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МУАССИС:
Њайати кормандони њафтанома

Њафтанома дар  Ваз орати 
фарњанги Љумњурии Тољикистон 
тањти №0054/РЗ сабти ном 
шудааст.

Дар њафтанома матолибе низ ба 
нашр мерасанд, ки ба мавќеи идора 
мувофиќ нестанд. Барои дар дигар 
нашрияњо чоп намудани матолиб 
ва иќтибосњо аз «Тољикистон» 
зикри манбаъ њатмист. Њуќуќи 
муаллифии њамаи матолиби 
шумора ба идораи њафтаномаи 
«Тољикистон» тааллуќ доранд 
ва тибќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ва байналмилалї њифз 
карда мешаванд. Њафтанома аксњо 
ва маводњои љолибро аз шабакаи 
Интернет мавриди истифода 
ќарор медињад.  Њафтанома 
масъулияти маводњои интиќодї 
ва хусусияти таблиғотиро ба дўш 
надорад. Инчунин, ба мазмун ва 
санаду раќамњои маводи чопшуда 
муаллифон љавобгаранд.
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Муҳиддини МУЗАФФАР, 
коргардони филми 
“Дов”

САРИ САБЗ

- Дар аҳди шӯравӣ мақоми омӯзгор 
бағоят бузург буд, устодро ҳама эҳти-
ром менамуданд. Омӯзгорон пешгоҳни-
шини кулбаву кошонаи мардум буданд. 
Қариб аксари хонандагон орзуи омӯз-
гор шудан мекарданд.

- Ҳоло ҳам мақоми омӯзгор бад нест. 
Қариб аксари хонандагон бо омӯзгорон 
мисли дӯсту бародаранд, якҷоя ба маҳ-
филҳо мераванд, якҷоя тамоку мека-
шанд...

- Ман аз тамошогарон умеди зиёде 
доштам. Гумон мекардам рӯзҳои намоиш 
дари кинотеатрҳо пур аз одам мешавад, 
аммо нашуд. Худ қазоват кунед, вақте 
тамошогар барои дидани филм намеояд, 
он ба кӣ даркор?

- Солҳо боз қазоват карда истодаем, 
вале ҳанӯз ҳам лаб ба шикоят мекушоем. 
Барои чӣ? Зеро, касе нест, ки ба таври му-
шаххас ва бо далелҳои раднопазир сабабҳои 
буҳрони фарҳангиву роҳи раҳоиро гӯяд.

- Бародари калонӣ филология аст. 
Чун дар он аз ҳама аввал забон дохил 
мешавад ва баъдан нависандагӣ ва 
журналистӣ. Боғ ё худ гулзори фило-
логия аз боғу гулзори журналистика 
васеътар аст.

- Эҳа, аҷоиб тасвире кардед! Коре 
накунед, ки аз ин баъд ҳама журнали-
стон рисолаташонро миёни роҳ мон-
да, ба боғ ё гулзори филология қадам 
гузоранд!?

Раҷаб САИДӢ, 
омӯзгор, шоир ва 
рӯзноманигор

Ато ҲАМДАМ, 
Нависандаи халқии 
Тоҷикистон

НИГАРОНИИ РУСТАМИ ЭМОМАЛӢ 
ДАР МОСКВА

Рустами Эмомалӣ, раиси 
Маҷлиси миллии Маҷлиси 
Олии ҶТ дар ҷаласаи якҷояи 
Шӯро ва ҷаласаи пленарии 
понздаҳуми Ассамблеяи пар-
ламентии СААД дар шаҳри 
Москва изҳор дошт, ки низоъ-
ҳо дар минтақаҳои гуногуни 
олам барои рушди минбаъ-
даи аксари кишварҳо муш-
килоти ҷиддӣ эҷод мекунанд.

«Рушди ҳамкорӣ дар чаҳор-
чӯби СААД омили аслии таъ-
мини амният дар минтақа 
аст»,- изҳор доштааст Рустами 
Эмомалӣ зимни суханронӣ дар 
ин ҷаласа.

Гуфта мешавад, ки ҷаласаи 
якҷояи Шӯро ва ҷаласаи пле-
нарии понздаҳуми Ассамблеяи 
парламентии Созмони Аҳдно-
маи амнияти дастҷамъӣ 5-уми 
декабр дар толори «Колонний-
»-и Хонаи иттифоқҳои Москва 
сурат гирифтааст.

«Натиҷаҳои ҷаласаи Ассам-
блеяи парламентии Созмони 
Аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ 
ба татбиқи босамари вази-
фаҳое, ки дар назди Созмон 
истодаанд, ҷиҳати таъмини 

амният ва субот дар минтақаи 
масъулияти СААД мусоидат 
хоҳанд кард»,- иброз намудааст 
Раиси Маҷлиси миллии Маҷ-
лиси Олии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон Рустами Эмомалӣ.

Ба гуфтаи ӯ, низоъҳои дар 
минтақаҳои гуногуни олам 
бамиёномада барои рушди 
аксари кишварҳо мушкилоти 
ҷиддӣ эҷод мекунанд. «Дар ин 
замина вазъияте, ки дар Афғо-
нистони ҳамсояи мо ба амал 
омадааст, махсусан ташвишо-
вар аст»,- гуфтааст Рустами 
Эмомалӣ.

Ба гуфтаи ӯ, Созмон бояд 
барои ҳифзи марзҳои ҷанубӣ 
аз терроризму ифротгароӣ тад-
бирҳои фаврӣ андешад, таъми-
ни амният дар марзи Тоҷики-
стон ва Афғонистон зарур аст.

«Имрӯз он ба манфиатҳои 
амнияти дастҷамъӣ таҳдиди 
воқеӣ ва эҳтимолан зиёд дорад. 
Дар ин вазъият кишварҳои мо 
бояд дар якҷоягӣ барои ҳифзи 
сарҳадҳои ҷанубии СААД тад-
бирҳои таъҷилӣ андешанд, то 
таҳдидҳои аз он самт бароянда 
кам карда шаванд»,- изҳор до-
штааст Рустами Эмомалӣ.

Раиси ММ МО ҶТ Рустами Эмомалӣ ҳангоми мулоқот бо  
Раиси Думаи давлатии ФР Вячеслав Володин

Ҷаласаи якҷояи ҳаштуми 
Маҷлиси миллӣ ва Маҷли-
си намояндагони Маҷлиси 
Олии Тоҷикистон даъвати 
шашум 23-юми декабри 
соли равон даъват карда 
шуд.

Дар ин бора дафтари мат-
буоти Маҷлиси миллӣ хабар 
дода, афзудааст, ки қарори 
даъвати ҷаласаи якҷояро ра-
иси палатаи болоӣ Рустами 
Эмомалӣ 7-уми декабр имзо 
намудааст.

Шӯрои Маҷлиси миллӣ ха-
бар дод, ки дар ҷаласаи маз-
кур ироаи Паёми Президенти 
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 
дар бораи самтҳои асосии 
сиёсати дохилӣ ва хориҷии 
ҷумҳурӣ дар назар дошта шу-
дааст.

Маврид ба зикр аст, ки Па-
ёми Президент ба парлумон 
ҳамасола дар ҳузури вакилон, 
роҳбарони мақомоти иҷро-
ия ва додгоҳӣ, намояндагони 
кишварҳои хориҷӣ ва соз-
монҳои байналмилалӣ ироа 
мегардад. Соли гузашта паёми 
Эмомалӣ Раҳмон ба парлумон 
21-уми декабр ироа шуда буд, 
ки дар он президент аз боло-
равии маош, сабукиҳо барои 
бархе аз бахшҳои иқтисод ха-
бар дода, вазифаҳо барои соли 
ҷадидро гузошт. Дар баробари 
ин дар паёми гузашта Прези-
дент аз камбудиҳо дар бахши 
маорифу тандурустӣ интиқод 
намуд, ки бо сифати бади таъ-
лим ба худфиребкуниҳо роҳ 
дода мешаваду тандурустӣ дар 
сатҳест, ки имкондорҳо барои 
табобат ба хориҷа мераванд.

Вазири нерӯи Эрон Али-
акбари Меҳробиён дар 
маросими ифтитоҳи понз-
даҳумин иҷлосияи комис-
сияи муштараки ҳамко-
риҳои иқтисодии Эрон ва 
Тоҷикистон дар Теҳрон 
гуфт, ки сатҳи мубодилоти 
ду кишвар дар соли 2022 
нисбат ба соли қабл рушди 
300-дарсадӣ дошт.

“Умедворем дар  сояи 
ҳамкориҳои Эрон ва Тоҷи-
кистон ин рушд дар моҳҳо 
ва солҳои оянда низ идома 
ёбад”,- афзуд оқои Меҳро-
биён.

Вазири нерӯи Эрон таъ-
кид кард, ки сатҳи мубоди-
лоти иқтисоди байни Эрон 
ва Тоҷикистон дар соли 2013 
аз рушди бештар бархӯрдор 

буд, ки дар солҳои баъд он 
коҳиш ёфтааст.

Меҳробиён нуктаи бори-
зи понздаҳумин комиссияи 
муштараки ҳамкориҳои иқти-
содии Эрон ва Тоҷикистонро 
ҳузури як ҳайат аз олитарин 
мақомҳои ду кишвар донист, 
ки бахшҳои мухталифи об, 
энержӣ, фарҳангӣ ва ғайра 
аст.

Далери Ҷумъа, вазири 
энергетика ва захираҳои оби 
Тоҷикистон гуфт, ки ҳамко-
риҳои созанда байни Эрон 
ва Тоҷикистон оғоз шудааст. 
“Ин ҳамкориҳо дар қолаби 
баргузории намоишгоҳҳо ва 
ҳамчунин сармоягузорӣ дар 
бахшҳои мухталифи саноатӣ 
ва ғайра иҷро шудааст”, - 
илова кард ӯ.

САНАИ ПАЁМИ НАВИ ПРЕЗИДЕНТ 
МАЪЛУМ ШУД

АФЗОШИ ТИЉОРАТ
 МИЁНИ ТОЉИКИСТОНУ ЭРОН
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МАВЌЕЪ

УСМОН РАҲИМЗОДА

Охири моҳи ноябр Ӯзбеки-
стон ва Қирғизистон созиш-
нома оид ба мушаххаскунии 
хати марзи ду кишварро ба 
тасвиб расониданд. Тасвиби 
ин созишнома дар Қирғизи-
стон гирдиҳамоиву ҳабсҳоро 
ба дунбол дошт, ҳол он ки, дар 
Ӯзбекистон онро ором қабул 
карданд.

Ба ҳар сурат, мушкили марз 
миёни Қирғизистону Ӯзбеки-
стон ҳал шуд, зеро ҳарду кишвар 
созишномаро ба тасвиб расони-
данд ва президентҳои кишварҳо 
низ онро имзо карданд.

Акнун, 9-уми декабри соли 
ҷорӣ Шавкат Мирзиёев, пре-
зиденти Ӯзбекистон бо сафари 
давлатӣ ба Қирғизистон сафар 
мекунад. Аз 10-уми декабр сафа-
ри давлатии роҳбари Ӯзбекистон 
дар Бишкек оғоз шуда, ба имзо 
расидани ҳуҷҷатҳои дуҷониба 
дар назар аст. Гуфта мешавад, 
ки муҳимтарин ҳаводиси ин са-
фар табодули созишномаҳои ба-
тасвибрасида миёни ду кишвар 
дар масоили сарҳадӣ мебошад.

Дар робита ба имзои созиш-
номаи мушаххаскунандаи сарҳа-
ди Ӯзбекистону Қирғизистон 
ва сафари Шавкат Мирзиёев ба 
Бишкек коршиноси тоҷик Ше-
ралӣ Ризоён дар телеграм-кана-
ли худ андешаҳояшро нигошта-
аст, ки онро нашр мекунем. 

 Ба мувофиқа расидани Ӯз-
бекистон ва Қирғизистон дар 
мушаххаскунии хати сарҳади 
давлатӣ миёни ду кишвар са-

бақҳои муайянро барои мин-
тақаи Осиёи Марказӣ, бахусус 
барои Тоҷикистон меофарад. 
Ин таҷрибаро аз диди 4 рӯйкард 
арзёбӣ намудан мумкин аст:

Рӯйкарди ормонгароёна: Ӯз-
бекистон ва Қирғизистон муш-
килтарин масоили байниҳам-
дигариро ҳаллу фасл намуданд 
ва дигар мавзӯи хати сарҳад ба 
муҳтавои равобити онҳо таъсир 
намерасонад. Ин саҳифаи таъ-
рих шуд ва дар оянда муноси-
батҳо хеле беҳтар мешаванд.

Рӯйкарди воқеӣ: масъалаи 
марз миёни Ӯзбекистон ва 
Қирғизистон мавзӯи ҳассос 
буд ва роҳи ҳалли худро ёфт. Ду 
кишвар дар натиҷаи эътирофи 
манфиатҳои тарафайн ва омода 
будан барои гузашт ин масъа-
ларо ҳал карданд. Новобаста 
аз ин, дар оянда боз масъалаҳо 

миёни ин кишварҳо пайдо ме-
шаванд, чун барои ҳар давлат 
манфиатҳои миллӣ асли раво-
бит аст.

Рӯйкарди тавсеаталабона: 
ҳалли масъалаи марзӣ бо ҳам-
сояҳо барои Ӯзбекистон пеш 
аз ҳама муҳим буд, чун барои 
роҳандозии сиёсати фаъоли 
минтақавии ин кишвар за-
минаҳои мувофиқро ба вуҷуд 
оварда, дар миёнамуҳлат во-
бастагии муайяни Бишкекро 
аз Тошканд ба вуҷуд меорад. Аз 
ин рӯ, аз диди тавонмандиҳои 
иқтисодию сиёсӣ бештар ба 
нафъи Ӯзбекистон аст. Дар 
умум, дидгоҳи мазкур шарҳу 
тавзеҳи зиёди касбиро дар оян-
дабинии равобити давлатҳои 
Осиёи Марказӣ байни ҳамди-
гар (i) ва бо қудратҳои беруна 
(ii) талаб мекунад.

Рӯйкарди роҳбурдӣ: барои ду 
кишвар ҳалли масъалаи марзӣ 
ниҳоят муҳим аст, чун эҳтимоли 
таъсири хатарҳои мустақим (i), 
ғайримустақим (ii) ва тасодуфӣ 
(iii)-ро ба рӯзнома ва муҳтавои 
равобити байнидавлатӣ коҳиш 
медиҳад. Ин рӯйкард то ҷое ав-
лавияти сиёсати минтақавии ду 
кишварро ба намоиш мегузорад. 
Пешбинӣ мешавад, ки ин ҳолат 
ба моҳияти муносибатҳои дуҷо-
ниба (i), ҳамкориҳо дар сатҳи 
Осиёи Марказӣ (ii) ва мавқеъ-
гирии минтақа дар равобит бо 
қудратҳои беруна (iii) таъсир 
мерасонад.

P.S. Тафсири боло 
ниҳоят содда оварда шуда, 
арзёбии масъалаҳои ҳассос 
ва мубрами эҳтимолӣ сарфи 
назар шудаанд.

ЊАЛЛИ БАЊСИ МАРЗӢ БА 
МАНФИАТИ КИСТ? 
3 паёмади сафари Шавкат Мирзиёев ба Қирғизистон

АЗ 300 КМ 17 КМ
Тоҷикистону Қирғизистон бахше аз 
марзро муайян кардаанд

Тоҷикистону Қирғизистон 
барои нишонагузории 17,66 
километри марз ба тавофуқ 
расидаанд. Дар ин бора Ва-
зорати корҳои хориҷии Тоҷи-
кистон хабар додааст.  

Бино ба иттилои манбаъ аз 
1 то 6-уми декабр дар шаҳри 
Ботканд вохӯрии навбатии 
гуруҳҳои кории топографии 
Тоҷикистону Қирғизистон оид 
ба аломатгузории марз баргу-

зор гардид.
“Зимни вохӯрӣ тарафҳо тав-

сифи лоиҳавии гузариши хати 
сарҳади давлатиро ба масофаи 
17,66 км иҷро намуда, ҷиҳати 
идомаи корҳо Нақша-ҷадвали 
вохӯриҳоро барои соли 2023 
мувофиқа карданд”,-гуфтааст 
ВКХ. 

Мақомоти ду кишвар нагуф-
таанд, ки ин 17 километр марз 
дар кадом минтақаи сарҳад 
ҷойгир шудааст. 

ТАКСИРОНЊО 
ЊАЙРОНУ 

МУСОФИРОН 
САРГАРДОН 

Чанд рӯзи охир дилам ба 
таксистҳое месӯзад, ки аз 
бонк қарз кардаву мошин 
харидаанд. 

Чанд рӯзи охир дилам ба мусо-
фироне месӯзад, ки бегоҳ соатҳо 
дар роҳ интизори нақлиёти мусо-
фирбаранд. 

Чанд рӯзи охир дилам ба ҳар 
нафаре месӯзад, ки бегоҳ барои аз 
кор ба хона рафтан таксӣ фармо-
иш медиҳаду аз он тарафи гӯшаки 
телефон оператори ширкат ҷавоб 
намедиҳад. Ё фармоиш қабул ме-
кунаду мошин намефиристад. 

Боз чанд рӯзи охир дилам ба 
2500 ронандае месӯзад, ки 12 - 15 
000 нафарро мехӯронанду мепӯ-
шонанд. Зеро, аз рӯи маълумоти 
охири БДА, ҳамагӣ дар шаҳри Ду-
шанбе 4 000 мошин, ки дар тобе-
ияти ширкатҳои таксӣ ҳастанд, 
барои мусофиркашонӣ басанда 
аст. Аммо ширкатҳо теъдоди қа-
були таксиҳоро аз 6500 адад беш-
тар кардаанд. Аҷиб, агар лими-
ти муайяни қабули таксиҳо ҷой 
дошта бошад, чаро ширкатҳо аз 
меъёр бештар мошин гирифтанд? 
Акнун, онҳое, ки соли барори-
ши мошинашон куҳна будааст, 
чӣ кор кунанд?

Ҳоло кӯчаҳои шаҳри Душан-
бе аз таксиҳо хеле холӣ шудаанд. 
Агар яке аз ин хушҳолӣ кунад, ди-
гаре нороҳату сеюмӣ сарсон аст. 
Модаре  дирӯз бо ду кӯдак маҷбурӣ 
вориди маршрутка шуда, мегуфт, 
ки ба мактаб дер мекунад. Зери 
лаб, аз набудани таксиҳо ва инти-
зории зиёд дар роҳ шиква мекард. 
Мусофири дигаре дар дохили нақ-
лиёти ҷамъиятӣ, ки шояд бештар 
аз таксӣ истифода мекардааст, 
мегуфт, ки чӣ илоҷ, замин сахту 
осмон баланд. “Маҷбурем, ки аз 
нақлиёти ҷамъиятӣ истифода ку-
нем”,- изҳор медошт ӯ. 

- Ронандаҳои таксиҳо ҳам бе-
айб нестанд,- ба гап ҳамроҳ шуд 
нафари дигар дар дохили нақли-
ёт.- Баъзеашон аз худ рафтаанд. 
Тозагӣ, одоби муошират дар 
байни ронандагони таксиҳо бо ду 
пой мелангад. Махсусан, ҷавоно-
не, ки  берун аз шаҳр ворид шуда-
анд, ахлоқашон коста аст... Вале 
ман ҳам чандин маротиба ба ин 
ҳолат рӯ ба рӯ шудаам. Аммо ҳар 
кореро роҳи ҳал бояд ҷуст. Якум, 
ширкатҳои хизматрасон пеш аз 
қабули ронандагон бояд онҳоро 
дар мавриди муошират бо мардум 
омӯзонанд. Дуюм, ақаллан ҳаф-
тае як маротиба мошинҳояшон-
ро аз лиҳози тозагӣ ва бехатарӣ 
санҷиш кунанд. Сеюм, собиқаи 
ронандагии онҳоро ҳангоми қа-
бул ба кор ба назар гиранд.

ЯК ЗАХМӢ ДАР МАРЗ
3-юми декабр дар Сомониён чӣ гузашт? 

Соати 11-и рӯзи 3-юми де-
кабр дар маҳаллаи Сомониёни 
болои ҷамоати Чоркуҳи Тоҷи-
кистон ва ҳаммарз бо деҳаи 
Куктоши ноҳияи Бодканди 
Қирғизистон миёни сокинони 
ду кишвар муноқиша рух дод. 

Дар натиҷа як сокини маҳал-
лаи Сомониён Ҳизбаллоҳ Оқил-
зодаи 21-сола ҷароҳати сабук 
бардошта, ба беморхонаи мар-
казии ҷамоати Чоркуҳ интиқол 
дода шудааст. 

Оқилҷон Тоҷиев, падари 
Ҳизбаллоҳ мегӯяд: "Ман саҳарӣ 
аз маҳаллаи поён ба хона ома-
да истода будам, ки аз тарафи 
хонаи қирғизтаборон ба сӯям 
чанд санг ҳавола шуд. Аҳамият 
надода, ба хонаи худ дарома-
дам. Вале баъди чанд дақиқа як 
қирғизтабор аз берун хонаи мо-
ро фарёд кард ва баъд писарам 
баромад. Вақте аз хона берун 
шуд, ба сӯяш доду вой карда, бо 

оҳан (арматур) ба як тарафи сар 
ва атрофи гӯшаш зарба задааст. 
Аз ин ҳодиса ҳамсояҳо бохабар 
шуда, зуд мақомотро ҷеғ заданд 
ва ҷанҷол бартараф шуд".

Абдукарим Олимбоев, на-
мояндаи президенти Қирғизи-
стон ба бахши қирғизии Радиои 
Озодӣ гуфтааст, ки муноқишаи 
лафзӣ соати 12 ба вақти маҳал-
лӣ рух додааст ва аз ҳарду тараф 
“мардум осеб дидаанд”.

Тафтишот аз болои ин қази-
яро мақомоти кишварҳо оғоз 
кардаанд. 
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Сухангӯи ДОИШ* кушта 
шудани Абуҳасан Ал-Қурай-
шӣ - роҳбари ин гуруҳи тер-
рористиро тасдиқ кард ва аз 
раҳбари нави он интихоб шу-
дани Абуҳусайн Ал-Ҳусайнӣ 
Ал-Қурайшӣ хабар дод.

Абӯумар Ал-Муҳоҷир, ки 
ӯро ҳамчун сухангӯи ДОИШ 
медонанд, рӯзи 30-юми ноябри 
соли 2022 бо нашри як сабти 
садоӣ дар саҳифаи “Телеграм-
м”-и худ бе ягон ишора ба за-
мон ва макон марги Ал-Қу-
райширо эълон кард. Ӯ танҳо 
гуфт, ки роҳбари ДОИШ дар 
ҷараёни “набард бо душмано-
ни Худо кушта шуд”.

Роҳбари қаблии ДОИШ 
дар моҳи феврали соли равон 
зимни як амалиёти неруҳои 
зудамали Амрико дар хоки 
Идлиб худ ва аъзои оилаашро 
бо норинҷаке маҳв карда буд. 
Дар умум он вақт наздики 12 
нафар аз наздикони ӯ кушта 
шуда буданд.

Дар ҳамин росто, Ситоди 
фармондеҳии марказии Амри-
ко хабари марги Ал-Қурайши-
ро тасдиқ карда ва афзуд, ки 
“ӯро дар авохири моҳи октя-
бри соли ҷорӣ неруҳои Арти-
ши Озоди Сурия дар Даръо, 

дар ҷануби Сурия куштанд”. 
Артиши Амрико гуфт, қатли 
Абуҳасан Қурайшӣ як “зар-
баи дигар” ба ДОИШ аст, ки 
бо бедодгариҳояш дар Сурияву 
Ироқ ном бароварда буд.

Артиши Озоди Сурия як гу-
руҳи муташаккили озодихоҳе 
аст, ки ба зидди режими пре-
зиденти кунунии Сурия Башор 
Асад меҷангад.

Абӯумар Ал-Муҳоҷир гуф-
тааст, ки ҳоло Абуҳусайн 
Ал-Ҳусайнӣ Ал-Қурайшӣ 
роҳбарии ДОИШ-ро ба дӯш 
гирифтааст. Сухангӯи ДОИШ 
раҳбари навашро “як муҷоҳи-
ди обутобдида” тавсиф карда, 
аз пайравони гуруҳ хостааст, 
ки ба ӯ “байъат” бисупоранд.

Ин сухангӯ ҷузъиёти беш-
таре дар бораи Ал-Қурайшӣ 
надод. Коршиносон мегӯянд, 
ки ин танҳо лақаби ҷангии ӯ 
аст ва номи воқеӣ, миллат ва 
то ба ҳол дар куҷо ва ба чӣ ко-
ре машғул будани ин роҳбари 
нави ДОИШ номаълум боқӣ 
мемонад. 

Хабари кушта шудани боз як 
роҳбари ДОИШ-ро дар Амри-
ко хуш пазируфтанд. Ҷон Кир-
бӣ, сухангӯи Шӯрои амнияти 
миллии Амрико гуфтааст, ки 
“мо аз хабари аз байн рафтани 
боз як роҳбари дигари ДОИШ 
аз саҳфаи рӯзгор истиқбол ме-
кунем”.

ДОИШ гуруҳи террори-
стиест, ки дар Ироқу Сурия 

арзи вуҷуд карда, як муддат аз 
шарқи Ироқ то ғарби Сурия, 
наздики 88 ҳазор километри 
мураббаъро таҳти тасарруфи 
худ дароварда буду дар ин қа-
ламравҳо аз таъсиси “хило-
фат” хабар дод ва дар ин мин-
тақа хеле ваҳшатбор ҳукумат 
мекард. Танҳо дар соли 2019 
ба Амрико ва НАТО муяссар 
шуд, ки ҷангҷӯёни ДОИШ-ро 
аз хоки Ироқ берун ронанд, 
вале ин гуруҳи террористӣ 
то ҳол назорати бархе мано-
тиқро дар Сурия дар дасти худ 
нигоҳ доштааст.

*ДОИШ - ҳаракати терро-
ристии фаъолияташ дар Тоҷи-
кистон ва соири кишварҳо 
мамнуъ.

АБУЊАСАН РАФТ, АБУЊУСАЙН ОМАД
Тақдири баъдии ДОИШ чӣ мешавад?

- Мутахассисони бахши тан-
дурустии Русия дар 74 минтақаи 
ин кишвар паҳншавии зукоми 
хукро ба қайд гирифтанд,- итти-
лоъ додааст хадамоти матбуоти 
“Роспотребнадзор”.

"Дар сохтори вирусҳои ғай-
ризукомӣ ҳиссаи зиёд миёни 
риновирусҳо (13,3%), вирусҳои 
РС (12,0%), метапневмовирусҳо 
(10,1%), аденовирусҳо (7,2%) 
баландтарин боқӣ мемонад. 
Зукоми хукӣ аллакай дар 74 
минтақаи Русия сабт шудааст",- 
иттилоъ додааст “Роспотреб-
надзор”-и Русия.

Дар охири моҳи ноябр вази-
ри тандурустӣ Михаил Мураш-
ко қайд кард, ки зукоми хук 
(H1N1) имсол ба таври густар-
да паҳн мешавад ва аз сокинон 
хоҳиш намуд, то ба ваксинагирӣ 
аҳамияти ҷиддӣ диҳанд.

Вай таъкид кард, ки афроде, 
ки то ҳол алайҳи зуком эм на-
шудаанд, бояд ин корро кунанд. 
Илова бар ин, онҳое, ки зиёда 
аз шаш моҳ пеш зидди корона-
вирус ваксина гирифта буданд, 

бояд дубора ваксина шаванд.
Ёдовар мешавем, ки чан-

де пеш президенти Русия дар 
гуфтугӯ бо фармондорҳо аз 
онҳо талаб кард, ки таваҷҷуҳ ба 
коронавирусро, ки хусусияти 
мавсимӣ дорад, кам накунанд.

Президенти Русия Владимир 
Путин тақозо кард, ки ба вазъи 
коронавирус таваҷҷуҳи ҷиддӣ 
зоҳир карда шавад, чунки он 
ба як бемории мавсимӣ табдил 
ёфтааст.

"Ба ҳар ҳол, мо бояд рӯи он 
кор кунем, таваҷҷуҳро ба ин ма-
съалаҳо кам накунем, зеро чу-
ноне ки коршиносон мегӯянд, 
ин беморӣ хусусияти мавсимӣ 
пайдо кардааст",- гуфт ӯ дар му-
лоқот бо фармондори вилояти 
Твер Игор Руденя.

Бояд гуфт, пештар Тедрос 
Адҳаном Гебрейесус, директо-
ри генералии Созмони Ҷаҳонии 
Тандурустӣ (ТУТ) зикр намуд, 
ки пандемияи COVID-19 дар 
арафаи анҷомёбист. Ба гуфтаи ӯ, 
ҳоло вазъ дар ҷаҳон аз ҳарвақта 
бештар барои рафъи сирояти 
коронавирус мувофиқ аст.

Алихон Муҳаммадӣ, су-
хангӯи ситоди амри маъруф 
ва наҳйи мункар дар Эрон 
гуфтааст, ки масъулияти ин 
ниҳод барои назорат бар 
ҳиҷобпӯшӣ ба поён расид, 
вале назорати иҷрои қои-
даҳои ҳиҷобпӯшӣ бо шеваҳои 
дигар сурат хоҳад гирифт.

Дар Эрон бар асоси қонун 
пӯшидани ҳиҷоб ҳатмист. 
Алихон Муҳаммадӣ дар як 
мусоҳибае рӯзи 5-уми декабр 
гуфтааст, ки ниҳодҳои гуногу-
ни Эрон роҳҳои назорати муно-
сиби иффат ва ҳиҷобро баррасӣ 
мекунанд. Алихон Муҳаммадӣ 
афзудааст: “Барои мо асос бо-
яд қонунҳои шариат бошад ва 
айни замон мардуми мо бояд 
қонунро риоят кунанд, то фа-

зои мусолиматомезе ҳукмфар-
мо бошад”.

Мусоҳибаи Алихон Муҳам-
мадӣ дар вебсайти хабарии 
“Интихоб” чоп шудааст. Су-
хангӯи ситоди амри маъруф ва 
наҳйи мункар дар Эрон шарҳ 
надодааст, ки назорат бар 
ҳиҷобпӯшӣ чӣ гуна сурат ме-
гирад.

Тазоҳуроти мардумӣ дар 
Эрон, ки аз моҳи сентябр идо-
ма дорад, маҳз бо сабаби ҳиҷоб 
шуруъ шуд.

Пулиси ахлоқ Маҳсо Аминӣ, 
як духтари эрониро барои 
“бадҳиҷобӣ” дастгир кард ва 
сипас ҷасадашро ба хешован-
донаш супурд. Ин кор хашми 
мардумро барангехт, ки то ку-
нун ба зидди ҳукумат эътироз 
мекунанд.

МУЊОЉИР, ЭЊТИЁТ ШАВ!
Паҳншавии зукоми хук дар 74 минтақаи Русия 

ЭРОН

НАЗОРАТ АЗ БОЛОИ 
ЊИЉОБ БА ПОЁН РАСИД!

РУСИЯ БА 
ДУЗДИДАНИ 

МИЛЛИОНЊО ТОННА 
ГАНДУМИ УКРАИНА 

МУТТАЊАМ ШУД

Русия аз Украина ба ма-
блағи на камтар аз $1 млрд 
доллар гандум бурдааст. 
Дар ин бора хабаргузории 
Bloomberg бо такя ба NASA 
Harvest, лоиҳаи Оҷонси кай-
ҳоншиносии Амрико, ки ба 
амнияти байналмилалии ғи-
зоӣ бахшида шудааст, итти-
лоъ медиҳад.

Бино ба хабари Bloomberg, 
дар минтақаҳои зери назорати 
неруҳои Русия ҳудуди 6 мил-
лион тонна гандум ҷамъоварӣ 
шудааст.

Неруҳои Русия дар ҳоли 
ҳозир қаламравҳоеро дар даст 
доранд, ки тақрибан чаҳоря-
ки гандуми Украина дар онҷо 
кишт мешавад.

 
ЉАЗО БАРОИ

 АЛОЌАИ ЉИНСӢ

Парлумони Индонезия 
Кодекси нави ҷиноятии ин 
кишварро қабул кард, ки 
он алоқаи ҷинсиро бидуни 
издивоҷ, аз ҷумла барои 
сайёҳон манъ мекунад. 

Барои алоқаи ҷинсии 
бидуни издивоҷ як соли 
зиндон пешбинӣ шудааст. 
Мақомот мегӯянд, ҳада-
фи кодекси нави ҷиноят, 
ки танҳо баъд аз се сол 
ба иҷро медарояд, "ҳифзи 
арзишҳои Индонезия" аст. 
Тибқи кодекс, танҳо воли-
дайн, ҳамсар ё фарзанди 
гумонбаршудагон мета-
вонанд дар бораи алоқаи 
ҷинсии ғайриқонунӣ хабар 
диҳанд.

АФЃОНИСТОН: 
АФЗОИШИ КИШТИ 

МАВОДИ МУХАДДИР  
Дафтари намояндагии 

Созмони Милали Муттаҳид 
дар Кобул аз афзоиши 
32-дарсадии кишти маводи 
мухаддир дар Афғонистон 
дар миқёси соли 2021 хабар 
дод.

Ин манбаъ менависад, ки 
мушкили бузурги маводи 
мухаддир дар Афғонистон 
ҳамчунон ҳал нашуда монд 
ва ин кишвар тавлидкунан-
даи 85 дарсади тарёк дар 
ҷаҳон аст. 

- Толибон апрели соли 
2022 кишти хашхошу тав-
лиди соири маводи мухад-
дирро мамнуъ эълом кард. 
Вале набудани ҷойи кор, 
шароити бади иқтисодӣ ва 
гуруснагиву қашшоқӣ сабаб 
шудааст, ки кишти маводи 
мухаддир дар Афғонистон 
зиёд шавад,- менависад 
манбаъ. 
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Беш аз 100 муҳоҷири 
тоҷик, ки барои кор дар 
шаҳри Мариупол қарор до-
ранд, мегӯянд, ки корфармо-
ён фиребашон додаанд. Ма-
риупол шаҳре дар қаламрави 
Украина аст, ки дар натиҷаи 
амалиёти махсуси низомии 
Русия ғасб карда шуд.

120 ҲАЗОР ВАЪДА 
КАРДАНД, ВАЛЕ...

Шикояти муҳоҷирон дар 
шабакаҳои иҷтимоӣ нашр 
шудааст. Дар наворҳое, ки 
дар Instagram ва дигар шаба-
каҳои иҷтимоӣ нашр шудааст, 
дида мешавад, ки теъдоде аз 
муҳоҷирони тоҷик даст ба эъ-
тироз зада, мегӯянд, ки фиреб 
хӯрдаанд ва маошашонро ги-
рифта наметавонанд.  

Муҳоҷирони тоҷик тайи 
чанд муддат аст, ки аз Русия 
барои кор ба Мариупол ҷалб 
карда мешаванд. 

Муҳоҷирон мегӯянд, ки 
онҳоро бо ваъдаи пули хуб ба 
ин минтақа оварданд ва қарор 
буд ҳар моҳ 120 ҳазор рубл ма-
ош бигиранд, аммо ҳоло кор-
фармоён ба онҳо то 60-70 ҳазор 
рубл медодаанд, ки ба гуфтаи 
муҳоҷирон, ҳеҷ фарқе аз кор 
дар дохили Русия надорад. 
Бархе муҳоҷирон мегӯянд, ки 
як-ду моҳи охир тамоман ма-
блағ нагирифтаанд.

Сунатулло, як муҳоҷири 
тоҷик гуфтааст: “Ба мо гуф-
танд, ки ҳар 15 рӯз пас маошро 
медиҳанд ва ҳар моҳ 120 ҳазор 
рубл маош мегирем. Дар ним 
моҳ ба ман 45 ҳазор рубл до-
данд. Гуфта буданд, ки ҷои 
хобу хӯрок ҳамаш таъмин ме-
шавад. Ҷои хобамон ҳам безеб 

аст, хӯрокамон ҳам бад аст. 
Маош ҳам ба таъхир ба мо до-
да мешавад, вале он ҳам кам”.

Ин муҳоҷири тоҷик мегӯяд, 
ки ҳоло роҳи берун рафтан аз 
Мариуполро ҷустуҷӯ дорад. 
Мехоҳад бо даст додани имкон 
онҷоро тарк кунад.

Исо, муҳоҷири дигар панҷ 
моҳ боз дар Мариупол кор ме-
кунад, вале мегӯяд, боре ҳам 
маошашро сари вақт нагириф-
тааст. Исо мегӯяд, ки онҳо бо 
кумаки афроди алоҳида ба Ма-
риупол оварда шудаанд.

Ин бори аввал нест, ки 
муҳоҷирони тоҷик аз пардохт 
нашудани ҳақмуздашон дар 
Мариупол шикоят мекунанд.

ТОҶИКОН ЧАРО БА 
МАРИУПОЛ РАФТАНД?

Маълум нест, ки муҳоҷи-
рони тоҷик тариқи кӣ ба Ма-
риупол бурда мешаванд. Бархе 
мегӯянд, ки онҳоро ширкатҳо 
ва бархеи дигарро нафарони 
алоҳида ба кор бурдаанд.

Дар моҳҳои охир чанд шир-
кати русӣ эълон карданд, ки 
барои барқарор кардани харо-

баҳо дар шаҳри ишғолшудаи 
Мариупол коргар меҷӯянд. 
Баъзе аз ин ширкатҳо даҳҳо 
муҳоҷири тоҷикро бо ваъдаи 
пули хуб ба ин минтақа бурда-
анд. Муҳоҷирон дар ин шаҳр 
биноҳои қисман ё пурра вай-
роншударо тармиму бозсозӣ 
мекунанд.

КОРЕ, КИ                          
ҶИНОЯТ АСТ

Вақтҳои охир даъватҳо ба-
рои кор ба Мариупол бештар 
шудаанд. Бархе аз муҳоҷирон 
бо умеди дарёфти пули хуб ин 
даъватро қабул карда мера-
ванд, вале ҳомиёни ҳуқуқ кор 
дар минтақаҳои ғасбшударо 
тавсия намедиҳанд.

Каримҷон Ёров, ҳомии 
ҳуқуқи муҳоҷирон мегӯяд, ки 
сафар ва кори муҳоҷирон дар 
Мариупол мухолиф ба қо-
нунҳои байналмилалӣ аст.

"Мувофиқи қонунҳои бай-
налмилалӣ онҳо дар ҷое қарор 
доранд, ки бе иҷозаи Украина 
ҳақи вуруд ба онро надоранд. 
Ин замин замини Украина 
дониста мешавад ва бе иҷозаи 
ин кишвар вориди он шудан 
ҷавобгарӣ дорад. Агар онҳо 
дар онҷо асир гирифта ша-
ванд, тибқи қонунҳои Украи-
на ва байналмилалӣ ҳатман ба 
ҷавобгарӣ кашида мешаванд. 
Онҳо мисли сарбозон асир ҳи-
соб намешаванд",- афзуд Ка-
римҷон Ёров.

Сафорати Тоҷикистон дар 
Русия пештар ҳушдор дода буд, 
ки муҳоҷирон ба минтақаҳои 
хатарнок сафар накунанд. 
Украина сафар ба Мариуполро 
марзшиканӣ медонад, ки бар 
асоси қонунҳои ин кишвар ҷа-
зо дорад.

МУЊОЉИРОНИ САРСОН 
ДАР МАРИУПОЛ
Ҳам пул нагирифтанд, ҳам ҷинояткор шуданд

Муҳоҷиронро ваъда 
карданд, ки ҳар моҳ 
120 ҳазор рубл маош 
медиҳанд, аммо ҳа-
магӣ 60-70 ҳазор рубл 
доданд ё бархе то ҳол 
тамоман маблағ на-
гирифтаанд.

PRESSA.TJPRESSA.TJ

Эътирози беш аз 100 муҳоҷири тоҷик дар Мариупол

 Иттиҳодияи “Душанбеи 
мо” бо нашри муроҷиатнома 
аз Раиси шаҳри Душанбе Ру-
стами Эмомалӣ дархост кар-
дааст, ки барои пос доштани 
хотироти капитани милитсия 
Мулло Нуров муҷассамаи ӯ 
дар Душанбе гузошта шавад. 

Ин муроҷиатнома дар Плат-
формаи ҷаҳонии Change.org 
нашр гардидааст. Манбаъ на-
виштааст, мо, иттиҳодияи мо, 
сокинони Душанбе ва бисёре 
аз шаҳрвандони Тоҷикистон аз 
раиси шаҳри Душанбе муҳта-
рам Рустами Эмомалӣ хоҳиш 
мекунем, ки барои абадӣ гар-
донидани хотираи милисаи 
бузург - Мулло Нуров дар Ду-
шанбе пайкараи ёдгории ӯ гу-
зошта шавад.

“Қомат афрохтани пайка-
раи Мулло Нуров дар шаҳри 
Душанбе (масалан, дар кӯчаи 
Турсунзода) рамзи поквиҷ-
донӣ ва фасоднопазирии та-
моми кормандони Вазорати 
корҳои дохилии Тоҷикистон 
гардида, барои насли наврас аз 
таърих ва корномаҳои бузурго-
ни мо ёдовар хоҳад шуд”,- ома-
дааст дар муроҷиатнома.

Дар саҳифаи иҷтимоии ин 
иттиҳодия иқдоми мазкурро 
шаҳрвандони зиёд ҷонибдорӣ 
кардаанд ва дар зери он имзо 

гузоштаанд.
Нозири роҳ Мулло Нуров 

на танҳо бо мӯйлабҳои даро-
заш, балки бо поквиҷдониаш 
дар тамоми Иттиҳоди Шӯравӣ 
машҳур буд. Ӯро рамзи Душан-
беи солҳои 70 ва 80 медонанд.

Дар бораи Мулло Нуров 
қиссаҳои зиёде вирди забонҳо 
аст. Ӯ мансабдорони вақти 
кишварро бо гуноҳи мастиву 
қоидашиканӣ борҳо ҷарима 
кардааст. Ӯ ҳатто ҳамсари ху-
дро барои вайрон кардани қо-
идаи ҳаракат дар роҳ ҷарима 
баста буд. Мулло Нуров шаби 
2 ба 3-юми декабри соли 1992 
ҳангоми адои вазифа кушта 
шуд.

Дар даҳ моҳи соли 2022 
дар вилояти Хатлон кам не, 
3 ҳазору 54 ақди никоҳ бекор 
карда шудааст, ки нисбати 
ҳамин давраи соли гузашта 
393 ҳолат зиёд мебошад. Ин 
ҳам дар ҳолест, ки давоми 
сол 21 ҳазору 163 ақди никоҳ 
баста шудааст.

Аз шуъбаи асноди ҳолати 
шаҳрвандии Раёсати адлия 
дар вилояти Хатлон ба Pressa.
tj гуфтанд, ки аз ҳама бештар 
дар шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб 
(255 ҳолат), Кӯшониён (250 ҳо-
лат), Ёвон (247 ҳолат) ва Абду-
раҳмони Ҷомӣ (195 ҳолат) ақди 
никоҳ бекор карда шудааст.

Аз шумораи умумии ҷудо-
шавии оилаҳо 2 ҳазору 528 ақ-
ди никоҳ бо қарори суд бекор 
карда шудааст. Боқимонда бо 
розигии ҳамсарон ва бо аризаи 
яке аз ҳамсарон ақди никоҳи 
хешро бекор кардаанд.

Мутаассифона, аз 3 ҳазору 
54 ҳолати ҷудошавии оилаҳо 3 
ҳазору 490 кӯдаки ноболиғ аз 
тарбияи яке аз волидон маҳрум 
мондаанд. Аз ҷамъи умумии 
кӯдаконе, ки падару модара-
шон аз ҳам ҷудо шудаанд, 3 
ҳазору 404 кӯдак дар тарбияи 
модар ва 86 нафари дигар дар 
тарбияи падаранд.

Машраби АЛОВИДДИН

РАМЗИ ПОКВИЉДОНЇ
пешниҳоди гузоштани ҳайкали 
Мулло Нуров дар Душанбе

АФЗОИШИ РЕКОРДИИ 
ТАЛОЌ ДАР ХАТЛОН
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РАЊМАТ 
РАЊИМОВ
- донишманди 

сатҳи 
ҷаҳонии тоҷик

К и то б и  д о н и ш м а н д и 
тоҷик, доктори илми таърих 
Раҳмат Раҳимов - “Коран и 
розовое пламя” (Қуръон ва 
забонаҳои сурхи оташ)-ро 
мутолиа карда, ба андеша 
афтодам. 

Иддае имрӯзҳо дар кӯчаву 
паскӯчаҳои расонаҳо ҳарза-
ву ёва мехонанд, ки тоҷикон 
донишмандони сатҳи ҷаҳонӣ 
надоранд. Дар ин авохир яке 
аз чунин ёвагӯён дар як му-
соҳиба худ ва боз ду-се дӯсти 
худро ҳамчун донишмандони 
ҷаҳонӣ муаррифӣ кардааст. 
Касе то ба имрӯз аз устоди 
бузургвор Раҳмат Раҳимов 
дар Тоҷикистон ҳамчун 
донишманди ҷаҳонӣ ном 
набурдааст. Раҳмат Раҳи-
мов донишманди дар сатҳи 
ҷаҳонӣ эътирофшуда аст. 

Доктори илми таърих Раҳ-
мат Раҳимов соли 1938 дар 
деҳи Мазори Шарифи шаҳри 
Панҷакент ба дунё омадааст. 
Худо равони устоди фақидро 
биёмурзад. Ӯ аз маъдуд касо-
нест, ки дар доираҳои илмии 
Русия шуҳрат дошт. Дар ово-
ни туфулият аз падар маҳрум 
шуд ва тавонист ба факултаи 
шарқшиносии Донишгоҳи 
давлатии Ленинград роҳ пай-
до кунад. Ӯ донишманде буд, 
ки осори илмиро ба забони 
русӣ дар сатҳи донишман-
дони рус менавишт ва осори 
форсиро аз аҳди бостон то 
имрӯз хонда буд. Устод Раҳ-
мат Раҳимов соли 2013 дар 
синни 75-солагӣ дар шаҳри 
Санкт-Петербург чашм аз 
ҷаҳон фурӯ баст. 

Китоби устод - “Қуръон ва 
забонаҳои сурхи оташ” воқе-
ан аз нигоҳи сохтор ба стан-
дартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ аст 
ва дареғ аст, ки дар Тоҷики-
стон - меҳани ин бузургвор 
ҳатто донишмандонаш аз он 
огоҳӣ надоранд. Кош шерҷи-
гаре пайдо шавад, ки китоби 
ӯро ба забони порсӣ - забони 
модарии муаллиф тарҷума 
кунад...  

А. БАҲРИДДИН

Моҳи июни соли равон яке 
аз рафиқони белорусам ҳан-
гоми бозгашт аз Ҳиндустон қа-
рор додааст, ки бо рафиқаш 
2-3 рӯз Душанберо тамошо 
кунанд. Чунки вай соли 2015 
дар яке аз семинарҳои мин-
тақавӣ-илмӣ дар Душанбе 
иштирок карда, аз зебогии 
пойтахти мо мафтун шуда буд. 

Бегоҳӣ ман ӯро бо рафиқаш 
пешвоз гирифта, дар меҳмонхо-
наи “Тоҷикистон” ҷой кардам. 
Пагоҳӣ пурсидам, ки чӣ тавр 
хобу истироҳат кардед? Дар ҷа-
воб гуфтанд, ки соати 7-и саҳарӣ 
аз хоб хеста, дар хиёбони зебои 
Рӯдакӣ ва якчанд кӯчаи дигар 
сайр кардаанд. Ман онҳоро ба-
рои субҳона ба ошёнаи якум ба 
қаҳвахона таклиф намудам.

Володя дар рафти суњбат 
иброз дошт, ки вай асарҳои 
зиёди сайёҳони русу немисро 
доир ба сарзамини Осиёи Миё-
на хондааст. Муаллифони онҳо 
дар баробари хислатҳои накӯи 
мардуми тоҷик, боз ишора на-
мудаанд, ки дар қисмати куҳи-
стон занҳо бе фаранҷӣ ва озод 
мегарданд.

Ман гапи ӯро тасдиқ намуда, 
гуфтам, ки ҳоло ҳам дар куҳи-
стон занҳо мисли пештара чи-
зи бегонаро қабул надоранд ва 
илова намудам, ки ба наздикӣ 
дар яке аз љаласањо ба ин масъа-
ла дахл намуда, қайд карданд, 
ки сатрпӯшон дар минтақаҳои 
куҳистони Бадахшону Рашт ва 
Зарафшону Кӯлоб дида наме-
шаванд.

Имрӯзҳо дар байни мардум 
нисбати сатр чанд ақида вуҷуд 
дорад. Шояд чунин ҳолат аз 
онњое сар задааст, ки мехоҳанд 
ба баъзе кишварњо тақлид ку-
нанд. Ҳол он ки, магар модару 
модаркалонони худашон сатр 
мепӯшиданд? Ҳаргиз! Онҳо бо 
ин роҳ бонувонро ба дунёи хуро-
фоту бемаърифатӣ кашида, ме-
хоҳанд, ки онҳо бесавод монанд. 
Охир як чизро набояд фаромӯш 
кард, ки агар модар савод на-
дошта бошад, пас фарзандони 
онҳо ба чӣ табдил меёбанд?

Гарчи аз нигоҳи умумӣ дин 
ҳамчун ҷузъи таркибии фарҳанг 
барои устувор намудани пояҳои 
ахлоқию маънавии мардум му-
соидат мекунад, вале айни за-
мон нуфуз пайдо кардани ху-
рофоту таассуб барои ҷаҳони 
имрӯза шояд хатарзо бошад. 

Мо аз таърих медонем, ки дар 
асрҳои миёна баъди сулҳи Вест-

фал ҳуқуқҳои калисо дар Аврупо 
хело маҳдуд карда шуд. Дар ма-
съалаи зан ва ҳуқуқу манфиа-
ти вай тафаккури тамоман нав 
пайдо шуд. Кор ба ҷое расид, 
ки тамоми намояндагони илму 
адаб муқобили таассубу ифро-
ти динӣ ва хурофоту догматизм 
баромаданд. Яъне замони фа-
ро расидани Эҳё ба миён омад. 
Акнун бинед, ки ифротгароён 
мардумро ба куҷо бурданианд!

Вақте ки нисбати зану мо-
дар шоирону нависандагон аз 
қадим то имрӯз ин қадар асару 
достон эҷод намудаанд, пас мо 
ҳуқуқ дорем, ки нисбати онҳо 
беэҳтиромиро раво донем ва 
наќши онњоро мањдуд созем? 
Зан олиҳаи ҳама давру замон 
аст ва Фирдавсии бузург дар 
асари безаволи “Шоҳнома”дар 
симои Таҳминаю Гурдофарид 
беҳтарин нақши занҳои пок-
доману қаҳрамонро нишон до-
дааст. Саъдии бузург ба нақши 
зан дар оила ва тарбияи фарзанд 
баҳои баланд додааст. Дар яке аз 
ќитъаҳои ӯ омадааст: 

Зани оқилу порсо,
Кунад марди дарвешро подшоҳ.

Баъзеҳои дигар бар чунин 
ақидаанд, ки мавзўи сатр агар 
аз як тараф таъсири бегонапа-
растї бошад, аз тарафи дигар 
мӯд шудааст. 

Иддае боз ҳамон тақлид ба 
занҳои арабу эронӣ либоси си-
ёҳ ба бар мекунанд. Пироҳани 
сиёҳро занҳои аврупоӣ ҳанго-
ми мотам мепӯшанд, вале на-
медонам, ки сиёҳпӯшии занҳои 
Шарқ чӣ маънӣ дошта бошад?  
Ҳол он ки, дар ҳеҷ давру замон 
занҳои тоҷик пироҳани сиёҳ ба 
бар намекарданд.

Намедонам аз чӣ бошад, 
ашхосе дучор меоянд, ки бо 
либосашон роҳро рўфта-рўфта 
қадам мезананд. Лекин як чиз-
ро фаҳмидан душвор аст, ки бо 
ин рафтор онҳо бештар савоб 
мегиранд ва ё мӯдаш ҳамин хел 
бошад?  

Хуб мебуд, ки ба воситаи 
боло бурдани худшиносї ва бо 
истифода аз дидгоњи муосир 
дар воситаҳои ахбори умум до-
нишмандони соҳаи дину ойин 
ва журналистону намояндагони 
Кумитаи занон ин тақлиду бего-
напарастиро ба мардум кушода 
диҳанд. То тавонем, бояд ба аҷ-
доди номдори худ тақлид кунем, 
на ба бегонагону ифротгароён.

Хуҷаназари АСРОРИЁН 

СИЁЊПӮШИИ ЗАНИ ШАРЌ
ЧӢ МАЪНӢ ДОРАД?

Ҳамарӯза мо бо савдога-
рони сарироҳӣ вомехӯрем. 
Аксари онҳо кампиру мӯй-
сафедон ё занони танҳое 
ҳастанд, ки зиндагӣ ба май-
дафурӯшӣ маҷбурашон кар-
дааст. 

Мо одат кардаем, ки беш-
тар аз супермаркету мағоза 
ё бозорҳо харид кунем ва ба 
маҳсулоти майдафурӯшон 
кам аҳамият медиҳем. Ҳол 
он ки, онҳо бештар ниёзман-
данд.

Вақте аз як супермаркети 
бузург харидорӣ мекунед, ба 
нафаре кумак мекунед, ки 

хонаи чандтабақаи навбатии 
худро бисозад ва мошини на-
вбатии худро бихарад. Аммо 
вақте аз дастфурӯше харидорӣ 
мекунед, ба ӯ кумак мекунед, 
ки нон ё ниёзҳои муҳим ва ав-
валияи худ ва хонаводаашро 
таъмин созад.

Бинобар ин,  аз  шумо 
хоҳиш мекунам, ки аз майда-
фурӯшон, бештар маҳсулоти 
кампиру мӯйсафедонро хари-
дорӣ кунед, агар ба он ниёз 
надошта бошед ҳам...

Санҷар САИДОВ,
шаҳри Хуҷанд

Баҳодур Раҳматов, корманди 
масъули Энсиклопедияи Сове-
тии Тоҷик як шаби пурбарфи 
зимистон, ки ба ҷуз “Волга”-и 
ӯ дар роҳ дигар мошине ҳаракат 
намекунад, ҳамроҳи хонавода-
аш аз меҳмонӣ бармегардад. Дар 
боғи мавзеи ба ном Хонаи мат-
буот (ҷойе, ки “Душанбе-пла-
за” сохта шудааст) мебинад, ки 
марде бо палто гаштугузор меку-
над. Ӯ шоир Султон Шоҳзодаро 
мешиносад. Мошинро канори 
роҳ гузошта, наздаш меравад ва 
мегӯяд:

- Устод, дар ин нимашабӣ 
инҷо чӣ кор мекунед?

Вале, устод Шоҳзода ангушт 

рӯйи лаб гузошта, ишора ме-
кунад, ки хомӯш бошад. Аз ин 
ишора ҳайрати Раҳматов меаф-
зояд. Каме баъд устод мегӯяд:

- Баҳодур, хотираи ту қавӣ 
аст, ин мисраҳоро ба ёдат гир, 
субҳ омада навишта мегирам:

Шаби дай асту само 
барфрезу дилбари ман,

Бубин, карашмакунон
 рӯйи барф меояд.

Равам бибӯсамаш ӯро таги 
дарахти сафед,

Ки аз лабу даҳанаш бӯйи 
барф меояд.

Ҷумъахон САЙИДАЛӢ,
журналист

ЊАМ ХАРИД, ЊАМ САВОБ

ИЛЊОМ АЗ БАРФ

ХОНААМРО МЕФУРӮШАМ, ТО 
“ТОЉИКОН”-РО НАШР КУНАМ

Бо мақсади нашри китоби “Тоҷикон”-и академик Бо-
боҷон Ғафуров ба забони ӯзбекӣ хонаамро мефурӯшам. 

Хона иборат аз 5 ҳуҷра ва 0,15 га замини наздиҳавлигӣ.
Суроға: Н. Қубодиён, ҷамоати деҳоти Тахти Сангин, 

деҳаи С. Худойқулов.
Тел.: +992 934011950

Тарҷумони китоби “Тоҷикон” 
ба забони ӯзбекӣ

Ҳасан БЕРДИҚУЛОВ

ЭЪЛОН
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Имрӯз пайдо кардани 
ҷойи кор барои зан яке аз 
мушкилоти асосӣ боқӣ мон-
дааст. Махсусан онҳое, ки 
шуғли асосӣ надоранд, на-
медонанд, ки дар куҷо кор 
кунанд. Бо зиёд занҳо рӯ ба 
рӯ мешавем, ки ягона роҳи 
таъмини зиндагиро кор дар 
“пешхизматӣ” мебинанд. Яъ-
не, кор дар ошхонаву тараб-
хонаҳои пойтахт. Хабарни-
горони “Тоҷикистон” тасмим 
гирифтанд, ки тадқиқоте 
анҷом диҳанд, то соҳибони 
ошхонаву тарабхонаҳои пой-
тахт киҳоро ба кор мегиранд 
ва ёфтани кор дар ошхонаву 
нуқтаҳои “fast-food” чӣ муш-
килиҳоро пеш меорад? 

ОШХОНАИ УЙҒУРӢ БА 
КОР НАГИРИФТ

Аввал аз ошхонаҳои бозори 
“Корвон” дидан кардем. Раҳо-
раҳи бозори “Корвон” пур аз 
ошхонаву нуқтаҳои фурӯши 
самбӯсаву пирожки. Аллакай 
вақти хӯроки нисфирӯзӣ фа-
ро расида буд. Мардуми зиёде 
дар ошхона нишаста буданду 
хӯрок мехӯрданд. Мо тақри-
бан ба 10 ошхонаву нуқтаҳои 
“fast-food» дар бозори “Кор-
вон” даромада, худро ҳамчун 
корҷӯ муаррифӣ кардем. Ош-
хонаи маъруф ба “Уйғурӣ” хе-
ле серодам буд. Ҳаво ҳам хеле 
сард буд. Ба ин нигоҳ накар-
да, дар бозори “Корвон” ҷойи 
сӯзанпартоӣ набуд. Савдои 
ошхонаҳо низ хеле гарм буд. 
Дар ошхонаи “Уйғурӣ” ба мо 
гуфтанд, ки “таҷрибаи пеш-
хизматӣ надоред, кӣ шуморо 
ба кор мегирад?”. Ин аваллин 
ошхонае буд, ки мо вориди он 
шудем. 

Дар ошхонаи дигаре, дар 
болои дари утоқ “маъмурият” 
навишта шуда буд. Мо вориди 
он шудем. “Ба мо кор лозим 
аст. Мехоҳем ҳамчун пеш-
хизмат кор кунем”,- ба сухан 
оғоз кардем ба марде, ки рӯ ба 
рӯямон менишаст. Марде, ки 
моро ба кор қабул кардан хост, 
аввал аз нӯги нохун то фарқи 
сарамонро аз назар гузаронд. 
Баъд, ба сухан даромад. Гуфт, 
ки агар кор кардан хоҳед, мо 
ҷойи кор дорем. Аз ин хурсанд 
шудем. Баъд аз чанд муддат 
марде, ки моро ба ошхонааш 
нияти ба кор гирифтан дошт, 
суол дод, ки оё дар ягон ош-
хона ё тарабхонае таҷрибаи 
пешхизматӣ доред? Мо ҷавоб 
додем, ки не. Аз сабаби он, 
ки донишҷӯ ҳастем ва ба ма-
блағ ниёз дорем, кор меҷӯем. 
Ин мард ҳам бинобар сабаби 
таҷрибаи кор дар ягон ошхона 
ва ё тарабхона надоштанамон, 
моро ба кор нагирифт.

Дар ошхонаи “Душанбе”: 

МО ДОНИШҶӮЁНРО БА 
КОР НАМЕГИРЕМ!

Дар ошхонаи “Душанбе” 
мардум хеле зиёд буданд. Пеш-
хизматҳо дар такопӯ ва ми-
зоҷонро гусел мекарданд. Чанд 
лаҳза мушоҳида намудем, ки 
мардум чӣ мехӯранду чӣ кор 
мекунанд. Билохира, хостем, 
ки бо ягон корманди масъули 
ин ошхона ҳамсуҳбат шавем. 
Хоҳишамонро  ба зане гуфтем 
ва ӯ баланд - баланд ҳамроҳи 
марде суҳбат карду гуфт, ки 
ду донишҷӯ коркобӣ омаданд, 
онҳоро корда мегирӣ? Марди рӯ 
ба рӯи зан бошад, бо овози ба-
ланд гуфт, ки “ман донишҷӯён-
ро ба кор намегирам”. Аз вай 
хоҳиш кардем, ки ба пул эҳтиёҷ 
дорем, ақаллан як нафарамон-
ро то нисфирӯзӣ ва як нафари 
дигарамонро пас аз нисфирӯзӣ 
ба кор гирад. Аммо розӣ нашуд. 
“Ба ман корманде лозим аст, ки 
аз соати 8:00 то соати 17:00 кор 
кунад”,- гуфт масъули ин ошхо-
на. Аз ин ошхона ҳам баромада 

рафтем.
Раҳораҳ ба андеша мерафтем, 

ки чаро донишҷӯёнро ба кор 
намегиранд? Наход барояшон 
дар ошхона кор кардан мушкил 
бошад?

“СУБҲИ ДУШАНБЕ”   ҲАМ 
НОУМЕД КАРД

Мо вориди ошхонаи “Субҳи 
Душанбе” шудем. Дар ин ҷо фи-
кр карданд, ки мо барои хӯрда-
ни хӯрокӣ нисфирӯзӣ омадаем. 
Вале мо мақсади омаданамонро 
гуфтем. Онҷо ду марде нишаста 
буданд ва бо ҳамдигар суҳбат 
мекарданд. Вақте гуфтем, ки 
мехоҳем кор кунем, аввалин су-
оле, ки ба мо доданд, чунин буд:

- Шумо донишҷӯ ҳастед?
- Бале,- гуфтем дар посух. 
Дар ҷавоб масъулини ошхо-

наи номбурда изҳор доштанд, 
ки “агар донишҷӯ намебудед, 
шояд шуморо ба кор мегири-
фтем. Вале нав 20 дақиқа пеш 
як занро ба кор қабул кардем. 
Ҳиси кунҷковиамон боло ги-
рифту рӯзи корӣ дар ошхонаро 

аз он мард пурсон шудем. 
- Барои як рӯз 40 сомонӣ ме-

диҳем, вале шуморо кор наме-
гирам,- гуфт он мард. 

Мо тақрибан ба 10 ошхонаи 
бозори “Корвон” ворид шудем. 
Ҳеҷ кадоме майли моро ба кор 
қабул кардан надоштанд. Ба 
нуқтаҳои хӯрокҳои тезтайёри 
маъруф ба “fast food” муроҷиат 
кардем. Марде ҳамроҳи ду дух-
тари дигар кор мекард, гуфт, ки 
“нигоҳ кунед, худамон бекорем, 
харидор нест, шуморо чӣ хел 
кор мегирем? Савдо хеле суст 
аст, базӯр рӯз мегузаронем”.

Аз саҳар то нисфирӯзӣ сарсон 
будем. Ба ҳар куҷое рафтем, ба 
кор қабул накарданд. Ҳамагӣ 
дар як нуқта, ки зане ба ҳисоби 
пул машғул буд, гуфт, ки мета-
вонем шуморо ҳамчун самбӯса-
фурӯш ба кор гирем. Рӯзи корӣ 
50 сомонӣ будаасту ба ҳардуи мо 
онро тақсим хоҳанд кард. Кор 
бошад, аз соати 6:30-и субҳ то 
соати 16:00 идома меёбад. 

Тасаввур кунед, дар Душанбе 
пайдо кардани кор барои зан чӣ 
қадар мушкил будааст. То мо бо 
чашми худ надидем, бовар ҳосил 
накардем. Махсусан барои до-
нишҷӯе, ки хоҳад пайсае ба даст 
ораду таҳсилро идома диҳад, боз 
ҳам мушкилтар будааст.

Уғулой ҚУТБИДДИНЗОДА,
Суман УБАЙДУЛЛОЗОДА

НОУМЕДИИ ДОНИШЉЎДУХТАРОН
Чаро онҳо кор намеёбанд?

ЌАРЗИ ХОРИЉИИ 
ТОЉИКИСТОН 

АЗ 4 МЛРД ЊАМ 
МЕГУЗАРАД 

Ҳаҷми қарзи хориҷии 
Тоҷикистон дар соли 2023 
афзоиш ёфта, интизор ме-
равад, ки ба ҳолати охири 
сол аз ҳадди 4 млрд долла-
ри амрикоӣ бештар шавад.

Дар асоси барномаи қарз-
гирии берунаи давлатии 
Тоҷикистон барои соли 2023 
ва дурнамои нишондиҳан-
даҳои он барои солҳои 2024-
2025, ҳаҷми қарзи хориҷии 
кишвар ба ҳолати 1-уми ян-
вари соли 2023 ҳудуди 3,96 
млрд доллари амрикоиро 
ташкил хоҳад дод. Тавзеҳ 
дода шудаст, ки ин муодили 
41,6%-и ММД хоҳад буд.

Тибқи барномаи қарз-
гирӣ, ки ҳукумату парлумон 
тасдиқ кардаанд, интизор 
меравад, ки давоми соли 
оянда қарзи хориҷӣ афзо-
иш ёфта, аллакай дар оғози 
январи соли 2024 ҳудуди 4,1 
млрд доллари амрикоиро 
ташкил хоҳад дод. Таъкид 
шудааст, ки ин нишондиҳан-
да баробари 40,9%-и маҷмӯи 
маҳсулоти дохилӣ хоҳад буд.

Давоми соли 2024 коҳиши 
қарзи хориҷӣ пешбинӣ шу-
дааст ва аллакай ба ҳолати 
1-уми январи соли 2025 қар-
зи берунаи кишвар муодили 
4,05 млрд доллари амрикоӣ 
хоҳад шуд, ки баробари 
37,2%-и ММД дар он вақт 
арзёбӣ мегардад.

Ин дар ҳолест, ки бар асо-
си буҷети давлатии Тоҷи-
кистон барои соли 2023 ва 
нишондиҳандаҳои он барои 
солҳои 2024-2025 барои хиз-
матрасонии қарзи берунаи 
Тоҷикистон дар 3 соли оян-
да зиёда аз 991 млн доллари 
амрикоӣ пешбинӣ шудааст.

Аз ҷумла соли 2023 барои 
пардохти қарзҳои хориҷӣ на-
здики 254 млн доллар пеш-
бинӣ гардида, ин нишон-
диҳанда дар соли 2024 ба 284 
млн доллар ва соли 2025 дар 
ҳаҷми қариб 454 млн доллар 
муқаррар гардидаст.

Қаблан хабар дода шуд, ки 
барои пардохти қарзҳои дав-
латии Тоҷикистон дар соли 
оянда дар маҷмуъ соли оянда 
3,4 млрд сомонӣ равона ме-
гардад. Тавзеҳ дода шудаст, 
ки пардохти 2,4 млрд сомонӣ 
аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ 
ва 997 млн сомонӣ аз ҳисоби 
иҷрои уҳдадориҳои созиш-
номаҳои зерқарзии корхо-
наҳои давлатӣ дар назар аст.
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Устод Љўрабек Муродов 
нахустин устоди забону ада-
биёти мо, насли мо ва ња-
маи наслњои баъд аз мост. 
Мо агар талаффузи њарфу 
њиљоро аз модар ёд гирифта 
бошем, талаффузи дурусти 
вожањои забони адабиро аз 
ў омўхтаему нахустин ѓа-
залњоро бо овози ширини ў 
аз бар кардаем. 

Он солњо, ки маљмўае аз 
ашъори Мавлавї ба хати ки-
риллї нашр нашуда буд, мо 
аз «Девони кабир» ѓазалњо 
аз бар доштем. Шояд танњо 
мо, мухлисони устод Љӯра-
бек Муродов будем, ки аз 
аксари шоирони машњуру 
номашњури классику муосир 
шеърњо дар анбон доштему 
дар имтињони ќабули до-
нишгоњњо дарнамемондем. 
Нафаре гуфта буд, ки дар 
имтињони ќабули факултаи 
филологї ба саволи «Шеъре 
аз Устод Садриддин Айнї» 
ѓазали «Ин њама ширинлабон 
афтода дар банди шумо»-ро 
аз барномаи устод Љўрабек 
Муродов посух гуфтам, чун 
маљмўаи ашъори сардафта-
ри адабиёти навини тољик он 
солњо камёб буд.

Њангоме ки Љўрабек Му-
родов ба сањнаи њунар ворид 
шуд, фазои сиёсї андак нар-
мтар гардида, ба адабиёту 
санъат низ асар карда буд. 
Дар ин давра маънии Ватан 
дар эљодиёти насли калон-
сол то андозае тобиши нав 
гирифт. Насли нави олимо-
ну эљодкорон бо андешањои 
миллї сари кор омад. Љўра-
бек Муродов аз њамин нас-
ли бедоркунандаву омўзгор 
буд. Дигаргунињои фарњан-
гї ва андешаи миллиро дар 
эљодиёти худ бозтоб мекарду 
ба њамаи мардум, аз хурд то 
калон, мерасонд. Дар љойњое, 
ки мактаби тољикї набуд, бо 
созу овози ў ба гўши бачањо 
шеърњои шоирони калассику 
муосир мерасиду ба зењнашон 
менишаст. Забон меомўхтан-
ду адабиёт ва худогоњї. Охир, 
мактаб танњо он нест, ки паси 
миз нишинию бинависї ва 
даст боло куниву бигўї! Ки-
тобро њам на њама мехонанд, 
аммо мусиќиву овози форам 
ба гўшу њуши њама роњ ме-
барад, шеъру суханро ба дил 
мерасонад.

Солњои шастуми садаи гу-
зашта, замони зуњури истеъ-
доди устод Љўрабек Муродов, 
мардум дар навоњии Тољики-
стон ва умуман Тољикисто-
ни таърихї, яъне дар густу-
раи Осиёи Миёна, бештар 
Фахриддин Умаров, Маъ-
мурљон Узоќов, Комилљон 
Отаниёзов ва монанди инњо-
ро гўш мекарданд, зеро матни 
сурудњои инњо ӯзбекї бошад 
њам, мусиќиашон тољикї 

буд, бо сабки овозхонии 
суннатии тољикї месарои-
данд. Суруди инон пайваста 
тариќи радио садо медод ва 
сабташон дар ќартањо њама 
љо дастрас буд. Устод Љӯра-
бек Муродов ба сањна ворид 
шуда, зуд машњур гашт, зеро 
ниёзи маънавї ба чунин як 
овозхони тољик дар миён буд. 
Дар филми мустанади «Њољї 
Абдулазиз» лањзаи љолибе 
њаст - як марди муътабари 
самарќандї зимни ёддошт аз 
Њољї Абдулазиз мегўяд: «Як 
ваќт аз радио суруде шуни-
дам, гуфтам, Њољї Абдулазиз 
зинда шуден-мї? Баъд фањ-
мидам, ки ин кас хонандаи 
нав Љўрабек Муродов буден». 
Чун Устод сабки овозхонии 
Тољикистони таърихиро 
идома дода, оњангњои ноби 
касбиро бо номи «классикї» 
дубора бо матнњои тољикї са-
роид ва сурудњои эстрадиаш 
њам реша дар сабки суннатї 
доштанд, ба зудї фазоро њам 
дар Тољикистон ва њам дар 
кулли Тољикистони таърихї 
дубора пас гирифт. 

Ин рисолатро устод Љўрабек 
Муродов бе њељ гуна даъвову 
балво, чунон табиї ба анљом 
расонд, ки барои овозхонњову 
њукуматњои он љумњурињо њам 
њамеша мењмони азизу дўсти 
гиромї боќї монд, њатто ба-
рои хидматњояш дар тарби-
яи маънавии мардум унвони 
«Њунарманди шоистаи Ӯзбе-
кистон» доданд. Чунин рави-
ши ў сухани Мањатма Гандиро 
ба ёд меорад, ки хитоб ба му-
боризони озодии Њиндустон 
гуфта буд: «Ба англисњо хашм 
магиред, ватани моро онњо 
нагирифтаанд, мо худамон ба 
онњо додаем ва худамон бояд 
пас бигирем». 

Марзњои сунъї фазои 
ягонаи фарњангиро шика-
ста натавонистанд, тўли 
шаст соли фаъолияти эљодї 
устод дар ќатори њамаи ноњи-
яњои Тољикистон дар фазои 
фарњангии љумњурињои њам-
соя, бавежа Ӯзбекистон, ња-
меша њузур дошт. Он ќадар 
њаводоронаш зиёд буданд, ки 
консертњояш дар стадионњо 
баргузор мегардиданд. Ба љуз 

ин ки зуд-зуд ба сафарњои 
њунарї мерафт, мардум ба 
маъракањои шодї даъваташ 
мекарданд. Аз ин роњ ќариб 
њар њафта устод бо мардуми 
шањриву мутамаддини бе 
мактабу бе китоби тољикӣ 
монда мулоќот дошт. Аз та-
риќи радиову телевизион ба 
њар хона забони тољикиро во-
рид мекард. Њар маърака як 
љамъомади фарњангї буд. Дар 
њамаи шањрњову ноњияњои 
кишвари њамсоя ёру дўстони 
зиёд пайдо кард. Дар таъри-
хи фарњанги мо дар саросари 
Тољикистони таърихї касеро 
наметавон пайдо кард, ки ба 
андозаи ў шунаванда дошта 
бошад. Дар нињоди ин шу-

навандањо фарњанги миллї, 
забони миллї рушд меёфту 
њисси худшиносии миллї 
бедор мегардид. Шогирдо-
ни сершумори устод низ њар 
њафта даста-даста дар Са-
марќанду Бухорову Тошкан-
ду Фарѓонаву Тирмиз будан-
ду бо оњангу суруди ў ва њатто 
бо овози ў барои рафъи љу-
доиву халои маънавї пайкор 
мекарданд. Таљрибаи кори 
Љўрабек Мурдов метавонад 
бењтарин модел бошад барои 
равобити фарњангї бо њам-
миллатони фаромарзї.

Воќеан, маљмўи сурудњои 
устод Љўрабек Муродов бењта-
рин баёзи шеър аст, аз калс-
сикї гирифта то муосир ва 
фолклор. Бењтарин намунаи 
шеърњои шоирони маъруфи 
классику муосир ва тарнањои 
мардумиро он љо метавон 
дарёфт кард. Ин шеърњо њам 
аз љињати маънї баланд, њам 
ба вежагињои суруд мувофиќ 
ва њам ба њадафи тарбияти 
фарњангиву худшиносии мил-
лї, ки Устод њамеша дунболи 
он буда, созгоранд.

Чизи дигаре, ки мо мадю-
ни ў њастем, шеъру мусиќии 
муосири њамзабонон аст, 
ки тавассути ў бо онњо ош-
но шудаем. Устод њанўз аз 
солњои шастум то имрўз ба 
ашъори шоирони Эрону 
шоирони тољикзабони Ӯз-
бекистон оњанг мебандад ва 
он шеърњоро мардум аз бар 
доранд, масалан, «Эй пи-
сар модари худро маёзор»-и 
Маликушшуаро Бањор, «Пи-
сар, рав ќадри модар дон»-и 
Эраљ Мирзо, «Њамин аз ѓам 
на танњо чашми хунполои 
ман гиряд»-и Ахавони Со-
лис, «Шунидам, ки чун ќўи 
зебо бимирад»-и  Њамидии 

Шерозї, «Омадї, љонам ба 
ќурбонат, вале њоло чаро»-и 
Шањриёр, «Кўча-кўча меги-
рям»-и Таваккулї, «Модар, 
сари ќабрат омадам боз»-и 
Љонибек Ќувноќ. Ва бо ин 
исбот кард, ки адабиёти мо 
њамзабонон на танњо то асри 
шонздањ, балки то имрўз њам, 
ба истилоњ, форсї-тољикист, 
яъне як аст ва метавонад ба-
рои њамдигар баробар хидмат 
кунад. 

Устод борњо ба кишварњои 
њамзабони Эрону Афѓони-
стон сафарњои њунарї анљом 
додаву бо овозхонњои маъ-
руфи ин кишварњо риштаи 
дўстї пайваста, аз он љо су-
рудњои дилнишине оварда, 
бозхонї кардааст. Њанўз соли 
1966 зимни сафар ба Афѓо-
нистон бо овозхони хосаи 
шоњ - Ќосимї мулоќот кар-
да, суруди «Эй кабки дарї, 
биё ба пањлуям»-ро барои 
шунавандаи тољик армуѓон 
овард. Дар он замон, ки садду 
банди марзњо аз Девори Чин 
њам сахттар буд, ба таќозои 
кашиши ботинї дар ин са-
фарњо вањдату ќурбати њамза-
бонони њамхуну њамфарњанги 
људоафтодаро њадаф дошт. 
«Эй кабки дарї»-ро баъд аз 
ў чандин нафари дигар њам 
хонданд ва то имрўз яке аз 
сурудњои дўстдошта боќї 
мондааст. Баъдтар чунин 
мулоќотњои дўстона бо Оѓои 
Хаёл, Ањмад Зоњир ва дигар 
овозхонони Афѓонистон 
низ сурат гирифт, ки «Каља-
ки абрўт неши каждум аст», 
«Худат гул», «То тура дидам» 
ва монанди инњо рањоварди 
он сафарњоянд. Чунин са-
фарњоро ба Эрон низ анљом 
дода, сурудњои «Ёри хушги-
лам Зулайхо», «Ба ту њарфе 
оштї набошам» ва боз чанди 
дигарро бозхонї карда, эњ-
соси ягонагиву муњаббатро 
дар дили мардум барангехт. 
Ахиран суруди «Тољик ва 
ё форс ва ё ањли дарием»-и 
ў, ки аз рубоињои Абўсаиди 
Абулхайр ва Њазрати Ѓайрат 
фароњам шудааст, аз тариќи 
чандин шабакаи интернетии 
форсизабонони дунё пахшу 
баррасї гардид ва дањњо ми-
лён бинанда тамошо карданд!

Хулоса, агар ба хидматњои 
устод Љўрабек Муродов бањри 
тарбияи маънавии хурду бу-
зург, рушди фарњанги миллї, 
тањкими вањдат, њиси худши-
носї ва баќои миллат боин-
софона мутаваљљењ шавем, 
як абармарди миллатро рў ба 
рўи худ муљассам мебинем. 
Зањматњои њадафманди ша-
борўзї, дилу нияти соф, ки 
бо истеъдод тавъаманд, ин 
маќомро барои ў фароњам 
кардаанд. 

Эшони СУБЊОНЗОД,
рўзноманигор

ЉЎРАБЕК ТОР БИГРИФТУ НАВОХТ 

Марди муътабари 
самарқандӣ мегӯяд: 
«Як вақт аз радио суру-
де шунидам, гуфтам, 
Ҳоҷӣ Абдулазиз зинда 
шуден-мӣ? Баъд фаҳми-
дам, ки ин кас хонандаи 
нав Ҷӯрабек Муродов 
буден».
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Сарояндаи маъруфи попи 
тоҷик Валиҷон Азизов, ки 
2-юми декабри соли равон 
40-сола шуд, 20-солагии 
фаъолияти эҷодиашро дар 
“Кохи Суруш” якҷо бо мухли-
сонаш таҷлил мекунад. Ҳаф-
таи равон Валиҷон Азизов 
меҳмони ҳафтаномаи “Тоҷи-
кистон” буд ва ба чанд суоли 
мо посух гуфт.

Видеои суҳбати мазкурро 
дар ютюбканали PRESSA.TJ 

тамошо кунед! 

- Валиҷон, дар оғоз мехоҳам 
дар бораи консерти наватон суҳ-
бат кунем... 

- Ташаккур. Консерти на-
вбатии банда, ки санаи 10-
уми декабр дар “Кохи Суруш” 
баргузор мешавад, бахшида ба 
20-солагии фаъолияти эҷоди-
ам аст. Дар он ҳам сурудҳои 
нав ва ҳам сурудҳое, ки қаблан 
байни мухлисон шуҳрати ба-
ланд пайдо карда буданд, иҷро 
карда мешаванд. Ҳамчунин, бо 
ҳунармандони дигар чанд дуэт 
мехонам.  Вале, бештари та-
ронаҳои консерт нав ҳастанд. 
Умед дорам, ки ин консерт бо 
дастгирии мухлисон хубу хо-
тирмон мегузарад. 

- 20 сол рӯи саҳна ҳастед. Чӣ 
эҳсосе доред?

- Ҳаяҷони хосе дорам. Воқе-
ан, ин рақам маро ба андеша 
водор кард. Соли 2002 фаъо-
лияти эҷодиро дар гуруҳи “Эҳ-
сон” оғоз кардам. Намедонам, 
ин солҳо чӣ гуна сипарӣ шу-
данд. Вале, гумон мекунам, 
20 ё 30 сол фаъолият кардан 
муҳим нест. Муҳим он аст, ки 
аз худ чизе боқӣ гузорӣ. 

Мегӯянд: 
Дар ин дунё агар чизе набудӣ,
Ба он дунё кирои рафтанат нест.
- Бо гузашти 20 сол мехоҳам 

ба мухлисон қадамҳои наху-
стини худро ёдоварӣ кунед. Чӣ 
сабаб шуд, ки роҳи санъатро 
интихоб кардед?

- Ман аз кӯдакӣ ба санъат 
дил баста будам. Аз солҳои 
1995-96 дар зодгоҳам, дар 
ноҳияи Айнӣ ба тӯю маъра-
каҳо мерафтам ва дар онҷо 
сурудхонӣ мекардам. Гумон 
мекунам, ки меҳри санъатро 
ба қалби ман Худованд ҷой 
кардааст. Ҳамин аст, ки ман 
санъаткор шудам. 

- Шумо дар гуруҳи “Эҳсон” 
бо Ғолибҷон Юсупов фаъолияти 
худро оғоз кардед. Ин гуруҳ дар 
таърихи санъати мо мондагор 
гардид. Идеяи таъсиси он чӣ 
гуна пайдо шуд?

- Ғолибҷон гуруҳи “Эҳ-
сон”-ро соли 1999 ташкил кар-
да буд. Яъне қабл аз ман ҳам 
фаъолият дошт. Вақте ки ман 
дар фукултаи санъати Дониш-
гоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 
академик Бобоҷон Ғафуров 
таҳсил мекардам, Ғолибҷон аз 
ман як курс болотар мехонд. 
Мо ҳамон ҷо шинос шудем. 
Ҳамин тавр, тасмим гирифтем, 
ки дуэт хонем ва минбаъд якҷо 
фаъолият кунем. Аввалин су-
рудамон “Хола-хола, духтаре” 
буд, ки мардум онро хуб пази-

руфтанд. Баъдан “Гул ба даст” 
ва “Гиря макун”-ро сароидем. 
Ҳамаи таронаҳое, ки мо дар он 
вақт иҷро кардем, қобили қа-
були мардум буданд ва вирди 
забонҳо шуданд.

- Нахустин консертатонро 
дар ёд доред?

- Бале. Он дар Маркази ҷа-
вонони шаҳри Хуҷанд баргузор 
шуд. Дар толор ҷойи нишаст 
набуд. Мухлисон дар роҳравҳо 
рӯйи замин менишастанд. Со-
ли 2004 нахустин консерти мо 
дар шаҳри Душанбе, дар “Ко-
хи Борбад” баргузор шуд. Хуб 
дар ёд дорам, ки моҳи декабр 
барфи зиёд бориду ҳаво сард 
буд. Ҳаракати нақлиёт дар 
шаҳр вазнин буд. Мардум пи-
ёда ба консерт омада буданд. 
Мухлисон чунон зиёд буданд, 
ки оинаҳои “Кохи Борбад”-ро 
шикастанд. Ҳоло аз он рӯзҳо 
аксҳо ҳастанд.  

- Дастаҳои ҳунарӣ дар Тоҷи-
кистон зиёд буданд, вале “Эҳ-
сон”-ро мардум то ҳол дӯст ме-
доранд. Сабаби муваффақияти 
“Эҳсон” чӣ буд? 

- Таронаҳо. Бештари та-
ронаҳои мо дар бораи ишқу 
муҳаббат, дӯстдорӣ ва садоқат 
буд. Бинобар ин, ба ҷавонон 
писанд омад. Яъне ба дили 
мардум нишаст. 

- Тасмими пароканда шудани 
“Эҳсон” чӣ гуна гирифта шуд? 

- Мо бо Ғолибҷон тасмим 
гирифтем, ки дар алоҳидагӣ 
кор кунем. Ҳамин тавр, охири 
соли 2005 мо алоҳида шудем. 

- Бовар доштед, ки дар 
алоҳидагӣ муваффақ мешавед? 

- Аллакай ин орзу буд ва 
барои расидан ба он талош 
кардам. Худоро шукр, ки ин 
нияту орзуҳои аз сидқ будаи 
мо амалӣ гардиданд. Аввалан 
кӯшиш ва баъд меҳнат буд, ки 
муваффақ гардидем. “Аввал 
заҳмат, баъд роҳат” гуфтаанд. 
Ҳеҷ муваффақият бидуни азоб 
намешавад.

- Барои муваффақ шудан ва 
солҳои тӯлонӣ рӯи саҳна будан 
чӣ лозим аст? 

- “Замона бо ту насозад, ту 
бо замона бисоз” гуфтаанд. 
Сол аз сол ҷавонҳо бо сабкҳои 
нав ба саҳна мебароянд ва ман 
фикр мекунам, ки рози муваф-
фақият - ин ҳамқадами замона 
будан аст. Ман ҳам кӯшиш ме-
кунам, ки аз замона қафо на-
монам ва ҳамқадами мухлисон 
бошам. 

- Валиҷон, гумон мекунам, ки 
ҳозир ситора шудан хеле осон 
аст. Шабакаҳои иҷтимоӣ ин 
имкониятҳоро ба ҳамагон ме-
диҳанд. Вале имрӯзҳо бештар 
сарояндаҳои кӯчагӣ маъруфият 
пайдо мекунанд. Сабаб чист? 

- Ман ҳамаи ҷавонҳоро 
танқид намекунам. Зеро ҷа-
вонони соҳибистеъдод кам 
нестанд. Имрӯз ҷавонон таро-
наҳои хуб месароянд. Маҳбу-
бият ҳам доранд. Вале ҳастанд 
онҳое, ки сурудҳои каммаъно, 
кӯчагӣ ҳам месароянд. Саба-
би маъруфият пайдо кардани 
ин гуна ба ном сарояндаҳо 

ҷавононе ҳастанд, ки онҳоро 
гӯш мекунанд. Имрӯз ҷавонон 
китоб намехонанд, аз ашъори 
классикон ва шоирони хуби 
муосир огоҳӣ надоранд, би-
нобар ин, чунин сурудҳоро 
гӯш мекунанд. Сарояндаҳо 
ҳам роҳи осони корро пеш ме-
гиранд ва аз сурудҳои кӯчагӣ 
мехонанд. 

- Сурудҳои шумо зуд маъруф 
мешаванд ва солҳои дароз садо 
медиҳанд. Раванди эҷоди шумо 
чӣ тавр сурат мегирад? Матну 
мусиқиро чӣ гуна интихоб ме-
кунед? 

- Бисёр вақт матнро аз ки-
тобҳо интихоб мекунам. Гоҳо 
аввал оҳангро интихоб кар-
да, баъдан матнро аз шоирон 
хоҳиш мекунам. Сурудҳои 
ман бештар аз эҷодиёти Орзу 
Исоев аст. Оҳангҳоямро бо-
шад, Даврони Аҳмадзод, То-
биш Ҳилолӣ ва бастакорон 
аз Ӯзбекистону Эрон таҳия 
мекунанд. 

- Клипи охири шумо бо номи 
“Бо ман бимон” дар шабакаи 
“Ютуб” дар як моҳ бештар аз 
як миллион нафар тамошобин 
пайдо кардааст. Барои ин клип 
ва дигар клипҳоятон чӣ қадар 
маблағ сарф мекунед?

- Фикр мекунам, ки ин чиз 
барои мардум ҷолиб нест. Би-
нобар ин, гуфтани нархи кли-
про зарур намедонам. Вале аз 
ин фурсат истифода бурда, 
ба нафароне, ки дар таҳияи 
ин клип саҳм гузоштанд, аз 
ҷумла ба Меҳроби Мирзо, се-
нариянавис Сироҷиддин Ға-
фурӣ, наворбардор Бахтовар 
ва актёрон Хуршед Саидзод, 
Парвиз ва Парвинахон, ҳам-
чунин аз “Суруш-медиа” арзи 
сипос мекунам. Аз Орзу Исоев 
барои шеъри хуб ва аз оҳангсоз 
Шаҳбоз аз кишвари Ӯзбеки-
стон сипосгузорам.

- Қабл аз суҳбат бо шумо омо-
дагӣ гирифтам ва ба шабакаҳои 
иҷтимоӣ сар задам. Чанд савол 
аз мухлисонатон пайдо кардам, 
ки дар шарҳҳо навиштаанд. Аз 
миёни онҳо 5 савол интихоб 
кардам, ки агар розӣ бошед, 
онҳоро ба шумо медиҳам. 

- Майлаш... 
- Саволи аввал: Ман як ҷавон-

духтари ятими қишлоқии кам-
бағал ҳастам. Мухлиси ашаддии 
Валиҷон Азизов мебошам, вале 
имкони молӣ надорам, ки ӯро ба 
тӯям даъват кунам. Оё Валиҷон 
розӣ мешавад, ки дар тӯям бепул 
омада хизмат кунад?

-Албатта! Бо ман дар ирти-
бот шаванд, рафта хизмат ме-
кунам.

- Умуман, шумо дар тӯйҳо 
ройгон хизмат кардаед?

- Бале. Ба инсон савоб ҳам 
лозим аст. Ман чандин бор 

ройгон дар тӯйҳо хизмат кар-
даам. 

- Замони пандемия барои 
иштирок дар тӯйҳо тахфиф эъ-
лон карда будед...

- Бале. Зеро нафарони зиёд 
омада хоҳиш мекарданд, ки 
кор несту пул надоранд. Би-
нобар ин 50% тахфиф эълон 
кардам. 

- Саволи дигар аз мухлис: 
Валиҷон Азизов шогирд дорад 
ва оё маро ба шогирдӣ мегирад? 

- Ташаккур барои самими-
ят. Ростӣ, корҳоям зиёд аст 
ва вақт барои тайёр кардани 
шогирд надорам. Хуб мешуд, 
ки аввал он нафар маълумоти 
мусиқӣ бигирад. 

- Мо аз шаҳри Самарқан-
ди бостонӣ. Мухлиси Валиҷон 
Азизов ҳастем. Оё он кас нақ-
ша надоранд, ки дар Самарқанд 
консерт баргузор кунанд?,- на-
виштааст як мухлиси самарқан-
диатон.

- Ин аз онҳое вобаста аст, ки 
консертро ташкил мекунанд. 
Бо ман дар тамос шаванд ва 
агар имкон шавад, консерт 
баргузор мекунем. Мушкил 
нест.

- Боре дар Ӯзбекистон кон-
серт баргузор кардаед?

- Бале. Соли 2007. Он солҳо 
хеле душвор буд ва равуо ба 
Ӯзбекистон фақат бо раводид 
имкон дошт. 

- Либос, ороиши мӯй ва уму-
ман стили Валиҷонро кӣ месо-
зад?,- навиштааст мухлисатон.

- Худам. Ҳамаашро худам 
месозам.

- Саволи охирини мухлис: Аз 
акаи Валиҷон хоҳиш менамоям, 
ки дар бораи ҳаёти оилавиашон 
нақл кунанд... 

- Шукри Худо, соҳиби оилаи 
обод ва панҷ фарзанд ҳастам. 
Духтари калониам дар синфи 
10-ум мехонад ва фарзанди 
хурдиам 2-солаю семоҳа аст. 
Ягон нафари онҳо ба санъат 
майл надоранд. Юсуфҷони 
2-сола каме ҳаёҳӯй дорад, шо-
яд дар оянда роҳи санъатро 
интихоб кунад.

- Чаро шуморо дар чораби-
ниҳои давлатӣ намебинем? 

- Ман намедонам. Ин са-
волро аз масъулин бояд пур-
сид.

- Валиҷон, чанд рӯз пеш 
зодрӯз доштед, 40-сола шудед. 
Ин барои мард синни камолот 
аст. Валиҷони имрӯз аз бист со-
ли қабл чӣ фарқ дорад? 

- Албатта, хеле фарқ дорад. 
Бо ақлу фаҳмиш. Ҳаёт худаш 
одамро тарбия мекардааст. 
Зиндагӣ ҳар лаҳзааш дарс аст, 
ки одамро сайқал медиҳад. 
Вақте синну сол ба 40 мера-
сад, инсон дурандеш мешавад, 
фикррониаш, нигоҳаш тағйир 
меёбад.

- Ташаккур барои суҳбат!
- Ташаккур ба шумо барои 

даъват! Аз фурсат истифода 
бурда, ба мухлисонам изҳори 
ташаккур мекунам, ки тайи 20 
сол маро ҳамроҳӣ мекунанд. 
Самимияти онҳоро ҳар лаҳза 
эҳсос мекунам.

Мусоҳиб:
Одил НОЗИР

ЗАМОНА БО ТУ НАСОЗАД, 
ТУ БО ЗАМОНА БИСОЗ!

Валиҷон Азизов: 
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Чанде қабл ба шаҳри Ис-
таравшан гузорам афтоду 
ёди даврони ҷавонӣ кар-
дам ва ба зиёрати ҳайкали 
Ленин рафтам. Ин ҳайкал 
яке аз муъҷизаҳои даврони 
Шӯравӣ аст. Вале аз он чӣ 
дидам, хеле малулу озур-
дахотир шудам... 

Истаравшан худ осорхо-
наи зиндаи таърих ва шаҳри 
муъҷизаҳост. Ин шаҳри таъ-
рихӣ дар баробари фарзандо-
ни оламшумул, Қалъаи Муғ, 
мадрасаву масҷидҳо, биноҳои 
таърихӣ муъҷизаи дигаре до-
рад, ки имрӯз аксарият онро 
фаромӯш кардаанд. Ин муъ-
ҷиза яке аз калонтарин пай-
караҳои Ленин дар ҷаҳон аст.

Ин нимпайкара миëнаи 
солҳои 1960-1970-и қарни 
гузашта аз ҷониби ҳайкалта-
роши Литва (мутаассифона, 
номи ҳайкалтарошро пайдо 
накардам), ки он замон дар 
шаҳри Хуҷанд зиндагӣ ме-

кард, сохта шудааст. Дарозии 
дасти нимпайкара тақрибан 
се метр ва ангушонаш якме-
трӣ аст.

Мутаассифона, аксари со-
кинони шаҳри Истаравшан 
имрӯз дар бораи чӣ тавр қо-
мат афрохтани ин нимпай-
кара маълумот надоранд. Аз 
чанд ҷавон пурсидам, беит-
тилоӣ карданд. 

Нимпайкараи Ленин вақти 
ба истифода дода шудани 
обанбори "Зарринрӯд" (Кат-
тасой) сохта шуда буд. Ҳамон 
солҳо 100-солагии доҳии про-
летариат низ таҷлил мешуд.

Зинае, ки ба нимпайкара 
мерасонад, дарозтарин зина 
ба ҳисоб меравад. Нафаро-
не, ки борҳо ба дидани ин 
ёдгории таърихӣ рафтаанд, 
миқдори зинаҳоро гуногун 
арзëбӣ мекунанд, яке онро 
410, дигарӣ 420, савумӣ 390 
мегӯяд. Мо низ вақти ба та-
мошои ин макон рафтан аз 
рӯйи кунҷкобӣ зинаҳоро ҳи-

соб кардем. Аз рӯйи ҳисоби 
мо то расидан ба назди Ленин 
365 зинаро тай кардан лозим 
мешавад. Эҳтимол ин адад 
рамзӣ буда, 365 рӯзи солро 
ифода мекарда бошад.

Дар бораи нимпайкараи 
Ленин дар Истаравшан чанд 
сол қабл Михаил Ширвиндт 
дар барномаи "Хочу знатъ"-и 
Шабакаи аввали телевизиони 
Русия қисса карда, онро яке 
аз нимпайкараҳои бузурги 
ҷаҳон номида буд. 

Қаблан ман ба тамошои ин 
маҳал борҳо омада будам. Аз 
замоне, ки нимпайкара қо-
мат афрохт, то солҳои 2010 
аксари навхонадорон (арӯ-
сону домодҳо) барои сайру 
тамошо ба ин мавзеъ меома-
данд. Суруду мусиқии шӯх 
танинандоз гашта, ҷавонон 
дар назди Ленин рақсу бозӣ 
мекарданд. Ин ҷо як макони 
хосе буд, ки ҳамеша дар он 
шодиву сурур дида мешуд. 
Вале ҳоло он ба гӯшаи фа-

ромӯшӣ афтодааст. Ҳайкали 
Ленин пур аз навиштаҷот аст, 
майдони он валангору пур аз 
партов. Ҳол он ки, табиати 
зебову дилфиреби ин мавзеъ 
ва мавҷуд будани ёдгории 
таърихие чун нимпайкараи 
Ленин дар ин макон имкон 

фароҳам меорад, ки ҷалби 
сайëҳони хориҷӣ зиëд гар-
дад, зеро афроде, ки орзуи 
дидани чунин муъҷизаҳоро 
доранд, хеле зиëданд.

Бинобар ин, аз МИҲД-и 
шаҳри Истаравшан хоҳиш 
менамоем, ки барои ободу 
зебо кардани ин маҳал ва 
тармими нимпайкараи Ле-
нин муосидат кунанд. Хоҳе-
му нахоҳем, Ленин ҷузъе аз 
таърихи мост. Дигар ин ки, 
ин нимпайкара асари бена-
зири ҳунарӣ аст ва месазад, 
ки онро ҳифзу эҳтиёт кард.

Наҷмиддин ҶУМЪАЕВ,
нафақагир, муаллими 

собиқадор

ЛЕНИН ДАР ИСТАРАВШАН
ё мӯъҷизаи фаромушшуда

Манижа Сангин - овозхо-
ни маъруфи тоҷиктабори Ру-
сия ва ҳаммуассиси Бунёди 
SILSILA дар доираи “Маъракаи 
16-рӯзаи мубориза бар зид-
ди хушунати гендерӣ” дар 
Душанбе дар мавриди ҳуқуқу 
озодиҳои занон суҳбат кард. 
Манижа гуфт, ки бештари за-
нони кишварҳои Осиёи Мар-
казӣ, аз ҷумла Тоҷикистон аз 
сабаби надонистани ҳуқуқҳои 
худ мавриди хушунат қарор 
мегиранд.  

Санаи 2-юми декабри соли 
равон дар доираи “Маъракаи 
16-рӯзаи мубориза бар зидди ху-
шунати гендерӣ”, ки аз 25-уми 
ноябр то 10-уми декабр идома 
хоҳад кард, дар шаҳри Душан-
бе тренинг барои кормандони 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ки ба 
гуруҳҳои осебпазири занону 
духтарон дар ҳифзи ҳуқуқҳои 
онҳо мусоидат мекунад, баргу-
зор шуд.

Дар ин чорабинӣ сароянда 
Манижа Сангин меҳмон буд, 
ки фаъоли корҳои ҷамъиятӣ 
мебошад. Бунёди ӯ SILSILA оид 
ба дастгирӣ ва ҳимояи афроди 
дар шароити душвори зиндагӣ 
қарордошта, ба масъалаҳои ку-
маки равонӣ ва ҳуқуқӣ ба қур-
бониёни хушунати хонаводагӣ, 
гурезагон ва муҳоҷирон сарукор 
дорад. 

Манижа дар оғози сухан-
рониаш аз сарнавишти хеш 
қисса кард: “Ман зодаи Тоҷи-
кистонам. Дар замони ҷанги 
шаҳрвандӣ маҷбур шудем, ки бо 
аҳли оила тарки Ватан кунем. 15 
сол дар Русия бе шиноснома ва 
бидуни шаҳрвандӣ зиндагӣ кар-
дам. Азоби занро дар муҳоҷират 
медонам. Азоби зани беҳуқуқ 
барои ман ошност...”.

Манижа мегӯяд, ки таҷрибаи 

зиндагии ӯ ва модараш метаво-
над барои ҳазорон нафар наму-
на бошад: “Модари ман Наҷиба 
Усмонова як зани муосири му-
ваффақ дар Тоҷикистон баъди 
тарки Ватан кардан дар кишва-
ри бегона азоб кашид. Душво-
риҳои зиёдеро пушти сар кард 
ва имрӯз ҳаммуассиси Бунёди 
SILSILA асту барои ҳуқуқу озо-
диҳои занон талош мекунад”.

Наҷиба Усмонова дар сухан-
рониаш бештар аз душвориҳои 
занони муҳоҷир нигаронӣ 
кард: “Солҳои охир мардон аз 
кишварҳои Осиёи Марказӣ бо 
занҳояшон ба Русия мераванд. 
Марди муҳоҷир иҷозатномаи 
кор мегирад, патент месупо-
рад ва озодона дар Русия кору 
фаъолият мекунад. Аммо зан 
ба хотири он ки маблағ сарфа 
шавад, ҳуҷҷат намегирад ва аз 
хона намебарояд. Ӯ наметаво-

над ба духтур муроҷиат кунад ё 
дар ҳолати зарурӣ ба милитсия 
шикоят барад, зеро ӯ ҳуҷҷат на-
дорад. Мо солҳои охир бештар 
ба чунин занон кумак мекунем”.

Манижа, Наҷиба Усмонова 
ва Анастасия Бабичева, ки Бу-
нёди SILSILA-ро намояндагӣ 
мекунанд, мегӯянд, сабаби асо-
сии зери хушунат будани занҳо 
маълумотнок набуданашон аст.

“Вақте зан соҳиби маълумот 
асту ҳуқуқу озодиҳояшро медо-
над, дар баробари ноадолатии 
гендерӣ мубориза мебарад ва 
талош менамояд, вале вақте 
бемаълумот аст, ҳамеша зери 
хушунат қарор дорад”,- гуфт 
Манижа.

Ӯ дар мавририди Бунё-
ди SILSILA гуфт: “Бунёди 
SILSILA, ки ман онро таъсис 
додаам, ба инсонҳое кумак ме-
кунад, ки дар ҳолатҳои душво-

ри зиндагӣ қарор доранд. Ҳоло 
бештар ба муҳоҷирон кумак ме-
кунем. Қадами навбатии мо ин 
аст, ки буклети маълумотдиҳӣ 
нашр кунем ва дар тайёраҳо ба 
муҳоҷирон тақсим намоем. Дар 
ин буклетҳо телефони боварии 
ташкилотҳои кумак ба муҳоҷи-
рон навишта мешавад, то ки 
муҳоҷирон дар ҳолати дучор 
омадан ба мушкилот ба онҳо 
муроҷиат кунанд”.

Дар идомаи ин тренинг фаъо-
лони ҷомеаи шаҳрвандӣ Наргис 
Бобоева ва Лариса Александро-
ва оид ба вазъи баробарии ген-
дерӣ суҳбат карданд.

Зикр гардид, ки зӯроварӣ 
алайҳи занон ва духтарон, аз 
ҷумла хушунати хонаводагӣ 
дар саросари ҷаҳон паҳн шу-
дааст ва вазъ пас аз пандемияи 
COVID-19 бадтар гардидааст.

25-уми ноябр, дар Рӯзи 

байналмилалии мубориза бо 
хушунат нисбати занон таҳти 
сарпарастии СММ “Маъракаи 
16-рӯзаи мубориза бар зидди ху-
шунати гендерӣ” оғоз ёфт, ки то 
10-уми декабр - Рӯзи байнал-
милалии ҳуқуқи инсон идома 
хоҳад кард. Дар Тоҷикистон, 
тибқи тадқиқоти демографӣ ва 
солимии соли 2017-ум 31 дарса-
ди занони шавҳардор бо ин ё он 
навъи хушунати гендерӣ дучор 
шудаанд.

Тоҷикистон яке аз ду кишва-
ри минтақаи Аврупо ва Осиёи 
Марказӣ мебошад, ки ҳуқуқи 
маблағгузорӣ ва дастгирии кор-
шиносони Ташаббуси «Луч све-
та»-ро барои оғози як барномаи 
фарогир оид ба хотима додан ба 
зӯроварии ҷинсӣ ва гендерӣ та-
вассути ҳамкориҳои самарано-
ки собитшуда бо ИА ва СММ 
дорад. Ташаббуси “Луч света” 
як шарики глобалӣ ва бисёр-
сола байни ИА ва СММ барои 
хотима бахшидан ба ҳама ша-
клҳои зӯроварӣ нисбати занон 
ва духтарон аст, ки ҳадафи он 
коҳиш додани тамоюлҳои ман-
фии хушунат алайҳи занон ва 
духтарон бо сармоягузориҳо ва 
роҳҳои ҳалли қавӣ мебошад.

Манижа:

ЗАНИ БЕ МАЪЛУМОТ 
ЊАМЕША ЗЕРИ ХУШУНАТ АСТ
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ЮНЕСКО - идораи илму 
фарҳанги Созмони Милали 
Муттаҳид рӯзи 1-уми дека-
бри соли 2022 ду номинатси-
яи Тоҷикистон ва кишварҳои 
минтақаро ба Рӯйхати репре-
зентативии мероси фарҳангии 
ғайримоддии башарият шо-
мил кард, ки инҳо  Кирмакпар-
варӣ ва Латифаҳо дар бораи 
Хоҷа Насриддин Афандӣ ме-
бошанд.

Ин номинатсияҳо дар иҷло-
сияи 17-уми Кумитаи бай-
ниҳукуматӣ оид ба ҳифзи ме-
роси фарҳангии ғайримоддии 
ЮНЕСКО, ки аз 28-уми ноябр 
то 3-юми декабри соли 2022 
дар шаҳри Работи Подшоҳии 
Марокаш ҷараён дошт, ба ин 
рӯйхати ЮНЕСКО шомил кар-
да шуданд.

Фарҳангшинос Дилшод 
Раҳимӣ, яке аз намояндаго-
ни Тоҷикистон дар Работ ха-
бар медиҳад, ки номинатсияи 
“Кирмакпарварӣ ва истеҳсоли 
анъанавии абрешим барои бо-
фандагӣ” муштаракан аз ҷони-
би Афғонистон, Озарбойҷон, 
Тоҷикистон, Туркия, Турк-
манистон ва Ӯзбекистон пеш-
барӣ гардида, “Анъанаи нақли 
латифаҳои Хоҷа Насриддин 
Афандӣ” аз сӯи Озарбойҷон, 
Қазоқистон, Қирғизистон, 
Тоҷикистон, Туркия, Турк-
манистон ва Ӯзбекистон пеш-
ниҳод шуда буд.

Вазорати корҳои хориҷии 
Тоҷикистон дар иттилоияаш 
гуфт, ки ин ду номинатсия ба да-
лели ҷавобгӯ буданашон ба ҳамаи 
5 шарту талаби Паймони ҳифзи 
мероси фарҳанги ғайримоддии 
ЮНЕСКО ба Рӯйхати репрезен-
тативӣ пазируфта шуданд.

“Ба Феҳристи мероси 
фарҳанги ғайримоддии баша-
рият ворид гардидани номинат-
сияҳои муштараки Тоҷикистон 
“Кирмакпарварӣ ва истеҳсоли 
анъанавии абрешим барои бо-
фандагӣ” ва “Анъанаи нақли 
латифаҳои Хоҷа Насриддин” 
иқдоми муҳиме барои ҳифзу ом-
мавигардонии мероси ниёгон, 
муаррифии ҳунарҳои мардумӣ 
ва фарҳанги ғанию қадимаи 
мардуми тоҷик дар арсаи бай-
налмилалӣ яке аз дастовардҳои 
муҳим ба ҳисоб меравад”,- таъ-

кид кардааст Вазорати корҳои 
хориҷии Тоҷикистон.

Вазорати корҳои хориҷии 
Тоҷикистон қаблан хабар дод, 
ки дар нишасти Работ 5 номи-
натсияи муштараки Тоҷикистон 
мавриди баррасӣ қарор меги-
ранд:

1. “Кирмакпарварӣ ва истеҳ-
соли анъанавии абрешим барои 
бофандагӣ”.

2. “Ҷашни Меҳргон”.
3. “Ҳунари кашидадӯзӣ дар 

Осиёи Марказӣ”.
4. “Санъати сохт ва рубобна-

возӣ”.
5.“Анъанаи нақли латифаҳои 

Хоҷа Насриддин Афандӣ“.
Ёдовар мешавем, ки Лати-

фаҳо дар бораи Хоҷа Насрид-
дин, ки дар кишварҳои Осиёи 
Марказӣ, Эрон, Туркия ва ҳат-
то дар бархе кишварҳои ҳавзаи 
баҳри Миёназамин ва нимқораи 
Балкан маъруфанд, бори аввал 
соли 2020 ба рӯйхатти мероси 
ғайримоддии башарият пеш-
барӣ шуда буд.

Дар ҳоли ҳозир аз Тоҷики-
стон ба рӯйхати мероси ғай-
римоддии башарият мусиқии 
“Шашмақом” ва иди Наврӯз 
шомил карда шуда, оши палов 
ва кашидадӯзии чакан соли 2018 
ба рӯйхати репрезентативии 
ЮНЕСКО ворид гардидаанд.

Ҳамчунин шаҳри бостонии 
Саразм ва Боғи миллии Тоҷи-
кистон, воқеъ дар Бадахшон 
ба рӯйхати мероси ҷаҳонии 
ЮНЕСКО шомил шуда, 16 ёд-
гории дигар, аз ҷумла 11 ёдгории 
фарҳангӣ ва 5 ёдгории табиӣ дар 
рӯйхати номзадҳо қарор доранд.

ЁДГОРИҲОИ ФАРҲАНГӢ:
1. Мазори Амир Ҳамза
2. Мазори Хоҷа Машҳад
3. Мазори Муҳаммад Башоро
4. Мазори Хоҷа Нақширон
5. Шаҳри бостонии Панҷа-

кент
6. Шаҳри бостонии Тахти 

Сангин
7. Шаҳри бостонии Бойту-

даштӣ (ноҳияи Панҷ)
8. Шаҳри бостонии Ҳулбук
9. Шаҳри бостонии Аҷинатеп-

па
10. Шаҳри бостонии Шаҳри-

стон (қалъаи Қаҳқаҳа)
11. Ёдгориҳои Роҳи Абрешим.

ЁДГОРИҲОИ ТАБИӢ:
1. Куҳҳои Фон
2. Мамнуъгоҳи Бешаи палангон
3. Мамнуъгоҳи Кусавлисой
4. Мамнуъгоҳи Даштиҷум
5. Мамнуъгоҳи Зоркӯл.

«ШАБИ ЯЛДО» БА РӮЙХАТИ 
МЕРОСИ ФАРЊАНГИИ 
ЮНЕСКО ВОРИД ШУД

Ялдо - ҷашни қадимии мар-
думони ориёӣ бо пешниҳоди 
Эрон ва Афғонистон ба Рӯйха-
ти репрезентативии мероси 
фарҳангии ғайримоддии ЮНЕ-
СКО ворид карда шуд. 

Дар хабарномаи UNESCO 
ҷашни Ялдо бозгӯи ҳувияти 
фарҳангӣ, дӯстӣ, меҳмоннавозӣ, 
гуногунии маданӣ ва ҳамзистии 
осоишта зикр гардида, хусуси-
ятҳои хоси он таъкид ёфтааст.

“Шаби Ялдо ҷашнест, ки ша-
би охири тирамоҳ таҷлил карда 
мешавад. Дар ин шаб аҳли оила 
атрофи хони ороста дар хонаи 
пирон ҷамъ мешаванд. Хони 
онҳо аз як силсила ашё ва ғи-
зоҳои рамзӣ, аз ҷумла чароғ ба-
рои рамзи нур, об барои поки-
загӣ ва меваҳои сурх, аз қабили 
анор, тарбуз, лаблабу, ҷувори-
макка ва ангур рамзи гармӣ, 
ороиш дода мешавад”,- омада-
аст дар хабарномаи ЮНЕСКО.

Ташаббуси ба Рӯйхати ме-
роси фарҳангии ғайримоддии 
ЮНЕСКО ворид кардани ҷаш-
ни Ялдо аз ҷониби давлати Эрон 
гирифта шудааст. Ин пешниҳод 
ҳанӯз 5 сол қабл аз ҷониби ин 
кишвар ироа шуда буд, ки ахи-
ран ҷонибдорӣ шуд.

Шаби Ялдо дарозтарин шаби 
аввали моҳи Дай, ҷашни қади-
мии мардумони ориёист, ки ба 
муносибати зодрӯзи эзади Меҳр 
ё Митра баргузор мешуд. Муво-
фиқи тақвими эронӣ шаби 30-
юми моҳи Озар (22-юми декабр) 
рӯзи таваллуди Меҳр мебошад, 
зеро аз ҳамин вақт сар карда, 
рӯзҳо дарозтар ва тобиши офтоб 
бештар мегардад.

Дилшод Раҳимӣ, мардумши-
носи тоҷик, ки дар Конфронси 
ЮНЕСКО дар Марокаш шир-
кат дошт, мегӯяд дар Хуросон 
«Шаби Ялдо»-ро бо номи «Ша-
би Чилла» ҷашн мегиранд.

Д. ҚОДИРПУР

КИРМАКПАРВАРӢ ВА 
ЛАТИФАЊОИ АФАНДЇ 
ба рӯйхати ЮНЕСКО пазируфта шуданд 

Та ҳ с и л  д а р  х о р и ҷ и 
кишвар орзуи ҷавонони зи-
ёде мебошад ва инро ҳар 
як фарди ҷомеа ба тарзҳои 
гуногун қабул мекунад. Он 
ҷиҳатҳои мусбати зиёде до-
рад: аввал аз ҳама ҷаҳон-
бинии ҷавонон васеъ шуда, 
тарзи фикрронияшон рушд 
мекунад, ба зиндагӣ ҷид-
дитар муносибат мекарда-
гӣ мешаванд, ба тавоноии 
худ боварии бештар пайдо 
мекунанд ва барои сохтани 
ояндаи дурахшон беҳтар кӯ-
шиш менамоянд. 

Аз рӯйи иттилои расмӣ, 
ҳоло бештар аз 40000 нафар 
донишҷӯёни тоҷик дар 38 
мамолики дунё таҳсил ме-
намоянд. Бештари онҳо дар 
донишгоҳҳои Россия, Чин, 
Белорус, Қазоқистон ва ИМА 
таҳсил доштаанд. Имрӯзҳо 
ҷавонони мо метавонанд та-
вассути барномаҳои махсус ё 
ба тариқи раводид барои таҳ-
сил ба хориҷа раванд.

Донишҷӯдухтари тоҷик 
Ояҳмадзода Меҳронаи Хур-
шед баъди хатми Литсей ба-
рои хонандагони болаёқати 
равияи иқтисодӣ, соли 2019 
ба давлати Туркия сафар кар-
да, дар ду мактаби олӣ - до-
нишгоҳҳои шаҳри Истанбул 
ва Бандирма таҳсил кардааст. 
Вале, мутаассифона, бо саба-
би бемории COVID-19 дар-
сҳо фосилавӣ шуданду ӯ соли 
2021 ба Ватан баргашт ва ҳоло 
таҳсилро аз хона давом дода 
истодааст.

Меҳрона дар рафти суҳ-
бат ба мо аз сафараш чунин 
гуфт: "Бори аввал вақте ба 
Туркия рафтам, хеле зиқ шу-
дам ва дурӣ аз Ватан бароям 
сахт буд. Агар ман дӯстони 
тоҷикзабони худро пайдо на-
мекардам, боварии дар он ҷо 
монданам хеле кам буд, чун 
наздикон ва Ватани азизи ху-
дро хеле пазмон шуда будам. 
Бисёриҳо мегӯянд, вақте дух-
тари ҷавонро танҳо ба хориҷа 
фиристӣ, ҳар хел ҳодисаҳои 
нохуш рӯй доданаш мумкин, 
аммо ман аз таҷрибаи худам 

мегӯям, ки ин ақида нодуруст 
аст. Ин ба худи духтар вобаста 
аст, ки дар кишвари бегона ба 
чӣ кор машғул мешавад”. 

Меҳрона соли якум таҳ-
сили худро аз Мактаби Олии 
Хориҷии Донишгоҳи Ис-
танбул (İstanbul Üniversitesi 
Yabancı Yüksek Okulu)-и 
шаҳри Истанбул шуруъ кард. 
Аз сабабе, ки забони туркиро 
ба пуррагӣ намедонист, бо за-
бони англисӣ суҳбат мекард. 
Аз сабаби он, ки донишгох 
шахсӣ буд, таҳсил барояш 
вазнин афтод, зеро маблағи 
шартнома хеле гарон буд. Ҳа-
мин аст, ки пас аз як соли таҳ-
сил ва омӯхтани забони тур-
кӣ ӯ ба Донишгоҳи давлатии 
Бандирма (Bandırma Onyedi 
Eylül Üniversitesi) шомил шуд 
ва таҳсилашро идома дод. 

“ Б а ъ д и  п е ш н и ҳ о д и 
ҳуҷҷатҳоям ба ман визаи чор-
сола доданд. Аз тарафи давлат 
ташкилотҳое буданд, ки ҳар 
ҳафта гуруҳеро ба саёҳат (экс-
курсия) ва ё тамошои филму 

ҷойҳои таърихӣ (барои мисол 
Масҷиди Султон Сулаймон 
ва Хуррам Султон) мебур-
данд. Хӯрок, хобгоҳ ва ҳатто 
баъзан вақт сарулибос ҳам аз 
ҳисоби донишгоҳ таъмин ме-
шуд”,- мегӯяд Меҳрона.

Меҳрона мегӯяд, ки аз са-
фараш ба Истанбул розӣ аст: 
“Ба ҳар як ҷавони тоҷик тав-
сия медиҳам, ки кӯшиш ку-
нанд, то ки барои таҳсил ба 
хориҷи кишвар раванд. Зеро 
хориҷа одамро обутоб ме-
диҳад”.

Воқеан ҳам, сафар кар-
дану ҷаҳон дидан худаш як 
неъмат аст. Мо ҷавонони 
даврони Истиқлол шукрона 
аз он мекунем, ки дар партави 
сиёсати маорифпарварона ва 
сулҳҷӯёнаи Пешвои миллат 
имкон дорем, ки чӣ дар до-
хил ва чӣ дар хориҷи кишвар 
таҳсил намоем. 

Қурбонзода 
Савсанбии ХУРШЕД,

донишҷӯи соли 
3-юми факултаи 

журналистикаи ДМТ

ТАЊСИЛ 
ДАР ХОРИЉА
афзалият ва мушкилоти  
он аз нигоҳи як ҷавон 
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 ► Бӯстонсаро (дача) дар 
деҳаи Дарёбод, ҷамоати 
деҳоти Зайнабобод, ноҳия 
Рӯдакӣ. Иборат аз 6 сотих 
замин. Бинои истиқоматӣ 
иборат аз таҳхона, 
пешайвон, ду ҳуҷраи 
истиқоматӣ, ошхона. 
Шиносномаи техникӣ ва 
дигар ҳуҷҷатҳои зарурӣ 
дорад. Нарх шартномавӣ. 
Тел: 918-73-40-10 

 ► Яхдону кондитсионер, 
телевизор, қолину мебел 
мехарам. Тел: 987-83-83-
25, 905-10-27-31 

 ► Папкаи сабз бо 
хулосаҳои тиббӣ 
(томография) ба номи 
Данабоева Маҳина 
Абдусаламовна гум 
шудааст. Нафареро, ки 
онро бармегардонад, 
мукофотпулӣ интизор аст. 
Тел: 904-14-99-03 

 ► Шиносномаи техникӣ 
ва шартномаи хариду 
фурӯши хонаи истиқоматӣ 
таҳти феҳристи №3Ш-420 
ба номи Сайидов Сорбон 
Самандарович, ш. Ҳисор, 
шаҳраки Ҳисор, к. Ф. 
Абдуллоев, хонаи 28б, ҳ. 
3, ки санаи 14-уми августи 
2018 аз ҷониби нотариуси 
давлатии Идораи 
нотариалии давлатии ш. 
Ҳисор дода шудааст, аз 
сабаби гум шуданашон 
беэътибор дониста 
шаванд.  

 ► Шаҳодатнома ва 
иқтибоси ҶДММ “Хонаҳои 
бошукӯҳ” РМА 020037305 
РЯМ 0210014934 бо 
сабаби гум шуданаш  
беэътибор дониста шавад.

 ► Ш а ҳ о д а т н о м а и 
соҳибкори инфиродӣ ба 
номи Насриддинов 
Ш у к у р у л л о 
Киромидинович, РМА: 
045480634, РЯМ: 
1430053534, ки аз ҷониби 
Нозироти андоз дар 
ноҳияи Файзобод дода 
шудааст, беэътибор 
дониста шавад.  

 ► Шиносномаи техникӣ 
ва дафтари ҳавлидорӣ ба 
номи Полищук Зинаида 
Васильевна, ш. Душанбе, 
ноҳ. Шоҳмансур, к. 
Назаршоев 45, ҳ. 90, бо 
сабаби гум шуданашон 
беэътибор дониста 
шаванд. 

 ►  Дафтари ҳавлидорӣ 
ба номи Ҳайдарова 
Нодира Шукуруллоевна, 
ш. Душанбе, н. Сино, к. 
Шамсӣ 8, ҳ. 10, бо сабаби 
гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад. 

 ►  Шиносномаи техникӣ 

ба номи Ҳайдаров 
Сафархоҷа, н. Рудакӣ, 
ҷамоати деҳоти 
Чоргултеппа, деҳаи 
Заркамар, хонаи 136, аз 
сабаби гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад. 

 ►  Шартномаи хариду 
фурӯши хонаи истиқоматӣ 
таҳти феҳристи 1Ш-378 ба 
номи Наимов Баҳромҷон 
Бобиевич, н. Рӯдакӣ, 
ҷамоати деҳоти 
Чоргултеппа, деҳаи 
Заркамар, хонаи 136, ки 
онро санаи 20.04.2022 
Идораи нотариалии н. 
Рӯдакӣ тасдиқ кардааст, 
бо сабаби гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад. 

 ► Ш а ҳ о д а т н о м а 
№0280299, иқтибос ва 
РМА ҶДММ "Таҷҳизоти 
Тиб", РЯМ: 6410000264, 
РМА: 640004335, ки соли 
2019 аз ҷониби Нозироти 
андоз дар н. Сино дода 
шудааст, аз сабаби гум 
шуданашон беэътибор 
дониста шаванд. 

 ► Ш а ҳ о д а т н о м а и 
ронандагии №001483, 
категорияи "Tb" ба номи 
Шукуров Бахтиёр 
Ҳайталиевич, ки санаи 

10.06.2010 аз ОКТ №52 
дода шудааст, бо сабаби 
гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Иқтибоси ҶДММ 
"Муҳаммадҷон 2011", ки 
ба Табаров Муҳаммадҷон 
Абдурасулович тааллуқ 
дорад, РМА: 045215282, 
соли 2017, бо сабаби гум 
шуданаш беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Сертификати ҳуқуқи 
истифодаи замин ва 
шиносномаи техникӣ ба 
номи Вовченко Василий 
Степанович, шаҳри Ҳисор, 
ҷамоати деҳоти Дурбат, 
Деҳаи Дӯстӣ (Булок 
Чинор), аз сабаби гум 
шудан беэътибор дониста 
шаванд. 

 ► Ш а ҳ о д а т н о м а и 
муваққатии РР№1096, ки 
соли 2004 аз қисми ҳарбии 
н. Сино (Фрунзе) ба номи 
Мирзоев Джамшед 
Раджабович дода 
шудааст, аз сабаби гум 
шуданаш беэътибор 
дониста шавад. 

 ►  Дафтари ҳавлидорӣ 
ва шиносномаи техникӣ ба 
номи Сангов Гул Норович, 

ш. Душанбе, н. Шоҳмансур, 
к. Айнӣ 287/1, ҳ. 14, бо 
сабаби гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад. 

 ► Патенти соҳибкори 
инфиродӣ ба номи 
Ғаниева Шодия, РЯМ 
0 7 3 0 0 3 9 6 5 9 , 
РМА:076007274, ки санаи 
08.11.2010 аз ҷониби 
Нозироти андоз дар шаҳри 
Турсунзода дода шудааст, 
бинобар сабаби гум 
шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 ► Патенти соҳибкори 
инфиродӣ ба Каримова 
Саёҳат Баҳритдиновна, 
РЯМ: 0730215035, РМА: 
076007274, ки санаи 
22.06.2021 аз ҷониби 
Нозироти андоз дар шаҳри 
Турсунзода дода шудааст, 
бинобар сабаби гум 
шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 ► Патенти соҳибкори 
инфиродӣ ба номи 
Абдуллоев Ҳомидҷон 
Саидамирович, РЯМ: 
0730078324, РМА: 
076007274, ки санаи 
30.04.2018 аз ҷониби 
Нозироти андоз дар шаҳри 
Турсунзода дода шудааст, 
бинобар сабаби гум 
шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 ► Патенти соҳибкори 
инфиродӣ ба номи 
Ботирова Мамлакат 
Тилабовна, РЯМ: 
0730086134, РМА: 
075603181, ки санаи 
18.08.2015 аз ҷониби 
нозироти андози шаҳри 
Турсунзода дода шудааст, 
бинобар сабаби гум 
шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 ► Шартномаи хариду 
фурӯши квартира таҳти 
феҳристи 9Д-1485, ки 
санаи 04.06.1991 аз 
ҷониби Идораи 
нотариалии давлатии 
1-уми ш. Душанбе ба номи 
Эргашов Ислом 
Ҷурақулович бо суроғаи 
ш. Душанбе, кӯчаи 3, 
гузаргоҳи Айнӣ, хонаи 9, 
кв. 27 тасдиқ гардидааст, 
бинобар сабаби гум 
шуданаш беэътибор 
дониста шавад. 

 ► К о о п е р а т и в и 
истеҳсолии "Темир-Бобо", 
РЯМ: 3310006288, РМА: 
330002136 фаъолияташро 
қатъ менмояд. Ҳама арзу 
шикоятҳо дар муддати 2 
моҳ қабул карда 
мешаванд.  

МЕХАРЕМ

ГУМШУДА

ФУРӮШИ ХОНА

ЭЪТИБОР НАДОРАД

БАРҲАМ МЕХУРАД

ЭЪЛОН
ҶДММ "Сегона Коркард", РМА: 040060874, сармояи оинномавӣ аз 2 000 000 

(ду миллион) сомонӣ ба 500 000 (панҷсад ҳазор) сомонӣ бо роҳи кам кардани 
арзиши номиналии ҳиссаи як иштирокчии ягонаро кам карда, сармояи 
оинномавии ҷамъият ба андозаи 500 000 (панҷсад ҳазор) сомонӣ тасдиқ карда 
шавад. Дар натиҷаи кам шудани сармояи оинномавии ҷамъият арзиши 
номиналии ҳиссаи иштирокчӣ мутаносибан бе тағйир додани андозаи он кам 
карда шуда, ба андозаи 100% арзиши сармояи оинномавии ҷамъият муқаррар 
карда мешавад, ки арзиши номиналии он баъди кам шудан 500 000 (панҷсад 
ҳазор) сомониро ташкил медиҳад. 

Инсонҳое ҳастанд, ки бо хис-
латҳои нек дар дилу дидаи мардум 
ҷо мешаванд. Неъматҷон Алимов 
дорои чунин хислатҳои хуби инсонӣ 
буданд. Ҳалим буданду хоксор. Ка-
серо озор намедоданд. 

Соати 19-и бегоҳ дар деҳа тӯй буд. 
Овози карнаю сурнай ба фалак ме-
печид. Хешу табор шодию хурсандӣ 
мекарданд. Домоду арӯс болои тахти 
шоҳона нишаста, аз хушбахтӣ мебо-
лиданду шодӣ мекарданд.

Ногоҳ садои занги телефон баланд 
шуд. Овози ларзони бародари Неъ-

матљон Алимов ба гӯш расид:
- Ало, бародарам Неъматҷон аз 

олам гузашт...
Ин суханонро духтараш Манзура 

шунида, аз ҳуш рафт. Тӯйро яку якбо-
ра қатъ карданд. Мардум чӣ кор кар-
данашонро намедонистанд. Баробари 
шунидани хабари нохуш нолаю фиғо-
ни падару модар дили ҳамаро реш-
реш кард. Охир, аз байни мо на танҳо 
як устод, як падар, як писар, як баро-
дар аз олам гузашт... Фарзандонаш аз 
корҳои хуби падарашон мегуфтанду 
нола мекарданд. Дар намози пешин 
ӯро ба хонаи охират гусел намуданд. 
Ҳамсаре, ки тамоми ҳастияшро барои 
ӯ бахшида буд, дар нимароҳи зиндагӣ 
бо се фарзандаш танҳои танҳо монд. 
Ёдат ба хайр, устод, тарбиятгар ва ин-
сони накўву фариштахислат!

 Хуморбӣ ШАРИФОВА, 
омўзгори муассисаи таҳсилоти 

миёнаи умумии №70-и 
ноҳияи Кўшониён

ЁДИ ЊАМКОР

СӮГВОРӢ
Гуруҳи дӯстон ба муовини раиси шаҳри Ваҳдат 

ХОҶАЗОДА ФАРЗОНАИ ҲАМДАМ 
нисбати марги
ШАВҲАРАШ
изҳори ҳамдардӣ баён мекунанд. 
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Агар дар дил нисбати нафаре 
муҳаббат дошта бошед, вақте 
расидааст, ки изҳори муҳаббат 
намоед. Самимият боиси мустаҳка-
мии муносибатҳоятон мегардад. 
Эҳтимол аз дӯсти ҷонӣ ҷудо меша-
веду дӯстони нав пайдо месозед. Аз 
ҷойҳои серодам дурӣ ҷӯед.

Бурдборӣ дар ин ҳафта аз заҳ-
маткашиятон вобаста аст. Муш-
киливу монеаҳои сарзадаро паси 
сар мекунед. Айни замон заифиву 
танбалӣ накунед, вагарна дасто-
вардҳои то ин дам доштаро аз 
даст медиҳед. Нафарони фаъол 
натиҷаи заҳмати худро мебинанд. 

Дар ин ҳафта аз сергапӣ худдорӣ 
намуда, бештар бо кор андармон ша-
вед. Нимаи аввали ҳафта дар ҷои кор 
тағйиротро интизор шавед. Бад-
хоҳон ба зиндагиятон бинӣ халони-
да, нақшаҳоятонро вайрон кардану 
зарар расонидан мехоҳанд. 

Ҳафтаи бобарор аст, вале аз са-
фари роҳи дур ва саёҳат худдорӣ 
намоед. Эҳтиёткорӣ зимни робита 
шуморо аз мушкилоте, ки боиси му-
ноқиша мегарданд, раҳо мебахшад. 
Якравӣ ва асабоният боиси сар за-
дани ҷанҷол, бад шудани вазъи сало-
матӣ гашта метавонад. 

Фикру андешаҳои мағшушро 
аз сар дур сохта, танҳо корҳои 
муҳимро дар мақоми аввал гузоред. 
Асабоният ба вазъи саломатиятон 
таъсири манфӣ мерасонад. Муноси-
батҳоятон бо нафаре, ки дӯсташ 
медоред, бад мешавад ва барои он, 
ки ёри худро наранҷонед, бояд гу-
зашт кунед.

Дар ҷои кор монеаҳои ногаҳонӣ 
сар мезананд. Беҷуръатӣ ва шубҳа-
ву дудилагӣ вазъиятро муташан-
ниҷтар мегардонад. Ба маслиҳати 
рафиқони ботаҷрибаи худ гӯш ан-
дозед, вале аз рӯи он амал накунед. 
Ба эҳсосот дода нашавед, ғаму ан-
дуҳ боиси хурӯҷ намудани дарди 
сар мешавад. 

Кору мушкили зиёде пеш мео-
яд, ки дарҳол бояд аз паяш шавед. 
Вақти истироҳат намеёбед, ба 
баҳсу мунозираҳои беҳуда машғул 
нашавед. Ҳодисаи гуворо ё вохӯрии 
ногаҳонӣ табъатонро болида мегар-
донад. Эҳтимоли зиёд шудани даро-
мади пулӣ дар назар аст. 

Нимаи аввали ҳафта мушкилоти 
зиёди рӯзгорро ба зудӣ рафъ месозед. 
Нимаи дуюми ҳафта зимни ба сафар 
баромадан ҳушёриро пеша намоед. 
Ягон мушкилот наметавонад табъи 
шуморо хира гардонад. Дилпурона 
амал намуда, шумо ба комёбиҳои 
бештар ноил мегардед. 

Давраи бобарор аст, мушкилоти 
хурдро ба зудӣ рафъ месозед. Муно-
сибатҳоятон бо шахси дӯстдошта 
вайрон мегардад. Агар дигар тобу 
тоқати бо ӯ буданро надошта бошед, 
рӯирост инро ба рӯяш иброз намоед. 
Хусусан агар дилатон кайҳо боз аз ӯ 
монда бошад. 

Корҳои қаблан оғознамударо бо-
яд ба охир расонед. Нерӯи шумо ба 
корҳои бисёр мерасад, вале аз ҳад 
нагузаронед, ба маслиҳатҳои бохи-
радона гӯш андозед. Бо ҳар сабаби 
ночиз асабонӣ ва ба эҳсосот дода 
нашавед. Ҳама гуна амалиётҳои 
тиббӣ бобарор анҷом меёбанд.

Дар назди роҳбарият ҳақ будани 
худро собит карданӣ шуда, ба сари 
худ бало мехаред. Дар самти тиҷо-
рат бо хатои дигарон мушкилиҳо 
сар мезананд. Нимаи аввали ҳафта 
ба атрофиёни худ диққати хоса 
диҳед. Қаҳру ғазабро нигоҳ доред, ва-
гарна бар зарари худ амал мекунед. 

Дӯстону шиносони дерин шуморо 
танҳову дилгир шудан намегузоранд. 
Вазъи молиявӣ андаке номусоид 
мегардад, камбудиҳои рӯзгор боиси 
харҷ карданатон мегардад. Нимаи 
аввали ҳафта бояд робитаи худро 
бо дӯстон қатъ намоед, вагарна аз 
кор дур мешавед. 

Ҳамал Мизон

Cавр Ақраб

Ҷавзо Қавс

Саратон Ҷаддӣ

Асад Далв

ҲутСумбула

21.03 - 20.04 25.09 - 22.10

21.04 - 21.05 23.10 - 22.11

22.05 - 21.06 25.11 - 21.12

22.06 - 23.07 22.12 - 20.01

23.07 - 22.08 21.01 - 19.02

23.08 - 22.09 20.02 - 20.03

Дар фасли зимистон меваву сабзиҷо-
ти тару тозаро дастрас кардан душвор 
аст, бинобар ин, ҷисми инсон аз норасо-
ии витаминҳо азият мекашад. Аз ҳамин 
сабаб саломатӣ бад шуда, мо ба пурхӯрӣ 
роҳ медиҳем. Зеро ҷисми инсон барои 
дастрас намудани моддаҳои даркорӣ 
ҳатто аз хӯроки бевитамин низ кӯшиш ба 
харҷ медиҳад. Аз ҳамин ҷо сар мезанад 
эҳсоси руҳафтодагӣ ва инсон бештар 
ба гирдоби яъсу ноумедӣ ғӯттавар ме-
гардад.

Дар рӯзҳои сарди зимистон ҳатман ис-
теъмол намоед:

ВИТАМИНИ А. Бар замми он ки ви-
тамини А нури чашмро ҳифз менамояд, 
боз хусусияти зиддиилтиҳобӣ дошта, 
муқовимати ҷисмро нисбати вирусу 
бактерияҳо пурзӯр месозад. Миқдори 
кофии витамини А масунияти баданро 
баланд бардошта, ҳолати инсонро ба эъ-
тидол меорад ва нерӯ мебахшад. Ҳангоми 
истеъмол намудани помидор, марҷумак 
(гречневая крупа), гӯшт, маҳсулоти ширӣ 
ва тухм дар фасли зимистон ҳолати пӯст 
беҳтар мегардад. Ин маҳсулот ҷигарро 
низ тақвият мебахшад.

ВИТАМИНИ С. Ҳолати масуниятро 
муътадил нигоҳ медорад. Дар сурати но-
расоии витамини мазкур инсон хоболуд, 
камқувват мегардад ва паст шудани масу-
ниятро эҳсос мекунад. Ҳамзамон хаста-
гӣ, заифӣ, руҳафтодагӣ, дарди буғумҳо 
ва ҳатто хунравии вораҳо бо сабаби кам 
будани витамини мазкур сар зада мета-
вонад. Бештар смородинаи сиёҳ, карам, 
хуч (шиповник) ва лиму истеъмол кардан 
лозим аст.

ВИТАМИНИ D. Витамини мазкур 
барои мустаҳкамии устухон ва дандонҳо 
муҳим аст. Барои рафъи мушкилоти маз-
кур ба хӯроки худ бештар моҳиҳои навъи 
равғанин, тухм, равғани растанӣ ва ма-
ска, маҳсулоти баҳрӣ, маҳсулоти турши 
ширӣ илова кунед.

ВИТАМИНИ Е-ро дар илми тиб ви-
тамини зебоӣ мешуморанд ва он барои 
мубориза бурдан бо стресс лозим аст. Бо 
шарофати витамини мазкур мағзи сар аз 
оксиген шодоб гардида, асаб мустаҳкам 
ва ақл равшан мегардад. Миқдори беш-
тари витамини Е-ро аз таркиби карами 
брокколи, тухм, сабзӣ ва ҷигар дастрас 
карда метавонед.

КАДОМ
 ВИТАМИНЊО 

ДАР ЗИМИСТОН 
ЗАРУРАНД?

Соҳаи тандурустии кишвар тала-
фоти калон дод. Ҷарроҳи шинохтаи 
асаб, номзади илми тиб Зиёратшоҳ 
Хоҷаев дар синни 46-солагӣ аз олам 
даргузашт. 

Зиёратшоҳ Хоҷаев соли 1976 дар деҳаи 
Ялдамичи ноҳияи Рашт таваллуд шуда, 
соли 1999 Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Си-
норо хатм кардааст. Фаъолияти кориро 
аз “Шаҳраки Шифобахш” оғоз намуд. 
Тайи 5 соли охир дар шуъбаи ҷаррорҳии 
асаби МД “Маҷмааи тандурустии Ис-
тиқлол” кору фаъолият мекард. Ӯ ба яке 
аз самтҳои душвори тиб - ҷарроҳии асаб 
машғул буд. Одатан, беморони ӯ ашхосе 
буданд, ки дар ҳолатҳои душвори зинда-
гӣ қарор доранд. Вале Зиёратшоҳ Хоҷаев 
кӯшиш мекард, ки ба беморон ҳамчун 
табиби касбӣ ва инсони фозил бо меҳру-
бонӣ муносибат намояд, дар қалби онҳо 
тухми умед бикорад ва онҳоро аз қабзаи 
бемориҳои душвор раҳо кунад. Борҳо 
шоҳиди он будем, ки Зиёратшоҳ Хоҷаев 
камбизоатон ва нафарони ниёзмандро 
ройгон ҷарроҳӣ кардааст. Ҳамин аст, ки 
дар байни ҳам беморон ва ҳам ҳамкасбон 
обрӯйи хоса дошт. Зиёратшоҳ Хоҷаев на 

танҳо духтури 
амалӣ, бал-
ки олим низ 
буд. Соли 2018 

рисолаи ном-
задӣ дифоъ кард. 
Дараҷаи тахассуси 
худро пайваста такмил 
медод. Се маротиба дар Институти ней-
рохирургияи ба номи академик Н. Н. 
Бурденко, ки яке аз бонуфузтарин мар-
казҳои илмиву амалии ҷарроҳии асаб 
аст, аз такмили ихтисос гузаштааст. 
Зиёратшоҳ Хоҷаев дар умум табиби да-
раҷаи олӣ, ҷарроҳи касбӣ, олими навҷӯ 
ва инсони ҳалиму хоксор буд. Афсӯс, ки 
ба дарди ҳазорон нафар даво ёфта, худаш 
дар қабзаи беморӣ афтод. 3 соли охир аз 
омоси ҷигар азият мекашид ва билохира 
ин беморӣ ӯро аз пой афтонд. 

Мо ҳамкасбон аз марги номзади ил-
мҳои тиб Зиёратшоҳ Хоҷаев андуҳгин 
буда, ба пайвандони ӯ, махсусан ба оила 
ва 3 фарзанди ятиммондааш сабри ҷамил 
мехоҳем.

Руҳат шоду ҷоят ҷаннат бод, ҳамкасби 
азиз Зиёратшоҳ Хоҷаев!

Беҳрӯз ШОДИЕВ
ва коллективи қисми хизматрасонии 
тиббӣ ба калонсолони МД “Маҷмааи 

тандурустии Истиқлол”  

ТАЛАФОТИ ТИБ 
љарроњ Зиёратшоҳ 
Ҷӯраев даргузашт
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Шахсиятњои таърихї, олимони варзида,  
ходимони давлативу  љамъиятї мавлуд доранд?  
ПЕШОПЕШ МОРО 
ОГОЊ КУНЕД!

8-УМИ ДЕКАБР

ЊАНИФА МУЗАФФАРОВА (1932), 90-солагии 
зодрўзи олими соњаи физика ва математика.

МАВЉУДА ЮЛДОШОВА (1952), 70-солагии 
зодрўзи фарњангшинос, доктори илми педагогї.

МАМНУНА МУЊАММАДЉОНОВА (1947), 
75-солагии зодрўзи олими соњаи физика ва 
математика.

БЕГИЉОН АМОНОВ (1967), 55-солагии зодрўзи 
олими соњаи физика, Ходими шоистаи њунари 
Тољикистон.

9-УМИ ДЕКАБР

САЛОЊИДДИН АМОНЇ (1957), 65-солагии 
зодрўзи журналист, Корманди шоистаи Тољикистон.

РЎЗИГУЛ ШАРИФОВА (1967), 55-солагии зодрўзи 
олими соњаи химия, Ходими шоистаи илми 
Тољикистон.

10-УМИ ДЕКАБР

АДЊАМ ЃИЁСОВ (1952), 70-солагии зодрўзи 
доктори илми техникї, профессор.

МУНИРА ЉАББОРОВА (1937), 85-солагии зодрўзи 
доктори илми фалсафа, профессор.

ЌУРБОНАЛЇ ПАРТОЕВ (1952), 70-солагии 
зодрўзи доктори илми кишоварзї.

АЊМАД КАРИМОВ (1937), 85-солагии зодрўзи 
олими соњаи филология, забоншинос.

11-УМИ ДЕКАБР

ДОНИЕЛ АЙРОПЕТИЯНС (1892-1962), 
130-солагии зодрўзи мутриб, оњангсоз, Ходими 
шоистаи маданияти Тољикистон.

ТУРА САИДХОЉАЕВ (1937), 85-солагии зодрўзи 
олими соњаи техника, Ходими шоистаи илми 
Тољикистон.

ЊАЛИМ САНГИНОВ (1952), 70-солагии зодрўзи 
наворбардори театру кино, Ходими шоистаи 
њунари Тољикистон.

12-УМИ ДЕКАБР

МУШАРАФА НАБИЕВА (1937), 85-солагии 
зодрўзи олими соњаи педагогї.

МАРИЯ УСТИМОВА (1932), 90-солагии зодрўзи 
олими соњаи биология.

МАЛИК БОЛТАЕВ (1957), 65-солагии зодрўзи 
олими соњаи химия.

СУЊРОБШОЊ ОЛИМОВ (1962), 60-солагии 
зодрўзи доктори илми њуќуќ, профессор.

13-УМИ ДЕКАБР

ДОНИЕЛ КОРЖАЕВ (1902-1944), 120-солагии 
зодрўзи иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї, 
Ќањрамони Иттифоќи Советї.

НИКОЛАЙ СОЛДАТЕНКОВ (1912-1978), 
110-солагии зодрўзи доктори илми биологї, 
профессор.

14-УМИ ДЕКАБР

НАЉМУДДИН АБДУЛЛОЕВ (1917-1988), 105-солагии 
зодрўзи арбоби њизбї ва хизмачии давлатї.

ЮСУФАЛЇ МАЊМАДАЛИЕВ (1932), 90-солагии 
зодрўзи олими соњаи физика.

ЯЊЁ РУСТАМОВ (1927), 95-солагии зодрўзи 
олими соњаи тиб, Корманди шоистаи илми 
Тољикистон.

 Тањияи С. ГУЛОВ, Н. БАЊРУЛЛО,
кормандони Китобхонаи 

миллии Тољикистон

Тақвими

ТОЉИКИСТОН

14 ШАМЪИ ХОТИРА

Бобохон Ҳамдамов, яке аз му-
ассисони сохтори судии кишвар 
ва нахустин раиси Суди Олии РСС 
Тоҷикистон зодаи Куҳистони Маст-
чоҳ аст. 

Осорхонаи ӯ, ки дар масофаи 10 ки-
лометр аз маркази ноҳияи Ҷ. Расулов, 
дар деҳаи Зарафшон, кӯчаи Бобохон 
Ҳамдамов 42 воқеъ гардидааст, хо-
тираи неки ин марди арсаи сиёсатро 
зинда нигоҳ медорад. 

- Осорхонаи мазкур 25-уми ноябри 
соли 2012 ба шарафи 110-солагии Бо-
бохон Ҳамдамов таъсис ёфта буд. Дар 
ибтидо он аз даромадгоҳ ва як хона 
иборат буду хусусӣ ба ҳисоб мерафт. 
Хушбахтона, бо дастгирии мақомоти 
вилоят ва ноҳия 26-уми ноябри со-
ли 2016 ба осорхонаи давлатӣ табдил 
дода шуд. Ҳоло осорхона аз се утоқи 
барҳаво иборат аст. Расмҳо ва ди-
гар экспонатҳои осорхона роҷеъ ба 

паҳлуҳои гуногуни кору зиндагии Бо-
бохон Ҳамдамов маълумот медиҳанд,- 
мегӯяд Муҳаббат Ҳамдамова, духта-
ри Бобохон Ҳамдамов, ки роҳбарии 
осорхонаро ба дӯш дорад.

Аз ёддоштҳо, аксҳо ва ҳуҷҷатҳои 
осорхона бармеояд, ки Бобохон Ҳамда-
мов аз овони ҷавонӣ бо роҳи худомӯзӣ 
аз таъриху адабиёти миллат бархӯрдор 
гардида, сиёсати давлати ҷавони шӯра-
виро дар байни омма тарғиб мекардааст. 
Барои мустаҳкам намудани Ҳокими-
яти Шӯравӣ мубориза бурда, адолату 
ҳақиқатро пойдор сохт. Аз роҳбаладии 
аскарони сурх то раисии ҷамоати деҳоти 
«Палдорак»-и ноҳияи Мастчоҳ, раиси 
Комиҷроияи вилояти Ӯротеппа, раиси 
суди ду округ - Ӯротеппаю Панҷакент, 
раиси Комиҷроияи шаҳри Сталинобод 
ва раиси Суди Олии РСС Тоҷикистон 
сабзида расид.

Тайи солҳои 1925-1926 дар Тоҷики-
стон судҳои халқии округӣ ва шуъбаи 
Тоҷикистонии Суди Олии РСС Ӯзбе-
кистон таъсис ёфт. Дар ҳайати раёсати 
шуъбаи мазкур, ки органи олии судии 
РАСС Тоҷикистон буд, гуруҳи кас-
сатсионӣ ва ҳакамҳо оид ба корҳои 
ҷиноятӣ амал мекарданд.

Моҳи июни соли 1927 бо қарори 
Кумитаи иҷроияи марказии РАСС 
Тоҷикистон шуъба ба Суди мухтори 
РАСС Тоҷикистон табдил ёфта, фаъо-
лиятро дар ҷумҳурӣ ҷорӣ кард. 26-уми 
октябри соли 1929 бо қарори КИМ 

Ҷумҳурии Советии Сотсиалистии 
Тоҷикистон Суди Олӣ таъсис ёфт ва 
аввалин раиси он Бобохон Ҳамдамов 
таъин гардид.

Хонандаи имрӯз шояд бовар наку-
над, вале раиси Суди Олӣ дар он давру 
замон ба ҷуз иҷрои вазифа, ҳамчунин, 
ба муқобили босмачиён ҷангид, на-
хустин колхозҳоро ташкил кард, ба 
сокинони мавзеҳои дурдаст озуқаву 
тухмӣ бурд. Бобохони ҷавонро гоҳ дар 
Аралу Қизилмазору Кангурт, гоҳ дар 
Данғараву Шаҳринаву Ҳоиту Кӯлоб 
дидан мумкин буд. Бо вуҷуди сарсу-
пурдагӣ ва хизмат ба Ватан ӯ бар асари 
буҳтони душманон ду маротиба ҳабс 
шуд, вале ҳар ду дафъа ҳам бегуноҳи-
ашро собит сохт.

Ӯ соли 1956 сарварии муҳоҷирони 
мастчоҳиро дар азхудкунии заминҳои 
бекорхобидаи ноҳияи Пролетар (ҳо-
зира Ҷаббор Расулов) ба уҳда гириф-
та, дар ободу шукуфо сохтани мавзеъ 
саҳми арзанда гузоштааст.

Хизматҳои Бобохон Ҳамдамов бо 
орденҳои «Байрақи Сурх», «Нишо-
ни фахрӣ», медалҳои «Барои меҳнати 
шуҷоатнок дар давраи Ҷанги Бузурги 
Ватании солҳои 1941-1945», «Барои 
меҳнати шоён», «Ветерани меҳнат», 
грамотаҳои Фахрии КМ ПК Тоҷики-
стон, Президиуми Совети Олии РСС 
Тоҷикистон ва ғайра қадрдонӣ шудааст. 

Ҳ. НАРЗУЛЛО 

БОБОХОН ЊАМДАМОВ КӢ БУД?
Порае аз рӯзгори нахустин раиси Суди Олии мамлакат

Саломова Саодат Исломов-
на - фарзанди раҳматиам, ҷони 
модар...

6‐уми декабри соли 1967 дар ои-
лаи мо - ходимони театр, дар шаҳри 
Ленинобод (Хуҷанди ҳозира)-и ви-
лояти Суғд ба дунё омада буд.

Соли 1983, пас аз ба итмом расони-
дани синфи 8-и мактаби миёнаи №5 ба 
Омӯзишгоҳи мусиқии ба номи Содир-
хон Ҳофизи шаҳри Хуҷанд, ба шуъбаи 
рақси миллӣ дохил шуда, ин омӯзиш-
гоҳро бо дипломи сурх хатм намуд.

Соли 1988 ба Донишгоҳи давлатии 
санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо 
Турсунзодаи шаҳри Душанбе, ба шуъ-
баи корҳои маданӣ-маърифатӣ дохил 
шуда, соли 1993 бо ихтисоси роҳбари 
коллективи театри ҳаваскорон хатм 
намуда буд. Аз соли 1984 то соли 2017 
дар саҳнаи Театри давлатии мазҳака-
мусиқии ба номи Камоли Хуҷандии 
шаҳри Хуҷанд кор мекард.

Дар давоми фаъолияти кориаш бо 
як қатор устодони санъати Иттифоқи 

Шӯравӣ дар мамлакатҳои хориҷ сафари 
ҳунарӣ дошт, ба монанди Афғонистон, 
Сингапур, Тайланд, Фаронса, Ҷопон, 
Олмон, Швейтсария, Ҳиндустон, 
Яман, Австрия, Болгария, Сирия ва 
сазовори баҳои баланд шудааст. Соли 
1985 иштирокчии барномаи фарҳангии 
Фестивали умумиҷаҳонии ҷавонон дар 
Москва буд. Соли 1986 дар Ҷопон, дар 
Фестивали Умумиҷаҳонии "Бо роҳи 
бузурги абрешим" иштирок карда буд.

Духтаракам аввалин раққосае буд, ки 
консерти шаби рақсҳои якка бо номи 
"Пайванд" ба рӯи саҳна овардааст. Ин 
консерт аз 21 рақс иборат буд: "Некӣ", 
"Ширинҷон" - зери суруди Далер Наза-
ров; "Тановор" - зери суруди Т. Қоди-
ров; "Чашмаи сабоҳӣ" - зери суруди У. 
Ҳамдамов ва инчунин рақсҳои хориҷӣ: 
"Кенто" - арманӣ; "Зиндагӣ" - ҳиндӣ; 
"Моҳ" - хитойӣ; "Уқоби даштӣ" - муғулӣ; 
"Фаришта" - тайландӣ; "Бону" - эронӣ; 
"Ба ман рақсиданро омӯз" - суриягӣ ва 
дигаронро иҷро кардааст. Ин консерт 
зиёда аз 20 маротиба рӯйи саҳна баро-
мадааст ва маблағи ҷамъшудаи консер-
тро Саодатҷон ба Фонди Сулҳ бахшида 
буд, ки гувоҳи он мактуби миннатдорӣ 
аз Раиси Сулҳи Иттиҳоди Шӯравӣ, се 
карат Чемпиони ҷаҳон оид ба шоҳмот 
Анатолий Карпов ба меҳнати раққосаи 
бомаҳорат Саодат Саломова аст. 

Инчунин, дар давоми фаъолияти 
корӣ Саодатҷон дар як қатор намоиш-
номаҳо нақшҳои асосиро бозидааст: 
Адолат аз "Арӯси шаҳрӣ", Маърифат аз 
"Баъди имтиҳон", Гавҳар аз "Гавҳари 
Шабчароғ", Сонни аз "Сонни ва Махи-
вал", Фотимаву Зуҳро аз "Баъди исёни 
арӯсон", Фариштаи некӣ аз "Корвони 

нур", Люсис аз "Табиби зӯракӣ", му-
аллима аз "Нидо", Тӯтӣ аз "Панҷ зани 
Афандӣ", Аломат аз "Зани оҳанин", Гу-
ландом аз "Тоҳир ва Зуҳро" ва ба хубӣ аз 
уҳдаи нақшофарӣ баромадаасту сазово-
ри баҳои баланди тамошобин гаштааст.

Дар намоишномаи "Шапарак хоб 
дид..." ороиши мусиқӣ маҳсули ко-
ри Саодат Саломова буд. Ҳамчунин, 
Саодатҷон басаҳнагузорандаи рақсҳо: 
"Дилхироҷ", "Зумрад", "Дил механ-
дӣ", афғонӣ "Мерабоӣ" ва даҳҳо дигар 
рақсҳоро рӯйи саҳна гузошта, истеъдо-
ди баланди худро ҳамчун басаҳнагузо-
рандаи рақсҳо низ тасдиқ кард.

Ҳамчун сенарист ва режиссёр якчанд 
намоишномаҳои театрикунонидашуда 
ва маъракаҳои вилоятиву шаҳриро гуза-
ронидааст. Ӯ дорандаи ҷоизаи Камоли 
Хуҷандӣ буд.

Соли 1997 ба нишони фахрии Аъло-
чии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 
сазовор гашт.

Саодатҷон, духтарам шахси хеле 
меҳнатдӯст, ба кори худ серталаб, таш-
килотчии хуб буд, ҷаҳонбинии васеъ 
дошт. 

Тақдир Саодатҷони маро бо роҳҳои 
гуногун санҷид, аз имтиҳонҳои сахту 
сангини ҳаёт гузаронд. Вале Саодатҷо-
нам боре ҳам сархам ва шикаста нашуд. 
Худованд агарчанде ба Саодатҷон тани 
нозуку нафисе дода бошад ҳам, вале 
аз руҳи қавиву шикастнопазир бена-
сиб нагардонд. Илоҳо Худованд хонаи 
охираташро обод гардонад! Руҳу равони 
Саодатам шод бошад!

Сайрам ИСОЕВА,
Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон

РУЊИ ШИКАСТНОПАЗИРИ САОДАТ
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ФУТБОЛ ФУТБОЛ

ДАСТАЊОИ ДАВРИ ЧОРЯКНИЊОӢ МАЪЛУМ ШУДАНД
РЕЗААХБОР

Имсол дар Лигаи футбо-
ли занонаи Тоҷикистон 10 
даста - «Зебонисо» (Душан-
бе), «Ситора» (Шаҳринав), 
«Суғд» (Суғд), «Бунҷикат» 
(Шаҳристон), «Конибо-
дом» (Конибодом), «Хат-
лон» (Бохтар), «Ҳосилот» 
(Фархор), «Зебо» (Дўстӣ), 
«Бешкент» (Носири Ху-
срав) ва Муассисаи дав-
латии Мактаби варзишии 
Кўлоб (МДМВ) ширкат 
карданд, ки дастаи «Зе-
бонисо» бо роҳбарии Зебо 
Гаисмова пирўз шуд.

***
Бо сабаби ба анҷом раси-

дани муҳлати шартномаи 
корӣ, мутахассиси эронӣ 
Аббос Азизиасл бошгоҳи 
КМВА (Душанбе)-ро тарк 
кард. Ин мураббӣ дар ав-
вали фасли тирмоҳ ба ин 
даста омада буд. Ў ҳамвата-
наш Амин Субҳониро иваз 
кард. КМВА рўзҳои наздик 
номи сармураббии нави 
дастаро эълон хоҳад кард. 
Даста мавсимро дар зинаи 
панҷум ҷамъбаст кард.

***
Дар хабар аст, ки му-

тахассиси белорус Олег 
Кубарев дастаи мунтаха-
би ҷавонони футболбози 
то 20-солаи Тоҷикистон-
ро роҳбарӣ хоҳад кард. Ў 
мутахассиси маҳаллӣ Аҳ-
лиддин Турдиевро иваз ме-
кунад. Гуфта мешавад, ки 
Турдиев дар ҳайати мура-
ббиёни ин даста кор хоҳад 
кард. Кубарев дастаи Тоҷи-
истонро ба Чемпионати 
Осиё-2023 омода мекунад. 
Ин таъйинот то ҳанўз рас-
ман тасдиқ нашудааст, ам-
мо Кубарев ин хабарро ба 
расонаҳо тасдиқ кардааст.

***
Ҳафтаи гузашта овоза 

шуд, ки бозигари собиқи 
«Манчестер Юнайтед» 
Криштиану Роналду ба 
дастаи арабии «Ан-Наср» 
мегузарад. Ба навиштаи 
Marca, португалии 37-сола 
1-уми январ ба дастаи Ара-
бистони Саудӣ мегузарад. 
Шартнома то тобистони 
соли 2025 ҳисоб карда ме-
шавад, маошаш тақрибан 
200 миллион евро дар як 
сол бо назардошти муко-
фотпулӣ мебошад. Худи 
Роналду баъд аз бозӣ бо 
Суис ин овозаро рад кар-
да, гуфт, ки «ин дурўғ аст».

Ҷоми ҷаҳонии футбол, ки 
дар кишвари Қатар идома до-
рад, ба марҳилаи чорякниҳоӣ 
расид. 16 дастаи беҳтарин аз 
гуруҳҳо дар даври ҳаштяк-
ниҳоӣ бо ҳам мубориза бур-
данд ва аз инҳо 8 дастае, ки 
пирўз шуданд, ба даври чо-
рякниҳоӣ расиданд.

Бозии аввали даври ҳаштя-
книҳоӣ вохўрии дастаҳои 
Нидерланд ва ИМА буд, ки 
аврупоиҳо бо осонӣ амрико-
иҳоро шикаст доданд. Дастаи 
Иёлоти Муттаҳида ба 3 голи 
нидерландиҳо танҳо бо як гол 
ҷавоб гардонд. 

Дар бозии дуюм дастаҳои 
Аргентина ва Австралия му-
бориза бурданд. Ин бозӣ низ 
бо натиҷаи 2:1 бар суди авру-
поиҳо ба охир расид ва яке аз се 
намояндаи Осиё ноумед шуд.

Вохўрии сеюм бозии ду 
дастаи аврупоӣ буд, ки қаҳрамо-
ни феълии ҷаҳон - Фаронса ба 
муқобили Лаҳистон ба майдон 
омад. Фаронса бе мушкил бо 
ҳисоби 3:1 Лаҳистонро мағлуб 
кард ва ба даври дигар расид.

Сипас, дар бозии дигар Ан-
глия бо намояндаи Африқо Се-

негал бозӣ кард. Маълум буд, ин 
аврупоиҳо, ки саромадони фут-
боланд, ба африқоиҳо ҳеҷ им-
коне намедиҳанд. Ҳамин тавр 
ҳам шуд ва Англия ба дарвозаи 
Сенегал 3 тўби беҷавоб зад.

Ҷопон - намояндаи дигари 
Осиё, ки умеди мухлисон аз 
ин даста зиёд буд, ба муқоби-
ли дастаи аврупоии Крувосӣ ба 
майдон омад ва аввалин шуда 
ҳисобро боз кард, аммо авру-
поиҳо дарҳол ҳисобро баробар 
карданд. Бозӣ то ба қисмҳои 
иловагӣ расид ва дастаи ғолиб 
дар ин вақт ҳам муайян нашуд. 

Дастаҳо ба дарвозаи ҳамдигар 
пеналтӣ заданд, ки се бозига-
ри ҷопонӣ натавонистанд ба 
ҳадаф расанд. Онҳоро дарво-
забони Крувосӣ ноумед кард. 
Як футболбози Крувосӣ ҳам 
зарбаро хато зад ва бозӣ бо на-
тиҷаи 3:1 бар нафъи аврупоиҳо 
ба анҷом расид.

Намояндаи дигари Осиё 
Куриёи Ҷанубӣ буд, ки бо 
Бразилия майдондорӣ кард. 
Бразилия ҳанўз дар қисми ав-
вал бозиро ҳаллу фасл кард ва 
4 голи беҷавоб зад. Дар қисми 
дуюм куриёҳо як гол заданд ва 

бо ҳамин ширкати худро дар 
Ҷоми ҷаҳон анҷом доданд.

Марокаш дар бозӣ бо намо-
яндаи дигари Аврупо - Испа-
ния пирўз шуд ва ягона даста 
аз Африқо шуд, ки дар даври 
чорякниҳоӣ бозӣ мекунад. Ҳи-
соби бозӣ дар вақти асосиву 
изофӣ кушода нашуд. Дар за-
дани пеналтӣ марокашиҳо хуб 
буданд ва ҳам дарозабонашон 
ду зарбаро баргардонд, ки бо 
ин даста бо натиҷаи 3:0 даст-
боло шуд.

Португалия ва Суис, ду на-
мояндаи Аврупо, барои роҳҳа-
ти даври чорякниҳоӣ мубориза 
бурданд ва ҳамдастаҳои Ронал-
ду бе ў тавонистанд, ки комёб 
шаванд. 6:1 ҳисобе буд, ки дар 
ин бозӣ ба қайд гирифта шуд. 
Гонсалу Рамуши 21-сола аз ин 
даста ҳет-трик кард. Роналду 
дар қисми дуюм ба майдон 
омад ва гол ҳам зад, ки ба ҳисоб 
гирифта нашуд.

Акнун дар даври чоякниҳоӣ 
Нидерланд бо Аргентина, Фа-
ронса бо Англия, Крувосӣ бо 
Бразилия, Марокаш бо Порту-
галия бозӣ мекунанд. Бозиҳо 9 
ва 10-уми декабр баргузор ме-
шаванд.

Дастаи мунтахаби ҷавоно-
ни футболбози Тоҷикистон 
(U-20) дар доираи омода-
гӣ ба қисми ниҳоии Ҷоми 
Осиё-2023 дар мусобиқаи 
байналмилалии «International 
Thanh Nien Cup», ки дар Вет-
нам аз 6 то 12-уми январ 
баргузор мешавад, ширкат 
мекунад.

Ҳарифони дастаи ҷавонони 
Тоҷикистон дастаҳои мунтаха-
би ҷавонони Ветнам, Тайланд 
ва Малайзия хоҳанд буд.

Бояд гуфт, ки қисми ниҳо-
ии Ҷоми Осиё-2023 байни 

дастаҳои ҷавонони то 20-сола 
аз 1 то 18-уми март дар Ўзбеки-
стон баргузор мешавад. Дар ин 
мусобиқа дастаи мунтахаби ҷа-
вонони Тоҷикистон (U-20) дар 
гуруҳи «С» бо дастаҳои мунта-
хаби ҷавонони Урдун (2-юми 
март), Уммон (5-уми март) ва 
Кореяи Ҷанубӣ (8-уми март) 
бозӣ мекунад.

Пас аз  анҷоми Ҷоми 
Осиё-2023 миёни ҷавонон дар 
Ўзбекистон чор дастаи беҳта-
рин ба Ҷоми ҷаҳон, ки соли 
оянда дар кишвари Индоне-
зия баргузор мешавад, роҳхат 
мегиранд. Тайи ду рўз дар кишвари 

Ҷопон мусобиқаи ҷудои Tokyo 
Grand Slam 2022 бо ширкати 
346 варзишгар (201 мард ва 
145 зан) аз 59 кишвари панҷ 
қитъаи олам баргузор шуд.

Се намояндаи Тоҷикистон 
дар ин мусобиқа ширкат кар-
данд ва аз гирифтани медалҳо 
бенасиб шуданд.

Дар рўзи аввали мусобиқа 
Муҳаммадраҳим Сарахонов 
ва Сомон Маҳмадбеков май-
дондорӣ карданд. Муҳамма-
драҳим Сарахонови 23-сола 
дар рақобатҳо дар вазни то 73 
кило дар даври аввал Андрев 
Муннингси 24-соларо аз Баҳа-
мас шикаст дод, вале дар даври 
дуюм аз Кен Ойошии 24-солаи 
ҷопонӣ мағлуб шуд ва аз ҳақи 

идомаи мубориза маҳрум гашт.
Сомон Маҳмадбекови 

23-сола дар вазни то 81 кило 
дар даври аввал озод буд. Ў 
дар даври дуюм ба намояндаи 
Бразилия Гуилҳерме Счимид-
ти 22-сола дастболо шуд, вале 
дар даври сеюм аз паҳлавони 
28-солаи ҷопонӣ Кеня Коҳара 
ноком гардид ва аз ҳақи идо-
маи мубориза барои медал бе-
насиб монд.

Дар рўзи дуюми мусобиқа 
паҳлавони дигари тоҷик Эмо-
малӣ Нуралӣ низ ба нокомӣ 
мувоҷеҳ шуд. Эмомалии 20-со-
ла, ки дар вазни то 66 кило дар 
даври аввал озод буд, дар даври 
дуюм аз ҷудокори 18-солаи ҷо-
понӣ Шинсеи Ҳатторӣ шикаст 
хўрд ва аз ҳақи идомаи мубори-
за маҳрум гашт. 

ЉАВОНОНИ ТОЉИКИСТОН ДАР 
МУСОБИЌАИ INTERNATIONAL 
THANH NIEN CUP

НОКОМИИ ПАЊЛАВОНОНИ ТОЉИК 
ДАР TOKYO GRAND SLAM 2022
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ХОБ
Нафаре ба дӯсташ гуфт:
- Имшаб хоб дидам, ки ба 

Амрико рафтаам.
Дӯсташ:
- Ман бошам, хоб дидам, ки 

дар тарабхонае зиёфат мехӯрам.
Мард:
- Баъд маро фарёд накардӣ, 

тоқахӯр?
Дӯсташ:
- Ба хонаатон суроғ рафтам, 

гуфтанд, ки ба Амрико рафтаӣ!

САМБӮСА
Зане дар дохили автобус 

ба кӯдакаш самбӯса медиҳад, 
ки бихӯрад. Кӯдак бошад, рад 
мекунад. Зан ба донишҷӯе, ки 
ҳамроҳашон дар автобус буд, 
ишора карда, мегӯяд:

- Агар нахӯрӣ, самбӯсаро ба 
ана ҳамон акаат медиҳам.

Кӯдак аз ин кори модараш 
заррае ҳам наметарсад ва аз 
хӯрдани самбӯса боз саркашӣ 
мекунад. Тоқати донишҷӯ тоқ 
мешаваду ба зан рӯ меорад:

- Апа, ҳамон самбӯсаро до-
данӣ бошед, зудтар диҳед. Ба 
умеди самбӯсаи шумо аз до-
нишгоҳ ду истгоҳ гузаштам. 

ТЕМУРЛАНГ
Муаллим:
- Темурланг чӣ гуна ба сари 

қудрат омад?
Талаба:
- Лангида-лангида...

ШОГИРДБЕЗОР
Ҳини дарс муаллима ба яке 

аз талабаҳо мегӯяд:
- Муродов, аз ҷоят хезу то 

охири дарс рост ист!
- Муаллима, ман чӣ гуноҳ 

кардам?
- Ту ҳеҷ кори бад накардаӣ, 

аммо дар қафоят Ғаниев ни-
шастааст. Ман афти ӯро дидан 
намехоҳам!

ТӮЙ ДАР ҚИСМИ ҲАРБӢ
Як сарбоз се маротиба аз хиз-

мати ҳарбӣ мегурезад. Вақте ки 
ӯро бори сеюм қапида меоранд, 
суд мекунанд. Судя мепурсад:

- Барои чӣ се бор аз хизмати 
ҳарбӣ саркашӣ кардӣ?

- Дар қисми ҳарбии мо ҳар 
рӯз тӯй аст. Як кас арӯс ва каси 
дигар домод мешавад. Ман бо-
шам, наворбардор ҳастам,- арз 
мекунад сарбоз.

- Нағз-ку, ту арӯс намешу-

даӣ, чаро мегурезӣ?
- Охир, ҳар саҳар баъди аз 

хоб хестан фитта (диск)-и тӯй 
канӣ гуфта, маро мезананд.

ЧАРОҒАК
Зане сари чамбараки мошин 

буд. Чароғак сабз шуд, ҳаракак 
накард. Сурх шуд, ҳаракат на-
кард. Зард шуд, боз ҳам ҳамин 
ҳол. Нозири роҳ, ки ин амали 
занро аз дур наззора мекард, 
наздик омаду гуфт:

- Хонум, мо ғайр аз ин се 
ранг дигарашро надорем...

ШУКРГУЗОРӢ
Мардеро диданд, ки “шукри 

Худои меҳрубон” гӯён, аз кӯча 
мегузашт. Аз ӯ сабаби шукргу-
зориашро пурсон шуданд.

- Харамро гум кардам,- ҷа-
воб дод мард.

- Харатро гум карда бошӣ, 
чаро хурсандиву шукргузорӣ 
мекунӣ?

Мард дар ҷавоб:
- Охир, агар дар болои хар 

мебудам, се рӯз боз ман ҳам гум 
будам.

Таҳияи 
Нодира РАҶАБОВА

ШАКАРХАНД

ТАЊИЯИ ХАЙРУЛЛО ДАВЛАТОВТАЊИЯИ ХАЙРУЛЛО ДАВЛАТОВ

ПУРСЕД, ЉАВОБ МЕДИЊАНД!
ПАРВОЗИ МУСТАЌИМ БА ЌУВАЙТ

Pressa.tj хабар дод, ки миёни Душанбе ва Қувайт парвози 
мустақим ба роҳ монда шудааст. Мехостам донам, ки пар-
воз кадом рӯз сурат мегирад ва нархи чипта чӣ миқдор аст?

САРВАР, шаҳри Душанбе 

- Воқеан, шуруъ аз 29-уми декабр ҳафтае ду бор - рӯзҳои панҷ-
шанбе ва шанбе ҳавопаймоҳои Ширкати ҳавоии “Ҷазира” (Jazeera 
Airways) дар самти Душанбе-Қувайт парвоз хоҳанд кард. Ин итти-
лоъро аз Агентии ҳавонавардии Тоҷикистон низ тасдиқ карданд.

Дар Агентии ҳавонавардии Тоҷикистон таъкид намуданд, ки 
ташаббуси боз кардани хати парвози мустақим аз ҷониби давлати 
Қувайт буд ва ҷониби Тоҷикистон онро ҷонибдорӣ намуд.

Дар сомонаи ширкати ҳавоии “Ҷазира” арзиши чипта аз Ал-Қу-
вайт ба Душанбе 160 доллар ва чиптаи баргашт 340 доллар муқаррар 
гардидааст.

Масофаи парвоз бештар аз 3 соатро ташкил медиҳад.
Гуфтан бамаврид аст, ки қаблан миёни Тоҷикистон ва Қувайт 

парвози мустақим вуҷуд надошт.
Шаҳри Ал-Қувайт пойтахти Давлати Қувайт - кишваре дар Осиёи 

ҷанубу ғарбӣ буда, бо Ироқ ва Арабистони Саудӣ ҳамсарҳад аст ва 
бо Тоҷикистон соли 1995 робитаҳои дипломатӣ барқарор кардааст.

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» со-
лона 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.

- Маро "депорт" 
карданд...

- Мо ҳам шуморо аз оила 
"депорт" кардем...


