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Шариф ЊАМДАМПУР,
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раиси Шӯрои уламои Тоҷикистон
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раиси Бунёди Рӯдакӣ (Фаронса) 

Қозидавлат ҚОИМДОДОВ,
сиёсатмадор

Адаш ИСТАД,
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адабиётшинос 

Иноят ИНОЯТОВ, 
ҳуқуқшинос

Фазлиддин АСОЗОДА,
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Умед СУЛТОНОВ,
сањифабанд

МУАССИС:
Њайати кормандони њафтанома

Њафтанома дар Вазорати 
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 наму-
дани матолиб ва иќтибосњо аз 
«Тољикистон» зикри манбаъ 
њатмист. Њуќуќи муаллифии 
њамаи матолиби шумора ба 
идораи њафтаномаи «Тољи-
кистон» тааллуќ доранд ва 
тибќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ва байналмилалї 
њифз карда мешаванд. Њафта-
нома аксњо ва маводњои љолибро 
аз шабакаи Интернет мавриди 
истифода ќарор медињад. 
Њафтанома масъулияти ма-
водњои интиќодї ва хусусияти 
таблиғотиро ба дўш надорад. 
Инчунин, ба мазмун ва санаду 
раќамњои маводи чопшуда муал-
лифон љавобгаранд.

ТЕЛЕФОНИ ИДОРА:
221-00-84, 
227-19-95
tojikiston@pressa.tj

ШУЪБАИ ЭЛОН ВА РЕКЛАМА 
ш. Душанбе, хиёбони С. Шерозї 16
238-78-78, 44 640-99-88,
238-61-61
ads@rg.tj

ОБУНА ВА ФУРЎШИ 
РЎЗНОМАЊО 
918-66-82-64, 
221-41-11

САРИ САБЗ

Рустамҷон ҚУРБОНОВ, 
корманди ширкати 
мобилӣ

- Бисёр корҳоест, ки мо бояд анҷом 
диҳем, вале бо сабаби набудани вақт 
дасткӯтоҳем. Бинобар ин, барномае 
ҳамчун дастёр лозим аст. Яъне, корбар 
метавонад ба барнома супориш диҳад 
ва барнома онро дар хотир сабт кунад 
ва вақти зарурӣ ёдрас менамояд.

- Аҷаб коре кардед! Беҳтараш, коре 
карда, ягон барномае ихтироъ намоед, 
ки дар корҳои кишоварзӣ ба мо кумак 
расонад.  

- То ҳол орзуи табобати ройгони бемо-
ронро дар қалб мепарварам. Нақша до-
рам, ки дар оянда як “фонди хайриявӣ” 
таъсис дода, аз ин тариқ беморонро бо 
истифода аз мутахассисони варзида ба 
табобат фаро гирам.

- Офарин ба ниятатон, вале як са-
вол: Боз “фонди хайриявӣ”-и шумо ҳам 
ҳатто доруҳои хайриявиро пулакӣ на-
кунад?

- Тоҷикистон ва Русия аз замонҳои 
бостон дорои равобити тиҷоратӣ бу-
данд. Дар ин бора асари Абулқосим 
Фирдавсӣ - «Шоҳнома» гувоҳӣ ме-
диҳад. Яке аз қаҳрамонҳои он иброз 
медорад, ки сарвати худро аз Рус - Ру-
сияи имрӯза ба даст овардааст.

- Устод, боз коре накунед, ки баъ-
ди ин тавсифатон муҳоҷирати сафи 
муҳоҷирони ҳавасманди сарватмандӣ 
ба Русия дучанд афзояд!?

Зикрулло АМИРӢ, 
донишҷӯи донишгоҳе 
дар Санкт-Петербург

Раҳмон УЛМАСОВ, 
доктори илми иқтисод, 
профессор

Михаил Мишустин, сарвазири Русия

Сарвазири Русия Михаил 
Мишустин дар аввали моҳи 
марти соли равон бо сафари 
корӣ вориди шаҳри Душанбе 
хоҳад шуд. 

Сафари Михаил Мишустин 
зимни мулоқоти сафири Тоҷи-
кистон дар Русия Давлатшоҳ 
Гулмаҳмадзода бо муовини 
вазири корҳои хориҷии ин 
кишвар Михаил Галузин бар-
расӣ шудааст.

“Ҷонибҳо зимни мулоқот ба 
сафари қарибулвуқӯи сарвази-

ри Русия Михаил Мишустин 
ба Тоҷикистон, ки дар аввали 
моҳи марти соли равон дар на-
зар аст, таваҷҷуҳи хоса зоҳир на-
муданд”,- иттилоъ додааст Са-
форати Тоҷикистон дар Русия.

Ҳамзамон, зимни мулоқот 
тарафҳо вазъ ва дурнамои ра-
вобити Тоҷикистону Русия дар 
бахшҳои мухталифро баррасӣ 
карданд. Тарафҳо дар ин му-
лоқот дар бораи ҳамкориҳои 
ду кишвар дар чаҳорчӯби соз-
монҳои байналмилалӣ низ та-
бодули назар карданд.

САРВАЗИРИ РУСИЯ 
БА ТОЉИКИСТОН МЕОЯД

Дар фурудгоҳҳои Русия 
чанде аз зодагони Осиёи Мар-
казӣ, аз ҷумла тоҷиконро, ки 
ҳамчунин шаҳрвандии Русияро 
доранд, боздошт ва ба онҳо 
даъватнома ба комиссариати 
ҳарбиро додаанд...

Тарс аз басиҷи нави ни-
зомӣ дар Русия ва пешниҳоди 
ҷалби зодагони Осиёи Мар-
казӣ аз ҷониби мансбадорони 
баландмақом шаҳрвандони 
Тоҷикистонро, ки ҳамчунин 
шиносномаи Русия доранд, 
водор кардааст, ки ба ватани 
худ баргарданд. Аммо бархе аз 
муҳоҷирон мегӯянд, ки мақомо-
ти Русия монеи хориҷ шудани 
онҳо аз кишвар шудааст.

Каримҷон Ёров, вакили 
дифои муҳоҷирони тоҷик ме-
гӯяд, ки чанд рӯзи охир чанд 

шаҳрванди Тоҷикистонро, ки 
ҳамчунин шаҳрвандии Русияро 
доранд, аз фурудгоҳ гардони-
данд ва ба онҳо даъватнома ба 
комиссариати ҳарбӣ ё шартно-
маи пайвастан ба артиши Руси-
яро супориданд.

Вале Валентина Чупик, ҳо-
мии муҳоҷирони меҳнатӣ ме-
гӯяд, ки чунин амали мақомоти 
Русия хилофи қонунгузории ин 
кишвар аст. 

Тоҷикистон бо Русия со-
зишномаи душаҳрвандӣ дорад 
ва айни замон бар асоси қо-
нунҳои Тоҷикистон ҳар касе, 
ки дар ҷангҳои хориҷӣ ширкат 
мекунад, ба ҷавобгарии ҷино-
ятӣ кашида мешавад. Мақомот 
ҳам аз шаҳрвандони Тоҷики-
стон хостаанд, ки дар амалиёти 
низомии Русия дар қаламрави 
Украина ширкат накунанд.

Арабистони Саудӣ барои 
сафари Ҳаҷ ба шаҳрван-
дони Тоҷикистон дар соли 
2023-юм 7 ҳазор квота ҷу-
до кардааст. Дар ин бора аз 
Кумитаи дин, танзими анъа-
на ва ҷашну маросим хабар 
медиҳанд.

Манбаъ мегӯяд, ки харҷи 
сафари Ҳаҷ баъди дарёфти 
феҳристи зиёраткунандагон аз 
шаҳру навоҳии кишвар маълум 
хоҳад шуд.

Арабистони Саудӣ дар пас-
манзари пандемия солҳои 2020 

ва 2021 танҳо теъдоди маҳдуди 
зоирин ва дар соли 2022-юм 
1 миллион нафарро иҷозат 
дод, то ба зиёрати Ҳаҷ раванд. 
Дар ҳамин ҳол, дар соли 2022 
танҳо афроди аз 18 то 65-сола, 
бо эмгузаронии пурра аз ко-
ронавирус, бидуни бемории 
музмин метавонистанд ба Ҳаҷ 
сафар кунанд.

Соли гузашта барои Тоҷи-
кистон 3,5 ҳазор квота ҷудо 
шуда буд. 

Тибқи маълумоти тахминӣ, 
мавсими ҳаҷи имсола 19-уми 
июн оғоз мешавад.  

Дар ҷамоати деҳоти Об-
бурдони ноҳияи Мастчоҳ як 
маркази занон дар доираи 
кумакҳои бебозгашти Ҷопон 
бунёд мешавад.

Қарордоди сохтмони “Мар-
кази занон” дар ноҳияи Маст-
чоҳ дар Сафорати Ҷопон дар 
шаҳри Душанбе байни Сафири 
Фавқулода ва Мухтори Ҷопон 
дар Тоҷикистон Тошихиро АИ-

КИ ва раиси ноҳияи Мастчоҳ 
Аъзам Ализода ба имзо расида-
аст.

Минбаъд дар ин марказ занон 
метавонанд малакаи касбӣ, мас-
лиҳат ва ё кумаки ҳуқуқӣ гиранд. 
Сафорати Ҷопон дар Тоҷики-
стон барои бунёди ин марказ 
111165 доллар ҳамчун грант ма-
блағгузорӣ хоҳад кард. Сохтмо-
ни “Маркази занон”моҳи фев-
рали соли 2023 оғоз мегардад.

ТОЉИКОН БА АМАЛИЁТИ НИЗОМИИ 
РУСИЯ ЉАЛБ МЕШАВАНД? 

ЊАЉ-2023: ТОЉИКИСТОН СОЊИБИ 
7 ЊАЗОР КВОТА ШУД 

ЉОПОН ДАР МАСТЧОЊ 
“МАРКАЗИ ЗАНОН” МЕСОЗАД
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РЕКОРДИ 
ИСТЕЊСОЛИ 

БАРЌ ДАР 
ТОЉИКИСТОН
Ҳаҷми истеҳсоли барқ со-

ли 2022 дар Тоҷикистон дар 
қиёс бо нишондиҳандаи соли 
2021-ум ба андозаи 776 млн 
кВт ё қариб 4% зиёд гардид.

Президенти кишвар Эмо-
малӣ Раҳмон зимни ҷаласаи 
ахири Ҳукумат ин нишон-
диҳандаро баландтарин дар 
даврони соҳибистиқлолӣ 
арзёбӣ карданд.

Бо вуҷуди ин, Президенти 
кишвар ҷой доштани кам-
будиҳо дар соҳаро эътироф 
карда, масъулини соҳаро 
барои татбиқи саривақтиву 
босифати лоиҳаҳои кам кар-
дани талафоти нерӯи барқ 
дар шаҳру ноҳияҳои кишвар 
муваззаф карданд. Ҷорӣ на-
мудани низоми биллингӣ ва 
баҳисобгирии пурраи исти-
фодабарандагони нерӯи барқ, 
ҷамъоварии саривақтии ма-
блағи нерӯи барқ аз аҳолӣ ва 
ташкилоту корхонаҳо аз супо-
ришҳои дигари Президент ба 
масъулин буд.

Ҳамчунин, ба Вазорати 
энергетика ва захираҳои об 
супориш дода шуд, ки якҷо 
бо Кумитаи давлатии сар-
моягузорӣ ва идораи амволи 
давлатӣ ҷиҳати ҷалби сармояи 
хориҷӣ барои бунёду таҷди-
ди иқтидорҳои энергетикии 
кишвар чораҷӯӣ намоянд.

Вазорати энергетика ва 
ширкати "Барқи тоҷик" му-
ваззаф гардидаанд, ки таъ-
миноти муназзам дар давраи 
боқимондаи зимистони соли 
2023-ро таъмин намоянд.

Номаи хонанда

Қазоқистон       

Русия 

Тоҷикистон

Ӯзбекистон

Туркманистон

Чин 

Қирғизистон

19, 48, тин

3, 7 рубл 

0,26 сомонӣ 

295,0 сӯм

0,025 манат

 0,5 юан

0,77 сом

0, 43

0,55

 0,55

0, 27 

0, 15 

0,75

0,091

НАРХИ БАРЌ ДАР КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ ВА РУСИЯВУ ЧИН

Номи кишвар Нарх бо асъори 
кишварҳо

Нарх бо 
асъори тоҷикӣ

- Пиёз чанд сомонӣ?
- 7,5 сомонӣ.
- Чаро ин қадар қиммат?
- Намедонам ака, мо ҳам 

қиммат мегирем.
- Мана инаш 5 сомонӣ. Вай-

рон шудагӣ не, каме зарб хӯр-
даву майдаву неш кашидагӣ...

Ин суҳбати кӯтоҳи сокини 
71-солаи шаҳри Душанбе Ни-
ёз Сафаров бо савдогари бозор 
буд. “То нафақаи ману кампир 
2 ҳафтаи дигар аст. Пули ба-
чаҳо ҳам аз Русия насиб бошад 
баъди 10 рӯз меояд. Ҳозир аз 
пиёзи сорти дуюм 4 кило ги-
рифтам”,- мегӯяд мӯйсафед 
пакети селофаниашро нишон 
дода, ки дарунаш пиёз аст ё 
алаф, фарқ кардан душвор 
аст... 

Воқеан, болоравии нар-
хи пиёз ва дигар маҳсулоти 
кишварзӣ на танҳо амаки Ни-
ёзро ғамдор кардааст, балки 
дигар сокинони кишварро ҳам 
ба тавшвиш овардааст.

Дар бозорҳои кишвар нар-
хи пиёз, ки яке аз маҳсуло-
ти ниёзи аввал аст, ба осмон 
дакка мехӯрад ва ба 8 сомонӣ 
мерасад. Савдогарон мегӯянд, 
ки ин оғози гароншавӣ аст ва 
эҳтимол то расидани ҳосили 
нав қимати пиёз аз марзи 10 
сомонӣ ҳам убур кунад...   

Агар моҳи январи соли 
2022 ба ҳисоби миёна нархи 
чаканаи пиёз дар Душанбе 2,5 
сомониро ташкил медод, пас 
имсол 7,5 - 8 сомониро таш-
кил медиҳад. Коршиносон ме-
гӯянд, нархро танҳо ҳосили нав 
поин оварда метавонад, ки то 
он замон ҳанӯз се моҳ аст.

Ду сабаби                
қимматии пиёз

Тибқи маълумоти Аген-
тии омор, дар соли 2022 дар 
ҷумҳурӣ беш аз 672 ҳазор тон-
на пиёз ҷамъоварӣ шудааст, 
ки нисбат ба соли қаблӣ 6,6% 
камтар аст. 

Нархи пиёз дар тобистон 
ва тирамоҳи соли 2022 боло 

рафт. Афзоиши нархи пиёз ва 
дигар маҳсулоти кишварзиро 
бозоршиносон ба чанд омил 
алоқаманд медонанд.  

Якум - омили табиӣ. Со-
ли равон боду ҳаво номусоид 
омад. Моҳи майи соли 2022 бо-
ришоти шадид ба амал омад ва 
моҳи июн низ идома ёфт. Пиё-
зи барвақтӣ дер пухта расид, як 
қисми ҳосил нобуд шуд. Ҳамин 
тавр, ҳосили пиёз кам шуд. 

Дуюм - содирот. Маҳсуло-
ти кишварзии Тоҷикистон 
феълан дар Русия ва дигар 
кишварҳо харидорони нағз 
дорад. Ҳамин аст, ки пиёз беш-
тар содирот шуд ва ин сабаби 
таъмин набудани бозори до-
хилӣ гардид. Тибқи маълумоти 
Агентии содирот Русия ва Қа-
зоқистон харидорони асосии 
пиёзи Тоҷикистон будаанд.  

Аз Вазорати кишоварзии 
Тоҷикистон бошад, яке аз са-
бабҳои гароншавии нархи пи-
ёзро дар якбора сард шудани 
ҳаво медонанд, ки захираи пи-
ёз дар амборҳо қисман талаф 
ёфтааст. 

Тибқи иттилои Вазорати 
кишоварзӣ, дар 6 моҳи аввали 
соли 2022 даромад аз фурӯши 

пиёз нисбат ба соли гузашта 
36% афзоиш ёфтааст. Агар дар 
соли 2021 ин маблағ 4,7 милли-
он долларро ташкил карда бо-
шад, пас дар соли 2022 аллакай 
ба 6,6 миллион доллар расид.

Мушкил дар                 
бозори ҳамсоя

Вале агар воқеӣ андеша 
кунем, омили асоии болора-
вии нархи пиёз вобаста бу-
дани бозори Тоҷикистон ба 
кишварҳои ҳамсоя аст. Бино-
бар ин, сабаби якбора гарон-
шавии нархи пиёзро набояд 
дар амборҳои Тоҷикистон, 
балки дар кишвари ҳамсоя 
ҷуст.  

Зеро моҳи январи соли ҷорӣ 
Қазоқистон ва Ӯзбакистон 
содироти пиёзро муваққатан 
манъ карданд. 

Тасмими манъи фурӯши 
пиёз ба хориҷа ба гароншавии 
қимати ин сабзавот дар бозори 
дохилии Ӯзбекистон дар пайи 
сардиҳои шадиди охир рабт 
дода мешавад.

- Тасмими мазкур ба га-
роншавии қимати ин сабзавот 
рабт дода мешавад. Бар асари 
сармоҳои ғайримуқаррарӣ 

захираи пиёзро дар анборҳои 
бархе навоҳии ҷумҳурӣ хунук 
задааст, ки дар натиҷа камбу-
ду гаронии ин навъи маҳсулот 
ба вуҷуд омадаст,- навиштааст 
Sputnik Ӯзбекистон.

Коршиносони лоиҳаи 
EastFruit пешгӯӣ мекунанд, ки 
нархи яклухти пиёз метавонад 
барои як кило ба як доллар 
бирасад. Онҳо як қатор саба-
бҳои қиммат шудани пиёзро 
нишон доданд. Ба ҷуз аз хушк-
солӣ дар Аврупо ва обхезӣ дар 
Покистон, низоъ дар Украина 
низ вуҷуд дорад, ки бузургта-
рин тавлидкунандаи пиёз дар 
Аврупо буд.

Вале ин ҷо суоле сар мезанад, 
ки чаро Вазорати кишоварзӣ 
ва дигар мақомоти дахлдори 
кишвар оянданигарӣ надоранд? 
Чаро талаботи бозори кишвар 
қонеъ нашуда, барои содироти 
маҳсулоти ниёзи аввал иҷозат 
медиҳанд? Ва умуман, чаро фи-
кри зимистонро дар тобистон 
намекунанд? 

Шояд Вазорати кишоварзӣ 
ба ин саволҳо посух медиҳад?

Д. ҚОДИРПУР,
журналист   

НИЁЗ ДАР ЃАМИ ПИЁЗ  
Чаро омор ба нархи бозор мувофиқат намекунад?

Ба идораи ҳафтаномаи 
“Тоҷикистон” аз саросари 
кишвар сокинон занг зада, аз 
оғози маҳдудияти барқ хабар 
медиҳанд. Ин дар ҳолест, ки 
бо супориши Президенти мам-
лакат дар рӯзҳои сардӣ лимит 
дар кишвар бекор шуда буд.  

 Маҳаллаи Турдиев дар 
ноҳияи Рӯдакӣ дар ҳафткило-
метрии шаҳри Душанбе ҷойгир 
аст. Ба гуфтаи сокинонаш, аз 
рӯзи 20-уми январ ба ин сӯ дар 
шабонарӯз ҳафт соат аз барқ 
маҳруманд. Аз соати 10-и шаб 
то 5-и субҳ. Аз шаҳри Панҷа-
кент низ сокинон аз дигарбора 

ҷорӣ шудани маҳдудияти барқ 
хабар медиҳанд. 

Ширкати “Барқи тоҷик”, 
Шабакаҳои интиқол ва Ша-
бакаи тақсими барқ дар бораи 
дубора ҷорӣ шудани "лимит" 
дар кишвар расман чизе на-
гуфтаанд.  

Дар ҳамин ҳол, ширка-
ти «Шабакаҳои барқи мин-
тақавӣ»-и Ӯзбекистон хабар 
медиҳад, ки воридоти нерӯи 
барқро аз Тоҷикистон ба вило-
яти Сурхондарёи Ӯзбекистон 
зиёд кардаанд. “Барқи тоҷик” 
дар ин авохир қарордод дар бо-
раи идомаи интиқоли барқро 
ба Афғонистон имзо кард.  

ЛИМИТ БАРГАШТ? 
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ТАВОНО БУВАД, 
андешаҳо перомуни 

Муқаддима
Дар таърихи навтарини мил-

лати тоҷик Паёми Роҳбари давлат 
– маҷмуи таҳлил, арзёбӣ, як навъ 
ҳисобот, инчунин, натиҷагирӣ аз 
фаъолияти ҳукумат ва дар ин асос, 
ироаи тасмимҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва нақшаҳои 
ҳаётан муҳими мақомоти олии 
мамлакат   мебошад. 

Нуқтаи архимедӣ - такягоҳии 
ҳуҷҷат баҳогузории кори ҳукумат 
дар соҳаи иқтисод аст. 

Вобаста ба ин, дар Паём, дар 
робита бо равандҳои бузурги ҷаҳо-
нишавӣ таъкид мегардад: «Ба ша-
рофати заҳмати содиқонаи мардуми 
кишвар раванди созандагиву обод-
корӣ бомаром идома ёфта, нақшаву 
барномаҳои пешбинигардида ҷиҳати 
таъмин намудани рушди устувори 
иқтисоди миллӣ ва баланд бардо-
штани сатҳу сифати зиндагии соки-
нони мамлакат ҳадафмандона амалӣ 
карда шуданд» (Паёми Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи 
самтҳои асосии сиёсати дохилӣ 
ва хориҷии ҷумҳурӣ». – Душанбе. 
Дониш, 2023. – С. 23) 

Чунин хулоса бо далелҳои эъ-
тимодбахш тасдиқ карда меша-
вад: «Сарфи назар аз таҳаввулоти 
дар иқтисоди ҷаҳон идомадошта ва 
таъсири манфии омилҳои берунӣ ба 
иқтисоди миллии мо, дар натиҷаи 
татбиқи самараноки ислоҳоти иқти-
содӣ, амалӣ намудани стратегияву 
барномаҳо ва тадбирҳои зидди-
буҳронӣ дар панҷ соли охир рушди 
иқтисодиёти Тоҷикистон ҳамасола 
ба ҳисоби миёна дар сатҳи 7,3 фоиз 
таъмин гардида, маҷмуи маҳсулоти 
дохилӣ аз 71 миллиард ба 115 мил-
лиард сомонӣ расид ва ба ҳар сари 
аҳолӣ 1,5 баробар афзоиш ёфт» (Ҳа-
мон ҷо. – С.4).

Аз муҳимтарин масъалаҳои 
дигаре, ки дар Паём мавриди бар-
расӣ қарор дода шуд, вазъи соҳаи 
маориф ва рушди маърифатнокӣ  
дар солҳои наздик ва дарозмуддат 
мебошад. Мавзуи баҳси мо ҳамин 
ҷанбаҳоро дар бар мегирад. 

 Эҳёи манзалати хирад
Асосгузори сулҳу ваҳдати мил-

лӣ – Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, ҳанӯз аз рӯзҳои 
аввали интихоб шудан ба мақоми 
Сарвари давлат, ба масъалаи рушди 
илм, мактаб ва маориф таваҷҷуҳи 
хоса зоҳир намуд.

Давраи роҳбарии муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, ки ба бахти мил-
лати тоҷик, зиёда аз чоряк асрро 
дар бар мегирад, замони гул – гул-
шукуфии асосҳои бунёдии давлати 
миллии тоҷикон, аз ҷумла, соҳаи 
мактабу маориф мебошад. 

Агар ба қавли таърихнависон, 
асри Х – замони салтанати Сомони-
ён, давраи тиллоии тараққиёти илм, 
адабиёту фарҳанг ёдоварӣ шавад, 
замони  роҳбарии Пешвои миллат 
дар шароит ва имконоти навин, би-
дуни шак, муассиртар, самаранок-
тар ва бузургтар аз он аст. Чунин 
амал, бо мантиқи сухани Отто фон 
Бисмарк, ки ҳангоми муколамааш ба 
халқ гуфта буд: «Мо нисбати пада-
рони худ беҳтар кӯшиш ва натиҷа-
бардорӣ хоҳем кард!», ҳамоҳангӣ 
мекунад. 

Ин дастовардҳо дар Паём возеҳ 
тафсир гаштаанд. 

Муҳимтарин таъйиноти давлат 
ва давлатдорӣ таъмини амният (1) 
ва сиёсати иҷтимоӣ (2) мебошад. 
Сабаб ва натиҷаи ин ду ҷузъиёти бо 
ҳам дар алоқамандӣ, пайвастагӣ, 
вобастагӣ ва муайянкунандагӣ бу-
да, дар Паём инъикос меёбад: «Дар 
панҷ соли охир танҳо барои рушди 
соҳаҳои маориф ва тандурустӣ 36 

миллиард сомонӣ равона гарди-
да, ҳиссаи маблағгузории соҳаҳои 
иҷтимоӣ дар ҳаҷми умумии хароҷоти 
буҷети давлатӣ 44 фоизро ташкил 
кард» (Ҳамон ҷо. – С.5). 

Беҳтарин инъикоси далелно-
кии хулосаҳои мантиқӣ рақамҳо 
ҳисобида мешаванд. Исбот кар-
дан, асоснок намудан тавассути 
аёният,   нишон додани натиҷаҳои 
фаъолият бозгӯкунандаи ҳақиқат 
мебошанд. Дар Паём ин усул эъ-
тимодбахш баён мегардад: «Дар 
давраи зикршуда аз ҳисоби ҳамаи 
сарчашмаҳои маблағгузорӣ 842 
бинои муассисаи таълимӣ барои 
382 ҳазор хонанда, аз ҷумла дар 
соли 2022-юм 190 бинои таълимӣ 
барои 87 ҳазор хонанда сохта, ба 
истифода дода шудааст» (Ҳамон 
ҷо. – С.5).

Аз дигар лиҳоз, далелнокии 
мантиқӣ он аст, ки худи ҳақиқати 
воқеӣ хосияти дарки мустақилро 
касб мекунад. Тасдиқи он ба сарфи 
вақт ва кӯшиши маҳз ниёз надо-
рад. Ба забони одӣ, инфрасохто-
ри соҳаи маориф зина ба зина, бо 
ташаббуси Роҳбари давлат сохта 
ва дар истифодаи муаллимон, на-
врасон, ҷавонон, падару модарон 
қарор дода шудааст. Яъне ин на-
тиҷаҳо ба ҳамагон маълуманд.

Чунин дастовардҳо дар роҳи 
рост, худ ба худ ба даст намеоянд. 

Худи таърих ҳам дар асл падидае 
нест, ки аз он амал рӯяд. «Таърих 
ҳеҷ коре намекунад. Вай ягон хел 
бойигарии беохир надорад». Он «дар 
ягон ҷабҳа мубориза намебарад!». 
На «таърих», маҳз инсон, инсони 
воқеӣ, зинда – ана ҳамин аст, ки 
ҳамаи ин корҳоро анҷом медиҳад. 
Ҳамаи чизро дорад. «Таърих» ягон  
шахси алоҳида  нест, ки инсон аз он 
ҳамчун восита барои амалӣ карда-
ни мақсадҳои худ истифода намояд. 
Таърих ғайр аз фаъолияте, ки одам 
дар он мақсади худро амалӣ меку-
над, чизи дигаре  нест». (Иқтибос 
аз  асари В.А. Малинин «Филосо-
фия революционного народниче-
ства». –М.: Наука, 1972. – С.211). 
Таърихсоз Инсон аст, ки ба вақту 
муҳит муҳтаво мебахшад. Шах-
сияти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
номи миллати тоҷик, давлати мил-
лии тоҷиконро машҳури олам сохт. 
Сиёсати маорифпарварии Пешвои 
миллат қисмати муҳими ин маъру-
фият маҳсуб мегардад. 

Ҳамзамон, мантиқ ва усули сиё-
сати Роҳбари давлат, аз ҷумла, дар 
самти маърифати умумимиллӣ, 
ба андешаи мо, бар чор унсур асос 
ёфтааст – ваҳдати миллӣ (1); ҷаҳду 
кӯшиши хастагинопазир барои руш-
ду тараққии миллӣ (2); ояндабинӣ 

(3) ва навовариву навгонӣ (4).  
Ҳамагон шоҳиди онанд, ки му-

носибати Пешвои миллат ба соҳаи 
илму маориф хосияти энсикло-
педӣ дорад. Бурду бохт ва тақдири 
имрӯзу фардои давлатро, пеш аз 
ҳама, дар сатҳ, сифат ва самараи 
фаъолияти соҳаи маориф медонад.  

Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 
шояд аз нодиртарин раҳбарони 
сиёсии олам аст, ки бо мардуми 
одӣ ба тарзи мустақим, рӯ ба рӯ 
суҳбат ва ҷаласаҳо меорояд. Бо 
тамоми қишрҳои аҳолӣ - оғоз  аз 
мактабҳои ибтидоӣ, миёна, олӣ, 
деҳқонон, коргарон, олимон, 
кормандони соҳаҳои эҷодӣ, аъзои 
ҳукумат бо сарфи қимматарин ар-
зиш - вақт, батафсил, тахассус-
мандона, бурдборона, бо дарки 
хусусияти шахсӣ, дараҷаи дониш 
ва касбияти ҳар кас муошират 
мекунад. Ба муҳтавои нутқи ҳар 
кадом таваҷҷуҳи махсус зоҳир 
менамояд. Бо ин восита мехоҳад, 
тасаввурот ва маълумоти худро 
оид ба ҳолу аҳвол, сатҳи маъри-
фатнокии онон бозсанҷӣ, хуло-
сабарорӣ ва чораҷӯӣ кунад. Ин 
усул ва тарзи давлатдорӣ намунаи 
олии ҳидояткунандаи раҳбарист. 

Он нуктаро таъкид  бояд кард, 
ки яке  аз мавзуъҳои марказии 
муҳокимаронии Сарвари давлат,  
таъкид кардани нақши илм, до-
ниш, мактаб, маориф, касбият ва 
тахассусмандӣ дар ҳаёти имрӯза ва 
ояндаи миллат мебошад. 

Ҷаҳонбинӣ, тақдир                     
ва таърих

Бузургтарин фоҷеаҳое, ки дар 
тӯли асрҳо ба сари миллати тоҷик 
омадаанд, аз зарфияти камтарини 
дарки оммаи мардум дар қиболи 
воқеияти ҳастӣ сарчашма меги-
ранд. Одамон тақдири имрӯза ва 
фардои худро на ба қудрат, таво-
ноӣ, воқеият, имконоти  инсонӣ, 
ҳолат ва вазъияти ақлонии мавҷу-
доти соҳибтафаккур, балки ба он 
тахминҳо ва ҷаҳонбиниҳое ҳавола 
мекунанд, ки аз доираи мавҷудоти 
моддӣ берунанд. 

Саволе ба миён меояд, ки ба-
рои чӣ, ҳадди ақал, дар Осиёи 
Миёна ва умуман Осиёи Бузурги 
Марказӣ, миллати тоҷик нисбат 
ба дигар халқияту миллатҳо май-
ли зиёдтар ба таваккалу тақдир-
солорӣ дорад? Ҳатто намоянда-
гони аз лиҳози таҷрибаи зиндагӣ 
варзида ва соҳибмаълумоти он 
тамоюл ба фарҳангу ҷаҳонбиние 
доранд, ки аз рӯи моҳият, таъйи-
ноти сиёсӣ ва идеологӣ намета-
вонанд, ба ормонҳои давлатдории 
миллӣ созгор бошанд. Дар ин ҷо-

да бо ҳазорҳо ҷавонони гумроҳ, 
ки барои ҳимояи манфиатҳои 
геополитикии абарқудратҳо дар 
хориҷи мамлакат ҷон медиҳанд, 
ҳамақидатии бунёдӣ ба намоиш 
мегузоранд. Агар он гуруҳ (ҷаво-
нон) хонахез ба «ҷиҳод» раванд, 
ин гуруҳ (зиёиёни миллӣ – «мағзи 
миллат»)  дар ҷабҳаи саҷда пеш-
сафанд.   

Дар мушкилоти миллии 
фарҳангӣ ва ҷаҳонбинии сиёсӣ аф-
тодани миллати тоҷик фақат ҷойи 
таассуф аст. Аммо онро мебояд аз 
лиҳози илмӣ – таърихӣ  дарк  ва 
тавассути маърифатикунонӣ  чо-
раандешӣ кард. 

Натиҷабардорӣ ва хулоса он аст, 
ки руҳ ва маънавиёти ғайримил-
лӣ натиҷаи ҳолати ғуломӣ, адами 
пуштибони аслӣ – ҳокимияти си-
ёсии миллати тоҷик дар тӯли  ҳазор 
сол аст. 

Худи муносибати ҷаҳонбинии 
илмӣ (муайянкунандагӣ, воқеӣ, 
назарияи дар таҷрибаи зиндагӣ 
тасдиқгардида, заминӣ)  ва масъа-
лаи ташаккули вазъи руҳӣ (сиёсӣ, 
идеологӣ, ахлоқӣ, маънавӣ, ҳуқуқӣ) 
фақат дар давраи ҷамъияти ибти-
доӣ ба тарзи механикӣ, дар ҳолати 
бетафовутӣ, ғайримақсаднок арзи 
вуҷуд мекард. Вассалом. 

Падидаи давлат, хосияти  син-
фӣ, ҳизбӣ, динӣ, гуруҳӣ, ба тав-
ри истисноӣ, фардӣ дорад. Аммо 
дар ҳар ҳолат аз паси ин зуҳуро-
ти иҷтимоӣ миллате меистад. Бо 
ҳамин имконот миллатҳое, ки аз 
пуштибонии ҳокимияти сиёсӣ 
бархӯрдоранд, ба хотири субот 
ва давомнокии ҳамин ҳокимият 
ақида, ҷаҳонбинӣ ва идеяҳоеро 
истеҳсол ва дар ақлҳои табааи 
(раият, фуқаро, банда, мутеъ, 
фармонбардор, зердаст, хидмат-
гор. Русско-таджикский сло-
варь. –М.: Русский язык, 1985. – 
С.753) худ мекоранд ва парвариш 
медиҳанд, ки манфиати миллати 
ҳокимро ҳимоя мекунад. На ан-
гезаи бештар аз онро.

Таҳкими ҷаҳонбинӣ ва ақидаи 
ғуломӣ умри низоми ғуломдори-
ро дароз мекунад.  Мутаассифона, 
мо дар ҳаёти рӯзмарра ин ҳолати  
асрҳо тамдидёфтаи фоҷеазоро ме-
бинем.  Аммо  «вақте расад, ғулом 
дарк кунад, ки ӯ воқеан ғулом аст, ӯ 
дигар ғулом нест» (А. Шопенгауэр). 
Моҳияти пайравӣ ва саҷдагорӣ ба 
фарҳанги бегонаро ҳикмат ҳамин 
аст. Аммо озод шудан аз ғуломии 
ақидатӣ ва ҷаҳонбинӣ, аз лиҳози 
илмӣ дарк кардани сабабҳои худи 
бандагӣ аст. Ин вазифаи таърихии 
ҳокимият, омӯзгор ва омӯзанда ме-
бошад.

Муҳтавои ҷаҳонбинӣ ва раван-
дҳоеро, ки дар ҷомеаи имрӯзаи мо 
тоҷикон, онро дар сатҳҳои гуногун, 
ба тарзи одӣ «пайравӣ ба фарҳанги 
бегона» меноманд, падидаи маъ-
мулӣ - ғуломии руҳӣ ва ақидатӣ 
аст. Чизи дигаре нест. 

Маҳз ҳамин ҳолат, ҳамин 
ҷаҳонбинӣ муҳтавои гуфтор ва 
рафторҳои ғуломонаро тавлид, 
ташвиқ, тарғиб, «асоснок» ва барои 
мутеъшавӣ ба онҳо истодагариву 
якравӣ мекунад. Аз ин  ҷост, ки:

Кова, ки донад задан бар сари 
Заҳҳок путк, 

Кай шавадаш пойбанд кӯраву 
сандону дам.

(Хоқонӣ) 

Мутаассифона, ин ҳолат, бата-
дриҷ, ҷомеаро ба мушкилоти ис-
лоҳнопазир мебарад. Ва кор агар 
ин асту вазъ ину фикру пеша ин, 
шояд қавм як замон аз паҳлуи таҳ-
лили таҷрибаи таърихи фоҷеабо-
раш    гузарад. Ба атроф нигарад. 

Вориди андеша гардад, то теша аз 
решаи хеш баргирад. 

Нуқтаи ниҳоии буҳрони ақида-
тии аввали солҳои навадум пушти-
бонӣ аз назарияи босмачигарӣ ва 
хомӯшии ризоятмандонаи «мағзи 
миллат» –  зиёиён буд. Ҳамагӣ бо 
гузашти чанд моҳ, ҷомеаи тоҷик аз 
назария ба амалияи он – ҷиҳодгароӣ  
рӯ ба рӯ гашт. 

Акси садои ҷаҳонбинии зидди-
миллӣ дар шаклҳои гуногун  имрӯз 
ҳамчун шабаҳ баръало ба чашм 
мехӯрад. Ва ба гӯшҳо мерасад.

Яъне масъалаи ба алангаи ҷанги 
шаҳрвандӣ фарогирии ҷавонони 
солҳои шастуму ҳафтодуми асри 
гузашта, зери  таъсири ақидаҳои 
муллоҳои ифротӣ мондани онҳо, 
ҳамчун камбуди бузурги давлат ва 
давлатдории он замон бояд ба ино-
бат гирифта шавад. 

Мусаллам аст, ки агар ҳар як 
нафар аз эҷодиёти адибону оли-
мони классик ва муосири тоҷик 
дар доираи муҳтавои барномаи 
таълимии давр баҳравар мегашт, 
ҷараёни тарбия вазифаи асосии 
худ – муътақидкунониро иҷро 
карда метавонист, назарияҳои 
зиддимиллӣ аз захираҳои эҳти-
молии қувваҳои ҳаракатдиҳандаи 
худ маҳрум мегашт.   

Давлати миллӣ                               
ва мактаби миллӣ 

Таваҷҷуҳи фавқулодаи Пешвои 
миллат нисбат ба фаъолият, сифат, 
самараи мактаб ва маориф ҷанбаи 
бунёдӣ – таърихӣ дорад.

Бузургтарин олимони ҳама дав-
ру замон асос гузоштан ва ҳифз  
кардани сохти давлатдориро бе-
рун аз масъулияти мактаб шиори 
хушку холӣ ва амали бебунёд  ҳи-
собидаанд.

Ҳанӯз дувуним ҳазор сол қабл, 
яке аз саромадони фалсафаи объ-
ективии олам Аристотел таъкид 
кардааст: «Қонунгузор мебояд ба 
тарбияи ҷавонон аҳамияти фавқу-
лода диҳад. Маҳз дар давлатҳое, ки 
чунин муносибат нест, худи сохти 
давлатдорӣ зарар мебинад» (Ари-
стотель. Политика. –М.: РИПОЛ 
классик, 2010. –С.535). 

Файласуфи Юнони Қадим, би-
дуни дудилагӣ, гаштаву баргашта, 
хотиррасон мекунад, ки барномаи 
таълимӣ, китоби дарсӣ, муҳтавои 
тарбия, умуман, сиёсати ҳукумат дар 
соҳаи таълиму тарбия бояд таҳти 
назорати қатъӣ ва корбарии  давлат 
бошанд.

Ӯ бо дилсӯзии маҳз  таъкид ме-
созад: «Охир, тарбия бояд ба ҳар 
як сохти давлатдорӣ мувофиқат 
намояд. Сифатҳои ба худ хоси ҳар 
як сохти давлатдорӣ,  асосан, барои 
ҳифзи ҳамон сохти давлатдорӣ хиз-
мат мекунанд» (Ҳамон ҷо. – С. 535). 

Дар идомаи сухан Аристотел 
таълиму тарбияро ҷанин, асос, 
ибтидо, сабабгори  тавлид ва 
шаклгирии муҳтавои сохти дав-
латдорӣ мешуморад: «Тарбия аз 
оғоз бунёнгузори сохти давлатдорӣ 
аст» ва чун устоди бузурги одами-
зод хотиррасон мекунад: «Ҳама 
вақт сифати нек шакли хуби сохти 
давлатдориро таъмин менамояд» 
(Ҳамон ҷо. –С.536). 

 Фаромӯш кардан ба фоидаи 
ояндасозӣ нахоҳад буд, ки як сабаб 
дар як ҳолат, дар як шароит ва дар як 
вазъ натиҷаи якхела ба бор меорад. 

Фақат дар ҳар ҳолат баҳонаҳо 
гуногун мешаванд. 

Аммо ин муҳим нест. Ба ғайр 
аз ин, байни сабаб (1), натиҷа (2), 
шароити мувофиқ (3) алоқаи ногу-
састанӣ вуҷуд дорад. Сабаб бошад, 
барои он шароит омода гардад, на-
тиҷа ба зуҳуроти бебозгашт мубад-
дал мешавад. 
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ЊАР КӢ ДОНО БУВАД
Паёми Пешвои миллат

Ҷанги шаҳрвандии Тоҷикисто-
ни солҳои навадум ҳодисаи осмонӣ 
ва ғайричашмдошт набуд. Анчари 
дар ҳамин сарзамин рӯидаи хоси-
яти заҳҳокигирифта буд. 

Роҳбарон ва қувваҳои ҳаракат-
диҳандаи зиддимиллӣ дастпарвар-
да ва маҳсули ҳамон мактабҳои аз 
назорати давлат ва сиёсати давлат-
дорӣ дурмонда буданд.

Тасдиқи чунин натиҷаи сабабӣ 
кашфиёт нест. Аз «умри Хизр да-
розтар ва аз мулки Искандар фаро-
тар» (таъбири Ҳофиз) аст. 

Вобаста ба ин бори дигар му-
роҷиат шавад ба китоби «Сиёсат»-и 
Арасту, ки мегӯяд: «Ба хотири он ки 
давлат, дар маҷмуъ, ҳамагӣ як мақ-
садро мадди назар дорад, мусаллам 
аст, ки барои ҳама тарбияи  ягона 
ва якхела  лозим аст. Ва ғамхориву 
муносибат ба чунин тарбия мебояд  
кори  умумӣ  бошад, на шахсӣ, мисли 
он ки дар ҳоли ҳозир ҳар касе чунин 
хаёл дорад ва он чизе, ки ба сари ӯ 
меояд» (Ҳамон ҷо. – С. 536). 

 Аристотел назарияи худро дар 
доираи категорияи «манфиат»- и 
давлатдорӣ, ки асоси онро  а м н и 
я т,  р у ш д  ва  т а р а қ қ и ё т таш-
кил мекунад, чунин шарҳ медиҳад: 
«Чизе, ки манфиати умумӣ (давлат-
меҳварӣ – С.Я.) дорад, мебояд дар  
доираи фаъолияти дастаҷамъӣ ҳаллу 
фасл гардад» (Ҳамон ҷо. – С. 539).

Ба ибораи дигар, худи тарбия 
ҳамчун мафҳуми системавӣ ама-
лест, ки барои ташаккули шахси-
ят, дар асоси арзишҳои руҳӣ ва  
маънавию ахлоқӣ, барои таъмини 
манфиатҳои шахс, ҷомеа ва давлат, 
дар замири одамон бедор кардани 
ҳисси ватандӯстӣ, масъулияти бу-
зурги шаҳрвандӣ хизмат намуда, 
аз муҳимтарин вазифаҳои давлат 
маҳсуб мегардад.

Давлат ҳамчун субъекти ҳуқуқӣ 
наметавонад ва ҳуқуқ ҳам надорад, 
ки дидаву дониста ва бошуурона, 
дар дохили ҷомеа нисбат ба пади-
даҳои аз лиҳози тарбия номуваф-
фақ, ки имкон дорад дар ояндаи 
наздик ва дур ба  сохти конститут-
сионӣ, суботи мамлакат хатар эҷод 
кунанд, бетараф бошад.

Чунин талабот фарогири ҳама 
қишрҳои ҷомеа аст. Он чунин ма-
съулияти бузургро бар дӯши падару 
модар, мактабҳои миёнаву олӣ, ма-
съулони соҳаи дин, хулоса, кулли 
ҷомеа мегузорад. Муколамаи байни 
одамон мебояд дар асоси арзишҳои 
умумибашарӣ ба мақсадҳои рушди 
миллӣ созгор бошад.

Оё гуфтан мумкин аст, ки  ин 
хулосаи нав ё фавқулода аст?

Албатта, не. 
Аристотел дар ин маврид 

нуқтаҳои принсипиалӣ, ба анде-
шаи мо, махсусан муҳимро таъкид 
месозад, ки онҳоро ҳамчун сар-
машқи фаъолият ба назар наги-
рифтан мумкин нест: «Набояд фикр 
кард, ки ҳар шаҳрванд худ ба худ аст. 
Не, ин тавр нест. Ҳамаи шаҳрвандҳо 
мансуб ба давлат  мебошанд. Барои 
он ки ҳар кадоми онҳо як ҷузъи  дав-
лат ҳастанд. Ва ғамхории ҳар кадом 
бояд парастории ҳамаро дар назар 
дошта бошад» (Ҳамон ҷо. – С.536).

Шароити                                
воқеии фаъолият 

Паём барои ҷомеа ҳамчун сар-
чашмаи маълумоти аслӣ мебошад. 
Вақте одамон дар бораи соҳаҳои 
гуногуни давлатдорӣ донишҳои 
ҳамсон ба воқеият пайдо меку-
нанд, сарфаҳм рафтан ба моҳияти 
масъалаҳои ҳаётан муҳим, ки ҳуку-
мати мамлакат барои ҳаллу фасли 
он тамоми неру ва имконоти худро 
сарф кардааст, осон мегардад.

Боиси эътироф, эҳтиром ва қа-
дршиносист, ки матни Паём дар 

чаҳорчӯбаи талаботи илмӣ, бо на-
зардошти таҳаввулот ва дигаргунии 
мавзуъ омода гардида, нуқтаҳои 
аслии он бо истифода аз методи 
муқоисавӣ – таърихӣ асоснок кар-
да шудаанд: «Дар 31 соли истиқлоли 
давлатӣ 3430 муассисаи нави таъ-
лимӣ барои қариб якуним миллион 
хонанда сохта, ба истифода дода 
шуд. Ҳол он ки дар 70 соли замо-
ни гузашта, ҳамагӣ 3229 муассисаи 
таълимӣ бунёд гардида буд». (Паёми 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар 
бораи самтҳои асосии сиёсати до-
хилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ». –Ду-
шанбе. Дониш, 2023. – С. 5). 

Тоҷикистон бо вуҷуди буҳрони 
сангини таҳмилӣ, имконоти ниҳо-
ят маҳдуди захираҳои сӯзишворӣ ва 
мушкилоти геополитикӣ ба чунин 
дастоварди бузург  ноил гардида 
бошад ҳам, дар арзёбӣ ва хулоса-
барории кори анҷомшуда, усул ва 
корбарии хирадмандонаи Роҳбари 
давлат – ҳеҷ вақт қаноат накардан 
ба натиҷаҳои фаъолият мушоҳида 
мегардад: «Бо вуҷуди ин, корҳои 
то имрӯз дар ин самт амалигардида 
ҳоло ҳам басанда нестанд» (Ҳамон 
ҷо. –С.5).

Яъне нақшаҳои бузург ҳоло дар 
пешанд.

Ҳукумати мамлакат мекӯшад, ба 
инкишофи ҳаматарафаи шахсият 
– бойигарии маънавӣ, покизагии 
ахлоқ ва инкишофи ҷисмонӣ, ки 
бунёди он дар шароити таҳсилоти 
миёна гузошта мешавад, минбаъд 
ҳам таваҷҷуҳи хосса зоҳир намояд. 

Инсон – маҳсули ҷамъият ва 
муносибатҳои ҷамъиятӣ 
Агар одам аснои ба дунё омадан 

мафҳум ва падидаи биологӣ бошад, 
мартабаи «инсон», «шахс», «шах-
сият» қисмат ва маҳсули ҷомеаи 
инсониву муҳити иҷтимоӣ аст. 
Тибқи хулосаи олимони маъруф 
«...моҳияти инсон истилоҳи мавҳум, 
номуайян нест, ки ба як шахс мансуб 
бошад. Воқеан, одам маҷмуи кулли 
муносибатҳои ҷамъиятӣ аст». 

Одам офаридаи чисмонӣ, ма-
води олии табиат аст. Хосияти 
анатомифизиологӣ ва қонунман-
диҳои биологиро дар худ таҷассум 
мекунад. Ҳамзамон бо ин, табиат 
дар шаклгирии муҳтавои ҷаҳонби-
нии сиёсӣ ва иҷтимоии инсон нақш 
дошта наметавонад. Аммо на танҳо 
забон, шеваи гуфтор, ҷаҳонбинӣ, 
муносибат ба олами ҳастӣ - муҳити 
атроф, балки   аз «чорпоӣ» ба ду по 
истода роҳ гаштанро ҳам одам аз 
одам меомӯзад.

Аз тарафи дигар набояд гумон 
кард, ки муносибатҳои ҷамъиятӣ 
зуҳуроти аз инсон дур ва ҷудогона-
анд. Баръакс. Худи муносибатҳои 
ҷамъиятӣ моҳият, мағз андар мағзи 
инсонро ташкил мекунанд.

Натиҷаи муносибати худи 
одамон дар асоси фаъолияти 
дастаҷамъӣ (ҳамкорӣ, муоми-
ла, муошират, табодули афкор, 
ҳамраъйӣ,) шакл мегирад. Маҳз 
дар аснои муносиботи ҷамъиятӣ 
ҷанбаҳои дарк (сарфаҳм рафтан, 
фаҳмидан)-и олами атроф (таби-
ат, ҷамъият, давлат, тамаддун, 
фарҳанг, дин ва ғ.) ба вуҷуд меояд. 

Ҷаҳонбиниҳо, идеяҳо, ормонҳо, 
нияту мақсадҳои ақидатӣ ба ин-
сонҳо зарурати гуруҳбандии иҷти-
моиро дар ҳар шакл ҳидоят меку-
нанд. Асос мегузоранд.  

Пас ин терорристҳо, ифротгаро-
ён, худкушҳо - диишиҳо, ансорул-
лоҳиҳои наҳзатӣ, салафиҳо, таҳри-
риҳо, унсурҳои зиддимиллӣ  кай? 
Дар кадом ҳолат? Аз куҷо пайдо 
шуданд?

Надоштани дониши бунёдӣ, 

раҳгумиҳои зиддимиллӣ, фосила-
гирӣ аз ҷаҳонбинии маорифпарва-
рона  дар муҳити муайян – оила, 
муассисаҳои таълимӣ, корхонаҳо, 
алоқа бо шахсони ифротгаро сабаб 
шуд, ки садҳо ҷавон ба гуруҳҳои 
террористии байналхалқӣ ҳамроҳ 
гашта, миллат ва давлати Тоҷики-
стонро дар арсаи олам бадном со-
занд. Ва ин ҷараён шиддат гирифта 
истодааст.

Дар назария ва амалияи таъми-
ни вазъи амнияти давлат, ҳам дар 
дараҷаи миллӣ ва ҳам байналми-
лалӣ, се мафҳум ҳамчун истилоҳи 
қолабӣ (формула) истифода меша-
ванд: рақиб (1); мақсад ва ниятҳои 
рақиб (2); қувва ва воситаҳои таъ-
мини амнияти давлати миллӣ (3).

Таҳлилгар, масъул ва тасмимгир 
мизон ва таносуби ин се ченакро ме-
бояд пайваста пайгир бошанд. Дар 
муддати 24 соат.

Аммо «амният» мафҳуми фардӣ, 
идоравӣ, соҳавӣ, махсускунонида 
ва маҳдуд нест. Таъмини амния-
ти давлат мафҳуми занҷиравӣ аст. 
Низоми ягонаи дар меъёрҳои кон-
ститутсионӣ муайяншуда мебо-
шад. Он фаъолияти маҷмуи даст-
гоҳҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, 
маърифатӣ, идеологӣ, фарҳангӣ ва 
монанди инҳоро дар бар мегирад. 
Дар занҷир ҳалқаи сусттарин оқибат 
мешиканад. Ва занҷир таъйиноти 
худро  аз даст медиҳад. 

Агар аз рӯйи назарияи воқеият, 
ҳамчун категорияи мантиқ назар 
кунем – бадтарин ҳақиқат беҳтар 
аз беҳтарин раҳгумзаданҳост.   Яъне 
системаи ягонаи таъмини амнияти 
миллӣ,  ки қисмати асосии онро 
мактаб ва маорифи умумӣ ташкил 
мекунад, дар муқобили идеологи-
яи геополитикии ноором сохтан ва 
шикаст додани давлатҳои миллӣ, 
номутаносиб будани худро дар амал, 
дар таҷриба нишон дода истодааст.

Албатта, ҷанг ҳамчун истилоҳ 
мафҳуми сиёсӣ, ифодакунандаи 
мақсад ва ҷараёнҳои сиёсӣ барои 
тағйир додани вазъ ва андозаи 
истифодабарии манфиатҳост. 
Ҳамчунон, ҷанг ягона воситаест, 
ки сифат ва самаранокии систе-
маи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, 
илмӣ, таълимӣ, тарбиявӣ, фарҳан-
гӣ ва идеологии як давлат дар он 
имтиҳон карда мешавад. Набу-
дани ҷанг сулҳ аст. Аммо вазъи 
минтақа ва ҷаҳон, ки Тоҷикистон 
ҷузъи он аст, ниёз ба шарҳи ило-
вагӣ надорад.

Агар вазъияти маънавӣ – идео-
логии насли ҷавон дар чаҳорчӯбаи 
мафҳумҳои баёншуда тафсир гар-
дад, ба манфиати суботи пойдо-
ри давлатдорӣ арзёбӣ кардани он 
мушкил мешавад.

Фаъолияти мактаб, маориф - 
кӯшишҳои ташаккули ҷаҳонбинии 
мардум, махсусан ҷавонон, мебояд 
ба он нуқтае равон карда шавад, 
ки маҳз худи инсон, дониш, хирад, 
ақл ва фаросати ӯ омили хушбах-
тии ӯст. Халқҳои пешқадами олам, 
ки имрӯз мусулмонҳо пойбанд ва 
вобастаи онҳо ҳастанд,  барои худ 
афсона,  тасаввуроти ғайриодӣ на-
мебофанд. Саҷда ба донишу хирад 
мекунанд. Ба умеди фазилат ва до-
нишҳои заминӣ ҳастанд. Ба гуфти 
Абуалӣ Сино, агар ба чароғ равған 
ҷон бахшад, ба инсон илм.

Инсоне, ки ба илму хиради 
одамӣ бовар дорад ва ба он такя 
мекунад, барои худ ва ҷомеа му-
фид, ҳадди ақал, безарар аст.  

Ҳолат, муносибат,        
вазъият 

Тавре таъкид гардид, мактаб 
муҳимтарин ҳалқа дар занҷири 
ташаккули ҷаҳонбинии давлатдо-
рии миллӣ мебошад. Он муҳтаво ва 

тарзи  фаъолияти шуури ҷамъияти-
ро асос мегузорад (1), наврасон ва 
ҷавононро барои шинохти олам, 
фаъолияти амалӣ – шакли ҳастии 
ҷомеа ва қонунҳои амалкарди он 
омода месозад (2).

Аз эҳтимол дур аст, ки бака-
молрасии инсон ҳамчунин  дав-
раро дар зарфияти синнусолӣ, 
бори дигар пайдо мекарда бошад. 
Ин масъулияти бузург дар Паём, 
тавассути рақамҳо дар тағйироту 
қиёс хотиррасон мегардад: «Имрӯз 
дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 
умумии кишвар 2 миллиону 300 ҳа-
зор нафар хонандагон ба таҳсил фа-
ро гирифта шудаанд. Соли 1991 ин 
нишондиҳанда ҳамагӣ 1 миллиону 
325 ҳазор нафарро ташкил медод». 
(Ҳамон ҷо. –С.5). 

Сиёсати Роҳбари давлат дар 
созмондиҳии шароити таълимӣ 
ин воқеиятро ҳам ба назар гириф-
тааст. Ва дар шумора, суръат ва  
сифати бунёди боргоҳҳои маъри-
фатӣ, бидуни шак, Тоҷикистон дар 
минтақа аз ҷумлаи беҳтаринҳост. 

Ба тарзи дигар, ҳукумат вазифаи 
худро барои муҳайё сохтани имконо-
ти воқеии тарбияи насли наврас ва 
ҷавонон иҷро мекунад.

Аммо таҷрибаи амалӣ нишон 
медиҳад, ки сифати кори мактаби 
имрӯза, дониши хонандагон, мута-
носибии маърифатнокии шогир-
дон бо зарфияти синну сол ва да-
раҷаи таҳсил, бо шароити ҳақиқие, 
ки барои муаллимону талабагон 
омода гардидааст, дар мувофиқа-
ти пурра нест.

Аслан, сухан на танҳо дар бо-
раи донишҳои бунёдӣ дар соҳаи 
илмҳои дақиқ меравад. Ин масъа-
ла ниёз ба баҳси алоҳида дорад.

Мавриди назар маълумот, та-
саввурот, дарки мавзуъ дар бораи 
маҷмуи ҷаҳонбинӣ оид ба таърихи 
миллат, фарҳанг, тамаддун, адаби-
ёт, меъёрҳои грамматикии забони 
модарӣ, ҳуқуқ, умуман, фанҳои 
гуманитарӣ дар доираи барномаи 
мактабӣ аст. Маҳз ҳамин дони-
станҳо мавқеи шаҳрвандии нас-
ли наврас, ҷавононро нисбат ба 
мафҳумҳои Миллат, Ватан, Хеш-
таншиносӣ ва Худшиносии мил-
лӣ муайян месозанд. Ҷаҳонбинии 
ояндагони ҷомеаро ба зиндагии 
шоиста мутобиқ ва мувофиқ ме-
кунонанд.

Ин камбуди ҷиддӣ, ки маври-
ди ишора қарор гирифт, ҳатто дар 
рафти таълим дар курсҳои болоии 
мактабҳои олӣ, ки акнун омода-
гии донишҷӯ ба сифати мутахассис 
мебояд шинохта шавад, баръало 
мушоҳида мегардад. Охир, «мак-
таб қувваи бузургро мемонад, ки он 
тақдири халқҳо ва давлатҳоро дар 
асоси фанҳо ва принсипҳое, ки дар 
системаи таълими мактабӣ ҳамчун 
таҳкурсӣ  таъйин шудааст, муайян 
мекунад» (Д.И. Менделеев. Сочи-
нения. Т.1. – М,  1934. – С.153). 

Таваҷҷуҳ карда шавад ба ибо-
раҳои «дар асоси фанҳо ва прин-
сипҳо (1) (асос, қонун, усул, бунёд, 
шарт. Русско-таджикский словарь. 
–М.: Русский язык, 1985. – С.854) 
дар системаи таълими мактабӣ (2)».

Принсип, аз ҷумла, дар соҳаи 
маориф ҳам, талаботи  моддаи 1, 
боби 1–и Конститутсияи Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон аст. Дар ҳамин 
асос, санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ 
коркард ва роҳандозӣ шудаанд. 
Маҳз аз рӯи талаботи мазкур бар-
номаи таълимӣ коркард ва кито-
бҳои дарсӣ навишта мешаванд. 
Яъне муҳтаво ва ҷараёни таъли-
му тарбия аз поин то боло, сар-
фи назар аз шакли моликият ва 
мансубияти молии инфрасохтори 
муассисаи таълимӣ, алоқамандии 
ногусастаниро бо масъалаҳои бу-

нёдӣ ва суботи давлатдорӣ пай-
васт мекунад.  Се ҷузъиёт - қонун 
(1) - барнома (2) - китоби дарсӣ 
(3) танзимгари  муҳими фаъоли-
яти мактаби миллӣ мебошанд. Ба 
талаботи рӯзмарраи ҳаёти иқти-
содӣ,  иҷтимоӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ 
– маънавии давлатдории  миллӣ 
мувофиқат доштани мантиқи таъ-
лиму тарбияро ҳамчун талаботи 
бунёдии манфиатҳои миллӣ тас-
диқ менамояд.

Китоби дарсӣ офарандаи инсон 
аст.

Мутаассифона, замони ис-
тиқлол, то ба ҳол, натавонист на-
сли нави муаллифони барномаҳои 
таълимӣ ва китобҳои дарсиро ба 
майдони эҷоди илмӣ ворид созад. 
Онҳоро дар байни устодон, шо-
гирдон, маорифпарварон, падару 
модарон, аҳли ҷомеа муаррифӣ 
кунад. Муассир ва соҳибэҳтиром 
гардонад. Номварӣ, шуҳрат ва 
манзалати муаллифони китобҳои 
то ибтидои солҳои навадумро 
барқарор намояд. Аз лиҳози ил-
мӣ ба дилҳо бишинонад. Гузашта 
аз он, баъзан китобҳои дарсӣ аз 
рӯйи мазмун ва мундариҷа, аз ма-
води таълимии хурофотӣ ва бего-
напарастии муллоҳои бесалоҳият 
(шояд баръакс) фарқ намекунанд. 
Баъзе олимоне ҳам, ки дар замони 
шуравӣ то андозае соҳибэҳтиром 
буданд, бо навиштани китобҳои 
дарсӣ, дар замони истиқлолият 
ҷойгоҳи худро, амалан ва бори 
дигар дар ботлоқи фурсатҷӯёнаи 
ҷаҳонбинии асримиёнагӣ ва ху-
рофотӣ нишон доданд.

Мушкил он аст, ки тасаввуро-
ти ғайриилмӣ ва бардурӯғ ақлҳо-
ро дар муҳосира ва сарбастагӣ 
нигоҳ  медоранд. Суиистифодаи 
наврасону ҷавононро, аз ҷониби 
унсурҳои зиддимиллӣ,  осон ме-
гардонанд.

Бидуни шак, ин ҳолат аз бема-
съулиятии мансабдорони соҳаи 
илму маорифи мамлакат шаҳодат 
медиҳад, ки  тӯли солҳо, такрор ба 
такрор, худро дар ҳамин мавқеъ ва 
дар дараҷаи ҳамин гуна муносибат 
нишон медиҳанд.

Аз лиҳози дигар, таълифи  чу-
нин китобҳои дарсӣ аз камбуди 
маънавиёт ва руҳияи миллии му-
аллифоне, ки ба ҳар роҳу восита 
чунин ҳуқуқро пайдо мекунанд, 
гувоҳӣ медиҳад.

Вобаста ба ин, хотирнишон бо-
яд кард, ки инсон соҳиби ду нутқ 
аст: маънавӣ, хаёлӣ, дар шакли 
хомӯшӣ, вақте инсон дар мукола-
ма бо худаш танҳо мемонад (1). Ва 
берунӣ, зоҳирӣ, шифоҳӣ (2). Нутқи 
дохилии инсон афзалтар аз нутқи 
шифоҳӣ аст. Он худ ба худ, якка ба 
якка аст. Ҳисоботи Ақл, Адл, Инсоф 
ва Виҷдон дар назди худи  Инсон. 
Ҳофиз ба ҳамин муҷодала ишора 
карда мегӯяд:

Дар андаруни мани хастадил 
надонам кист, 

Ки ман хамӯшаму ӯ дар фиғону 
дар ғавғост?

Аз он ба дайри муғонам 
азиз медоранд, 

Ки оташе, ки намирад, ҳамеша 
дар дили мост. 

 
Маликушшуаро Баҳори Хуро-

сонӣ (1886 – 1951) «Шоҳнома»-и 
Фирдавсиро беш аз сад маротиба 
мутолиа мекунад. Гаштаву бар-
гашта ба шоҳкории як ҳамватани 
худ, ки дар замони ҳокимияти му-
стабиди бегонагон, ҷон дар хатар,  
умри азизи худро  ба шаъну шони 
миллати тоҷику форс бахшида-
аст, сари таъзим фуруд меорад. 

(Давомаш дар саҳ.11)
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Аз ҳоли ҳамватанони замони 
худ, ки умре ба чоплусӣ ва бего-
напарастӣ машғул буданд, дилаш 
заҳ мекашад. Ва бе қаламу қоғаз, 
ба дуриҳои дур менигарад.  Худ ба 
худ, бадоҳатан ба Фирдавсӣ  му-
роҷиат карда, мегӯяд: 

Туро сано кунаму бас, ки
 з-ин дағал мардум, 

Ҳаме надонам як тан, ки 
мустаҳиқи саност.

Дареғ, ки аз паси умр
 хизмати ватанӣ, 

Надид чашмам як ҷузв аз он 
чӣ дил мехост.

Зи пухтакории ағёру 
хомтабъии қавм,

Чунон бисӯхт димоғам, ки 
дуд аз он бархост. 

Барқасди хурофотпарастони 
замони худ мефармояд:

«Шоҳнома» ҳаст беиғроқ 
Қуръони Аҷам, 

Рутбаи донои Тӯсӣ, 
рутбаи пайғамбарист.

Ва андешаи худро ҷавонмардо-
на хулоса  мекунад:

Ба сад нишон, ҳунар андеша
 карда Фирдавсӣ, 

Наузиббилаҳ, пайғамбар аст, 
агар на Худост. 

Муҳимияти сухани Фирдавси-
ро барои ҳама давру замон ва то 
абад бар зидди андешаи ғуломӣ 
таъкид месозад: 

Эй ҳакими номӣ, эй 
Фирдавсии сеҳрофарин, 

Эй бар ҳар фан дар сухан чун 
марди як фан устод, 

Шӯру эҳёи Ватан гар дар 
дили покат набуд, 

Рафта буд аз турктозӣ 
ҳастии Эрон ба бод.

 
Аз ин лиҳоз, вақте сухан дар 

бораи тарбия ва таълим меравад, 
маънои омӯхтан, омӯзонидан, 
роҳнамоӣ, сарварӣ, ғамхорӣ ва 
ҳимоя кардани ҳамватанро до-
рад. Чунин ҷараён мебояд тамо-
ми ҳаёти инсонро фарогир бошад. 
Муваффақияти миллат, таъмини 
амният ва рушди он ба раванд ва 
натиҷаи ҷамъиятикунонии (мил-
ликунонии) андешаи аъзои он 
вобаста аст.

Дар навиштани  китобҳои 
дарсӣ дар  соҳаҳои забон ва ада-
биёти тоҷик, солҳост, ки вазъият 
ба нафъи манфиати илмӣ ҳал-
ли худро намеёбад. Дар ин самт 
мақсаднокӣ, ба талаботи сохти 
давлатдорӣ пурра мувофиқат ку-
нонидани мундариҷа ва муҳтавои 
китобҳои дарсӣ ва албатта, масъу-
лиятнокӣ ва иродатмандии мил-
лӣ камтар ба чашм мерасад. Аммо 
ҳаррӯза кӯдакону наврасон маҳз аз 
ҳамин мавод дарс мегиранд.

Магар дар сӣ сол категорияҳои 
фонетикӣ, морфологӣ, синтак-
сисӣ, услубӣ, таркиб ва захираи 
луғавии забони тоҷикӣ ниҳоятда-
раҷа тағйир ёфтанд? Муносибат 
ба мазмун ва муҳтавои эҷодиёти 
инсонпарваронаи адибони клас-
сикӣ таҳаввулот пайдо кард?

Дуруст. Давра ба давра дар ҳа-
ёти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ 
дигаргунӣ ба амал меояд. Ин тағй-
ирот мебояд дар асоси усулият дар 
ҳар соҳа инъикос ёбад.

Модоме ки дарки мутахассис, 
фарзияи беҳтар ва хубтар аз пе-
шинаро пайдо карда наметавонад, 
магар зарурат барои шикастани он 
чизе, ки солҳо омода гашта, дар 

амалия тасдиқи илмӣ пайдо кар-
дааст, ба талаботи ҷаҳонбинӣ, бо 
андак кӯшиш, мутобиқ кунондани 
он имкон дорад, нобуд кардани 
чунин ганҷина ба мақсад мувофиқ 
аст?

Бошад имрӯз олиме, ки  дар 
сатҳи китобҳои дарсии барои 
мактаби миёна навиштаи дониш-
мандони маъруф – устод Айнӣ, 
Абдуррауфи Фитрат, Сайид Ризо 
Ализода, Тӯрақул Зеҳнӣ, Раҳим 
Ҳошим, Ҳамид Бақозода, Ҳи-
лол Каримов, Холиқ Мирзозода, 
Шарифҷон Ҳусейнзода, Додоҷон 
Тоҷиев, Абдусалом Деҳотӣ, Воҳид 
Асрорӣ, Маҳмадуллоҳ Лутфулло-
ев, Носирҷон Маъсумӣ, Юрий Бо-
боев ва бисёр дигарон аз нигоҳи 
назариявӣ, методологӣ, далел-
нокии таърихӣ, муносибати си-
стемавӣ, сохторӣ, функсионалӣ, 
муқоисавӣ, муқоисавӣ-таърихӣ, 
мантиқӣ, дар асоси ҷаҳонбинии 
пешқадам ва созанда  асар офа-
рида тавонад? Дар сурати ҷавоби 
мусбат, мақолаву асарҳои онон 
бояд намуна бошанд.

Ба андешаи инҷониб, зарур аст, 
ки китобҳои дарсии нобиғаҳои 
маъруфро ҳамчун асос, бунёд ба 
ҳисоб гирифта, бо онҳо «шогирдӣ 
ва ҳаммуаллифӣ» кард. 

Китоби дарсӣ навиштан дар ил-
ми тоҷик, анъанаи беш аз  садсо-
ла дорад. Дар ин ҷода бояд чунон 
саҳм гузошт, ки мисли муаллифо-
ни номдори пешин «ангушт гази-
дане ба ёрон монад» (Абусаиди 
Абдулхайр, асри XI),  на таассуфу 
афсӯс. 

Маҳз мутобиқкунонии ман-
фиатҳои ҳар шахс ба манфиатҳои   
умумимиллӣ эҳсоси бузурги 
ҳамраъйии ватанпарваронаро эҷод 
мекунад. Мардумони содаро аз ҳо-
лати бешууронаи пойбандӣ ба он 
зуҳуроте, ки ба манфиати миллат 
ва Ватани ӯ нестанд, бозмедорад, 
берун меорад. 

Манфиати миллӣ                   
ва маорифи динӣ

 Вақте сухан дар бораи манфи-
атҳои миллӣ меравад, бидуни шак,   
таъмини амнияти миллӣ аз лиҳози 
сиёсӣ – ҳудудӣ,  рушди посухгӯ ба 
ниёзҳои иҷтимоӣ,  ҳифзи фарҳанг 
ва тамаддуни миллӣ, сатҳу сифати 
маънавиёт ва ҷаҳонбинии миллии 
мувофиқ ба таъмини давлатдории 
миллӣ, пешбинӣ, сари вақт ошкор 
ва хунсо кардани таҳдидҳои ба 
амнияти миллӣ хатарзо дар назар 
дошта мешавад.

Дар ҳар сурат таъмини амни-
ят ва инкишофи  давлат бидуни 
хосияти меҳварӣ пайдо кардани 
ҷаҳонбинии миллӣ ба мушкилот 
рӯ ба рӯ мегардад. Намунаҳои он 
дар нооромиҳои баъзе кишварҳои 
минтақа тасдиқи ин гуфтаҳост.

Албатта, фарҳанг зинаи аввали 
расидан ба манзалати тамаддунии 
миллат аст.  Ва ҷузъи таркибии он 
маҳсуб мегардад. 

Фақат беҳтарин, устувортарин, 
машҳуртарин намунаҳои фарҳан-
гӣ метавонанд вориди манзалати 
тамаддунӣ гарданд.

Ҳангоми омӯзиши гузаштаи 
халқу миллатҳо мафҳумҳои антро-
пологӣ ва таърихӣ мутаносибан 
истифода мешаванд. Антропо-
логия дараҷаи ҷараёни мутобиқ 
гардидани халқҳоро ба шароити 
муайяни муҳити табиӣ ва маданӣ 
меомӯзад. Таърих бошад, доира 
ва мавзуи васеи таҳқиқот дорад. 
Миллатҳоеро мавриди омӯзиш 
қарор медиҳад, ки аз чаҳорчӯбаи 
мутобиқшавии одӣ ба табиату 
ҷамъият пештар рафтаанд.

Тоҷикон миллати худкифо ва 
соҳибтамаддун ҳастанд. Ҳанӯз ду 

ҳазор сол қабл, ба ҳоли халқе, ки 
«зи шири шутур хӯрдану сусмор, 
тахти каёнӣ орзу кардан»-ашро 
хандида, бо ғурур ба истеҳзо ка-
шидаанд. 

Мавзуи омӯзиши таърих 
халқҳоеанд, ки соҳиби орзуву 
ормон ва нақшаҳои ояндасоз ме-
бошанд. Ва амалӣ кардани онҳо 
фарҳангу хиради ин мардумонро 
боз ҳам сайқал мебахшад. Зинда-
гии инсонро ба беҳбудӣ ва сулҳу 
оромӣ раҳнамун мекунад.

Умуман, тасаввурот ва нияту 
мақсадҳое, ки метавонанд як чизи 
идеалиро ба фоидаи пешрафти ҳа-
ёти воқеӣ амалӣ гардонанд, барои 
таърих муҳим мебошанд.

Ормонҳое, ки амният ва рушду 
тараққии миллатро дар шароити 
рақобатҳои глобалӣ таъмин ме-
созанд, обрӯву манзалати онро 
дар минтақа ва ҷаҳон таъмин ме-
намоянд, метавонанд, як шакли 
эътиқод ва боварӣ гарданд.

Дар бисёре аз динҳои миллӣ мақ-
садгузорӣ барои пешрафти миллат 
ва кӯшиши амалӣ кардани он як 
чизи одӣ, муқаррарӣ мисли на-
фаскашӣ, гардиши хун ва табодули 
моддаҳо дар организми инсон аст.

Ҳамзамон бо ин, ба роҳибон ва 
муридон тавсия дода мешавад, ки  
таҳлилгар бошанд. Омӯзанд, му-
айян созанд, ки чӣ чизе дар тӯли 
таърих сабаби пешравӣ ва ё баръ-
акс, боиси қафомонии миллати 
онҳо дар рақобат бо намояндаго-
ни халқҳо ва дину оинҳои дигар 
шудааст? Тавсеаи илму маърифат 
дар эътиқодоти ин динҳои миллӣ 
муайянкунандаи дараҷаи наздик-
шавии диндорон ба эътиқодоти  
Осмонӣ ҳисобида мешавад.

Аз ин рӯ, мо наметавонем  ба  
андешаи баъзе олимон, ки руш-
ду тараққӣ, ҷаҳонбинии давлати 
миллиро зуҳуроти мухтор ва эъ-
тиқодоти диниро ҷудо аз он ме-
шуморанд, розӣ шавем. 

Истиқлоли давлати миллӣ 
мафҳуми муқаддас аст. Тамоми 
шаклҳои шуури ҷамъиятӣ дар дав-
лати мустақил ҳуқуқи ҳузур   до-
ранд. Аммо онҳо бояд дар доираи 
эътироф ва  дастгирии манфиатҳои 
миллӣ, ҳамчун мафҳуми мустақили 
этникӣ – фарҳангӣ, ҳудудию сиёсӣ, 
шинохт ва ҳифзи арзишҳои аслии 
тамаддуни миллӣ, эҳсоси дурусти 
таҳдиду хатарҳои дохилию хориҷӣ 
ба ин ниҳодҳову арзишҳо, таъмини 
шароити воқеии нигоҳдорӣ ва руш-
ди пояҳои тамаддунӣ амал кунанд. 

Бояд ба инобат гирифт, ки дав-
лати миллӣ ҳамчун организми зинда 
дар фазо, ҳама вақт таъйиноти гуза-
штан аз монеаҳоеро  дорад.  Чунин 
мушкилот ҳам дар дохил ва ҳам дар 
арсаи байналхалқӣ бешуурона ва 
аксари вақт бошуурона барои ин 
ниҳод эҷод мешаванд. Идеяҳои 
устувори давлатии миллӣ ва субъ-
ектҳои пешбарандандаи он, бояд 
ҳаммароми  ин муассисаи умуми-
миллӣ - давлат бошанд. 

Ходимони дин, ба шарофати 
истиқлолияти давлатӣ, ороми-
ву осудагӣ, имкони риояи кулли 
рукнҳои таъйиншудаи ибодатиро 
доранд. Аз беҳтарин шароит ва 
имконоти василавӣ бархӯрдоранд. 
Зарур аст, ки онҳо дар сафи пеши 
тарғибгарони манфиатҳои миллӣ – 
ҳамчун омили муҳими шаклгирии 
ҷаҳонбинии миллӣ бошанд. Дар ин 
роҳ масъулияти бузурги ватандорӣ 
эҳсос намоянд. Хештаншиносӣ ва 
худшиносии миллиро дар саргаҳи 
имондорӣ гузоранд. Бо ягон баҳона, 
шиор, назария ва ҷаҳонбинӣ, зери 
шубҳа мондани манфиатҳои миллӣ 
- амнияти миллӣ  ва рушди давлат-
дорӣ, аз ҷаҳолат беш нест.

Ҳодисаҳои атроф - дар минтақа 

ва ҷаҳон, хусусан, дар панҷ соли 
ахир, бори дигар ҳақиқатеро исбот 
кард: миллатҳои зирак  динро пеш 
оварда, намояндагони миллатҳои 
хурду бузургро сарҷамъ ва дар 
якҷоягӣ ҳокимияти сиёсиро ғасб 
мекунанд. Чун ба мақсад раси-
данд, дар тақсими ҳокимият на 
аз рӯйи мазҳаб, тариқату шариат, 
балки аз диди манфиатҳои этникӣ 
ва миллӣ амал мекунанд.

Содагии мазҳабӣ, қавмӣ, этникӣ, 
миллӣ ва ҳизбӣ  набояд ба ҳазорсо-
лаҳо идома ёбад. Умқи фикрронӣ 
ва тавони арзёбӣ дар илму дониш 
аст:

Киро дар ҷаҳон ҳаст ҳушу хирад, 
Куҷо  ӯ  фиреби замона  хӯрад. 

      (Фирдавсӣ)
 

Хулоса
Паёми Президенти Ҷумҳурии  

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҳуҷҷати таърихӣ ва ҳидо-
яткунанда барои рушди миллат 
дар самтҳои ҳаётан муҳими мам-
лакат мебошад.

Дар он камолоти инсонӣ, та-
шаккули ҷаҳонбинии бар пояҳои 
таърихи миллат ва давлатдории 
миллӣ бунёдгардида, худшиносӣ 
ва меҳандӯстӣ, бозпаснигарӣ ва 
ояндабинӣ бо содабаёнӣ ва ифо-
даҳои рӯшану фасеҳ ифода гарди-
даанд.

Паём, ки мисли ҳамешагӣ, бо су-
ханҳои озоду муколамавӣ сайқал 
ёфтааст, сарчашмаи бузурги омӯзиш 
ва баҳрабардорӣ аз мактаби дав-
латдории Пешвои ҷовидмақоми 
тоҷикон аст.

Дар ин ҳуҷҷати роҳнамо, 
мавқеъ ва манзалати инсон, ма-
даният ва маърифати ӯ тавассути 
мактабу маориф  – хамирмояи 
ҷавҳари одамӣ дар шоҳроҳи ан-
дешаи миллӣ ва бунёди давлати 
миллӣ дар ҷойи аввал меистад.

Дар мамлакат шароити воқеӣ 
барои рушди маорифи миллӣ, асо-
сан, омода шудааст. Аммо омили 
инсонӣ, масъулияти мудирият 
дар соҳаи мафкурасозӣ ҷавобгӯи 
талаботи замон нест. Натиҷаҳои 
фоҷеабори адами тафаккури мил-
лӣ дар ҷаҳонбинии теъдоди ҳан-
гуфти ҷавонон, пайвастани онҳо 
ба созмонҳои ифротиву зидди-
миллӣ камбуди ниҳоят ҷиддӣ дар  
муносибатҳои ҷамъиятии ҷомеаи 
тоҷик – оила, мактаб, донишгоҳ, 
корхонаҳо ва муҳит зуҳур меёбад.

 Кори Вазорати маориф, Ва-
зорати фарҳанг, Кумитаи телеви-
зион ва радио, Кумитаи ҷавонон, 
муассисаҳои марбути тадқиқоти 
илмии Академияи миллии ил-
мҳо, Маркази тадқиқоти стратегӣ, 
Маркази исломшиносӣ, иттиҳо-
дияҳои эҷодӣ, мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатӣ бояд ба шаро-
ити «мубориза барои ҳаёт» посухгӯ, 
баробарвазн ба вазъ буда, фаъоли-
яти онон на ба ҳисоботдиҳӣ, балки 
ба натиҷагирӣ равона гардад.

Мебояд таъсиррасонӣ ба 
ҷаҳонбинии насли наврас, ҷаво-
нон, қишрҳои гуногуни аҳолӣ, на 
танҳо мувофиқ ва мутаносиб ба 
таҳдиди душман, балки пурзӯртар 
аз он  бошад. 

Таълим ва тарбия – муътақид-
гардонӣ ба ҷаҳонбинии миллӣ, хеш-
таншиносӣ ва худшиносии миллист. 
Вагарна сарфи беҳудаи вақт аст.

Дар маҷмуи ақидаҳои олам, 
ки миллатро ба истиқлол, ваҳдат, 
субот, оромӣ ва осудагӣ ҳидоят 
мекунанд ва рушди мамлакатро 
таъмин месозанд, идеяи давлати 
миллӣ, албатта, дар ҷойи аввал ме-
бошад. Ин нуктаи ҳаётан муҳим 
дар таълимоти Пешвои миллат 

нақши муайянкунандагӣ дорад.
Консепсияи давлати миллӣ – 

маҷмуи ҷаҳонбинӣ ва амалҳои 
сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷти-
моӣ ва фарҳангӣ мебошад, ки дар 
асоси арзишҳои миллӣ – таърихӣ 
ва умумибашарӣ бунёд ёфтаанд. 
Ин таҷрибаи дар амал тасдиқгар-
дидаи миллатҳои пешқадами дунё, 
собиқаи, ҳадди ақал,  чорсадсола 
дорад.

Ворид гаштан ба татбиқи кон-
сепсияи тарбияи ҷаҳонбинии 
миллӣ, худшиносӣ ва хештанши-
носии миллӣ аз муҳимтарин вази-
фаҳои ҷомеа, аз ҷумла, ходимони 
дин мебошад.

Дар ин раванд олимоне, ки ба  
навиштани китобҳои дарсӣ ҷалб 
карда мешаванд, бояд на танҳо до-
нишманди соҳибтаҷриба,  дар байни 
аҳли илм эътирофгардида, ҳамза-
мон боҷасорат, худогоҳ, хештан-
шинос, ватанпараст, соҳибтакбири 
худшиносии миллат, руҳбахш, вас-
софи руҳи тоҷикият, хирадситой, 
масъул, афзояндаи ғурур ва ифти-
хори миллӣ бошанд.

Китоб дар ҳар шакле - назмӣ, 
насрӣ, илмӣ руҳ, тинат, сифати 
шахсият ва муаррифгари табиати 
муаллиф аст. Аз дидгоҳи масъу-
лиятшиносонаи Ҳоҷӣ Ҳусайни 
Хатлонӣ (1868-1917), ки дар ҳаққи 
Абулқосими Фирдавсӣ гуфтааст, 
нависандаи китоб офаридгори 
қаҳрамонҳо  ва созандаи руҳи ин-
сонҳост:

Гар намезад сухан
 суханвари Тус,

Куҷо будӣ Кайқубоду 
Кайковус?

Агар мардум, аъзои ҷомеа дар 
муқобили эҳсосот ва  андешаҳои 
бегонапарастӣ, хурофотзадагӣ ҳу-
вияти миллӣ  пайдо накунад, ба  
таърихи гузаштаи хеш, эътиқод  
ва эҳтироми фавқулода нагузорад, 
маҳз бар  давлатдории миллӣ аф-
залият набахшад, оқибат бозичаи 
дасти бегонагон хоҳад гашт.

Тоҷикон дар тӯли таърих зиёда 
аз 13 маротиба (Модҳо, Ҳахо-
манишиҳо, Портҳо, Кӯшониён, 
Сосониён, Ҳайтолиён, Тоҳириён, 
Сафориён, Сомониён, Ғуриён, 
Куртҳои Ҳирот, Сарбадорҳо, Му-
заффариён) давлатдорӣ карда-
анд. Он дар маҷмуъ, беш аз 2236 
солро дар бар мегирад. Шикасти 
ин салтанатҳои бузургу хурд бо ха-
тои мардум, аъён ва ашрофи худи 
миллати мо сурат гирифтааст. Ил-
лати аслии суқути онҳоро ҷаҳолат 
ташкил медод.

Давлатдории охирони мо низ 
метавонист ба вартаи нестӣ ва ин 
дафъа ба садсолаҳои номаълум ба 
фано равад. Миллати тоҷикро бо-
ри дигар ба ғуломӣ кашад. Онро 
ҳам сабаб қатъан ҷаҳолат мебуд.

Аммо бо талошҳои ҷоннисо-
ронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат ин давлат 
барқарор ва пойдор шуд. Акнун 
даҳсолаи чоруми он оғоз ёфт. До-
нишу маърифат асоси пойдории 
давлати навин эълон гардид.

Ҳамин тариқ, ҷавҳари Паёми 
Пешвои миллат дар соҳаи маориф   
аз тарбияи инсони худогоҳ, соҳиб-
хирад, эҳёкунандаи фарҳанг ва 
ифтихори миллӣ, мардони пуркору 
накӯкор, муборизу фидокори  Ва-
тани мо – Тоҷикистони азиз иборат 
аст.       

С. ЯТИМОВ, 
профессор

Бознашр аз маҷаллаи
 «Илм ва ҷомеа»,

 №1 (31), соли 2023

ТАВОНО БУВАД, ЊАР КӢ ДОНО БУВАД
андешаҳо перомуни Паёми Пешвои миллат
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Роҳнамоӣ

Санҷиш

Нигаронӣ

Имрӯз дар чанде аз боғу 
марказҳои хизматрасонии 
шаҳри Душанбе, нақлиёти 
ҷамъиятӣ метавон аз интер-
нети ройгон тариқи Wi-Fi ис-
тифода намуд. Аммо дар куҷо 
ва чӣ гуна имкони пайваст-
шавӣ ба Wi-Fi-и ройгон ҳаст? 

«Вавилон-Т»
Ширкати мазкур дар боғҳои 

“Наврӯзгоҳ”, “Нишони дав-
латӣ”, “Парчами миллӣ” 
нуқтаҳои бепули Wi-Fi-ро 
пешниҳод мекунад. Ҳамчунин, 
ширкат дар Фурудгоҳи байнал-
милалии Душанбе, маркази 
савдои “Ашан” ва бинои Ит-
тифоқи нависандагон чунин 
нуқтаҳоро роҳандозӣ намуда-
аст.

Дар ҳар кадоме аз нуқтаҳо 
ширкат суръати 100 мбит/с ба 
вақти бемаҳдудият пешниҳод 
мекунад. 

Барои дастрасӣ пайдо на-
мудан ба нуқтаҳои ширкат 
дар дастгоҳе, ки Wi-Fi дар он 

кор мекунад, интихоби "Ва-
вилон-Т" лозим аст. Ба ҷойи 
рамз (парол) рақами телефони 
худро ворид менамоед, ки ба 
он коди дастрасӣ меояд. Мута-
ассифона, дар нақлиёти ҷамъ-
иятӣ Wi-Fi-и «Вавилон-Т» 
мавҷуд нест.

«Тсеll»
Tcell Wi-Fi-и худро дар 

боғҳои "Куруши Кабир", "Ҷа-
вонон" ва "Умари Хайем" насб 
кардааст. Ҳамчунин, ба нуқтаи 
дастрасӣ дар марказҳои хидма-
трасонии Рӯдакӣ-9, Гулистон, 
Саховат, Садбарг, Донишгоҳи 
давлатии омӯзгорӣ, 9 км пай-
васт шудан имкон дорад. Чу-
нин нуқтаҳои дастрасӣ дар 
автобусҳои №№3, 8 ва 18 низ 
амал мекунанд.

Дар ин нуқтаҳо ҳар рӯз ме-
тавон дар муддати 20 дақиқа аз 
интернет истифода кард. 

«Мегафон Тоҷикистон»
Минтақаи «MegaFon Green 

Wi-Fi» дар Душанбе дар боғҳои 

«Боғи Рӯдакӣ», «Куруши Ка-
бир», «Кӯли ҷавонон», «Аҳма-
ди Дониш», «Айнӣ», «Фирдав-
сӣ» кор мекунад. Ғайр аз ин, 
дар мавсими гармо дар “Кӯли 
Душанбе” - бузургтарин маҷ-

мааи фароғатии обӣ Wi-Fi-
минтақаи муваққатӣ фаъол 
мешавад.

Ба ин боғҳо бо автобусҳои 
№№8, 3, 43, 2, 4 рафтан мум-
кин аст, ки дар онҳо ҳам Wi-Fi 
кор мекунад.

Шакли истифодаи «Green 
Wi-Fi»-ро худи муштарӣ ин-
тихоб мекунад. Ҳар 12 соат 
10 дақиқа дастрасӣ ба шабака 
бепул аст. Агар ин кам бошад, 
метавон яке аз се бастаҳои пу-
лакиро пайваст кард. Муҳлати 
амали онҳо - 10, 30 ё 60 дақиқа 
ва нархаш мутаносибан - 1, 2 
ва 3 сомонӣ аст. Дар Wi-Fi-
минтақаҳои МегаФон маҳду-
дият оид ба трафик пешбинӣ 
нашудааст.

Ба назар бояд гирифт, ки 
дастрасӣ ба Wi-Fi аз ширкат 
танҳо баъди анҷоми расмиёти 
ҳатмии сабти муаллифӣ им-
конпазир аст. Зимни пайваст 
шудан ба интернет қабули 
созишномаи корбарӣ, ворид 
кардани рақам ва коди бо SMS 
ирсолшуда лозим аст. 

Дилбар Одилзода, муови-
ни раиси шаҳри Душанбе бо 
вазъи зимистонгузаронии 
муассисаҳои таълимӣ шинос 
шудааст.

Аз ҷумла, муовини раи-
си шаҳри Душанбе Дилбар 
Одилзода ва сардори Сар-
раёсати маорифи шаҳри Ду-
шанбе Баҳром Исмоилзода  
бо вазъи зимистонгузаронии 
муассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии №29, 55 ва муассисаи 
таҳсилоти томактабии №27-
и ноҳияи Шоҳмансур шинос 

гардидаанд. Дилбар Одилзода 
дар муассисаҳои мазкур бо му-
раббиёну омӯзгорон суҳбат на-
муда, ба масъулин ҷиҳати гарм 
нигоҳ доштани муассисаҳо дар 
рӯзҳои сард дастуру супориш 
додааст.

Баҳром Исмоилзода низ аз 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 
умумии №21, 100 якҷо бо ма-
съулини Сарраёсати маорифи 
шаҳри Душанбе дидан наму-
даанд.

Ёдовар мешавем, ки дар 
шаҳри Душанбе 8 муассисаи 
ибтидоӣ, 12 асосӣ, 171 миёнаи 

умумӣ, 146 буҷетии ноҳиявию 
шаҳрӣ, 9 буҷетии ҷумҳуриявӣ, 
12-то дар назди ташкилоту 
идораҳо, 26 адад хусусӣ фаъ-
олият доранд. Дар онҳо 268 

ҳазору 942 хонанда таҳсил ме-
намоянд.

Ҳамзамон, дар ҳудуди пой-
тахт 157 муассисаи томактабӣ 
фаъолият доранд.

Рӯзи 19-уми январ барои 
коре ба тарафи фурудгоҳ ра-
вон шудам ва ба мусофир-
баре нишаста, ба ронанда 
3 сомонӣ роҳкиро додаму 
(“пулчинак” надошт) инти-
зори бақия шудам. Вале ӯ ма-
блағи бақияро доданӣ набуд. 
Пурсидам:

- 50 дирам бақияро наме-
диҳед?

- Не, роҳкиро 3 сомонӣ 
шудагӣ...,- гуфт ронанда, ки 
баъдтар маълум шуд, номаш 
Дилшод будааст.

- Кӣ ва кай чунин қарор 
баровард? Ё газ арзон шавад, 
роҳкиро қиммат мешавад?

- Хоҳед ҳамин, нахоҳед не...

Аз мошин, ки рақами дав-
латиаш 0065 тт 05 буду дар пе-
шониаш №14 зада шуда буд, 
фаромадаму ба назди дистпет-
чери маршруткаҳои ин хатсайр 
рафтам. Дистпетчер пас аз шу-
нидани шикояти ман гуфт, ки 
“бале , “старексҳо” 3 сомонӣ 
нарх доранд. “Ана, ёбу гир...” 
гуфтам дар дил ва дигар суха-
не наёфта, аз он ҷо дур шу-
дам. Мани муштарӣ надонам, 
ки кадомаш “Старекс” асту 
кадомаш “Мерседес”. Чаро 
“як бому ду ҳаво”? Оё ниҳоди 
дахлдори шаҳрдорӣ аз ин хабар 
дорад? 

А. АҲМАДОВ,
нафақагир

WI-FI-и РОЙГОН ДАР ДУШАНБЕ 

МАКТАБЊОИ ДУШАНБЕ 
БО ГАРМӢ ТАЪМИНАНД? 

ЯК “МАРШРУТКАЮ” ДУ НАРХ...

ДУШАНБЕ 
АЗ ЧЕХИЯ 

ЊАВОПАЙМО 
МЕХАРАД?  

Дар шаҳри Душанбе 
ҳолати техникии ҳаво-
паймоҳои хурдҳаҷми ис-
теҳсоли Чехия рӯнамоӣ 
шуд. 

Маросими рӯнамо-
ии ҳавопаймоҳои ҳаҷ-
маш хурди L410 UPV ва 
L410NG зимни вохӯрии 
вазири нақлиёти Тоҷики-
стон Азим Иброҳим бо но-
иби президенти ширкати 
«Омнипол»-и Чехия Джо-
зеф Пига баргузор гардид. 
Намояндагони ширкати 
«Омнипол» иброз дошта-
анд, ки ин ҳавопаймоҳо аз 
ҷиҳати бехатарӣ дар сатҳи 
баланд қарор доранд ва 
барои мусофиркашони-
ву интиқоли бор дар қа-
ламрави Тоҷикистон му-
соид мебошанд.

Муовини директори 
Агентии авиатсияи граж-
дании назди Ҳукумати 
Тоҷикистон Азиз Набизо-
да омодагии агентиро ба-
рои идомаи гуфтушунид ва 
ҳамкории минбаъда бо ин 
ширкат иброз намудааст.

Асосан доираи фаъолия-
ти ширкати «Омнипол» да-
страс намудани таҷҳизоти 
авиатсонӣ ва ҳавопаймоҳои 
хурдҳаҷми L410 UPV ва 
L410NG барои парвозҳои 
маҳаллӣ мебошад.

ХАТСАЙРИ 
ЊАВОӢ МИЁНИ 

ДУШАНБЕ ВА 
ЧИМКЕНТ

Қазоқистон реҷаи «ос-
мони боз»-ро барои 5 сол 
тамдид кард. Дар он ҷо 
хатсайрҳои нави байнал-
милалӣ ба роҳ монда ме-
шаванд. 

Дар давраи баҳор-то-
бистони навигатсионӣ аз 
Остона ба Давҳа, аз Оқтой 
ва Чимкент ба Анқара, аз 
Алмаато ва Оқтой ба Мади-
на, аз Остона ба Боку ва аз 
Чимкент ба Душанбе пар-
возҳо роҳандозӣ мешаванд. 

Дар ин бора Агентии 
байналмилалии иттилоот-
ии «Казинформ» иттилоъ 
додааст.

Ҳоло ҳавопаймоҳои 
Тоҷикистон пайваста ба 
Русия, Чин, Амороти Мут-
таҳидаи Араб, Туркия, Ҳин-
дустон, Эрон, Қазоқистон 
ва Ӯзбекистон парвоз меку-
нанд. Қарор аст парвозҳои 
мунтазам бо Озарбойҷон, 
Гурҷистон ва Олмон низ ба 
роҳ мона шаванд.

ХАБАРЊОИ ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОН
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Соли 2022 барои Дониш-
гоҳи давлатии Хуҷанд ба 
номи академик Бобоҷон Ға-
фуров хотирмон ва таърихӣ 
маҳсуб меёбад. Зеро дар ин 
сол аз таъсисёбии ин маркази 
соҳибнуфузи илму маърифат 
90 сол пур гардид. 

Дар ин соли барои устодону 
донишҷӯён таърихӣ Дониш-
гоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 
академик Бобоҷон Ғафуров аз 
ҷониби Агентии назорат дар 
соҳаи маориф ва илми назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон ба сегонаи беҳтарин 
донишгоҳҳои ҷумҳурӣ дохил 
гардид, ки ин яке аз рӯйдодҳои 
муҳими самти таълим дар дав-
раи ҳисоботӣ маҳсуб меёбад. 

Раёсати донишгоҳ ҷиҳати дар 
сатҳи баланди касбӣ тайёр на-
мудани кадрҳои тахассусманди 
омӯзгориву техникӣ мунтазам 
корбарӣ намуда, дар ин зами-
на барои таъсис ва ба фаъоли-
ят шуруъ намудани  факултети 
нави муҳандисӣ-техникӣ (рӯ-
зона ва фосилавӣ) дар ноҳияи 
Ҷаббор Расулов заминаи мусоид 
фароҳам овард, ки аз татбиқи 
сиёсати маорифпарваронаи 
Сарвари давлат шаҳодат ме-
диҳад. Афзун бар ин, таъсиси 
кафедраҳои иттилоот ва техно-
логияҳои робитавӣ, назарияи 
физика, лабораторияи методи-
каи таълими физика (механи-
ка ва физикаи молекулявӣ) ва 
ихтисосҳои системаҳои радифӣ 
ва рӯизаминии алоқаи мобилӣ, 
таълими касбӣ (агромуҳандисӣ) 
ва биоэкология, забон ва адаби-
ёти ӯзбек, забон ва адабиёти рус, 
забон ва адабиёти ӯзбек, забони 
англисӣ, таълими касбӣ (энер-
гетика), таҳсилоти ибтидоӣ, 
санъати тасвирӣ, эпидемиоло-
гия аз ҷумлаи инҳост, ки ҷавоб-
гӯ ба меъёрҳои бозори меҳнатӣ 
мебошад. 

Феълан дар донишгоҳ аз 904 
нафар теъдоди умумии омӯз-
гор 54 нафар доктори илм, 
профессор, 413 нафар ном-
зади илм, дотсент, 216 нафар 
сармуаллим ва 221 нафар му-
аллим фаъолият менамоянд, 
ки 51,7%-и теъдоди умумии 
омӯзгоронро устодони соҳи-
бунвон ташкил медиҳанд.

Шумораи умумии до-
нишҷӯён 24511 нафарро таш-
кил медиҳад, ки аз он 12238 на-
фар (3653 буҷавӣ) дар шуъбаи 
рӯзона ва 12273  нафар (3092 
буҷавӣ) дар шуъбаи таҳсилоти 
фосилавӣ таҳсил менамоянд.

Тибқи квотаи Президентӣ 
800 нафар, аз онҳо 461 нафар 
духтар дар шуъбаи рӯзона ва 
14 нафар дар шуъбаи таҳсило-
ти фосилавӣ таҳсил мекунанд. 
Миқдори хатми донишҷӯён 
дар донишгоҳ сол то сол ме-
афзояд, ки ин нишондод дар 
таъмини кадрҳои соҳибтахас-
сус мусоидат менамояд. 

Д о н и ш г о ҳ и  д а в л а т и и 
Хуҷанд ба номи академик Бо-
боҷон Ғафуров дар татбиқи 
барномаҳои давлатии солҳои 
“Бистсолаи омӯзиш ва рушди 
фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ 
ва риёзӣ дар соҳаи илму ма-
ориф” ва солҳои 2022-2026 - 
«Солҳои рушди саноат» саҳми 
арзишманд гузошта истодааст. 
Дар робита ба ин донишгоҳ бо 
пешниҳоди барномаи ҷадиди 
«Системаи таҳсилоти фоси-
лавӣ» соҳиби Шаҳодатномаи 
Маркази миллии патенту ит-
тилоот гардид. Барномаи пеш-
ниҳодшуда ба донишҷӯёни 
шуъбаи фосилавии донишгоҳ 
имкон медиҳад, ки бо маводи 
таълимӣ дастрас ва дар як вақт 
ба тариқи онлайн санҷишу 
имтиҳонҳояшонро супоранд.  

Соли 2022 дар донишгоҳ со-
ли баланд бардоштани сатҳу 
сифати таҷрибаомӯзӣ эълон 
шуд. Ин ташаббус дар доираи 
татбиқи «Консепсияи рушди 
сифати таҳсилот дар Дониш-
гоҳи давлатии Хуҷанд ба но-
ми академик Бобоҷон Ғафу-
ров барои солҳои 2021 - 2025» 
роҳандозӣ гардид. Дар самти 
таҷрибаомӯзии донишҷӯён аз 
рӯйи ихтисосҳои ғайриомӯз-
горӣ донишгоҳ бо беш аз 109 
корхона, ташкилот ва муасси-
саҳои давлатию ғайридавлатии 
шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 
ҳамкории судманд дорад. 

Дигар аз воқеаҳои муҳим дар 
раванди таълими донишгоҳ иф-
титоҳи як қатор лаборатория 
ва маркази тадқиқотӣ маҳсуб 
меёбад. Аз ҷумла, дар назди ка-
федраи экология ва ҳифзи та-
биати факултети геоэкология 
ва туризм озмоишгоҳи таълимӣ 
- таҳлилӣ ифтитоҳ гардид. Оз-
моишгоҳ дар доираи лоиҳаҳои 
«ТЕМПУС» ва «ЭРАСМУС+» 
бо як қатор таҷҳизоти замонавӣ  
таъмин карда шуд. 

Давоми соли 2022-юм 2 на-
фар бо унвони фахрии Кор-

манди шоистаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 3 нафар бо Ме-
дали хидмати шоиста, як на-
фар Ордени Шараф дараҷаи 
2, 17 нафар бо Ифтихорномаи 
раиси вилоят ва раиси шаҳри 
Хуҷанд, 31 нафар бо нишони 
сарисинагии Аълочии маориф 
ва илми Ҷумҳурии Тоҷики-
стон, 10 нафар бо Ифтихор-
номаи Вазорати маориф ва 
илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
3 нафар - ҷоизаи вилоятии 
ба номи «Камоли Хуҷандӣ», 
2 нафар - ҷоизаи вилоятии 
ба номи «Бобоҷон Ғафуров», 
1 нафар - ҷоизаи ҲХДТ дар 
соҳаи адабиёт ба номи «Абду-
маннон Насриддинов», 1 на-
фар - ҷоизаи ҲХДТ дар соҳаи 
таърих ба номи «Абдуллоев 
Сайдулло», 1 нафар - ҷоизаи 
ҲХДТ дар соҳаи санъат ба но-
ми «Ҳакимов Наим», 2 нафар 
- медали «Беҳтарин олими ҷа-
вони ИДМ» 8 нафар бо ифти-
хорномаи Иттифоқи касабаи 
кормандони маориф ва илми 
вилояти Суғд сарфароз гарди-
да, 1 нафар ба узвияти Итти-
фоқи нависандагони Тоҷики-
стон пазируфта шудааст.

Маврид ба зикр аст, ки дар 
давраи ҳисоботӣ дар донишгоҳ 
6 Шӯрои диссертатсионӣ таъ-
сис ёфтанд, ки падидаи хуби 
илмӣ ба шумор меравад. Ба 

воситаи Шӯроҳои мазкур дар 
давоми соли таҳсили ҷорӣ 2 
рисолаи докторӣ ва 17 рисолаи 
номзадӣ ба дифоъ расиданд. 

Айни ҳол дар донишгоҳ се 
Институти илмӣ-тадқиқотӣ 
фаъолият мебаранд, ки дар 
давоми соли ҷорӣ ба воситаи 
кормандони институтҳои маз-
кур 10 китобу монография, 230 
мақолаи илмӣ ба нашр расида, 
2 конференсияи байналмила-
ливу ҷумҳуриявӣ ташкил ва 
баргузор карда шуданд.

Давоми соли 2022 дар оз-
мунҳои гуногун 215 нафар 
донишҷӯёну магистрантони 
донишгоҳ иштирок намуда, 
ғолибият ба даст оварданд. 
Бояд қайд кард, ки миёни 
муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбии мамлакат донишгоҳи 
мо дар озмунҳои ҷумҳурия-
вии «Фурӯғи субҳи доноӣ ки-
тоб аст» мақоми аввал, «Илм-
фурӯғи маърифат» мақоми 
дуюм ва «Тоҷикистон - Ватани 
азизи ман» яке аз ҷойҳои намо-
ёнро соҳиб гардид.

Ҳоло Донишгоҳи давлатии 
Хуҷанд ба номи академик Бо-
боҷон Ғафуров бо зиёда аз 100 
муассисаи таҳсилоти олӣ, па-
жуҳишгоҳҳои илмӣ-тадқиқотӣ 
ва таълимии мамолики хориҷ 
шартномаи ҳамкорӣ дорад. 
Дар ҳошияи шартномаҳои 

ҳамкорӣ бо донишгоҳҳои хо-
риҷӣ бо Донишгоҳи Лиаодон-
ги Чин 22 нафар донишҷӯи 
донишгоҳ барандаи бурсияи 
пурраи «Омӯзгори забони 
чинӣ» гаштанд.

Дар асоси ҳамкориҳои 
муштарак такмили ихтисоси 
онлайнии омӯзгорон бо До-
нишгоҳи Вятски Федератсияи 
Русия дар масоили омӯзиши 
забони русӣ ва англисӣ ме-
бошад, ки дар он беш аз 15 
нафар ва дар дигар семинару 
конфронсҳои такмили ихти-
сос зиёда аз 10 нафар устодону, 
омӯзгорон ва пажуҳишгарони 
ҷавони донишгоҳ иштирок 
намуда, дар самти илмҳои ҷо-
меашиносӣ, забоншиносӣ, та-
биатшиносӣ, иқтисодӣ, техно-
логияи иттилоотӣ, педагогика 
ва психология соҳиби шаҳо-
датномаҳо гардиданд.

Раёсати донишгоҳ дар зами-
наи иҷрои дастуру супоришҳои 
Асосгузори сулҳу ваҳдати мил-
лӣ - Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо-
бати таҷдиди назар намудани 
лоиҳа (бинои асосӣ) ва сохта 
ба истифода додани бинои таъ-
лимӣ, маҷлисгоҳ ва биноҳои 
ёрирасон дар ҳудуди дониш-
гоҳи мазкур корҳои заруриро 
анҷом дод.

Лоиҳаҳои ангорӣ ва тарҳи 
бино аз ҷониби Институти ло-
иҳакашии «САНИОС» таҳия 
гардида, аз озмуни Агентии 
давлатии хариди мол, кор ва 
хизматрасонии назди Ҳуку-
мати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
гузаронида шуд. 

Тибқи Қарори раиси шаҳри 
Хуҷанд аз 26-уми октябри со-
ли 2022, №433 «Дар бораи до-
дани иҷозат барои лоиҳакашӣ 
ва сохтмон» ба донишгоҳ барои 
лоиҳакашӣ ва сохтмони бинои 
таълимии №3, маҷлисгоҳ барои 
1200 нафар ҷойи нишаст, китоб-
хона, ошхона, маркази тестӣ, 
долони пайвастшавии байни ду 
бинои таълимӣ, ҷой барои ис-
тироҳати таълимгирандагон ва 
азнавсозии майдончаи варзишӣ 
иҷозат дода шуд.

Лоиҳаи бинои мазкур аз 9 
ошёна ва таҳхона бо 110 син-
фхона барои 4000 донишҷӯ ва 
7 факултет бо масоҳати зери 
бино 2494 м2 ва масоҳати уму-
мии бино 21190 м2 пешбинӣ 
шудааст.

Ташаббуси мазкур имкон 
медиҳад, ки тамоми биноҳои 
таълимӣ ба як маҷмааи мут-
таҳид ва комилу ягона табдил 
ёбанд, ки туҳфаи арзанда ба 
ҷашни 35-солагии Истиқлоли 
давлатӣ хоҳад буд. 

Усмонзода Аюб ИСЛОМ,   
ректори Донишгоҳи 

давлатии Хуҷанд
 ба номи академик 

Бобоҷон Ғафуров

СОЛИ ТАЪРИХЇ ВА БОБАРОР
барои Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров
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Духтари нависанда, муҳар-
рири «Тоҷикистони сурх» 
(солҳои чил) Тоҷӣ Усмон дар 
суҳбат бо Шариф Ҳамдампур 
ошкоро аз дастовард ва асрори 
ниҳони Манижа Сангин суҳ-
бат орост.  

Тобиши рангҳо                            
ва задани набз

- Шумо модар ҳастед. Мо-
дар фардои тифлашро ҳанӯз дар 
батн эҳсос мекунад. Чӣ тавр 
фаҳмидед, ки Манижа овозхон 
мешавад?

- На танҳо фаҳмидам, бал-
ки медонистам, ки Манижа 
овозхони машҳур мешавад. Ӯ 
аз панҷсолагӣ суруд мехонд, 
12-сола буд, ки дар озмунҳо 
иштирок, дар консертҳо баро-
мад мекард. Ман ба истеъдоди 
фарзандам бовар доштам. Ам-
мо тамошобин нашудам. Таҳ-
силу таътилашонро барнома-
резӣ мекардам. Ҳамроҳашон 
кору кору кор... мекардам. 
Медидам, ки амалеро ба со-
мон расонида метавонад, дар 

паҳлуяш қарор мегирифтам. 
Гоҳо ӯро ба ҳолаш мегузоштам. 

Вақто инсон касбашро дӯст 
медорад, касбаш ба худаш пи-
санд аст, бо завқ машғули он 
мешавад, фикру зикраш, ҳа-
стиашро ба он мебахшад. Агар 
ангезае дар вуҷудаш буд, чун 
рангҳо ба тобиш, чун набз ба 
задан медарояд.  

Ману модарам - ду зан дар 
Манижа оғози бузургро дидем, 
ӯ хеле хуб месарояд ва метаво-
над муваффақ бошад. Мо дар 
муҳоҷират хонаи мардумро 
рӯбучин мекардем, пул кор ме-
кардем ва таҳсилу тамринашро 
пардохт менамудем.

- Шояд инҷо нақши ирсият 
ҳам бошад. Зеро амаки шумо 
дар дарбори амири Бухоро ҳо-
физ буданд. Баъд, ба фикрам, 
амир ӯро ба қатл расонд.  

- Бале, амакам Алӣ дар дар-
бори Амир Олимхон ҳофиз 
буданд. Аввалҳои асри ХХ дар 
Бухоро зидди амир ошӯбҳо сар 
заданд. Он кас аз дасти беадо-
латӣ ба ин ошӯбҳо даромехтанд 
ва ба ҷонибдории мардуми 
мазлум шеър гуфтанд. Одамо-
ни амир он касро занҷирбанд 
карда, ба зиндон андохтанд, 
баъдан сарашро аз тан ҷудо 
карданд. Падарам Тоҷӣ Усмон 
шоҳиди ин ҳодиса буданд, ам-
мо аз модаркалонам қариб то 
охири умр ин фоҷиаро пинҳон 
доштанд. Мегуфтанд, ки Алӣ 
дар Бухорост, меояд. Модар-
калонам дар Хуҷанд зиндагӣ 
доштанд, ҳар бегоҳ ба кӯча 
баромада, бо чашми чор роҳи 
Алиро мепоиданд. Падарам 
чанд рӯз пеш аз марг хабари 
марги Алиро ба модарашон 
гуфтанд. 

- Манижа аз кадом табор 

буданашро медонад? Медонад, 
ки набераи муҳаррири “Тоҷики-
стони советӣ”, нависанда Тоҷӣ 
Усмон аст?

- На танҳо медонад, балки 
бо табораш ифтихор дорад. 
Падарам Тоҷӣ Усмон ҳамни-
шини Сотим Улуғзода, Мирзо 
Турсунзода, Абдулғанӣ Мир-
зоев... буданд. Форсиро хуб ме-
донистанд, солҳо фиристода 
дар Эрон буданд, аз суҳбатҳо-
яшон бо Бобоҷон Ғафуров, Са-
дриддин Айнӣ гап мезаданд. 
Шумо иртиботи ҳамсари Бо-
боҷон Ғафуров Капиталина 
Александровнаро бо хонадо-
ни мо медонед? Қиссаи бисёр 
дилошӯб ва риққатовар. Аммо 
дар ин бора дафъаи дигар нақл 
мекунам. 

- Бубинед, ирсият кори худро 
кард, Манижа овозхони маъруф 
шуд ва дар озмуни «Евровиде-
ние» ғолиб омад.

- Ӯ ба даҳгонаи беҳтаринҳо 
дохил шуд, аммо баҳо муҳим 
нест. Зеро, ҳама медонанд, ки 
ин озмуни сиёсист ва ӯ ягона 
ҳунарманд дар «Евровидение» 
аст, ки дар чаҳор номинатсия 
ғолиб омадааст.

- Дар кадом номинатсияҳо?
- «Барномаи беҳтарин», 

«Либоси беҳтарин», «Паёми 
беҳтарин» ва «Услуби беҳта-
рин».

Дар замини худ бегона, 
дар замини бегона             

ҳанӯз худӣ не
- Биёед бармегардем ба Ма-

нижа. Ӯро дар Душанбе тамо-
шобинон чӣ гуна қабул карданд?

- Олиҷаноб. Вақте ки Мани-
жа суруди «Недославянка»-ро 
сароид (дар суруд суханҳои 
«вақте ки ман дар замини худ 

аллакай бегона ҳастам ва дар 
замини бегона ҳанӯз худӣ не-
стам» мавҷуданд), толор ба 
ҷӯш омад: “Бегона не! Ту бе-
гона нестӣ! Ту худиӣ!”. Ин хеле 
таъсирбахш аст, зеро вақте ме-
фаҳмиву медонӣ, ки аз ҷони-
би мардум сарусадоҳои манфӣ 
ҳам баланд мекунанд (хусусан 
дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ки 
менавиштанд: “Манижа, ча-
ро ба ин ҷо меоӣ?” ва ғайра), 
ба андеша меравӣ. Аммо онҳо 
чанд нафаре буданд, ки як навъ 
кина дар дил ва ё нофаҳмӣ до-
ранд. Вале, дар умум, мардум 
ӯро дӯст медоранд, мешино-
санд, ҳама наздик меоянд ва 
мегӯянд: “Мо бо ту ифтихор 
дорем!”. Аз ин суханон Ма-
нижа меболид, чун кӯдак бо-
лу пар мебаровард. Эътирофи 
ҳамватанон хеле муҳим аст.

Аз Eurovision то            
саҳнаи бузуртарин 

кишварҳои дунё
- Чӣ гуна Манижа ба 

Eurovision роҳ ёфт?
- Ин роҳ дурудароз буд. Ӯ 

ибтидо сарояндаи поп шуд, 
вале аз он даст кашид, гарчан-
де муваффақ буд. Ва ӯ, чунон 
ки мегӯянд, дар уқёнуси эҷод 
“шиновари озод” шуд. Баъдан 
ӯ як санъаткори комили му-
стақил шуд, сурудҳое навишт, 
ки ӯро машҳур карданд. Ҳамин 
тавр дар ҷаҳон маъруфият пай-
до кард.

-  Вақте  Манижа дар 
Eurovision иштирок мекард, 
шумо дар куҷо будед?

- Ҳамеша канораш будам.
- Даме, ки шоҳиди кафкӯ-

биҳо, гулпошиҳо, овоздиҳиҳои 
бемисл шудед, чӣ эҳсосе шуморо 
фаро гирифт?

- Дар интернет навори аҷи-
би лаҳзаи мухлисии мо дар 
толор мавҷуд аст. Мо болои 
суфае нишаста будем, ки дар 
канораш парчами кишвара-
мон насб шуда буд. Умуман, 
дар Eurovision ташкили кор 
дар сатҳи олист. Манижаро 
дар онҷо дӯст медоштанд. Зе-
ро, ӯ аллакай аз зинаҳои муҳим 
гузашта буд. Боре роҳбари 
дафтари матбуоти Eurovision 
ба наздам омада, гуфт: "Медо-
нед, ки Манижа аз рӯи натиҷаи 
ҷустуҷӯи Google дар ҷои аввал 
аст?". Ман нобоварона гуфтам: 
"Шӯхӣ мекунед?". Дар ҷавоб 
гуфт: "Google - системаи ҷу-
стуҷӯии ҷаҳонӣ нишон дод, ки 
дархости «Манижа. Eurovision» 
дар ҷои аввал қарор дорад. Шу-
мо ҳатто аз тамоми рӯйдодҳои 
сиёсӣ пеш гузаштед».

- Манижа чанд овоз гирифт?
- Дар он ҷо чанд овоз аст, 

намегӯянд. Овоздиҳии аудито-

рия, овоздиҳии продюсерӣ - ду 
натиҷаи овоздиҳӣ вуҷуд дорад. 
Яке расман дар телевизион 
нишон дода мешавад, дигаре 
- дар дохил. Ва боз овоздиҳии 
матбуот. Рӯзи аввал аз рӯи на-
тоиҷи овоздиҳии матбуот ва 
ҳайати доварони дохилӣ ӯ дар 
ҷойи дуюм қарор гирифт.

- Шумо модар, продюсер ҳа-
стед. Бигӯед, сирри муваффақи-
яти Манижаро дар чӣ мебинед?

- Дар меҳнатдӯстӣ, қалби ӯ. 
Ӯ хеле меҳрубон, пуртаваҷҷуҳ, 
фикраш шоирона аст. Дар ои-
лаи мо фазои хуб ҳукмфармост. 
Мо бо ӯ на танҳо модару дух-
тарем, дӯст, шарикони тиҷо-
ратӣ низ ҳастем. Баъзан баҳсу 
мунозира мекунем, якдигарро 
намефаҳмем, вале ҳамеша ба 
ҳамфикрӣ меоем. Пеш аз ҳа-
ма, ман ба ақидаи ӯ эҳтиром 
мегузорам ва ӯ низ фикри маро 
эҳтиром мекунад.

Мо бунёде бо номи «Сил-
сила» дорем, ки бо маблағҳои 
шахсӣ фаъолияти онро пеш 
мебарем.

- Дар он чанд нафар кор ме-
кунанд?

- Ҳудуди 11 нафар. Бунёд ба 
муҳоҷирон, гурезагон ва зано-
не, ки дар ҳолати вазнин қарор 
доранд, кумак мерасонад. Ин 
хароҷоти хеле калон аст. Барои 
нигоҳ доштани фаъолияти бу-
нёд бисёр чиз сарф мешавад. 

Бунёд расман як сол пеш 
ба кор шуруъ кард, аммо қа-
бл аз он 4-5 сол дар дохили 
кишвар (Русия) кор мекардем, 
ба муҳоҷирон ва гурезаҳо аз 
ҷиҳати молиявӣ кумак мера-
сонидем. Инро одамон, ҳам-
ватанони мо тасдиқ мекунанд. 

(Давомаш дар саҳ.13)

АЗ ЊОФИЗӢ ДАР ЌАСРИ АМИРИ 
БУХОРО ТО САЊНАИ EUROVISION 
Суҳбат бо зане, ки духтарашро аз фарш ба арш бардошт

Наҷиба Усмонова

“Чунин манзараро 
интизор набудам. 
Аммо хилофи пиндо-
рам, Манижаро дар 
ватанаш Тоҷикистон 
бо нидои «урра» ва 
кафкӯбӣ истиқбол 
гирифтанд”,- мегӯяд 
модари овозхони 
номдори тоҷик дар 
Русия Наҷиба Усмо-
нова. 
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БАЊОДУР УСМОНОВ -     ЌАЊРАМОНИ БОКСИ ТОЉИК
Баҳодур Баҳромович 

Усмонов 21-уми декабри со-
ли 1997 дар шаҳри Душанбе 
ба дунё омадааст. Баҳодур 
муштзани ҳаваскор ва касбии 
тоҷик аст, ки дар вазнҳои са-
бук ва якуми нимсабук баро-
мад мекунад. 

Узви дастаи мунтахаби 
миллии бокси Тоҷикистон, 
қаҳрамони Осиё (2019) дар 
Бозиҳои олимпии соли 2020 
ширкат кардааст. Ду маротиба 
медали биринҷии Чемпиона-
ти Осиё (2021, 2022)-ро соҳиб 
шудааст. Ғолиб ва ҷоизадори 
мусобиқаҳои байналхалқӣ ва 
ҷумҳуриявӣ миёни ҳаваскорон 
аст. Дар ҳайати даставӣ дар фи-
нали мусобиқаи нимҳирфаии 
«Лигаи бокс. Ҷоми байниқитъ-
авӣ» (2022) ширкат кардааст.

Ў моҳи апрели соли 2019 дар 
Бангкок (Тайланд) дар вазни 
то 64 кг, ки дар даври чоряк-
финал аз рўи холҳо бар мушт-
зани туркман Тоғрулбек Паз-
зиев пирўз шуд ва баъдан дар 

даври ниманиҳоӣ Санаталӣ 
Толтаеви ботаҷрибаи қазоқро 
шикаст доду дар финал аз рўи 
холҳо бар Обод Ал-Касбеҳӣ аз 
Урдун ғалаба кард, қаҳрамони 
Осиё шуд.

Моҳи сентябри соли 2019 
дар чемпионати ҷаҳон дар 
Екатеринбург дар вазни то 
63 кг ширкат кард. Дар 1/32 
финал аз рўи хол бар укра-
инӣ Олександр Железняк, 
дар 1/16 финал пеш аз муҳлат 
дар даври 3-юм бар Эрдемир 
Тугрули турк пирўз шуд, ам-
мо дар даври 1/8 финал аз 
рўи холҳо аз фаронсавии бо-
таҷриба Софян Умия мағлуб 
шуд.

Моҳи марти соли 2020 дар 
Урдун дар мусобиқаи инти-
хобии олимпӣ аз кишварҳои 
Осиё/Уқёнусия нахуст дар дав-
ри 1/8 финали мусобиқот бар 
муштзани Непал Сунил аз рўи 
холҳо бо қарори доварон ғолиб 
омад, вале дар чорякфинал аз 
рўи холҳо бо қарори якдило-
наи доварон аз варзишгари бо-

таҷрибаи урдунӣ 
Обод Ал-Касбеҳӣ 
мағлуб шуд, ам-
мо дар мусо-
биқаи ило-
вагӣ бар 
А ш к о н 
Р и з о и и 
эронӣ за-
фар ёфт ва 
ба Олим-
п и а д а и 
соли 2020 
р о ҳ х а т 
гирифт.

М о ҳ и 
июли со-
ли 2021 ў дар вазни сабук (то 63 
кг) ширкаткунандаи Бозиҳои 
олимпии Токио гардид, ки дар 
даври 1/16 финали мусобиқот 
аз рўи холҳо бо қарори акса-
рияти доварон Леонел де лос 
Сантосро аз Доминикан ши-
каст дод, аммо дар даври 1/8 
финал аз рўи холҳо бо қарори 
якдилонаи доварон аз муштза-
ни варзидаи ўзбек Элнур Абду-
раимов мағлуб шуд.

Қабл аз Олимпиадаи соли 
2020, моҳи майи соли 2021 

ў дар вазни то 64 кг 
барандаи медали 

биринҷии Чемпи-
онати Осиё дар 
Дубай (АМА) 
шуд. Ў дар дав-
ри чорякниҳоӣ 
бар филип-
пинӣ Ҷон Пол 
Пануаян пеш 
аз муҳлат дар 
даври 3-юм 
пирўз, аммо 

дар нимфинал 
аз муштзани ҳиндӣ Шива Тапу 
бо имтиёзҳо мағлуб шуд.

Дар охири моҳи октябр 
- аввали ноябри соли 2021 
дар Белгрод (Сербистон) дар 
Чемпионати ҷаҳон дар вазни 
то 63,5 кг ширкат кард. Дар 
даври 1/16 финал вай Иля 
Шакирови русро аз рўи холҳо 
мағлуб кард, аммо дар 1/8 
финал аз Вонсуван Сомчаи 
тайландӣ аз рўи холҳо шикаст 
хўрд.

Моҳи ноябри соли 2022 ба-
рандаи медали биринҷии Чем-
пионати Осиё дар Урдун дар 
вазни то 63,5 кг гардид.

24-уми декабри соли 2020 
дар шаҳри Маскав (Русия) 
дар ринги касбӣ дар вазни са-
бук (то 61,2 кг) аввалин бор ба 
майдон баромад ва бо қарори 
аксарияти доварон (58-54, 57-
55, 56-56) Вилдан Минасови 
русро мағлуб кард.

28-уми январи ҳамин сол 
Баҳодур Усмонов дар мусо-
биқаи RCC Boxing Promotions 
бо ширкаткунандаи финали 
Гран-прии WBO Дмитрий Ха-
сиев ба ринг мебарояд. 

Усмонов дар ринги касбӣ 
се набард гузаронида, пирўз 
шудааст. Ҳарифаш ботаҷри-
ба буда, 12 пирўзӣ, 4 мусовӣ 
ва 2 шикаст дорад. Дар мусо-
биқаи RCC Boxing Promotions 
11 набард бо ширкати мушт-
занон аз Тоҷикистон, Русия, 
Фаронса, Танзания, Белорус 
ва Ӯзбекистон баргузор хоҳад 
шуд.

Се узви дастаи мунта-
хаби бокси Тоҷикистон са-
зовори медали биринҷии 
Чемпионати бокси Осиё 
миёни ҷавонони то 22-сола 
шуданд. Инҳо Довуд Маҳка-
мов, Абдумалик Болтаев ва 
Шаҳбоз Ҳаитов ҳастанд.

Чемпионати бокси Осиё 
миёни ҷавонони то 22-сола бо 
иштироки 149 варзишгар (95 
мард, 54 зан) аз 20 кишвари 
қора баргузор шуд. Тоҷики-
стонро 7 варзишгар (6 мард, 
1 зан) дар ин чорабинӣ намо-
яндагӣ карданд.

Нашри дуюми Чемпионати 
бокси Осиё миёни ҷавонони 
то 22-сола 18-уми январ дар 
шаҳри Бангкоки Тайланд шу-
руъ шуд, ки 26-уми январ ба 
анҷом мерасад.

Довуд Маҳкамов дар ваз-
ни -71 кг дар чорякниҳоӣ на-
мояндаи Ироқ Наим Ҳусейн 
Юсуфро мағлуб кард, вале дар 
нимниҳоӣ аз варзишгари Қа-
зоқистон Собирҷон Аккаликов 
шикаст хўрд. Абдумалик Бол-
таев (-75 кг) дар нимниҳоӣ аз 
варзишгари Ӯзбекистон Ало-
хон Абдуллоев шикаст хўрд. Ў 
дар чорякниҳоӣ варзишгари 
мизбон Ломфа Сонгбуранро 
мағлуб кард. Шаҳбоз Ҳаитов 
(-80 кг) дар нимниҳоӣ муқоби-
ли намояндаи Чин Ҳалимулатӣ 
Раҳеманду ба ринг баромад ва 
шикаст хўрд. Шаҳбоз дар чо-
рякниҳоӣ варзишгари Кувейт 
Мусаб Алҳулайлиро мағлуб 
кард.

СЕ МЕДАЛИ БИРИНЉИИ МУШТЗАНЊОИ 
ТОЉИК АЗ ЧЕМПИОНАТИ ОСИЁ

ШИРКАТИ 7 ЉУДОКОРИ ТОЉИК 
ДАР GRAND PRIX PORTUGAL

РЕЗААХБОР

Иттиҳодияи футболи Лаҳи-
стон эълон кард, ки мутахасси-
си португалӣ Фернанду Сан-
туш сармураббии нави дастаи 
мунтахаби фтуболи ин кишвар 
таъйин шудааст. Сантуш аз со-
ли 2014 сарварии тими миллии 
Португалияро бар уҳда дошт ва 
пас аз Ҷоми ҷаҳонии соли 2022 
ин дастаро тарк кард. Сантуш 
бо дастаи мунтахаби Португа-
лия соли 2016 дар ҷоми Аврупо 
ва соли 2017 дар Лигаи мил-
латҳои Аврупо пирўз шудааст.

***
Дар Тоҷикистон созмони 

нави варзишӣ ба қайд гирифта 
шуд, ки ин Федератсияи пара-
планронӣ аст. Рўзҳои наздик 
дар ҷаласаи умумии Федерат-
сия роҳбар ва кормандони ма-
съул таъйин карда мешаванд. 
Парапланронӣ парвоз дар па-
раплан (ҳавопаймои хеле са-
бук, ки дар асоси парашютҳои 
парвозкунанда сохта шудааст) 
аст. Баръакси ҷаҳидан бо па-
рашютҳои идорашаванда па-
раплан парвози воқеӣ дар бол 
бо истифода аз энергияи ҷа-
раёнҳои болоравии ҳаво ме-
бошад.

***
Дастаи мунтахаби зано-

наи футзали Тоҷикистон бо 
роҳбарии мутахассиси эронӣ 
Мустафо Афшорӣ ба шаҳри 
Тошканди Ӯзбекистон рафт, 
то дар дар чемпионати Ассот-
сиатсияи футболи Осиёи Мар-
казӣ (CAFA) ширкат кунад. 
Дар Чемпионати CAFA-2023, 
ки аз 25 то 31-уми январ бар-
гузор мешавад, дастаи зано-
наи Тоҷикистон бо дастаҳои 
мунтахаби Ӯзбекистон (27-уми 
январ), Эрон (28-уми январ) ва 
Қирғизистон (30-юми январ) 
бозӣ мекунад.

Сайри ҷаҳо-
нии ҷудо бо му-
собиқаи Grand 
Prix Portugal, ки 
рўзҳои 27-29-уми 
январ дар шаҳри 
Алмада баргу -
зор мегардад, 
оғоз мешавад. 
Дар мусобиқаи 
мазкур 7 ҷудоко-
ри тоҷик ширкат 
хоҳанд кард.

Инҳо Обид Ҷебов (-66 
кг), Беҳрӯзи Хоҷазода (-73 
кг), Шодмон Ризоев (-81 
кг), Сомон Маҳмадбеков 
(-81 кг), Комроншоҳи Усто-

пириён (-90 кг), Ҷаҳонгир 
Маҷидов (-90 кг) ва Мансур 
Раҳмон (+100 кг) ҳастанд. 
Дастаи мунтахаби ҷудои 
Тоҷикистонро мураббии 
соҳибтахассуси ҷопонӣ Та-

мура Торӣ роҳнамоӣ хоҳад 
кард.

Гуфта мешавад, Темур 
Раҳимов ва Эмомалии Ну-
ралӣ, ду узви дастаи мунта-
хаби ҷудои кишвар, бо далели 

мушкили раводид 
дар ин мусобиқа 
ширкат нахоҳанд 
кард.

Дастаи мунтаха-
би ҷудои Тоҷики-
стон аз 9 то 16-уми 
январ дар шаҳри 
М и т т е р с и л л и 
кишвари Утриш бо 
роҳбарии Муҳам-
мадмурод Абду-
раҳмонов ба мусо-

биқаи мазкур омода шуданд.
Варзишгарон дар чунин 

мусобиқаҳо баҳри касби 
имтиёзҳои роҳхати Бозиҳои 
тобистонаи олимпии По-
рис-2024 талош хоҳанд кард.
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САТР 
ЧАТРЕСТ АЗ 

ШАРМАНДАГӢ?
Автобуси №2 пур-пури 

одам, ки ба қавле «ҷои сӯ-
занзанӣ» нест. Аммо марди 
миёнсоле, ки дар пахлуи 
д у х та р и  з е б о а н д о м и 
20-22-солаи сатрпӯш ме-
нишаст, аз ҷояш бархоста, 
ба Ҷӯра Шикорчии акнун 
пиршуда ҷой дод. 

Шикорчӣ гумон кард, 
ки он духтар ҳоло хеста, ба 
мӯйсафеди дигаре, ки дар 
болои сараш рост меистод, 
ҷой медиҳад. Аммо сатрпӯш 
чунон «саргарми хондани» 
телефон буд, ки гӯё ӯро на-
медид. Ҷӯра як-ду бор сул-
фиду бо диққат ба духтар 
ва телефони ӯ нигоҳ кард. 
Гумон кард, ки духтари са-
трпӯш сураҳои Қуръонро аз 
рӯи телефон аз бар мекунад, 
аммо дар телефон акси чан-
дин зебосанами нимаурёни 
аврупоиро диду беихтиёр «ё 
тавба!» гуфт. Каме ба «гиру 
мони» духтар диққат карду 
сипас тоқат накарда, гуфт:

- Духтарҷон, ҷоятро ба 
бобоят намедиҳӣ?

Духтар сарашро боло на-
карда, ба Ҷӯра гуфт:

- Ман бобо надорам, кай-
ҳо мурдагӣ…

- Бибӣ дорӣ?
- Дорам, аммо бобо не…
Шикорчӣ, ки дар ин байн 

ба ҷои даркории худ расида 
буд, аз ҷояш хеста истода, 
гуфт:

- Ин тавр бошад, дух-
тарҷони ширин, ҳамин мар-
ди дар болои сарат бударо 
ба бобоӣ қабул кун, бибиат 
хурсанд мешавад…

Шумо фаҳмидед, аммо 
гумон аст, ки ин мӯдпарасти 
бо сатр «маскировка»-карда 
фаҳмида бошад. Чӣ гуфтед?

А. АҲМАДЗОДА, 
рӯзноманигор

Хушҳолию фараҳмандии 
ҳар муҳаққиқ пас аз зоеъ кар-
дани чанд соли умри хеш дар 
пажуҳиш, ки дар пайи он ну-
ри чашму нерӯи зеҳнӣ сарф 
мешавад, бо расидан ба чи-
зи дар кофтуковбуда беш аз 
пеш афзун мегардад.

Ҳамин аст, ки банда 14 
соли умри хешро дар пайи 
пажуҳиши кору пайкори бо-
боям - Торобхоҷа ибни Умар-
хоҷа, ки муҳассили мадрасаи 
Шердори Самарқанд буданду 
дар сурудани шеър аз қабили 
пешгомтаринони аҳди хеш 
буданду дар хаттотӣ беназир 
ва дар сипаҳсолорӣ беҳамто, 
сарф кардам. Инчунин мавсуф 
солҳои (1865- 1877) ба ҳайси 
ҳокими Хутан ва қозии Ёр-
канд ва дафтардори давлати 
Ҳафтшаҳри Муҳаммад Яқуб-
бек адои вазифа намуда, дар 
ташкили давлати тоҷикон дар 

мулки Чин нақши калон гу-
зоштаанд.

Эшон дар тӯли умри хеш ба 
кишварҳои Эрон, Туркия, Ру-
сия, Арабистон ва Ҳиндистон 
низ сафарҳо анҷом додаанд.

Рӯзгори чунин мардони фо-
зил воқеан арзандаи пажуҳиш 
аст... 

Бахтовар ТЕМУРЗОДА

ДАФТАРДОРИ ЊАФТШАЊР

Мақолаҳои Абдуллоҳи 
Раҳнаморо дар хусуси баҳси 
марзии байни Тоҷикистону 
Қирғизистон чанд маротиба 
хондам.

Ҳар боре назарам ба ин 
рақам, ки 211 ҳазор километр 
қаламрави мо дар тасарруфи 
Ҷумҳурии Қирғизистон мон-
дааст, меафтад, дилам таҳ ме-
кашад, забонам лол мегардад, 
ҷигарам хун мешавад. Ва ин 
хулосаи нанговар, ки роҳба-
рони сатҳҳои гуногуни дав-
латиамон бо ду дасти адаб ин 
заминҳоямонро дар солҳои гу-
ногун "васиқа" карда, ба ихти-
ёри қирғизҳо гузоштаанд, дуд 
аз диморам мебарорад!

Таваҷҷуҳ кунед, ки дар муд-
дати сад соли охир фақат мо 
- тоҷикон ба қирғизон замин 
додаем. Онҳо ба мо як ваҷаб 
замин надодаанд, агар ба муд-
дате дода бошанд ҳам, бозпас 
гирифтаанд.

Яъне, мо ин қадар нисбат 
ба тақдири марзу буми худ 
бепарво будаем!! Ҳатто ба да-

раҷае, ки заминҳои аз дасти 
чиновникҳои ватанфурӯш ба 
қирғизҳо додаамонро аз пеши 
худ, бе ратификатсияи парла-
мент, аз ҳисоби Тоҷикистон 
бароварда, қисматҳои дар амон 
мондаашонро расман дар ха-
ритаҳои худамон чун анклав 
тасвир намуда, аблаҳии худро 
ба тамоми ҷаҳониён ба намо-
иш гузоштаем!

Эй вой бар мо!!
Ман пешниҳод мекунам, он 

мансабдороне, ки заминҳои 
моро ба қирғизҳо туҳфа кар-
даанд, ном ба ном ошкор кар-
да шаванд, зиндаю мурдаашон 
ба додгоҳ кашида шуда, хои-
ни Ватан эълон гарданд!! То 
ба имрӯзиёну ояндагон дарси 
ибрат шавад.

Ва, албатта, тамоми нерӯи 
маънавию моддии миллат ба 
он равона гардад, ки харитаи 
феълии Тоҷикистон бозбинӣ 
ва заминҳоямон баргардонида 
шаванд.

Ато МИРХОҶА,
адиб, Барандаи Ҷоизаи 

давлатии ба номи Рӯдакӣ 

ХИЁНАТ АЗ МО САР 
ЗАДААСТ, НА АЗ ЊАМСОЯЊО!

Тоҷикони куҳистон аҷаб хи-
слатҳо доранд. Масалан, дар 
як маҳал ё деҳа даҳ нафар 
Карим ном дошта бошанд, 
онҳоро бо тахаллусҳояшон 
фарқ мекунанд: Карими кам-
пот, Карими тап-тап, Карими 
помидор, Карими чеснок, Ка-
рими топал, Карими ғарак, 
Карими човандоз ва ғ. Ин гуна 
тахаллусмонӣ дар бисёр ма-
нотиқи кишвар вомехӯрад, 
аз ҷумла дар ноҳияи Муъми-
нобод.

Дар деҳаи Душанбе се нафар 
Шер зиндагӣ мекарданд. Яке-
ро бо номи ғук, дигареро моряк 
ва сеюмиро воҳима мегуфтанд. 
Акаи Шер дар флоти баҳрӣ хиз-
мат мекарду малоҳи киштии 
ҳарбӣ буд. Пас аз аскарӣ, рӯзе 
се-чор бор лаби ҳавзи Муъми-
нобод оббозикунӣ мерафт. Вақ-
те мепурсиданд куҷо меравӣ, 
ҷавоб медод, ки «море». Ҳамин 
тавр, дар деҳаи дигар аз се Одина 
якеро Одинаи город, дуюмиро 
Одинаи асал ва сеюмиро Оди-
наи гунҷишк ном мебурданд. 
Город (шаҳр) барои он ки вақ-
те аз деҳааш хумори тамошои 
маркази ноҳияаш мегирифт, ба 
пурсиши «куҷо равонаӣ», ҷавоб 
медод: «Город».  

Одинаи сонӣ бошад, рӯзи 
тобистон дар гармии ҳаво, ки 
дар ҳавлиаш касе набуд, болои 
суфаи таги тут дароз мекашад. 
Яке назараш ба гунҷишке меаф-
тад, ки парвозкунон ба нонхона 
медарояд. Инро дида аз ҷояш 
мехезаду рафта дари нонхона-
ро пӯшида, як бало карда он 
парандаро медорад. Баъд онро 
дар қуттии карасин ғӯтонида тар 
мекунаду гӯгирдро гирфта оташ 
зада ба гунҷишк мерасонаду ба 
берун сар медиҳад. Он бо алан-
гаи алов фиррӣ карда, худро ба 
ғарами дарзаҳои коҳи лаби боми 
оғил мезанад. Коҳ, оғилхона, хо-

наҳо то нонхона ҳама ба коми 
оташ рафтанд. Ҳамин хел Одина 
ба Одинаи гунҷишк табдил ёфт.

Дар деҳаи Ғофилободи 
Муъминобод марде мезист бо 
номи кали Ҷӯрахон, ки бисёр 
хушдори занҳо буд. Ҳамин кал 
бо як кори носавобаш лақаби 
«золотой»-ро гирифт. Дар деҳаи 
поёнтар зани зебои шавҳардоре 
бо номи Моҳтоб мезист. Дар асл 
ӯ моҳтоби ҳақиқӣ буд: чеҳраи 
сафед, қади баланд, чашмони 
шаҳлои хуморин... Ҳамин Ҷӯра-
хони хурдакаки назрногир дар 
пайи шикори Моҳтоб шуд. Дар 
ҳамон солҳои 60-70-ум конфети 
«Золотой ключ» байни мардум 
машҳуру серталаб буд. Барои он 
ки бисёр ширину хушмазза буд. 
Ҷӯрахони ошиқ бо ана ҳамин 
конфет дили маҳҷабини танозро 
ёфту ба висолаш расид. Ошиқии 
Ҷӯрахон овоза гашт ва ба ҷои ка-
лимаи кал «золотой» зам шуд. 
Дар ҳамсоягии Ҷӯрахони зо-
лотой марди дигаре мезист, ки 
мардум ӯро Шарифи ҷантоқ (як 
навъи растанӣ) мегуфтанд. Шо-
яд аз он ки дар ҳавлии калонаш 
фақат ҷантоқ мерӯиду халос.

Як шахси дигар дар деҳаи 
Тоқабуна мезист, ки доимо 
харсавор мегашт. Ҳатто аз баҳри 
тамошои тӯйи ҳамсоя ва ё ягон 
худоии ҳамқишлоқиён харакӣ 
мерафт. Аз ин ҷо номаш Ша-
рифи харакӣ буд. Дар деҳаи 
Деҳлоло бошад, марди деҳқони 
дигарро Одинаи сехара гуфта ҷеғ 
мезаданд... 

Аз 147 деҳаи Муъминобод 
аз ҷиҳати тахаллусгузорӣ деҳаи 
Тутқавул дар ҷои аввал, Шаҳри-
нав ҷои сонӣ, баъд Душанбею 
Ғофилобод, Алака, Ғеш, На-
вбаҳор, Файзободу Дашти ар-ар 
меистанд. Дар ноҳияҳои шумо 
ҳам оё ин анъана мавҷуд аст?

Нурулло ҲАСАНОВ,
ноҳияи Муъминобод

ЧӢ ТАВР ОДИНА ГУНЉИШК 
ШУДУ ЉӮРАХОН ЗОЛОТОЙ?

Сол то сол 
н а р х и  о р д 
боло мера-
ваду поён не. 
Аз 250-270 то 350 
сомонӣ мерасад, зеро 
тахминан 80%-и он аз хо-
риҷ ворид мешавад, асосан 
аз Қазоқистон.

Ба фикрам яке аз чораҳои паст 
кардани нархи орд бештар ворид 
кардани гандум ва коркарди он 
дар корхонаҳои дохили кишвар 
аст. Хуб мешуд, агар дар маркази 
баъзе навоҳӣ корхонаҳои хурди 
орд бунёд гарданд. Инчунин дар 
деҳаҳо осиёбҳои бобоии обиро 
аз нав гардон кардан лозим. Ҳо-
ло дар бозорҳои шаҳру навоҳӣ 
як нон аз 2 сомониву 50 дирам 
то 5 сомонӣ фурӯхта мешавад. 
Барои мисол, оилаи серфарзанд 
агар даҳ дона нон гирад, 25-50 
сомониро сарф мекунад.

Замони шӯравӣ як нон аз 8 
тин то 10 тин нархгузорӣ ме-
шуд ва нонвойхонаҳо давлатӣ 
буданд. Вазни нон аз  300 грамм 
то 350 грамм буд. Азбаски нон 

ғизои ҳамарӯзаи муқаддас аст, 
вазнашро кам карда, нархашро 
боло бурдан хиёнат ва гуноҳи 
нобахшиданист ва убол ҳам ме-
бошад. Дар кишварҳои исломии 
шарқ ба ин масъала ниҳоят ҷид-
дӣ рафтор мекунанд. Гирем дар 
Эрон хамирро не, нони пухтаро 
бармекашанд ва нархи он аз ҳа-
маи маводҳои ғизоӣ арзон аст.

Бояд зикр кард, ки аз рӯи гуф-
таи баъзе нафақагирон, нафақаи 
ночизи онҳо ҳатто ба як халта 
орд ҳам намерасидааст. Аз ин рӯ, 
чораҳое бояд андешид, ки нону 
орд то андозае арзон шаванд.

Э. КАМОЛЗОДА,
нафақагир

ОРД КАЙ АРЗОН МЕШАВАД?

ХАБАРЊОИ 
ТОЉИКИСТОН 
ВА ЉАЊОН
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Шуморо лозим 
меояд бо нафарони 
зиёде забон ёфта, 
гузашт карда та-
вонед. Атрофиён аз 
таги нохун чирк 
кофта, ҳар камбу-

диву ғалати шуморо ба инобат 
мегиранду муноқиша меороянд. 
Агар табъатон хуш бошад, муваф-
фақият кафолат дода мешавад.

Дар ин ҳафта 
хеле серкор ме-
шаведу ба сафар 
мебароед .  Пули 
зиёд сарф карда, 
руҳафтода наша-
вед, беҳтараш аз 

пайи боз ҷамъ кардани маблағ 
шавед. Муносибат бо наздикон 
бад шуда, кор ба муноқиша ме-
расад. Дурӯғ ва туҳмат ба қал-
батон зарбаи сахт мезанад. 

Аввали ҳафта 
ба назаратон чунин 
менамояд, ки касе ба 
қадри заҳматҳоя-
тон намерасад, вале 
табъи хираатон ба 
зудӣ рафъ мегардад. 

Фаъолнокӣ нишон дода, бурд меку-
нед. Аз имкониятҳои хубе, ки пеш 
меоянд, ҳатман истифода баред. 

Бояд ғалатҳои 
қаблан содирнаму-
даи худро таҳлил 
намоед. Эҳтимоли 
дахолат намудани 
душманон дар назар 
аст. Кори оғозна-

мудаатонро то охир расонед ва 
вазъият рӯ ба беҳбудӣ меорад. Аз 
изҳори муҳаббат намудан шарм 
надоред.Ба ҳар коре, ки 

вақту қувваи худро 
равона месозед, му-
ваффақ мегардед. 
Эътимод ба худ ва 
обрӯву нуфузатон 
меафзояд. Дар су-

рати рух додани нофаҳмӣ ё сар 
задани монеаҳо бе ягон душворӣ 
мушкилиҳоро рафъ карда мета-
вонед.

Аз аввали ҳафта 
ҳодисаву рӯйдодҳои 
гуворо табъатонро 
болида месозанд. 
Яке аз ҳодисаҳои 
х у р с а н д и б а х ш и 
ҳафта зиёд шудани 

маошатон аст. Дар ҷодаи муҳаб-
бат нофаҳмиву муноқиша имкон 
дорад.

Дар ин ҳафта 
сирри дилро ба 
касе бовар накунед 
ва ҳар гапе, ки ме-
шунавед, то кадом 
андоза ҳақиқат 

доштанашро муайян созед. Нафа-
рони иғвогару бадҷаҳл ба мақсад 
намерасанд. 

Нимаи аввали ҳафта ба сафа-
ри роҳи дур набароед. Агар мошин 
меронда бошед, дар роҳ бодиққат 
бошед.

Ба ҳама гуна ҳо-
дисаҳои ногаҳонӣ 
омода бошед. Рафту 
ба эҳсосот дода 
шавед, дучори ноко-
миҳои зиёде мегар-
дед. Хушбахтона, 

ҳолати шумо зуд мегузарад ва 
минбаъд кӯшиш намоед ба хурӯҷи 
эҳсосот роҳ надиҳед. Дар муноси-
батҳои ошиқона душвориҳои му-
ваққатӣ имконпазиранд.

Ҳафтаи ором 
аст. Барои беҳтар 
сохтани вазъи мо-
лиявӣ ва ба даст 
овардани маблағи 
хуб бояд вазъи-
ятро ҳамаҷониба 

омӯзед. Танҳо дар ҳамин ҳолат ба 
қарори дуруст омада метавонед. 
Ба таъхир афтодани корҳоятон 
шуморо аз марому мақсадҳои 
асосиятон дур сохта, каме дар 
ҳоли ногувор мемонед. 

Оромии ботинии 
шумо танҳо фире-
би назар аст. Дар 
ин давра ба вулқоне 
монанд ҳастед, ки 
ҳар лаҳза омодаи 
таркиш аст. Ба 

маслиҳати нафароне, ки ваъдаи 
зиёд медиҳанд, бовар накунед. На-
фарони оиладор камбудиҳоеро, 
ки сабабгори сардшавии муноси-
батҳояшон гаштаанд, эҳсос ме-
намоянд. 

А г а р  т а м о -
ми монеаҳои дар 
роҳатон пайдо -
шударо паси сар 
карда тавонед, ба 
натиҷаҳои назар-

рас ноил мегардед. Мушкилиҳои 
сарзадаро бояд мустақилона 
рафъ намоед, мунтазири кумаки 
дӯстону наздикон нашавед. 

Ба эҳсосот до-
да нашавед, ва-
гарна дар ҷои кор 
эҳтимоли сар 
задани муноқи-
шаву нофаҳмӣ 

имкон дорад. Мушкилиҳои зиёде, 
ки дар оилаатон сар мезананд, бо-
яд зуд аз пайи рафъ сохтанашон 
шавед. Ба шарте муваффақ ме-
гардед, ки беҷуръатӣ ва лавандӣ 
накунед.

Ҳамал
21.03 - 20.04

Мизон
25.09 - 22.10

Ақраб
23.10 - 22.11

Қавс
25.11 - 21.12

Ҷаддӣ
22.12 - 20.11

Далв
21.01 - 19.02

Ҳут
20.02 - 20.03

Савр
21.04 - 21.05

Ҷавзо
22.05 - 21.06

Саратон
22.06 - 23.07

Асад
23.07 - 22.08

Сумбула
23.08 - 22.09

Ангезандаҳои асосии бемориҳои 
шамолкашии мавсимӣ вирусҳо буда, 
сабабгори маҳкам шудани роҳҳои 
нафас ва пайдо шудани сулфа ме-
гарданд. Аз ин рӯ, зукоми мавсимӣ 
сабаби маъмултарини сулфаи ша-
дид буда, беш аз се ҳафта давом 
намекунад.

Сулфа аксуламал ё нишонаи му-
бориза бурдани ҷисми солим бо бе-
морӣ аст. Аз ин рӯ, табобати сулфа 
кори ҳатмист. Фаромӯш набояд кард, 
ки дар баъзе ҳолатҳо сулфа нишонаи 
бемориҳои ҷиддӣ ба шумор меравад. 
Дар сурати фориғболӣ намудан сул-
фаи сироятӣ метавонад боиси бемор 
шудани тамоми роҳҳои нафас гардад. 
Сулфаи шадид (хусусан шабона) баъ-
зан боиси бад шудани ҳолати инсон 
мегардад. Ниҳоят, сулфаи шадид ме-
тавонад ба мушкилоти гуногун, аз 
ҷумла заифӣ, гум шудани иштиҳо, 
қайкунӣ, дарди сар, дарди шикам, пе-
шобро дошта натавонистан ва шика-

стани қабурғаҳо, 
к а ф и д а н и  м у -
шакҳо, беҳуш-
шавӣ, халалдор 
гаштани кори 
д и л  о в а р д а 
расонад.

Б а р о и 
п е ш г и р ӣ 
н а м у д а -
ни сулфа 
ҷисми ху-
дро обутоб дода, 
аз ҷойҳои серодам 
дурӣ ҷуста, бо на-
макоб даҳонро чайқонидан лозим аст. 
Ҳамзамон пӯшидани ниқоб ва шуста-
ни дастонро фаромӯш накунед. Аз рӯи 
нишондоди табиб дорувориҳои зидди-
вирусиро истеъмол намуда, ҷараёни 
табобатро тезонидан мумкин аст. Бо 
мақсади пешгирӣ аз сулфа ҳамарӯза 
ҳавои утоқҳои худро тоза карда, бо лат-
таи тар ҷиҳози хонаро пок ва рӯбучин 
намоед. 

Дар таркиби шалғам 
қанд, намакҳои ми-
нералӣ, В 1, В 2, В 
6, РР, каротин ба-
рин витаминҳо, кис-
лотаи пантотен, са-
феда, обҳои карбон  
мавҷуд аст. Инчунин, 
дар таркиби он калий, 
калсий, оҳан, фосфор, 
натрий барин моддаҳо 
мавҷуданд.

Шалғами бо об ҷӯшони-
дашуда барои шамолхӯрӣ воситаи 

хубе мебошад. Онро бо гӯшт 
пухта хӯранд, гулӯро мулоим 

мекунад.
Истеъмоли шалғами 

пухта ва хом ба чашм фо-
ида роҳи нафасро беҳ ме-

кунад, ба безобитакар-
даниҳои дил малҳами 
хуб мешавад. Шарба-
ти бо асал омехташу-
даи шалғам ба сулфа 

даво аст. Ҳангоми 
баландравии ҳарорати 

бадан, ба дард даромадани 
гулӯ фоида мекунад. 

Ба касалии оденома-простатит ги-
рифтор шудам ва муддати 4 моҳ дар 
шуъбаи урологияи Маҷмааи танду-
рустии «Истиқлол» табобат гириф-
там. Бояд бигӯям, ки табибони ҳозиқи 
ин даргоҳ бо касбият ва муоширати 
хеш ворисони арзандаи Синои бузург 
ҳастанд. 

Ростӣ, моҳи аввали касалмандӣ уме-
ди зистанамро надоштам, чунки 15 сол 
муқаддам бародари калониам аз ҳамин 
офати хатарнок ҷон ба ҷаббор супурда 
буд. Вале дар давоми табобат ва аз сар 
гузаронидани ду ҷарроҳӣ сиҳат ёфтам 
ва ин албатта бо кумаки табибони ҳо-
зиқ аст. 

Дар давоми табобат дар палатаҳо 
шоҳиди чандин амалиёти ҷарроҳии 
ҳамсоягон гардида, дар муошират бо 

онҳо медидам ва мешунидам, ки таби-
бон чӣ қадар маслиҳатҳои муфид медо-
данд, бо меҳру муҳаббати инсонгароӣ 
руҳи моро болида мегардониданд, бо 
чусту чолокӣ ва серҳаракатӣ ва касби-
яти баланд моро табобат мекарданд.   

Муддати табобат директори Маҷма-
аи тандурустии «Истиқлол» муҳтарам 
Рустамзод Хуршед, мудири шуъбаи 
урология Салоҳиддин Рабиев, устодо-
ни соҳа Муродалӣ Юлдошев (номзади 
илмҳои тиб) ва Ҳикматулло Билолов, 
табибони ҳозиқ Сиёвуши Сайдамир, 
Донаёр Бегмирзоев, хоҳарони шафқат, 
назофаткорон (санитаркаҳо) бо касби-
ят, муҳаббат ва суханҳои меҳрафзу-
нашон дар табобати банда саҳм гузо-
штанд. Аз эшон як умр миннатдорам.

Ҳамчунин, аз пайвандонам Шариф-
бег Давлатов, Бегиҷони Аброншоҳ, Аз-
муддин Ризоев барои ёрии моддӣ ва 
аз ҳамкорону устодон ва шогирдон аз 
Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва 
Пажуҳишгоҳи рушди маориф ба но-
ми Абдураҳмони Ҷомӣ бо раҳнамоии 
академик И. Х. Каримова, профессор 
Саломиён, профессор Л. М. Иматзода, 
академик Х. Раҳимзода барои кумаки 
моддию маънавӣ сипосгузорам. 

Иззатулло ДАВЛАТШОЕВ, 
корманди Пажуҳишгоҳи рушди 

маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии 
Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, 

номзади илмҳои педагогӣ 

ШАЛЃАМ - ДАВОИ ЗУКОМ 

ТАБИБОНИ ЊОЗИЌУ ХАЙРАНДЕШ 

РОЊИ НАЉОТ АЗ СУЛФА
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Мавлуднома
• 26 ЯНВАР • 

Маҳмадназар Исломов (1918-1959), 100-солагии 
зодрӯзи актёри театр.

Наримон Бақозода (1935), зодрӯзи шоир. 
 

• 27 ЯНВАР •
Саид Марофиев (1938-2016), 85-солагии зодрӯзи 

муаррих, профессор, Корманди шоистаи Тоҷикистон.
Савринисо Сабзалиева (1948), 75-солагии 

зодрӯзи актрисаи театру кино, Ҳунарпешаи халқии 
Тоҷикистон.

Қӯзигул Халилова (1928), 95-солагии зодрӯзи 
говҷӯш, Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистӣ.

• 28 ЯНВАР • 
Ҳафиза Алиҷонова (1958), 65-солагии зодрӯзи 

доктори илми тиб, профессор.
Борис Белкин (1928), 95-солагии зодрӯзи доктори 

илми байторӣ.
Леонид Наумов (1928), 95-солагии зодрӯзи 

доктори илми тиб.
Шавкат Охунов (1938-2006), 85-солагии зодрӯзи 

муаррих, профессор.
Ҳомид Саидов (1953), 70-солагии зодрӯзи 

доктори илми сиёсӣ, профессор.
Лариса Яворская (1938), 85-солагии зодрӯзи 

муаррих.
 

• 29 ЯНВАР •
Зубайдулло Абдураҳимов (1958), 65-солагии 

зодрӯзи доктори илми тиб, профессор.
Аслиддин Осимов (1933-2019), 90-солагии 

зодрӯзи олими соҳаи тиб, профессор.
Солиҷон Раҷабов (1918-1979), 105-солагии 

зодрӯзи файласуф.
Рустам Эркабоев (1913-1963), 110-солагии 

зодрӯзи коргардони театр, Ҳунарпешаи халқии 
Тоҷикистон.

• 30 ЯНВАР •
Одинамуҳаммад Назарзода (1933-2008), 

90-солагии зодрӯзи шоир.
Ҳикматулло Насриддинов (1938), 85-солагии 

зодрӯзи арбоби ҳизбию давлатӣ.
София Тӯйбоева (1913-1996), 110-солагии 

зодрӯзи актрисаи театру кино, Ҳунарпешаи халқии 
Тоҷикистон.

Нормат Юнусов (1943), 80-солагии зодрӯзи 
арбоби давлатӣ.

• 31 ЯНВАР •
Ёқуб Бободӯстов (1928-1998), 95-солагии 

зодрӯзи мутриб, Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон. 
Бобоҷон Зокиров (1893-1966), 130-солагии 

зодрӯзи пахтакор, Қаҳрамони Меҳнати Сотсиалистӣ.
Николай Мамин (1923-2003), 100-солагии 

зодрӯзи олими соҳаи кишоварзӣ.

• 1 ФЕВРАЛ • 
Турғун Дадабоев (1943), 80-солагии зодрӯзи 

журналист.
Яков Котс (1898-1979), 125-солагии зодрӯзи 

доктори илми тиб, профессор, Ходими шоистаи илми 
Тоҷикистон. 

Валӣ Маъмуров (1958), 65-солагии зодрӯзи 
доктори илми тиб, профессор.

Мадиброҳим Норматов (1938-2018), 85-солагии 
зодрӯзи забоншинос.

Давлаталӣ Раҳмоналиев (1953-1994), 70-солагии 
зодрӯзи журналист.

  Таҳияи З. ГУЛМУРОД, Н. БАҲРУЛЛО,
кормандони Китобхонаи 

миллии Тоҷикистон

Шахсиятњои таърихї, олимони варзида,  
ходимони давлативу љамъиятї мавлуд доранд?  

ПЕШОПЕШ МОРО ОГОЊ КУНЕД!

Тел: 221-00-84

Аз идора

 (Аввалаш дар саҳ.9)

Дар замони пандемия пули иҷо-
раи манзили истиқоматии зиёд ода-
мон ва маблағи ғизояшонро додем. 
Барои ба Душанбе расонидани бар-
хе кумак кардем. Ин ҳама корро аз 
ҳисоби худ анҷом додем. Дар воқеъ, 
он чизе, ки мо ба даст меорем, барои 
рушд истифода мебарем, барои хай-
рия сарф мекунем.

- Буд ҳолате, ки миёни шумо ва 
Манижа ихтилофе, шояд дар заминаи 
эҷодӣ, ба миён омада бошад?

- Чӣ хел фаҳмонам? Ман ба ан-
дешаҳои ӯ гӯш мекунам. Ҷавонон 
дар бораи чӣ гуна рушд кардани 
соҳа назари худро доранд, масалан, 
оид ба шабакаҳои иҷтимоӣ. Онҳо 
мефаҳманд, ки дар куҷо ва чӣ бояд 
навишт. Ва ман танҳо гуфта мета-
вонам, ки ин ба ман маъқул шуд 
ё не. Дар ҳамин маврид миёни мо 
ихтилофи назар ба миён меояд. Вале 
агар чизе ба ман маъқул набошад, 
ҳамеша ошкоро барояш мегӯям: "Ин 
бад аст, мо ин корро намекунем". 
Ӯ ба исбот кардан оғоз менамояд, 
ки ин бояд ин тавр бошад... Аммо 
ман PR-директор, як командаи ка-
лон дорам. Ман бо ҳама мунозира 
оғоз мекунам ва якҷоя ба як хулосаи 
умумӣ меоем.

- Аз мақола ва гузоришҳоятон бар-
меояд, ки “навозиш” карданҳои Ма-
нижа  бо истифода аз луғати гастар-
байтер ба иззати нафсатон мерасид. 
Чӣ гуна тавонистед аз ин варта берун 
оед ва Манижа шуҳратёр шуд?

- Аламовар буд, вақте “ Ман 
тоҷик” мегуфтӣ, дарҳол ба ту нига-
риста, мегуфтанд: «- Аа, гастарбай-
тери бесавод». Чунин рафтор ҳаме-
ша маро ба хашм меовард. Фикр 
мекардам: «Чаро ин тавр аст!? 
Тоҷикон таърихи бой доранд, мил-
лати бузурги таҳсилдидаанд. Хуб, 
чунин иттифоқ афтод, бозсозӣ, 
мардум дар шароити сахти иқти-
содӣ қарор гирифтанд, муҳоҷир 
шуданд. Гуноҳи онҳо дар чист”. 
Аммо  «гастарбайтер»-ро ба одами 
бесавод нисбат медоданд. Пайва-
ста  маҷбур будам собит созам, ки 
ҳар касе метавонад гастарбайтер 

бошад. Ҳоло ба иртиботи ҳоди-
саҳои ахири Русия мафҳуми нақ-
ли макон (релекант)-ро истифода 
мебаранд.  Ман ба дӯстонам, ки 
Русияро тарк кардаанд, механдаму 
мегӯям: “Шумо куҷо релекант ҳа-
стед? Шумо гастарбайтеред». Пеш, 
мегӯям, муҳоҷир будед, ҳоло реле-
кантед. Дар ҷавоб механданду ме-
гӯянд: «Ин луғати нав аст». Аммо 
маъно якест. Муҳоҷир, эмигрант, 
гастарбайтер - шахсоне мебошанд, 
ки шароит маҷбур сохтааст, барои 
таъмини зиндагӣ ҷои зисташонро 
иваз кунанд, кор ҷӯянд.

- Наҷиба, ҳоло Манижа чеҳра-
ест, ки на танҳо дар Русия, балки 
дар хориҷи он эътироф шудааст. Дар 
бархӯрди тамошобини рус нисбати ӯ 
дигаргунӣ дида мешавад? 

- Аслан ӯ барои бисёриҳо, мах-
сусан барои русҳо қаҳрамони мил-
лӣ шуд. 120 000 шарҳ зери видео ва 
19 миллион тамошо шаҳодати ин 
гуфтаанд. Буданд онҳое, ки даҳон 
пури кафк, мегуфтанд: “Чӣ гуна 
зани тоҷик Русияро муаррифӣ кар-
да метавонад?!”. Ман аз ин ҳайрати 
онҳо дар ҳайратам. Алсу чӣ? Ӯ ҳам 
рус нест. Киркоров ва боз бисёре аз 
ҳунармандони ғайрирус Русияро 
дар Eurovision муаррифӣ карданд. 
Пас, чаро зани тоҷик, ки шаҳрван-
ди Русия аст, ҳақ надоштааст ин 
корро кунад? Ана ҳаминҷо нажод-
парастӣ ба миён омад. Бубинед, ки 
дар шарҳҳо чӣ навишта шуд: «Рав, 
дар дўкони худ кор кун! Полшӯяк 
бигиру фаршро шӯй! Забони руси-
ро ёд гир! Ту куҷову русҳо куҷо!». 
Ин миллатчигии хашин буд. Вале 
ин ба ҳамаи мардуми рус хос нест. 
Офарин ба Манижа, ки худдорӣ 
кард ва ман ӯро дастгирӣ кардам.

- Русия кишвари сермиллат аст. 
Зиёда аз 100 миллату халқиятҳо дар 
ин кишвар зиндагӣ мекунанд.

- Зиёда аз 180. Аммо, ҳодисаи аз 
ҳама аҷоиб дар Норилск рӯй дод. 
Сокинони маҳаллӣ бо чунин суха-
нон ҷониби мо давиданд: “Мо ба 
шумо овоз додем, мо шуморо дӯст 
медорем, шумо аз Русия, шумо на-
мояндаи мо ҳастед”. Хеле гуворо 
буд, вақте пиразане омадаву Ма-

нижаро ба оғӯш гирифт ва гуфт: 
«Офарин ба ту! Аз чизе натарс!». 
Он вақт ман фаҳмидам, ки Русия 
воқеан сермиллат аст.

- Манижа дар Русия зиёд консерт 
медиҳад?

- Не. Ин ба иртиботи ҳодисаҳои 
сиёсии ахир аст, ки дар ин бора 
гап задан намехоҳам. Аммо зиёд ба 
гастрол меравад. Мо дар Армани-
стон баромади хуб кардем. Шумо 
тасаввур карда наметавонед, ки 
Манижаро дар он ҷо чӣ тавр қабул 
карданд! Дар Гурҷистон консерт до-
дем. Онҷо ба мо бо нидои "мудлоба" 
хитоб мекарданд. Ҳайрон шудам, ки 
"мудлоба" чист?  Маълум шуд, ки 
“ташаккур” будааст. Ҳунармандони 
машҳури Гурҷистон паси саҳна ома-
даву мегуфтанд: “Раҳмат барои дух-
тарат, раҳмат барои чунин мусиқӣ”.

Дар Ӯзбекистон низ чун дар Ал-
маато таронаҳои Манижаро ҳанӯз 
пеш аз ба саҳна баромаданаш ме-
сароиданд ва баъдан намехостанд 
ӯро раҳо кунанд. Ин аҷиб аст! Буби-
нед, дар зиндагӣ чизе худ аз худ рӯй 
намедиҳад. Ин вазъият, яъне манъ 
кардани консертҳо имкон дод, ки 
мо чашмони худро васеътар кушо-
ем. Ҳаракат мекунӣ ва дар атрофат 
одамонеро мебинӣ, ки мисли худат 
фикр мекунанд, мисли худат зинда-
гӣ мекунанд.

Дар Маскав ин ба назар намера-
сад. Вақте ки ба ноҳияҳо меравӣ, 
мефаҳмӣ, ки зиндагӣ дигар аст. 
Хеле гуворо буд. Вақте одамон дар 
Алмаато ба толор даромада намета-
вонистанд, дар кӯча истода, суруди 
Манижаро мехонданд. Ӯ ҳанӯз ба 
саҳна набаромада буд, вале тамо-
шобинон аллакай таронаҳояшро 
месароиданд.

- Ҳоло нияти сафар ба кадом 
кишварҳоро доред?

- Мо як гастрол доштем, ки кон-
серти ниҳоии он дар Душанбе бар-
гузор шуд. Фасли баҳор бошад, дар 
Алмаато, Исроил, Олмон (4 кон-
серт), Кипр, Дубай ва баъдан ҳуду-
ди 16 консерт дар Амрикову Канада 
дорем. Сафари бузурге дар пеш аст.

Шариф ҲАМДАМПУР

АЗ ЊОФИЗӢ ДАР ЌАСРИ АМИРИ 
БУХОРО ТО САЊНАИ EUROVISION

Дар Тоҷикистон бори нахуст 
истеҳсоли телефони мобилӣ 
ба роҳ монда шуд. Телефо-
ни дусимкортаи Vira аллакай 
як моҳ аст бо тамғаи "Made in 
Tajikistan" истеҳсол ва фурӯхта 
мешавад. 

Тамға (бренд)-и телефон ба 
ҶДММ “Ориён элекрони” таал-
луқ дорад. Истеҳсолкунандагон 
мегӯянд, “виро” (Vira) калимаи 
форсӣ буда, маънояш зирак, ёд-
гирандаи ҳушёр, омӯзандаи хуш-
зеҳн аст. 

Модели аввали телефони "Vira 
Model V1"-и Тоҷикистон дар Ду-
шанбе сохта мешавад. Қисмҳои 

эҳтиётӣ ва дигар ла-
возимоти он аз 
Тайланд, Корея, 
Чин, Тайван ва 
дигар кишварҳо 
ворид мешаванд. 

Д и р е к т о р и 
ширкати “Ори-
ён  электрони” 
Даниел Ҳусейнӣ 
мегӯяд, ки нақ-
ша доранд то соли 
2024 ё пештар аз он 
телефон бо экрани 
сенсориро истеҳсол 
намоянд. 

Vira дар заминаи 
низоми амалиётии 

Java бо хотираи насбшудаи 100 
мегабайт истеҳсол мешавад. 
Ба он метавон 32 гигабайит 
флеш-хотираи иловагӣ насб 
намуд. Ҳамчунин, телефон 
дорои камераи 1,3 мегапик-
сел аст. Бо телефон метавон 
бидуни пайвасти лавозимот 
ва интернет радио гӯш кард. 
Илова бар ин, Vira дорои 
қувваи 1200 mAh аст, ки ме-
тавонад 4-5 рӯз бе пуркунии 
иловагӣ (заряд) кор кунад. 
Низоми амалиётии теле-
фон бо 4 забон - англисӣ, 
форсӣ, туркӣ ва русӣ сохта 
шудааст. 

VIRA - АВВАЛИН ТЕЛЕФОНИ 
МОБИЛИИ ТОЉИКӢ  
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 ► Аттестати хатми синфи 
ҳаштуми №293333, ки онро 
муассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии №73-и ноҳияи Сино 
соли 1988 ба Исломова 
Раҷабмо Ҳомидовна додааст, 
бинобар гум шудан беэътибор 
дониста шавад.

 ► Патенти соҳибкори 
инфиродӣ ба номи Давлатов 
Манучеҳр, РЯМ: 0331416095, 
РМА: 055775664, ки онро 
Нозироти андози ноҳияи 
Фирдавсӣ додааст, бинобар гум 
шудан беэътибор дониста 
шавад.

 ► Шиносномаи техникӣ бо 
суроғаи ноҳияи Рӯдакӣ, 
ҷамоати Чоргултеппа, уч. 
Заркамар, ки соли 2001 ба 
номи Мамадалиев Тошмурод 
дода шудааст, бинобар гум 
шудан беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Шиносномаи техникӣ бо 
суроғаи шаҳри Душанбе, 
ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Айни 
307/15 ба номи Муродов 
Нажмуддин бинобар гум шудан 
беэътибор дониста шавад.

 ► Шиносномаи техникӣ ба 
номи Заправочная стансияи 
ноҳияи Рӯдакӣ, уч. Ҷӯйбодом, 
бинобар гум шудан беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Дипломи ҶТ №0170494, ки 
онро МДТ “Литсейи касбии 
техникии нақлиёти 
автомобилии шаҳри Душанбе” 
соли 2022 ба Наимов Бобишо 
Амиршоевич додааст, бинобар 
гум шудан беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Дипломи ҶТ №0170499, ки 
онро МДТ “Литсейи касбии 
техникии нақлиёти 
автомобилии шаҳри Душанбе” 
соли 2022 ба Ҷаборов 
Зикриоллоҳ Маҳмадулоевич 
додааст, бинобар гум шудан 
беэътибор дониста шавад. 

 ► Дипломи ҶТ №0170532, ки 
онро МДТ “Литсейи касбии 
техникии нақлиёти 
автомобилии шаҳри Душанбе” 
соли 2022 ба Абдураҳимзода 
Шуҳрат Абдуманон додааст, 
бинобар гум шудан беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Дипломи ҶТ №0170459, ки 
онро МДТ “Литсейи касбии 
техникии нақлиёти 
автомобилии шаҳри Душанбе” 
соли 2022 ба Субҳони 
Саидмурод додааст, бинобар 
гум шудан беэътибор дониста 
шавад.

 ► Аттестати хатми синфи 
нуҳуми Т-АТА №1438531, ки 
онро муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №40-и ноҳияи 
Фирдавсӣ 17.06 соли 2022 ба 
Насридинов Ҳасан Маҳмадович 
додааст, бинобар гум шудан 
беэътибор дониста шавад.

 ► Аттестати хатми синфи 
ёздаҳуми Т-АТУ №0959613, ки 
онро муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №40-и ноҳияи 
Фирдавсӣ 19.06 соли 2021 ба 
Неъматов Муҳаммадалӣ 
Саёдович додааст, беэътибор 
дониста шавад.

 ► Аттестати хатми синфи 
ёздаҳуми Т-АТУ №0959562, ки 
онро муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №40-и ноҳияи 
Фирдавсӣ 19.06 соли 2021 ба 
Мухторов Додарҷон Ҳокимович 
додааст, бинобар гум шудан 
беэътибор дониста шавад.

 ► Аттестати хатми синфи 
нуҳуми А №621899, ки онро 
муассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии №40-и ноҳияи 
Фирдавсӣ 23.05 соли 1992 ба 
Шайманова Мадинабону 
Саидмуродовна додааст, 
бинобар гум шудан беэътибор 
дониста шавад.

 ► Аттестати хатми синфи 
ёздаҳуми Т-АТУ №0959601, ки 
онро муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №40-и ноҳияи 
Фирдавсӣ 19.06 соли 2021 ба 
Маҷидзода Саломиддин 
Қадридин додааст, бинобар гум 
шудан беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Шиносномаи техникӣ бо 
суроғаи шаҳри Душанбе, 
ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи 
Зафар 229, ҳуҷраи 2 ба номи 
Ятимова Раҷабмо Ризоевна, 
бинобар гум шудан беэътибор 
дониста шавад.

 ► Аттестати хатми синфи 
нуҳуми №090747, ки онро 
муассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии №33-и ноҳияи Сино 
соли 1992 ба Холмуротова 
Зебунисо Тағоевна додааст, 
бинобар гум шудан беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Аттестати хатми синфи 
ёздаҳуми №262958, ки онро 
муассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии №33-и ноҳияи Сино 
соли 1994 ба Холмуротова 
Зебунисо Тағоевна додааст, 
бинобар гум шудан беэътибор 
дониста шавад.

 ►  Аттестати хатми синфи 
ёздаҳуми Т-АТУ №1073926, ки 
онро муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №40-и ноҳияи 
Фирдавсӣ 21.06 соли 2022 ба 
Насриддинов Иброҳим 
Маҳмадович додааст, бинобар 
гум шудан беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Гувоҳномаи афсарии 
№А86839, ки онро Кумитаи 
ҳолатҳои фавқулода ва МГ ҶТ 
соли 2018 ба Давлатов 
Нуриддинҷон Абдухолиқович 
додааст, бинобар гум шудан 
беэътибор дониста шавад. 

 ► Аттестати хатми синфи 
даҳуми №931120, ки онро 
муассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии №88-и ноҳияи Сино 
соли 1982 ба Ҳусейнов Али 

Баҳодурович додааст, бинобар 
гум шудан беэътибор дониста 
шавад.

 ► Аттестати хатми синфи 
нуҳуми А333715, ки онро 
муассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии №89-и ноҳияи Сино 
соли 1997 ба Мардонова 
Зулайхо Мирзоалиевна 
додааст, бинобар гум шудан 
беэътибор дониста шавад.

 ► Аттестати хатми синфи 
даҳуми А №090535, ки онро 
муассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии №5-и ноҳияи Фирдавсӣ 
соли таҳсили 1987-1988 ба 
Маҳмудов Наим Ҳакимович 
додааст, бинобар гум шудан 
беэътибор дониста шавад. 

 ► Шартномаи хариду фурӯши 
квартира таҳти феҳрести 8Д-
3990, ки онро Идораи 
нотариалии давлатии ноҳияи 
Синои шаҳри Душанбе 05.07 
соли 2002 бо суроғаи кӯчаи 
Испечак - 2М-25, хонаи 2, 
ҳуҷраи 20 ба Нурбабаева 
Гулнора Худайбердиевна 
додааст, бинобар гум шудан 
беэътибор дониста шавад.

 ► Шартномаи хариду фурӯши 
хонаи истиқоматӣ таҳти 
феҳрести 3К-1488, ки онро 
Идораи нотариалии давлатии 
ноҳияи Ленинский 11.07 соли 
1990 бо суроғаи ноҳияи Рӯдакӣ, 
кӯчаи Рӯдакӣ, хонаи 50 ба 
Раджабов Сайвали 
Ҳикматуллоевич додааст, 
бинобар гум шудан беэътибор 
дониста шавад.

 ► Шиносномаи техникӣ ва 
сертификати ҳуқуқи истифодаи 
замин бо суроғаи ноҳияи 
Рӯдакӣ, ҷамоати Чоряккорон, 
уч. Чавлибои ба номи Саидов 
Ассо, бинобар гум шудан 
беэътибор дониста шаванд.

 ► Парвандаи заминсозӣ ва 
ҳалномаи суд (парвандаи 
гражданӣ №2-265/17) аз 17.03 
соли 2017, соли 2018 бо 
суроғаи ноҳияи Рӯдакӣ, 
ҷамоати деҳоти Чоргултеппа, 
деҳаи Оби Шифо ба номи 
Қодиров Ёдгор Сайалиевич, 
бинобар гум шудан беэътибор 
дониста шаванд.

 ► Шартномаи ҳадяи қисми 
нуқтаи фурӯши маводи сӯхт 
таҳти феҳрести №3ДШ-112, ки 
онро нотариуси калони 
давлатии Идораи нотариалии 
давлатии ноҳияи Рӯдакӣ 21-
уми апрели соли 2015 бо 
суроғаи ноҳияи Рӯдакӣ, 
ҷамоати деҳоти Чоргултеппа, 
деҳаи Оби Шифо ба Қодиров 
Ёдгор Сайалиевич додааст, 
бинобар гум шудан беэътибор 
дониста шавад.

 ► Шаҳодатнома дар бораи 
бақайдгирии давлатӣ аз 27-уми 
сентябри соли 2018, №2642, 
рақами кадастри 07-014-001137 
ва шиносномаи техникӣ аз соли 
2018 бо суроғаи ноҳияи Рӯдакӣ, 
ҷамоати деҳоти Чоргултеппа, 
деҳаи Оби Шифо ба номи 

Қодиров Ёдгор Сайалиевич 
бинобар гум шудан беэътибор 
дониста шаванд.

 ► Шиносномаи техникӣ таҳти 
феҳрести 6828 ва шаҳодатнома 
дар бораи бақайдгирии давлатӣ 
аз 27-уми сентябри соли 2018 
№2641, рақами кадастри 07-
014-001136 бо суроғаи ноҳияи 
Рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти 
Чоргултеппа, деҳаи Оби Шифо 
ба номи Қодиров Карим 
Сайалиевич, бинобар гум 
шудан беэътибор дониста 
шаванд.

 ► Парвандаи заминсозӣ ва 
ҳалномаи суд аз 17.03 соли 
2017, соли 2018 бо суроғаи 
ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти 
Чоргултеппа, деҳаи Оби Шифо 
ба номи Қодиров Карим 
Сайалиевич, бинобар гум 
шудан беэътибор дониста 
шаванд.

 ► Шартномаи хариду фурӯши 
нуқтаи фурӯши маводи сӯхт 
таҳти феҳрести №3ДШ-37, ки 
онро нотариуси давлатии 
Идораи нотариалии давлатии 
ноҳияи Рӯдакӣ 10-уми феврали 
соли 2015 бо суроғаи ноҳияи 
Рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти 
Чоргултеппа, деҳаи Оби Шифо 
ба Қодиров Карим Сайалиевич 
додааст, бинобар гум шудан 
беэътибор дониста шавад. 

 ► Ҳалномаи суд аз 1-уми 
апрели соли 2016, шиносномаи 
техникӣ бо варақаи бақайдгирии 
6130 ва шартномаи хариду 
фурӯши қисми нуқтаи фурӯши 
маводи сӯхт таҳти феҳрести 
№3ДШ-34 аз 10.02 соли 2015, 
ки нотариуси давлатии Идораи 
нотариалии давлатии ноҳияи 
Рӯдакӣ бо суроғаи ноҳияи 
Рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти 
Чоргултеппа, деҳаи Оби Шифо 
ба Бобоев Диловаршо додааст, 
бинобар гум шудан беэътибор 
дониста шаванд. 

 ► Сертификати ҳуқуқи 
истифодаи замин №1209 бо 
суроғаи ноҳияи Рӯдакӣ, 
ҷамоати деҳоти Чоргултеппа, 
деҳаи Оби Шифо ба номи 
Бобоев Диловаршо бинобар 
гум шудан беэътибор дониста 
шавад.

 ► Шиносномаи техникӣ ва 
шартномаи хариду фурӯши 
квартира таҳти феҳрести 
№1/8Н/2022-3-574, ки онро 
нотариуси давлатии Саридораи 
нотариалии давлатии Вазорати 
алияи ҶТ 26.09 соли 2022 бо 
суроғаи шаҳри Душанбе, 
ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Айнӣ 
55, ҳуҷраи 288 ба Икромова 
Омина Абдукаримовна додааст, 
бинобар гум шудан беэътибор 
дониста шаванд.

 ► Оиннома ва шаҳодатномаи 
ташкилоти ҷамъиятии "Ҳуқуқ ва 
парастор" таҳти №437 А, ки дар 
Вазорати адлияи ҶТ 18.12 соли 
2007 аз нав ба қайд гирифта 
шуда буд, бинобар гум шудан 
беэътибор дониста шавад.

 ► Дипломи ДМБ №0098802, 
рақами қайд №299, ки онро 
Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон соли 2018 ба 
Саидов Парвиз Акрамхонович 
додааст, бинобар гум шудан 
беэътибор дониста шавад.

 ► Шиносномаи техникӣ бо 
суроғаи шаҳри Душанбе, 
ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Н. 
Қарабоев, хонаи 104, ҳуҷраи 1 
ба номи Аюбов Муҳаммадҷон 
Хайруллоевич, бинобар гум 
шудан беэътибор дониста 
шавад.

 ► Шиносномаи шаҳрвандӣ бо 
силсилаи А7663392, ки онро 
ШВКД-1 ноҳияи Синои шаҳри 
Душанбе 16-уми июли соли 
2013 ба Саидов Тоҷиддин 
Раҷабалиевич додааст, 
бинобар гум шудан беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Ш а ҳ о д а т н о м а и 
бақайдгирии соҳибкори 
инфиродӣ Меликова Мафтуна 
Умаровна, РЯМ: 0730224074, 
РМА: 075745425, ки онро 
Нозироти андози шаҳри 
Турсунзода 29.07 соли 2022 
додааст, бинобар гум шудан 
беэътибор дониста шавад.

 ► Шаҳодатнома дар бораи 
бақайдгирии давлатӣ аз 18-уми 
июни соли 2019, №871, рақами 
кадастри 01-006-000464 ва 
шиносномаи техникӣ таҳти 
феҳрести №725 аз 13.06 соли 
2019 бо суроғаи ноҳияи Варзоб, 
ҷамоати деҳоти Варзоб-Қалъа, 
40-км Душанбе-Суғд ба номи 
Ҳабибов Амонулло Ҷорубович, 
бинобар гум шудан беэътибор 
дониста шаванд.

 ► Шартномаи хариду фурӯши 
минтақаи истироҳатӣ таҳти 
феҳрести №4ДШ-29, ки онро 
нотариуси давлатии Идораи 

нотариалии давлатии ноҳияи 
Варзоб 20-уми майи соли 2019 
бо суроғаи ноҳияи Варзоб, 
ҷамоати деҳоти Варзоб-Қалъа, 
40-км Душанбе-Суғд ба 
Ҳабибов Амонулло Ҷорубович 
додааст, бинобар гум шудан 
беэътибор дониста шавад.

 ► Шиносномаи техникӣ барои 
заводи истеҳсоли хишт бо 
суроғаи ноҳияи Рӯдакӣ, 
ҷамоати деҳоти Сарикиштӣ, 
деҳаи Доманакуҳ, ки 10.02 соли 
2017 дода шудааст, бинобар 
гум шудан беэътибор дониста 
шавад.

 ► Дафтари ҳавлидорӣ бо 
суроғаи шаҳри Душанбе, 
ноҳияи Сино, кӯчаи Н. Махсум 
82, ҳуҷраи 32 ба номи 
Шарипова Миҷгона, бинобар 
гум шудан беэътибор дониста 
шавад.

 ► Шаҳодатномаи бақайдгирӣ 
ва иқтибоси соҳибкори 
инфиродӣ Махмаев Шерзод 
Косимович, РЯМ: 0730106740, 
РМА: 075782964, ки Нозироти 
андози шаҳри Турсунзода 11.02 
соли 2015 додааст, бинобар гум 
шудан беэътибор дониста 
шаванд.

 ► Патенти соҳибкори 
инфиродӣ Холкузиев 
Тагаймурод Холкузиевич, РЯМ: 
0730107235, РМА: 075587555, 
ки онро Нозироти андози шаҳри 
Турсунзода 18.02 соли 2015 
додааст, бинобар гум шудан 
беэътибор дониста шавад.

 ► Патенти соҳибкори 
инфиродӣ Рахимова Мавчуда 
Точидиновна, РЯМ: 
0730121554, РМА: 165274349, 
ки онро Нозироти андози шаҳри 
Турсунзода 18.08 соли 2015 
додааст, бинобар гум шудан 
беэътибор дониста шавад. 

14 ЭЪЛОН

ЭЪТИБОР НАДОРАД

ЉАВОБИ СКАНВОРДИ №3

Ёдбуд

Падари бузургвор, 
устоди муҳтарам 

Маҳмадалӣ 
Саидмуродов, 

ёдатон ба хайр!
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 ► Шаҳодатномаи ҳуқуқ ба 
мерос аз рӯи қонун таҳти 
феҳрести рақами 2М-28, кори 
меросии 31/2015с, ки онро 
Саридораи нотариалии 
давлатии ҶТ 18.02 соли 2015 ба 
номи Кабирова Шамсия 
Кароматуллоевна бо суроғаи 
бинои истиқоматии чорошёна, 
бо ҷойгиршавии маркази савдо 
ва хизматрасонии маишӣ дар 
ошёнаи якум, воқеъ дар шаҳри 
Душанбе, маҳаллаи Чиноро, 
кӯчаи Назаршоев 283/2 додааст, 
бинобар гум шудан беэътибор 
дониста шавад.

 ► Созишнома дар бораи 
гузашт кардани ҳуқуқи талабот 
таҳти феҳрести рақами 2Ш-889, 
ки онро Идораи нотариалии 
давлатии ноҳияи И. Сомонии 
шаҳри Душанбе 07.12 соли 
2016 ба номи Кабирова Шамсия 
Кароматуллоевна бо суроғаи 
бинои маркази савдо дар хонаи 
истиқоматии навбунёдшаванда 
воқеъ дар шаҳри Душанбе, 
ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи 
Меҳнат Блоки 3В додааст, 
бинобар гум шудан беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Шартномаи хариду фурӯши 
хонаи истиқоматӣ таҳти 
феҳрести 8Ш.3215, ки онро 
Идораи нотариалии давлатии 
ноҳияи Синои шаҳри Душанбе 
15.10 соли 2016 бо суроғаи 
шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, 
якум гузаргоҳи кӯчаи Сомониён, 
хонаи 1-3 ба Хакимова Сабоат 
Хочаевна додааст, бинобар гум 
шудан беэътибор дониста 
шавад.

 ► Шартномаи ҳадяи хонаи 
истиқоматӣ таҳти феҳрести 
1Ш.38, ки онро Идораи 
нотариалии давлатии назди 
Саридораи ноҳияи Шоҳмансур 
21.01.2009 бо суроғаи шаҳри 
Душанбе, кӯчаи Аэропорт 7, 
хонаи 4 ба Мардонов Исхокчон 
Мудасирович додааст, бинобар 
гум шудан беэътибор дониста 
шавад. 

 ► Шартномаи хариду фурӯши 
хонаи истиқоматӣ таҳти 
феҳрести 8Д.5308, ки онро 
Идораи нотариалии давлатии 
ноҳияи Синои шаҳри Душанбе 
28.10 соли 1997 бо суроғаи 
вилояти Хатлон, ноҳияи 
Ҷалолидини Балхӣ, ҷ.д. 
Хвалевард, д. Лоҳутӣ ба 
Тавакалов Абдучон Шарифович 
додааст, бинобар гум шудан 
беэътибор дониста шавад.

 ► Дипломи ДКА №0008802, 
рақами қайд №136, ки онро 
Муассисаи ғайридавлатии 
таълимии Коллеҷи тиббии 
шаҳри Турсунзода 8-уми майи 
соли 2020 ба Қурбонзода 
Умарҷони Ҳақназар додааст, 
бинобар гум шудан беэътибор 
дониста шавад.

 ► Шартномаи ҳадя таҳти 
феҳрести 1Ш.134, ки онро 
Саридораи нотариалии 
давлатии ноҳияи Шоҳмансур 
25.01 соли 2018 бо суроғаи 
шаҳри Душанбе, кӯчаи Аҳмади 
Дониш, хонаи 12, ҳуҷраи 9 ба 
Розиков Илхомиддин Шамсович 
додааст, бинобар гум шудан 
беэътибор дониста шавад.

 ► Шартномаи хариду фурӯши 
хонаи истиқоматӣ таҳти 
феҳрести 1Ш-2215, ки онро 
Идораи нотариалии давлатии 
ноҳияи Рӯдакӣ 31.10 соли 2017 
бо суроғаи ноҳияи Рӯдакӣ, 
ҷамоати Чимтеппа, деҳаи 
Гулбутта ба Собиров 
Мирзомурод Маҳмуродович 
додааст, бинобар гум шудан 
беэътибор дониста шавад.

 ► Соҳибкори инфиродӣ 
Зарипов Ҳусейн Қурбонович, 
РЯМ: 0130114701, РМА: 
015377765, фаъолияташро 
қатъ менамояд. Ҳама арзу 
шикоят муддати ду моҳ қабул 
карда мешаванд.

 ► Соҳибкори инфиродӣ 
Зарипов Хусрав Қурбонович, 
РЯМ: 0130118643, РМА: 
015377770, фаъолияташро 
қатъ менамояд. Ҳама арзу 
шикоят муддати ду моҳ қабул 
карда мешаванд.

 ► Ташкилоти ҷамъиятии 
"Ҳуқуқ ва парастор", ки таҳти 
№437 А аз 18.12 соли 2007 дар 
Вазорати адлияи ҶТ аз нав ба 
қайд гирифта шуда буд, барҳам 
мехӯрад. 

 ► Кооперативи тиҷоратии 
“Маҳмадулло-Т”, РЯМ 
2110001585, ки аз тарафи 
Бахши бақайдгирии давлатии 
шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 
инфиродии ноҳияи М.А. 
Ҳамадонӣ 19.09.2015 ба қайд 
гирифта шудааст, барҳам 
мехӯрад.
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Орзу
Марде ба писараш ме-

гӯяд:
- Ягон хоҳиш дошта 

бошӣ, иҷро мекунам.
Писар мегӯяд:
- Падар, зан гирифтан 

мехоҳам.
Падар мегӯяд:
- Ман хоҳишҳоятро 

гуфтам, ту бошӣ, аз 
орзуҳоят ҳарф мезанӣ.

Иқлими сард
Муаллими ҷуғрофия 

аз талаба мепурсад:
- Аз ҳама иқлими ху-

нуктарин куҷост?
Талаба дар ҷавоб:
- Синфи худамон, му-

аллим.

Заҳр
Пагоҳӣ байни зану 

шавҳар муноқиша сар 
зада, мард қаҳр карда 
баромада меравад. Қа-
рибиҳои бегоҳ гурусна 
монда, ба хонааш занг 
зада, мепурсад:

- Чӣ пухтӣ?
Зан бо қаҳр мегӯяд:
- Заҳр!
Шавҳар мегӯяд:
- Бисёр хуб, маро ин-

тизор нашуда, худат хӯр-
дан гир!

Меҳмон
Ба ноҳияе аз хориҷа 

меҳмон меояд. Раиси 
ноҳия меҳмононро ба 
утоқи корияш даъват 
намуда, ба котибааш 
мегӯяд:

- Ба ин чор гӯсфанд 
қаҳва биёр!

Яке аз меҳмонҳо ме-
гӯяд:

- Барои се гӯсфанд 
қаҳва биёрад, ман тарҷу-
мон!

Диван
Зан ба шавҳараш мегӯяд:
- Ту боз дар диван рӯзи 

дароз хоб ҳастӣ?
Мард дар ҷавоб:
- Занак шукр гӯй, ки 

маро кофта намегардӣ!

Зиндагӣ ба                       
кӣ даркор?

Духтар аз дӯстдошта-
аш мепурсад:

- Ҷон, ту маро дӯст ме-
дорӣ?

Ҷавон мегӯяд:
- Дӯст медорам.
- Сигорро ба хотири 

ман мепартоӣ?
- Мепартоям...
- Ба хотири ман арақро 

бас мекунӣ?
- Бас мекунам.
- Маошатро оварда ба 

ман медиҳӣ?
- Медиҳам...
- Ҷонатро барои ман 

медиҳӣ?
- Медиҳам..., чунин 

зиндагӣ ба ман чӣ дар-
кор!?,- мегӯяд мард.

Ёдрас
Марде баъди адои на-

моз аз Худованд талаб 
мекунад:

- Худоё, ҷавонӣ додӣ, 
боз гирифтӣ. Сарват 
додӣ, боз гирифтӣ. Чанд 
сол аст, ки занам додӣ, 
хостам ёдоварӣ кунам...

Таъриф
Се зан дар бораи 

шавҳарони худ гап меза-
нанд. Зани якум мегӯяд:

-Шавҳари ман мисо-
ли мошини Ferari чусту 
чолок аст.

Зани дуюм суст наома-
да мегӯяд:

-Шавҳари ман мисоли 
мошини Jaguar медавад.

Зани сеюмӣ бошад, 
мегӯяд:

-Шавҳари ман мисоли 
“Москвич”-и куҳна аст, 
то ӯро тела накунӣ, ба ҳа-
ракат намедарояд.

Таҳияи 
Нодира РАҶАБОВА

Сканворд

 ШАКАРХАНД

Иваз нашудааст ку!
Аз суҳбати 2 нафар:
- Президенти Туркманистон иваз шуд, шунидӣ?
- Не ку, кӣ президенти нави Туркманистон шуд?
- Бердимуҳаммадов.
- Пештар кӣ буд?
- Бердимуҳаммадов.
- О, иваз нашудааст ку!

Гӯсолаям таға, гӯсола!
Дар бозор, дар байни издиҳоми мардум бо 

душворӣ пеш мерафтам, ки духтаре бо туфлии 
пошнабаланд поямро сахт пахш кард. Ба дард тоб 
наоварда, додзанон гуфтам:

- Эй духтар, ту говӣ, ки ба пеши поят нигоҳ 
намекунӣ?

Ба ман рӯй оварда, хандиду узрхоҳона гуфт:
- Гӯсолаям таға, гӯсола!

Хавфнок буд, авфнок шуд 
Вақте нисбати коррупсионери вазнине авф 

татбиқ шуд ва ӯ ба маҳбас норафта озод шуд, Зоҳири 
Сайфулло аз ман пурсид:

- Коррупсия зуҳуроти хавфнок гӯянд ҳам, 
вале барои чӣ ба коррупсионерҳо ҷазои вазнин 
намедиҳанд ва зуд онҳоро авф мекунанд?

- Чунки, баъди боздошт, ҳарфи аввали калимаи 
«хавфнок» меафтад,- гуфтам бе ҳеҷ андешае.

Хандиду гуфт:
- Хавфнок буд, авфнок мешавад гӯед! 

Мо одами “столица” ку!
Дар баҳсе Зоҳири Сайфулло гоҳ тарафи маро 

мегирифту гоҳ тарафи дигаронро. Ӯро насиҳат карда, 
гуфтам:

- Якқавлу якрӯ бош! Садрӯя нашав!
- Ба мо иҷозат,- гуфт.- Мо садрӯй бошем ҳам, айб 

намекунанд.
- Чаро айб намекардаанд?,- ҳайрон шуда 

пурсидам.
Гуфт:
- Мо одамҳои “столица” ку! “Столица”-ро ба ду 

қисм ҷудо намуда, тарҷума кунем, садрӯй мешавад.

Холиқназар ҶУМЪАЗОДА

-Ба дипломи "сурх" - и шумо 
ду коѓази "сабз" намерасад...
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