемпиони футзали Тоҷикистонро ба даст
овард.
19-уми ноябр дар маҷмааи
варзишии «Кохи Олимп» бозии сеюми силсилаи финалии
Суперлигаи Тоҷикистон баргузор шуд, ки дар он “Соро
компания” бар “Истиқлол”
бо ҳисоби 4:3 пирўз шуд.
Дар ҳайати “Соро компания” легионери эронӣ
Шаҳром Шарифзода дубл
анҷом дод. Идрис Ёров ва

Муҳсин Муҳаммадзода якголӣ заданд. Дар ҳайати “Истиқлол” Рустам Ҳамидов ду
гол, Абдуқаюм Умаров як
голро ба номашон сабт карданд. Ҳамин тавр, “Соро
компания” дар бозии сеюми силсилаи финалӣ пирўз
шуда, Чемпиони чоркаратаи
Тоҷикистон оид ба футзал
гардид. Дастаи Пайрав Воҳидов қаблан солҳои 2018, 2019
ва 2021 соҳиби медалҳои тилло шуда буд.
Медалҳои нуқраи Суперлигаи Тоҷикистон-2022 насиби тими “Истиқлол” ва
медалҳои биринҷӣ насиби
дастаи “Истаравшан” гардид.

21 ГОЛИ БЕЉАВОБИ НАВРАСОНИ
ТОЉИКИСТОН ДАР ЧЕМПИОНАТИ
ОСИЁИ МАРКАЗӢ
Дастаи мунтахаби наврасони то 14-солаи Тоҷикистон
ғолиби Чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ (CAFA) гардид.
Чемпионати CAFA миёни
наврасон (U-14) аз 12 то 18уми ноябр дар шаҳри Ҳисор
баргузор шуд. Дар он тимҳои
футболи наврасони Тоҷикистон, Эрон, Ӯзбекистон,
Афғонистон ва Туркманистон
ширкат карданд.
Дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон бо роҳбарии Далер Каёсов чор бозӣ
анҷом дода, дар ҳамааш пирўз
гардид. Наврасони тоҷик дар
бозии аввал дастаи наврасони
Туркманистонро бо ҳисоби 9:0

мағлуб карданд. Дар бозии дуюм ба дарвозаи ҳамсолони худ
аз Ўзбекистон 4 голи беҷавоб
заданд. Шогирдони Каёсов
дар бозӣ бо дастаи мунтахаби наврасони Эрон низ пирўз
шуданд, ки ин бозӣ бо ҳисоби
2:0 анҷом ёфт. Ҳарифи охирини футболбозони навраси
Тоҷикистон ҳамсолонашон
аз Афғонистон буданд, ки бо
натиҷаи 6:0 мағлуб шуданд.
Ҳамин тавр, дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар
ин мусобиқа 21 гол заданд ва
ягон гол ба дарвозаи худ сар
надоданд.
Медалҳои нуқра насиби
тими наврасони Эрон, биринҷӣ насиби тими Ўзбекистон шуд.

РЕЗААХБОР
19-уми ноябр дар шаҳри
Душанбе ҷаласаи ғайринавбатии интихоботии
Конференсияи Федератсияи ҷудои Тоҷикистон баргузор шуд. Дар мувофиқа
бо президенти Федератсияи байналмилалии ҷудо
президенти феълии Федератсияи ҷудои Тоҷикистон
Нурулло Лоиқов бо хоҳиши
худ аз вазифа истеъфо дода, Исмоили Маҳмадзоир
бо ҷонибдории якдилонаи
ҳайати ҷаласа президенти
нави Федератсияи ҷудои
Тоҷикистон барои солҳои
2022-2026 интихоб карда
шуд.
***
Арзиши дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон
пас аз мусовӣ бо тими Русия 1 миллиону 370 ҳазор
евро гарон шуд. Тибқи
маълумоти охирини портали Transfermarkt, нархи
тими миллии Тоҷикистон
1 миллиону 370 ҳазор евро
боло рафта, ҳоло маблағи
умумии тими миллии
Тоҷикистон 6 миллиону 650 ҳазор евро арзёбӣ
мешавад. Дар ҷои аввал
футболбози ССКА-1948-и
Булғористон Парвиз Умарбоев қарор дорад, ки маҳорати касбиаш 750 ҳазор евро аст. Алишер Ҷалилов,
футболбози АГМК-и Ўзбекистон бо 700 ҳазор евро
ҷойи дуюмро гирифт.
***
Рўзи 26-уми ноябр дар
шаҳри Гории Гурҷистон
мусобиқаи қаҳрамонии
Аврупо миёни бузургсолон (European Judo
Championships - Champions
League (W&M) 2022) баргузор мешавад. Рақобатҳо
аз рўи 10 вазн (5 вазн миёни мардон ва 5 вазн миёни
занон) байни 161 ҷудокор
аз 26 кишвари ҷаҳон доир
мешаванд. Ягона намояндаи Тоҷикистон дар ин
мусобиқа Темур Раҳимов
зери вазни беш аз 100 килограмм аст.
***
Тибқи натоиҷи мусобиқоти Coca-Cola-чемпионати футболи Тоҷикистон-2022 дар гуруҳи «Б»
ду бошгоҳи вилояти Суғд
- «Истаравшан»-и Истаравшан ва «Равшан»-и Зафаробод мавқеи худро дар
Лигаи олӣ нигоҳ дошта натавонистанд ва соли оянда
дар лигаи якум бозӣ мекунанд. «Истаравшан» дар
бозии охир аз «Рагар-ТадАЗ» (0:2) ва «Равшан» аз
«Файзканд» (1:4) мағлуб
шуданд.

ФАРОҒАТ ВА МАСЪУЛИЯТ
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ШАКАРХАНД
БОЗГАШТ

Корманди БДА дар роҳ
мошинеро манъ карданӣ мешавад, вале ронандаи он мегурезад. Нозири роҳ дарҳол
ба мошини хизматӣ нишаста,
ронандаи саркашро пайгирӣ
мекунаду баъди чанд километр
ӯро дастгир карда, мепурсад:
- Чаро аз ман мегурезӣ?
Канӣ ягон баҳонаи боварибахш гӯй, ки туро сар диҳам.
Ронанда мегӯяд:
- Росташро гӯям, соли гузашта занам як корманди БДАро гирифта, аз хона рафт. Вақте шумо маро таъқиб кардед,
фикр кардам, ки занамро баргардонидан мехоҳед.

КӢ ИҶОЗАТ ДОД?

Муаллим ба талабаи танбалнамо бо қаҳр гуфт:
- Ба ту кӣ иҷозат дод, ки як
ҳафта ба дарс наоӣ?! Акнун
дарсҳои гузашатро чӣ хел азхуд мекунӣ?
- Ғам нахӯред, муаллим.
Мувофиқи гуфти худатон амал
мекунам,- гуфт ӯ бепарвоёна.
- Ман чӣ гуфта будам?,- мепурсад муаллим.

Талаба дар ҷавоб:
- Ба гузашта салавот.

АГАР РАНҶАД…

Бачаи бадхоне ба падару модараш гуфт:
- Агар маро дӯст дореду ба
гапҳоям гӯш кунед, зинҳор ба
маҷлиси падару модарони мактаб наравед!
- Барои чӣ? Боз муаллим
наранҷад,- гуфтанд волидайн.
- Муаллим аллакай аз ман
ранҷидааст. Агар аз шумо ҳам
ранҷад, мактаб бе муаллим намонад мегӯям,- гуфт бача.

ДАРСИ ИЛОВАГӢ

Муаллиме дар хобаш гап мезад. Занаш пурсид:
- Мардак, барои чӣ ин шаб
дар хобатон худ ба худ гап задед? Баногоҳ-ку табатон баланд нашуд?
- Не,- гуфт мард худро ба
нодонӣ зада.
- Наход хоб бошеду дод зада,
бачаҳоро ин қадар тарсонед?
Мард гуфт:
- Гӯй, бачаҳо натарсанд. Аз
афташ, барои талабаҳои бадхон дарси иловагӣ гузаштам.

ТАЛОШ

Майзадае аз писарчааш пурсид:
- Ту кадом китобро мехонӣ,
ки ин қадар шавқатро овардааст?
- Китоб дар бораи зарарҳои
арақ,- гуфт бача.
- Хайр, хайр, гӯй, ки арақ чӣ
зарар доштааст?
- Одамонро аз рӯзашон пештар мекуштааст.
- Дурӯғ, бовар накун! Агар
зарар медошт, падарат дар
ҳушёрхона ҳам барои қатраи
охирин талош намекард,- гуфт
модараш ба гап ҳамроҳ шуда.

МАЪНИИ НОМ

Ҷавони ӯзбеке дар Русия бо
духтари рус шинос мешавад.
Духтар аз ӯ мепурсад:
- Номат чист?
Ҷавон дар ҷавоб:
- Тоштемир.
Духтарак боз мепурсад:
- Номатон чӣ маънӣ дорад?
Ҷавон мегӯяд:
- Масолеҳи сохтмонӣ.
Таҳияи
Нодира РАҶАБОВА

ТАЊИЯИ ХАЙРУЛЛО ДАВЛАТОВ

ПУРСЕД, ЉАВОБ МЕДИЊАНД!

КОРЉӮЙӢ ОСОН МЕШАВАД?
Дар бисёр мамолики ҷаҳон сомонаҳои махсус барои
корҷӯйӣ ва сабти нафарони бекор мавҷуд аст. Ин сомона
имкон медиҳад, ки нафарони бекор осон ва зуд бо кор
таъмин шаванд. Оё дар кишвари мо чунин барнома мавҷуд
ҳаст?
САВРИДДИН, шаҳри Панҷакент
Аз Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон дар
посух ба ин суол хабар доданд, ки мақомоти Тоҷикистон талош дорад
бо роҳандозии чунин платформа - “Барномаи рақамии бақайдгирии
бекорон” корҷӯӣ барои бекоронро осонтар созад.
Ахиран дар Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон муаррифии лоиҳаи “Барномаи рақамии бақайдгирии бекорон”
баргузор гардид. Дар ин ҷаласа рӯнамоии функсияҳои “Портали
бақайдгирии бекорон” ва “Методологияи таҳияи платформа” манзур
гардида, зикр шуд, ки барномаи мазкур шаффофият ва дақиқияти
фаъолияти мақомоти шуғли аҳолӣ, дастрасии шаҳрвандони бекор
ба хизматрасониҳои мақомоти шуғли аҳолиро таъмин менамояд.
Гуфта мешавад, ки лоиҳаи мазкур бо дастгирии Барномаи СММ
омода шуда истодааст.
Ёдовар мешавем, чанде пеш раисҷумҳури Тоҷикистон гуфта
буд, ки давоми солҳои 2020-2021 ва нимсолаи якуми соли 2022 ба
мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолӣ 353 ҳазору 402 нафар шаҳрванд
муроҷиат намудаанд. Вай афзуд, ки дар доираи татбиқи “Барномаи
давлатии мусоидат ба шуғли аҳолӣ” дар маҷмуъ 179 ҳазору 240 нафар
бо ҷойҳои корӣ таъмин гардидаанд.

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

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

Телефонњо барои маълумот:

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

