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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.
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САРИ САБЗ

АБДУРОЗИҚ, 
ҳунарманд ва 
блогери тоҷик

- Маро ҳамзамон як мушкили ди-
гар нигарон мекунад - вақте арқому 
далелҳои ҷолиб дар рафти нишастҳо 
пешниҳод мешаванд, дарҳол мансабдо-
рон зикр мекунанд, ки “ин танҳо барои 
маълумоти шумост, барои нашр не”.

- Ҷойи нигаронӣ надорад. Худро бо ин 
фикр зиёд бесаранҷом накунед. Баъзеҳо 
мегӯянд ку: “Журналист фаҳмид, тамо-
ми дунё фаҳмид”. Муҳим ин ки, арқому 
далелҳои ҷолиб пешниҳод шаванд.

- Ман шахсан як сурудро ба ҷаноби Сал-
мон Хон мебахшам, ки маро бештар барои 
боздид аз Ҳиндустон илҳом бахшид. Ман 
то ҳол бо забони ҳиндӣ ҳарф зада намета-
вонам… Аммо 5 моҳ пеш бо забони англисӣ 
ҳам ҳарф зада наметавонистам.

- Ин эътирозатон баҷост, ҷаноби Абду-
розиқ. Англису амрикоиҳо ҳам бояд ба шумо 
барои боздид аз кишварҳояшон илҳом бах-
шанд. Вагарна, метавонед омӯзиши англи-
сиро қатъ карда, пурра ба ҳиндӣ рӯй оред.

- “Орди гандум бо сабӯсаш”-ро ба 
нашриёти “Адиб” барои чоп супоридам. Ҳо-
ло аз ин китоб на хат ҳасту на хабар. Ками-
на қуввати ба нашриёт рафтану аз тақдири 
китоб пурсиданро надорам ва масъулини 
он ҷо ҳам ду сол шуд, ки ҷавоб намедиҳанд.

- Як маслиҳат устоди азиз, беҳтараш 
ба умеди “Адиб” шуда нашинеду ҳамин ки-
тобро ба ягон нашриёти хусусӣ супоред. Зуд 
нашр мекунанд ва ҳатто китобҳои чопшу-
даро худашон ба хонаатон мерасонанд. 

Лидия ИСАМОВА, 
хабарнигори РИА 
“Новости” дар Тоҷикистон

Урун КӮҲЗОД, 
Нависандаи халқии 
Тоҷикистон

АЗ НЮ-ЙОРК ТО ХУЉАНДАЗ НЮ-ЙОРК ТО ХУЉАНД  

Аз 20 то 25-уми марти со-
ли равон Президенти кишвар 
Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати 
иштирок дар Конфронси оби 
СММ дар шаҳри Ню-Йорки 
Амрико сафари корӣ дошт. 

Президенти кишвар Эмо-
малӣ Раҳмон дар баробари 
суханронӣ дар ҳамоиши сатҳи 
баланди об, бо роҳбарони во-
ломақом, аз ҷумла бо Даби-
ри кулли Созмони Милали 
Муттаҳид Антониу Гутерриш,  
Раиси Иҷлосияи 77-уми Маҷ-
маи Умумии Созмони Милали 
Муттаҳид Чаба Короши, муди-
ри иҷроияи Хазинаи кӯдакони 
Созмони Милали Муттаҳид 
хонум Катерин Рассел низ 
мулоқот анҷом дод.

Зимни мулоқот бо Даби-
ри кулли Созмони Милали 
Муттаҳид Антониу Гутерриш 
масъалаҳои ҳамкории Тоҷи-
кистону Созмони Милали 
Муттаҳид ва ниҳодҳои он, 
инчунин рӯзномаи Конфрон-
си об мавриди баррасӣ қарор 
гирифт. Президенти мамла-
кат Эмомалӣ Раҳмон таъкид 
дошт, ки аз узвияти Тоҷики-
стон дар Созмони Милали 
Муттаҳид беш аз сӣ сол си-
парӣ шуд ва мо ба таҳкими 
муносибатҳо бо он пайваста 
аҳамияти хоса медиҳем. Таъ-
кид гардид, ки Тоҷикистон 
омода аст дар якҷоягӣ бо 

СММ ва давлатҳои аъзои он 
ҷиҳати расидан ба Ҳадафҳои 
рушди устувор, рафъи хатару 
таҳдидҳои муосир ва таъми-
ни арзишҳои волои инсони-
ят саъю талошҳои муштарак 
ба харҷ диҳад. Ҳамкорӣ дар 
самти об, тағйирёбии иқлим 
ва таъсири оқибатҳои он 
ба захираҳои об, пешгирии 
офатҳои табиӣ, рушди иқти-
дорҳои тавлиди “нерӯи сабз”, 
қабули қатъномаи Маҷмаи 
Умумии СММ аз рӯйи таша-

ббуси панҷуми Тоҷикистон 
оид ба ҳифзи пиряхҳо аз мав-
зуҳои асосии мулоқот буданд.

Сарвари давлат Эмомалӣ 
Раҳмон дар чорабинии «Об ва 
Наврӯз - ду сарчашмаи ҳаёти 
башар» дар доираи Конфрон-
си оби СММ-2023 изҳор дошт, 
ки норасоии об барои рушди 
кишварҳо ва халқҳо дар та-
моми соҳаҳо, аз ҷумла ҳифзи 
саломатӣ, амнияти озуқаворӣ, 
баробарии гендерӣ, муҳайё 
сохтани ҷойҳои корӣ ва таъ-

мини шуғли аҳолӣ, маориф, 
саноат, иқдомҳои сулҳофарӣ 
ва амсоли инҳо мушкил эҷод 
менамояд.

“Мо қарорҳои Созмони 
Милали Муттаҳидро дар за-
минаи пешниҳод ва ибтико-
роти Тоҷикистон оид ба эълон 
кардани соли 2003 ҳамчун Со-
ли байналмилалии оби тоза, 
2013 - Соли байналмилалии 
ҳамкорӣ дар соҳаи об, солҳои 
2005-2015 - Даҳсолаи байнал-
милалии амал “Об - барои ҳа-
ёт” ва 2018 - 2028 - “Об - барои 
рушди устувор” дар раванди 
ҳалли ин мушкилот бисёр 
муҳим медонем”,- изҳор дошт 
Президент.

Дар ҳошияи ҳамоиши сатҳи 
баланди об Сарвари кишвар 

Эмомалӣ Раҳмон бо жур-
налисти телевизиони СММ 
мусоҳиба анҷом дод. Дар ин 
мусоҳиба Президенти кишвар 
Эмомалӣ Раҳмон қайд кард, ки 
обшавии босуръати пиряхҳо, 
ки сарчашмаи асосии оби тоза 
ба шумор мераванд, раванди 
нигаронкунанда мебошад ва 
ҷаҳон бояд барои пешгирӣ аз 
он чораҳои муассир ва мушта-
рак андешад.

(Давомаш дар саҳ.5)



№ 12-13 (1524) 2023  
www.pressa.tj 3ОШКОРО

Дар назар аст, ки моҳи 
апрели соли ҷорӣ Прези-
денти Туркманистон Сердар 
Бердимуҳамедов бо сафари 
расмӣ ба Ҷумҳурии Тоҷики-
стон ташриф орад. Дар ин бо-
ра хадамоти матбуоти ВКХ ҶТ 
дар сомонаи расмии худ хабар 
додааст. 

Интизорӣ
То ҳол маълум нест, ки ҷо-

нибҳо чӣ созишномаҳое ба им-
зо мерасонанд ва чӣ иқдомоте 
сурат хоҳад гирифт. Вале кор-
шиносон баррасии ду иқдоми 
бузургро пешгӯӣ мекунанд: яке 
баҳрабардории шохаи 4-уми ха-
ти лӯлаи гази Осиёи Марказӣ 
- Чин (Туркманистон - Чин) та-
вассути Тоҷикистон ва дигаре 
лоиҳаи роҳи оҳани Туркмани-
стон - Афғонистон - Тоҷики-
стон.

Гази Туркманистон ба куҷо 
меравад? 

Туркманистон кишвари 
дорои захираҳои табиии бой 
маҳсуб ёфта, чорумин кишвари 
содиркунандаи гази табиӣ дар 
ҷаҳон ба шумор меравад. Сано-
ати коркарди нафт, хӯрокворӣ, 
пахта, нассоҷӣ, гилембофӣ низ 
соҳаҳои асосии содиротии ин 
кишваранд. Тоҷикистон кишва-
ри ниёзманди гази табиӣ аст ва 
метавонад онро аз Туркмани-
стон ворид кунад. 

Туркманистон аз соли 2009 
гази худро тавассути се шохаи 
лӯлаи газ ба Чин, ки аз қаламра-
ви Қазоқистон ва Ӯзбекистон 
мегузарад, интиқол медиҳад. 
Дар ин муддат зиёда аз 350 млрд 
метри мукааб гази ин кишвар ба 
Чин интиқол ёфтааст. 

Дар ҷараёни сафари давла-
тии президенти Туркманистон 
ба Чин дар оғози моҳи январ 
дар Пекин ёддошти тафоҳум 
миёни ширкати "Туркмангаз" 
ва CNPC ба имзо расид. Бер-
димуҳамедов ва Сӣ Ҷинпин, 
президенти Чин дар як изҳороти 
муштарак гуфтаанд, ки ҷонибҳо 
иҷрои тарҳҳои газро суръат ме-
бахшанд.

Дар ниҳоят, ҳаҷми умумии 
содироти гази Туркманистон ба 
Чин аз 40 миллиарди феълӣ ба 
65 миллиард метри мукааб дар 
як сол афзоиш хоҳад ёфт.

Лоиҳаи сохтмони шохаи 
4-уми хати лӯлаи гази Осиёи 
Марказӣ - Чин тавассути Тоҷи-
кистон, ки лоиҳаи он соли 2013 
ба имзо расида буд, анҷом па-
зируфтааст. 

Моҳи марти соли 2014 ми-
ёни CNPC (Ширкати миллии 
нафту гази Чин) ва «Тоҷик-
трансгаз» созишнома ба имзо 
расида, дар асоси он корхонаи 

муштараки сохтмон ва истифо-
дабарии лӯлаи гази Trans-Tajik 
Gas Pipeline Company Ltd бо 
саҳми тарафҳо ба маблағи 300 
миллион доллари ИМА таъсис 
дода шуда буд.

Дар Тоҷикистон лӯлаи газ 
аз ноҳияи Турсунзода тавассу-
ти Ҳисор, Шаҳринав, Рӯдакӣ, 
Ваҳдат, Файзобод, Нуробод, 
Рашт, Тоҷикобод ва Ҷиргатол то 
марзи Қирғизистон мегузарад.

Сохтмонро ширкати фаръии 

CNPC (Ширкати миллии нафту 
гази Чин) аз соли 2018 анҷом до-
дааст.

Дар лоиҳа сохтмони 42 нақби 
куҳӣ бо дарозии умумии 63,3 км 
ва дигар зерсохторҳо дар Тоҷи-
кистон пешбинӣ шудаанд.

Интизор меравад, ки тавас-
сути шохаи 4-уми лӯлаи гази 
Осиёи Марказӣ - Чин солона 
аз Туркманистон ба Чин 25-30 
млрд метри мукааб газ интиқол 
дода шавад.

Дар ҳудуди Қирғизистону 
Тоҷикистон сохтани лӯлаи 
гази Туркманистон - Чин ба 
онҳо фоидаи калони иқтисодӣ, 
аз ҷумла, даромад ба буҷет аз 

транзит, ташкили ҷойҳои кор, 
инчунин бевосита харидани 
газ меорад.

Дар тӯли 32 соли фаъоли-
яти ин лӯла, «Trans-Tajik Gas 
Pipeline» нақша дорад, ки ба-
рои транзити газ беш аз 15 
млрд доллар дарёфт кунад. Аз 
ин шумор ҳудуди 4 млрд дол-
лар дар шакли андоз ва пардох-
тҳои иҷтимоӣ ба буҷаи кишвар 
ворид мешавад.

Ба ин тартиб, тибқи ҳи-

собҳои мутахассисони тоҷик, 
иҷрои ин тарҳ беш аз 3 милли-
ард доллар сармояи мустақими 
Чинро ба иқтисоди Тоҷики-
стон ҷалб хоҳад кард.

Роҳи оҳан. Толибон 
иҷозат медиҳанд?

Туркманистон интизор до-
рад, ки тавассути бунёди роҳи 
оҳани Туркманистон - Афғо-
нистон - Тоҷикистон (ТАТ) 
ба бозорҳои Чин ва аз онҷо 
ба минтақаи Осиё ва Уқёнуси 
Ором ворид шавад.

Дар ин замина Туркма-
нистон то шаҳри Андхӯйи 
Афғонистон хати роҳи оҳан ва 

Тоҷикистон қитъаи Ваҳдат - 
Ёвони роҳи оҳани Душанбе - 
Бохтар - Шаҳритуз - Ҳушодиро 
сохтаанд.

Харҷи тарҳи техникию 
иқтисодии бахши Афгони-
стонии ТАТ-ро Бонки осиёии 
рушд бар уҳда гирифта буд. 
Чанде пеш хабар дода шуд, ки 
ҳукумати Куриёи Ҷанубӣ омо-
да аст харҷи бахши тоҷикиро 
пардохт кунад. 

Тоҷикистон метавонад ин 
роҳи оҳанро ҳамчун роҳи со-
диротии худ истифода барад. 
Роҳи оҳани Тоҷикистон ва 
Туркманистон тавассути қа-
ламрави Афғонистон ба Тоҷи-
кистон имкон медиҳад, ки ба 
шабакаи роҳи оҳани ИДМ ва 
баҳри Хазар ва дар оянда ба Ха-
лиҷи Форс ва Уқёнуси Ҳинд 
дастрасӣ пайдо кунад.

Созишномаҳое, ки пештар 
ба мувофиқа расида буданд, 
бо ҳукумати қаблии Афғони-
стон буд. Аммо, чуноне ки ба 
ҳамагон маълум аст, Афғони-
стонро имрӯз толибон идора 
мекунанд. То ҳол толибонро 
ҳукумати Тоҷикистон эътироф 
накардааст. Барои идомаи со-
хтмони ин роҳи оҳан Тоҷики-
стону Туркманистон бояд бо 
ҳукумати толибон гуфтушунид 
кунанд, вале то ҳол ягон гуфту-
шуниде сурат нагирифтааст. 
Ба назар мерасад, ки сохтмони 
ин лоиҳа дар ин мулоқот ма-
траҳ намешавад. Чунки баъд 
аз кушода шудани сарҳади ми-
ёни Тоҷикистону Ӯзбекистон 
ин роҳ аҳамияташро гум кард. 

Миръатуллоҳ АТОӢ

Ҳафиз 
РАҲМОН

Мавқеъ

ЗАМИН ТАКОН 
ХӮРД, ЌАЛБЊОИ 

МО ЧӢ?
Андешае чанд аз имону виҷ-

дон ва тарс аз фоҷиаҳо

Ду маротиба шуд, ки замин 
сахт меҷунбад. Дафъаи аввал 
сахт буд, дуюмӣ каме сусттар. 
Ҳар навъе ки бошад, ҷунбида-
ни замин касро мушаввашхо-
тир ва то андозае дилозурда 
месозад: инсон лаҳзае хешро 
дар ҳоли навмедиву бечорагӣ 
эҳсос мекунад. 

Дар ҳарду заминларза фи-
шорам баланд шуд. Ба он касе 
бовар кардан душвор аст, ки 
мегӯяд: парвое надоштам, дар 
сарнавишт чизе ки бошад, ҳа-
монро хоҳам дид... На, ин гуна 
нест, тарс аз рухдоди фоҷиаҳо, 
ба мисли ларзидани замин ё се-
лу тӯфонҳои шадид ва ё фурома-
дани тарма ҳамеша дар вуҷуди 
инсон будааст ва ҳамин тарс аст, 
ки одамро аз як ҳолати табиӣ ба 
ҳолати дигар мебарад... 

Одамон аз фоҷиаҳои кай-
ҳонӣ дар ҳаросанд, аммо аз 
кайҳони худашон огаҳӣ надо-
ранд. Аксарият дар пешорӯйи 
ин навъ фоҷиаҳо ба Худои хеш-
тан муроҷиат мекунанд ва дуо 
мекунанд, ки Офаридгор ба 
одамон раҳм кунад ва аз балову 
офатҳо наҷот диҳад... 

Инҳо аксарият ҳастанд, аммо 
одамоне ҳам ҳастанд, ки хосто-
ри бештар ҷунбидани замин ме-
шаванд, ба ин ҳадаф, ки мардум 
Худоро аз ёд бурдаанд, зулму 
беадолатӣ ва аъмоли бад афзун 
шудааст. Яъне мехоҳанд, ки адо-
лату ҳақиқат ва ростиву дигар 
арзишҳо тавассути ҳамин навъ 
фоҷиаҳо ба қалби инсонҳо роҳ 
ёбад... Ҳадаф маълум, аммо роҳи 
расидан ба ҳадаф нодуруст аст: 
дар ҳеҷ давру замон ҷазо роҳи ис-
лоҳи хатоҳо ва ҷиноёти мардум 
набуд ва нахоҳад буд... Ҷазо ама-
ли ҷавобист барои содир шудани 
як амали дигар, фаразан, пушти 
панҷара солҳо нишастан барои 
дуздӣ ё куштори каси дигар... 

Бояд ҳар навъ хатову ғалат 
аз андеша ислоҳ шавад, мағзи 
гап ин ҷост. Иммануил Кант 
мегуфт, ки ҳар амали зиддиин-
соние, ки содир мешавад, аз на-
зари ҳуқуқ ҷиноят аст, аммо аз 
нигоҳи маънавият ҳамон вақт 
ҷиноят ҳисобида мешавад, ки 
андешаи содир намудани он 
дар мағз пайдо шавад... Яъне 
андеша волотар аст аз кирдор, 
муҳимтар нияти одам аст... 

Баъдан, ҳар амалу падидае, 
ки дар рӯзгори мо рух медиҳад, 
хоҳ табиӣ бошад, хоҳ маҳсули 
кори инсон, сабақомӯз аст, 
фоҷиаҳо низ. 

(Давомаш дар саҳ.4)

БЕРДИМУЊАМЕДОВ 
БА ТОЉИКИСТОН МЕОЯД
2 интизорӣ аз сафари Президенти Туркманистон

Дар сафари Бердимуҳамедов ба Тоҷикистон 
баррасии ду иқдоми бузург пешгӯӣ мешавад: яке 
баҳрабардории шохаи 4-уми хати лӯлаи гази 
Осиёи Марказӣ - Чин (Туркманистон - Чин) та-
вассути Тоҷикистон ва дигаре лоиҳаи роҳи оҳани 
Туркманистон - Афғонистон - Тоҷикистон.

PRESSA.TJPRESSA.TJ

Сардор Бердимуҳамедов, Президенти Ҷумҳурии Туркманистон
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Нигаронӣ

Ҳодиса

ЗАМИН ТАКОН ХӮРД, ЌАЛБЊОИ МО ЧӢ?
Андешае чанд аз имону виҷдон ва тарс аз фоҷиаҳо

(Аввалаш дар саҳ.3)

Дар чиҳил сонияи заминлар-
заи Туркия 50 ҳазор одам талаф 
шуд, миёни онҳо ҳам ҷиноят-
корон буданд, ҳам тифлакони 
маъсум, ҳам ришвахорон бу-
данд, ҳам парҳезгорон... Ончу-
нон ки дар ҷангал сӯхтор ша-
вад, хушку тар баробар месӯзад. 
Яъне бо фоҷиаҳо тарсонидани 
мардум, аз ҷумла ҳокимону ман-
сабдорон, ки баинсофу боадо-
лат шаванд, роҳи ҳалли масъала 
нест. Ба инсон ё шахсияте, ки 
чӣ будани имону виҷдонро на-
медонад, на заминларза таъсир 
мекунад, на селу тӯфон. Дузде, 
ки як бор дуздӣ карду ба даст 
науфтод, дуздиашро идома 
хоҳад дод... Оне, ки моли ятим 
мехӯрад, на аз Худо метарсаду 
на аз қонуни давлат... Оне, ки аз 
ҳисоби буҷаи давлат мошин ме-
хараду хонаҳои баланд, ба ягон 
арзиш, на исломиву на дунявӣ, 
итминон нахоҳад кард... Зеро 
ба рӯзи ҷазо (ҳам дар ин дунё, 
ҳам дар он дунё) бовар надорад, 
ҳарчанд пинҳон-пинҳон тавбаю 
надомат ҳам мекунад...

... Солҳои ҷанги таҳмилии ба-
родаркуш аз Лоиқи бузургвор 
мепурсанд: шумо шоири миллат 
ҳастед, чаро пеши роҳи кушто-
ру нобасомониҳоро намеги-
ред? Посухи шоир аҷиб буда-
аст: мардуме, ки сухани Худоро 
гӯш намекунад, магар гапи маро 
мегирад???

Ҳамин тавр, ислоҳи 
имону виҷдон ва хулқу 
атвори ҷомеа коре 
нест, ки бо як фоҷиа 
ва ё тарс аз рухдоди он 
ҳал бишавад, ин кор 
бояд мудаввом бошад, 
ба қавли Арасту аз муҳит, 
таълим ва худро тарбият до-
дан вобастагӣ дораду халос. 
Хоҳем, нахоҳем, ҳамон сухани 
Арастуро ҷонибдор мешавем, 
ки инсон табиатан махлуқи 
иҷтимоию сиёсист. Ба сиёсат 
дахл накардани инсон низ си-
ёсат аст, инсон наметавонад 
берун аз чаҳорчӯбаи ахлоқи 
ҷомеа по гузорад, бахусус дар 
ҷомеаи тоҷикии мо, ки сун-
натгароист. Вазифаи давлат ва 
ҷомеа ба вуҷуд овардани чунин 
шароитест, ки инсонро аз раф-
тори бад пешгирӣ намояд ва 
ба қонунҳои адолатасос қарин 
созад. 

Ҳоло илм дар шарҳи бисёр 
падидаҳои табиат гунгу оҷиз 
аст, мисли кӯдакест, ки ни-
ёз ба ғамхории модар дорад. 

Ҳарчанд дар масъалаи пеш-
гирии маризиҳои сироятӣ ва 
сохтани ҳуши сунъӣ комёб 
шудааст. Аммо нокомиҳояш 
аз пешрафтҳояш бештар аст, 
фаразан дар ташхиси хӯю хи-
слати инсон то кунун посух 
надорад: чаро одам ба корҳои 
бад ин қадар шавқу ҳавас до-
рад, чаро пеши роҳи ҷангу 
одамкушиву дигар кирдорҳои 
фаҳшро гирифтан имкон на-

дорад? Билохира, чаро 
зилзиларо пешгӯйӣ кар-

дан мумкин нест, ча-
ро ҳазорҳо сол адолат 
мегӯянд, аммо дар 
амал нест ва даҳҳо 
суолҳои дигар...

Ҳанӯз дар аввалин санади 
шоҳи Бобулистон Ҳаммурапи 
(1792-1750 қабл аз милод) эъ-
лон шуда буд, ки “маро худоён 

барои он ҳукумат доданд, ки се 
тоифа - нотавонон, бевазанон 
ва ятимонро аз зулми дигарон 
бираҳонам...”. Дар қонунномаи 
ҳиндувони қадим низ мавҷуди-
яти қонунро чунин шарҳ медо-
данд: қонун барои он лозим аст, 
ки зӯрмандон нисбат ба мар-
думи нодору нотавон, мисли 
он ки моҳиро бирён мекунанд, 
рафтор накунанд... 

Аҷаб шарҳу тафсирҳое, ки 
баъди ҳазорҳо сол арзиши худро 
гум накардаанд... Ва аҷаби дигар 
ин аст, ки то кунун дар риояти 
адолат ҷомеаҳо пешрафт надо-
ранд, аз ин рӯ, осебпазиранд. Ва 
илм низ дар ин мавқеъ сухани 
гуфтанӣ надорад...

Дар замонаш Суқроти бузург 
мегуфт, ки некӣ аз ақл аст, бадӣ 
аз адам ё набудани дониш. До-
нистани он ки чӣ нек асту чӣ 
бад, аз ҳама муҳимтар аст. Ам-
мо Арасту ба ин розӣ нашуд. Ӯ 
мегуфт: донистани некиву бадӣ 
чизи дигар асту истифодаи до-
ниш дар бораи онҳо чизи тамо-
ман дигар...

Ҳамин тавр, мерасем то ху-
лоса. Замин ҷунбид, оё қалбҳои 
мо, ақлҳои мо, мағзҳои мо ҳам 
меҷунбида бошад, ки андаке ба 
худамон ва ба атрофиён бо на-
зари меҳру шафқат ва адолату 
муҳаббат бингарем?

Ин суолест, ки аз ҳар яки 
мо посух мехоҳад... Ҳам аз ва-
зиру кабир, ҳам аз аробакаши 
сағир...

Оқибати заминларза дар ноҳияи Кӯҳистони Масчоҳ

Комиссияҳои ҳолатҳои 
фавқулодаи вилоятиву ноҳи-
явӣ хулосаи худро дар мав-
риди зарари расида аз замин-
ларза бароварданд. Кумитаи 
ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷики-
стон мегӯяд, ки аммо ин ниҳоӣ 
нест ва ҳоло ҳам мизони зарар 
мушаххас нашудааст.

 КУҲИСТОНИ МАСТЧОҲ
Дар заминларзаи рӯзи 23-

юми марти соли 2023 дар ноҳи-
яи Куҳистони Мастчоҳ 318 
ҳолати зарар ба хонаҳои истиқо-
матии деҳаҳои Палдорак, Ярм 
Пакшифи Деҳмонара, Дашти 
миёна, Роғ, Самҷон, Пакшифи 
ҷамоати деҳоти Лангар ба қайд 
гирифта шудааст.

Дар деҳаҳои номбурда асо-
сан дар натиҷаи заминларза 
биноҳои ёрирасони хоҷагиҳо 
вайрон гардида, ба талафоти 
чорвои калон ва хурд оварда 
расонидааст. Дар ин офати та-
биӣ 18 сар чорвои калон ва 27 

сар моли майда ба ҳалокат раси-
дааст.  

Комиссия ба хулоса омада-
аст, ки як сабаби аслии вайрон 
гардидани иншооти ёрирасон 
ва манзилҳои шаҳрвандон, ки 
пурра ё қисман зарар дидаанд, 
ин риоя нагардидани меъёру 
қоидаҳои сохтмонӣ, бетаҳкурсӣ 
бунёд гардидани хонаҳо, пеш-
бинӣ нашудани чораҳои зидди 
зилзилавӣ ва истифодабарии 
тӯлонии онҳо мебошад.

Дар заминларзаи 23-юми 
март, тибқи иттилои Комисси-
яи ҳолатҳои фавқулодаи вилоя-
ти Суғд 165 хона дар деҳаи Пал-
дорак зарар дидаанд. Аз ҷумла, 
дар ин русто 4 хона пурра хароб 
шуда, 37 хона қисман зарар ди-
даанд ва ба 124 хона осеби сабук 
расидааст.

Шумори деҳаҳои зарардида 
дар деҳаи Ярм 23 адад буда, 7 
хона қисман ва 16 хона зарари 
сабук дидаанд.

Ба ҳамин тартиб дар деҳаҳои 
Пакшиф (49), Деҳманора (18), 

Дашти Миёна (11), Роғ (44), 
Самҷон (7), Худгифи Боло (1) 
низ аз заминларза зарар дида-
ни хонаҳои сокинон ба қайд 
гирифта шудааст. 

Бино ба гузориши Раёсати 
КҲФ дар вилояти Суғд, то 27-
уми март ба сокинони осебди-
даи ноҳия 10 ҳазор кило орд, 200 
литр равған, 100 кило гӯшт, 400 
кило макарон, 1000 кило би-
ринҷ, 100 кило сабзӣ, 100 кило 
пиёз, 1000 дона нон, 100 тон-
на семент аз шаҳри Панҷакент 
расидааст.

Худи сокинони ноҳия ба 
зарардидагон 300 адад шифер, 
5,8 тонна семент, 4 куб тахта, 5,8 
тонна семент, 500 литр равған ва 
400-килоӣ пиёзу макарону би-
ринҷ фиристодаанд. Ҳамзамон, 
Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва 
мудофиаи гражданӣ 79 адад хай-
ма ба минтақаи аз офатҳои та-
биӣ зарардида ирсол намудааст. 

 РАШТ
Дар заминларзаи 23-юми 

марти соли 2023 дар ҳудуди 
ноҳияи Рашт 15 хоҷагӣ дар 
деҳаи Порвоғ, 5 хоҷагӣ дар 
деҳаи Дуоба, 2 хоҷагӣ дар деҳаи 
Саридашт, 3 хоҷагӣ дар деҳаи 
Тагобаи ҷамоати деҳоти Та-
гоба ва ҳамчунин 5 хоҷагӣ дар 
деҳаи Муллобадал ва 1 хоҷагӣ 
дар деҳаи Хурихами ҷамоати 
деҳоти Оби Меҳнат ва 1 хоҷагӣ 
дар деҳаи Поҷеи Поёни ҷамоа-
ти деҳоти Боқӣ Раҳимзода, дар 
умум 32 хонаи истиқоматӣ за-
рари сабук дидаанд.

Рӯзи 26-уми март аз ҳисоби 
маблағҳои манбаҳои захираҳои 
моддӣ барои рафъи ҳолатҳои 
фавқулодаи табиӣ ва техногенӣ 
ҷудо гардидаи ноҳия маводи ғи-

зоӣ ба сокиноне, ки хонаҳояшон 
осеб дидааст, расонида шуд. Аз 
ҷумла, ба ҳар хонаводаи осебди-
да 50 кг орд, 10 кг биринҷ ва 5 
литр равған тақсим карда шуд.

 НУРОБОД
Дар деҳаи Калназар 5 хоҷа-

гӣ, дар деҳаи Кабутиён 4, дар 
деҳаи Пандовчӣ 3 ва дар деҳаи 
Тегирмӣ 5 хоҷагӣ зарари сабук 
дидаанд. 

Ҳамагӣ дар ҳудуди ноҳияи 
Нуробод ба 17 хоҷагӣ зарари 
сабук расидааст. Дар дигар хоҷа-
гиҳое, ки аз назар гузаронида 
шудаанд, дар деворҳо рехтани 
андова ва тарқишҳои хурд ба 
назар расидааст.

ЗАМИНЛАРЗА ДАР ТОЉИКИСТОНЗАМИНЛАРЗА ДАР ТОЉИКИСТОН
Аз хисорот то кумак ба зарардидагонАз хисорот то кумак ба зарардидагон
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Шахсият

Умар Кремлёв, президен-
ти Иттиҳодияи Ассосиатсияи 
байналмилалии бокс (AIBA) 
дар сафари ахири хеш ба 
Тоҷикистон парда аз рӯйи 
ҳақиқат бардошт. Ӯ на танҳо 
тоҷик будани худро эътироф 
намуд, балки ҳамроҳи па-
дараш аз зодгоҳаш - дараи 
Алмосии Ҳисор низ боздид 
кард...

Сирри Умар Кремлёв
Ёдовар мешавем, ки Умар 

Кремлёв соли 2020 президен-
ти Иттиҳодияи Ассосиатсияи 
байналмилалии бокс (AIBA) 
шуд. Ӯ дар ин вазифа Ғафур 
Раҳимов, маъруф ба Ғафур-
бойбача, як чеҳраи пурсару-
садо аз Ӯзбекистонро иваз 
кард. Аз он замон ба ин ҷониб 
тоҷик будан ё набудани ӯ дар 
шабакаҳои иҷтимоӣ сарусадои 
зиёдеро ба бор оварда буд. 

Мураббии маъруфи бокси 
тоҷик Мирзо Шамсиев ҳамон 
замон дар саҳифаи хеш дар 
Facebook навишта буд: “Умар 
Кремлёв зодаи Тоҷикистон 
мебошад ва ҳамаи мураббиёни 
Русия ӯро тоҷик мешиносанд. 
Ӯ пас аз зан гирифтан фами-
лияи худро аз Лутфуллоев ба 
Кремлёв иваз кард”. 

Аммо дар тамоми расонаҳои 
русӣ ва ҳатто дар “Википедия” 
дар шарҳи ҳоли Умар Кремлёв 
дар ҳеҷ куҷое гуфта нашудааст, 
ки ӯ тоҷик аст ё зодаи Тоҷики-
стон. Аз ҷумла гуфта мешавад, 
ки ӯ соли 1982 дар шаҳри Сер-
пухови вилояти Маскав тавал-
луд шудааст.

Дар бархе аз расонаҳои русӣ 
овардаанд, ки замони тавал-

луд ному насаби ӯ Лутфуллоев 
Умар Назарович будааст. Аз 
ҷумла пойгоҳи transsibinfo.com 
дар матлабе бо номи “Сирри 
Умар Кремлёв. “Муштзани 
асосӣ”-и Русия чӣ чизеро 
пинҳон мекунад?” ба ин ишо-
ра мекунад. “Гап сари ин аст, 
ки Умар бо наса-
би занаш зиндагӣ 
мекунад. Ҳангоми 
таваллуд ӯ насаби 
Лутфуллоевро до-
шт”,- менависад 
ин пойгоҳ.

Ҳ а м и н  т а в р , 
тоҷик будан ё набу-
дани Умар Крем-
лёв номаълум буд.

Боздид аз 
Тоҷикистон
Дар арафаи На-

врӯзи имсола Умар 
Кремлёв ба Тоҷи-
кистон омад. Дар 
баробари дидору мулоқоти 
расмӣ бо масъулини Ассотси-
атсияи бокс, Кумитаи ҷавонон 
ва варзиш ва Кумитаи олим-
пии Тоҷикистон ӯ аз зодгоҳаш 
- деҳаи Гулдара (собиқ Ҷин-
дара)-и дараи Алмосии шаҳри 
Ҳисор ҳамроҳи падараш Назар 
Сафаров аз Ҳисор боздид кар-
дааст. Хадамоти матбуоти раи-
си шаҳри Ҳисор дар саҳифааш 
дар “Фейсбук” бо нашри чанд 
акс хабар дод, ки рӯзи 22-юми 
марти соли 2023 раиси шаҳри 
Ҳисор Қосим Раҳбар бо ишти-
роки чеҳраи шинохтаи диёр Му-
родалӣ Алимардонов шаҳрван-
ди Русия Назар Сафаровро, 
ки зодаи деҳаи Гулдара (собиқ 
Ҷиндара)-и ҷамоати деҳоти Хо-
нақоҳи Куҳӣ мебошад, ҳамроҳи 

фарзандаш Кремлёв Умар На-
зарович (Лутфуллоев) ба ҳузур 
пазируфт.

Кремлёв Умар Назарович, 
писари бобои Назар аз асосгу-
зорони Хазинаи умумиҷаҳо-
нии боксёрон ба шумор рафта, 
роҳбарии ин Хазина ва вазифаи 

президенти Иттиҳодияи бай-
налмилалии боксро бар дӯш 
дорад. Кремлёв дар суҳбат бо 
раиси шаҳр иброз дошт, ки бо 
хоҳиши падар тасмим гириф-
тааст як гӯшаи Тоҷикистон-
ро дар дараи Алмосии шаҳри 
Ҳисор, ки зодгоҳи падару бо-
боёнаш маҳсуб меёбад, обод 
намояд. Кремлёв бо зикри ин 
ки бо мавзеъ шинос аст, ба ра-
иси шаҳри Ҳисор чанд тарҳеро, 
ки мехоҳад амалӣ намояд, аз 
ҷумла азнавсозии 20 километр 
роҳи дараи Алмосӣ аз гардиши 
шоҳроҳи Душанбе-Турсунзода 
ва бунёди марказҳои бузурги 
савдою хизматрасониро дар 
маркази ҷамоати деҳоти Хо-
нақоҳи Куҳӣ пешниҳод кар-
дааст. 

Бино ба иттилои ха-
дамоти матбуоти раи-
си шаҳри Ҳисор, Умар 
Кремлёв бо пешниҳоди 
шаҳрдори Ҳисор Қосим 
Раҳбар ҳамчунин бунё-
ди Мактаби варзишӣ 
дар риштаи боксро 

дар водии Ҳисор низ ба уҳда 
гирифтааст ва Қосим Раҳбар 
дар навбати худ пешниҳоди ба 
номи Назар Сафаров, падари 
Умар Кремлёв, президенти 
Иттиҳодияи умумиҷаҳонии 
бокс номгузорӣ шудани ин 
мактаби варзиширо бо хуш-
нудӣ истиқбол кардааст. Умар 
Кремлёв ваъда додааст, ки 
роҳи дараи Алмосӣ бо сифати 
баланд, мутобиқ ба талаботи 
стандартҳои ҷаҳонӣ ва бо ҷал-
би ширкатҳои маъруфи роҳсо-
зии кишвар азнавсозӣ гардида, 
то охири тобистони соли ра-
вон, дар арафаи таҷлили Ис-
тиқлоли Тоҷикистон мавриди 
истифода қарор хоҳад гирифт.

Диловар ҚОДИРПУР

 

ПРЕЗИДЕНТИ ТОЉИКИ AIBA
Умар Кремлёв парда аз рӯйи ҳақиқат бардошт

Гузориш

Маъдумотнома

Умар Кремлёв яке аз чеҳраҳои 
пурнуфуз дар доираҳои тиҷора-
тиву корӣ ва ҳатто маъмурии 
сатҳи баланди Русия дониста 
мешавад. Ӯро яке аз тоҷирони 
пурнуфузи Русия низ медонанд.

Кремлёв Умар Назарович 
1-уми ноябри соли 1982 дар 
шаҳри Серпухови вилояти Ма-
скав дар оилаи Назар Сафаров 
ва Олга Кремлёва ба дунё ома-
дааст. Ӯ Академияи давлатии 
хидматрасониҳои коммуналӣ 
ва сохтмони Маскавро хатм 
кардааст. Умар Кремлёв дар 
ҷавонӣ машқи бокс мекард, ва-
ле бештар ҳамчун промоутер 
ном бароварда буд. Соли 2017 
президенти Федератсияи бокси 
Русия ва соли 2018 узви Куми-
таи иҷроияи Иттиҳодияи бай-
налмилалии бокс интихоб шуд. 
Соли 2020 вақте боксро ба да-
лели раҳбарии ин Иттиҳодияро 
ба дӯш доштани Ғафурбойбача 
аз Бозиҳои олимпии Токио хориҷ 
карданӣ шуданд, Ғафурбойбача 
аз президентӣ истеъфо дод ва 
ба ҷои Умар Кремлёв президен-
ти Иттиҳодияи байналмила-
лии бокс (AIBA) интихоб шуд. 

Умар Кремлёв нахустин на-
фаре бо решаҳои тоҷикист, ки 
ба мақоми раҳбарии як созмони 
муътабари ҷаҳонӣ дар риштаи 
варзиш расидааст.

Умар Кремлёв ва падараш бо раис ва фаъолони шаҳри Ҳисор, 23.03.2023

АЗ НЮ-ЙОРК ТО ХУЉАНДАЗ НЮ-ЙОРК ТО ХУЉАНД  
(Аввалаш дар саҳ.2)

Президенти кишвар пас 
аз бозгашт аз Амрико имрӯз, 
29-уми март ҷиҳати иштирок 
дар тантанаҳои ҷашни Наврӯз 
ва ифтитоҳи иншооти нав, аз 
ҷумла корхонаву муассисаҳои 
таълимӣ ба шаҳри Хуҷанд са-
фар кард.   

Нахуст Президенти мам-
лакат Эмомалӣ Раҳмон дар 
шаҳри Гулистон ба фаъолия-
ти фабрикаи парандапарварии 
ҶДММ “Ганҷи Сомон” расман 
оғоз бахшид.

Ин фабрикаи парандапар-
варӣ аз ҷониби соҳибкори 
ватанӣ Саид Қурбонов бунёд 
гардидааст. Дар корхона 4 
иншооти парандапарварӣ бо 
усули бройлерӣ бо истифода 
аз таҷҳизоту технологияи му-

осири соҳа бо харҷи беш аз 
2 миллион сомонӣ сармояи 
мустақими соҳибкорӣ сохта, 
муҷаҳҳаз карда шудааст. Дар 
фабрика дар як марҳила 50 ҳа-
зор сар парандаи гӯштӣ парва-

риш меёбад.
Ҳамчунин, бо иштироки 

Сарвари давлат дар шаҳри Гу-
листон ба фаъолияти корхонаи 
парандапарварии “Мурғи бе-
баҳо” ва сардхонаи замонавӣ 

оғози расмӣ бахшида шуд. Ин 
корхона аз ҷониби соҳибкори 
ватанӣ Аҳад Қодиров дар ма-
соҳати беш аз 3 гектар бунёд 
гардидааст. Гуфта шуд, ки дар 
муддати 45 шабонарӯз беш аз 
30 ҳазор чӯҷа барои истеҳсо-
ли гӯшти парҳезӣ омода карда 
мешавад.

Дар ифтитоҳи коргоҳи ис-
теҳсоли қолинҳои рӯифаршии 
тафтингии нақшзадашуда дар 
ширкати “Қолинҳои Қай-
роққум” бошад, иттилоъ дода 
шуд, ки он бо харҷи 66 мил-
лион сомонӣ бунёд шудааст. 
Фаъолияти корхона ба истеҳ-
соли маҳсулоти ивазкунандаи 
воридот равона карда шуда, 
иқтидори солонаи он 2 милли-
он метри мураббаъ рӯйпӯшҳои 
рӯифаршии тафтингии нақш-
задашударо дар бар мегирад.

Дар ин рӯз бо иштироки 
Президенти кишвар Эмомалӣ 
Раҳмон дар шаҳри Гулистон 
бинои нозироти андоз маври-
ди баҳрабардорӣ қарор гирифт. 
Масоҳати бино 0,16 гектарро 
ташкил дода, фармоишгари 
иншоот Кумитаи андози назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷики-
стон мебошад.

Инчунин, зимни ин сафар 
дар шаҳри Гулистон дар ҳузу-
ри Сарвари давлат Эмомалӣ 
Раҳмон бо ятимон аз шаҳру 
ноҳияҳои вилояти Суғд суҳбат 
доир гардида, барои ин гурӯҳи 
наврасон хони Наврӯзӣ ва бар-
номаи фарҳангӣ ташкил карда 
шуд.

Айни замон сафари Сарва-
ри давлат Эмомалӣ Раҳмон ба 
шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 
идома дорад. 
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Баробари ба ҳавлии яке аз 
бошандагони ноҳияи Хова-
линг (шаҳри қадимаи Мунк) 
ворид шудан моро момаи со-
лору болобаланд ва чеҳра-
гарме истиқбол гирифт. Ҳеҷ 
бовариат намеояд, ки ин зани 
зиндагидида ба баҳори 110-
уми хеш қадам мондааст.

Ӯ Гулбону Салимова ном 
дошта, дар оғӯши деҳаи 
Курнайча, болотари деҳаи 
машҳури Мазори Ҳазрати 
Султон чашм ба олами ҳастӣ 
кушодааст. Дар оилаи акаи 
Салим ва апаи Гулбӣ ба ка-
мол расиду дар ҳамин деҳа бо 
Абдурауфи паҳлавону ҳофиз 
хонадор шуд. Бо доираю найи 
бобои Қаландари Тағои ҳо-
физ арӯсашро ба ҳавлии Аб-
дурауф оварданд. Ҳарчанд за-
мона пуршӯру шар ва вазнин 
ҳам бошад, шаҳу арӯси ҷавон 
зиндагии хушу осудаҳолонае 
доштанд. Имрӯз аз тӯйи онҳо 
90 сол гузашт. Ҳашт фарзан-
дро ба камол расонданд. Ка-
лониаш Тоҷиддин, аз паси ӯ 
писарҳо ва кенҷагиашон Ҳу-
ринисо буданд. Имрӯз танҳо 
Ҳуринисо зинда буда, ӯ дар 
деҳаи Доробӣ истиқомат до-
рад. 

Баъдҳо оилаи апаи Гул-
боную ҳамдеҳагонашонро 
муҳоҷир карда, ба таҳдашт 
бурданд. Он солҳо ин водии 
пурфайз, куҳану таърихӣ 88 
деҳа дошт. Имрӯз ин шумора 
ба 59 деҳа расидааст. Ба қаҳтию 
сахтиҳо нигоҳ накарда, мар-
дум дастархони пурбаракате 
доштанд. Чарогоҳҳои зиёд 
дар ихтиёри мардуми чорво-
дор буд. Гуфти гапҳо, қаймоқу 
шир, дӯғ, қурутоб, равғани 
зард, зағир, мош, наск, нахӯд, 
тути заминӣ, кунҷид байт ме-
гуфт. 

Оилаи момаи Гулбону баъди 
якчанд вақт рӯ ба диёри Хова-
линг оварданд. Дар маркази 
ноҳия зиндагиро ихтиёр кар-
данд. Фарзанди калонӣ Тоҷид-
дин соҳибмаълумот шуда, то 

ба вазифаи раиси ноҳия расид. 
15 сол бо ин мардум ҳамдаму 
ҳамроҳ буд.

Раиси Тоҷиддин бо ҳамса-
раш соҳиби 9 фарзанде гар-
диданд, ки имрӯз номбардори 
онҳоянд. Саймуъмин имрӯз 
муовини аввали раиси ноҳия, 
Алиҷон сардори ШВКД-и 
ноҳияи Спитамен, Носирҷон 
прокурори шаҳри Хоруғ, То-
либҷон муовини сардори Ра-
ёсати молияи Ховалинганд. 
Духтари дигар - Ҳуринисо 
соҳиби дару хонаи хешанд.

Момаи Гулбону соҳиби 30 
набераю 20 абера буда, ҳанго-
ми хайрухуш ба мо чунин дуо 
дод:

Б и с м и л о ҳ и  р а ҳ м о н и 
раҳим! Илоҳи омин, шу-
кронаи Худо, дафъи кулли 
балоҳо, хайрияти қадамҳои 
шумо, Худовандо ҳамаи мо-
ро баракати Ҳазрати Хуҷаи 
Хизрро муяссар бигардонад, 
шуморо ҳам мисли ман умри 
дарози пурфайзу баракат 
диҳад, Худовандо Тоҷики-
стони моро тенҷию амонӣ 
диҳад, Парвардигор под-
шоҳи некбахти мо Эмомалӣ 
Раҳмонро дар болои сари мо 
ҳамеша соябон гардонад, ба 
ӯ умри дароз, тенҷию амонӣ, 
сулҳу салоҳро орзумандам. 
Худовандо, фарзандони мо, 
ки дар хориҷи кишвар кор 
карда истодаанд, бо дасти 
пур ба Ватани маҳбубамон 
баргарданд, рабл оламин. 
Хайр, дар амони Худо бошед!

Нурулло ҲАСАНОВ,
рӯзноманигор 

Ҳамкорӣ

Ин аҷиб аст Омӯзиш

БИБИГУЛБОНУИ 110-СОЛА
Дарозумртарин сокини Мунк

РИЗО ДИЌЌАТӢ 
ДАР ТОЉИКИСТОН

Чеҳра

Мушоҳида

ТУРСУНЗОДА 
ЗИНДА МЕБУД, 

ЧӢ МЕГУФТ?
Баъди шом дар даромад-

гоҳи супермаркет ба ҳодисаи 
гӯшношуниде вохӯрда, сахт 
ба риққат омадам. 

Духтарчае (хурд ҳам набуд, 
12-14-сола) вақти аз мағоза ба-
ромаданам дар дасташ як чутка 
мегуфт: "Пойафзолатонро то-
за кунам?". Фақат "э, не, увол 
аст..." гуфта тавонистаму бас. 
Ман ва чанд ҷавони аз пасам 
аз мағоза баромада тангаҳои 
дар дастамон бударо додему 
албатта пойафзоламонро тоза 
кардан нагузоштем. Бо ин чанд 
танга ӯ кадом мушкилашро ҳал 
мекарда бошад? Духтарчаро 
сарулибосаш бад набуд. Аммо 
чаро ба ин кор даст задааст? 
Дар умри 64-солаам бори ав-
вал чунин ҳодисаро мебинам. 

Албатта, аз Турсунзода хон-
да будам дар "Сайёҳи Ҳинд". 
Агар шоир зинда шуда ояд, ба 
ин ҳол чӣ мегуфта бошад? Ра-
исҳои гарданғафс, мансабдо-
рон..., ки дороии зиёд доранд, 
ин ҳолро дидагистанд, зеро ба 
супермаркет онҳо зиёд медаро-
янд, на мо. 

Пас, оё азоби виҷдон мека-
шанд?  

М. РУСТАМЗОД

ХАБАРЊОИ 
ТОЉИКИСТОН 

ВА ЉАЊОН

АКТЁРИ ТОЉИК 
ДАР ФИЛМЊОИ 

РУСИЯ
Б а н а -

воргирии 
серияҳои 
н а в б а -
тии фил-
ми “Наш 
с п е ц н а з » 
бо иштиро-
ки актёри 
бомаҳорат 
ва умед-
бахши тоҷик Ардамеҳр Во-
риси Алишод идома дорад. 

Ҷавонписари тоҷик дар ин 
филмномаи бисёрсериягӣ яке 
аз нақшҳои асосӣ - нақши Асе-
тро мебозад.

Ин нақши сеюми офаридаи 
Ардамеҳр дар филмҳои сатҳи 
байналмилалӣ мебошад. Ар-
дамеҳр дастпарвари риштаи 
актёрии Донишкадаи кино ва 
телевизиони шаҳри Санкт - 
Петербурги Федератсияи Ру-
сия мебошад.

Қобили қайд аст, ки соли 
2020 филми Ардамеҳр "666" 
дар озмуни байналмилалӣ 
байни филмҳои кӯтоҳи до-
нишҷӯён сазовори ҷои дувум 
ва мукофоти озмун гардида 
буд.

Алишод ДАРДОШНО

Дар рӯзҳои ҷашни 
Наврӯзи муҳоҷиро-
ни Афғонистон дар 
шаҳри Душанбе бо 
Ризо Диққатӣ ошно 
шудам. Ӯро ба унво-
ни аккоси маъруфи 
эронӣ мешинохтам, 
аммо бори нахуст аз 
наздик дидам. 

Гуфт, ки ҳамроҳ бо 
хонаводааш бо даъва-
ти шаҳрдории Душанбе 
барои ширкат дар ҷашни Нав-
рӯзи Тоҷикистон ба кишвари 
мо омадааст. 

Ризо Диққатӣ фотожурна-
листи фаронсавии эронитабо-
ри нашрияи Нешнл Ҷэугрофӣ 
(National Geographic Magazine) 
аст, ки дар дунё ӯро бо номи 
Ризо мешиносанд. Ризо аз 
14-солагӣ аккосиро худомӯз 
ёд гирифтааст. Вай ҳамчунин 
аз донишгоҳи Теҳрон фориғут-
таҳсили риштаи меъморӣ аст. 

Ӯ соли 2005 барои эҳёи мат-
буоти озод, густариши озодии 

баён дар дунё, мубориза барои 
эҳёи ҳуқуқи кӯдакон ва мубо-
риза алайҳи истибдод нишони 
Шаволияи Миллии Лаёқат дар 
Фаронсаро дарёфт кард. 

Диққатӣ дар январи 2010 
тайи маросиме, ки дар толо-
ри театри марказии Линкални 
шаҳри Ню-йорк баргузор шуд, 
ҷоизаи Лесиро, ки ба Оскори 
аккосӣ маъруф аст, дарёфт 
кард. Ӯ ҷоизаашро ба мардуми 
Эрон тақдим кард.

 
Суҳроби ЗИЁ

Аз 13 то 17-уми март барои 
намояндагони ВАО-и русза-
бони кишварҳои ИДМ тренинг 
баргузор гашт. Дар омӯзиши 
онлайнии 5-рӯза, ки бо даст-
гирии Сафорати Русия дар 
Тоҷикистон гузашт, рӯзно-
манигорони Тоҷикистон низ 
иштирок карданд.

Ин машғулияти омӯзишӣ, 
ки мавзуҳои мухталифи жур-
налистикаи муосирро дар бар 
мегирифт, бо ташаббуси Фонди 
русиягии грантҳои президентӣ, 
факултети журналистикаи До-
нишгоҳи давлатии Москва ба 
номи М. Ломоносов ва Агентии 
“ТАСС” доир гашт.

Устодони факултети журна-
листикаи Донишгоҳи давлатии 
Москва ба номи М. Ломоносов, 
журналистони касбии Агенти-
ии “ТАСС” давоми чанд рӯз та-
риқи онлайн ва офлайн ба на-
мояндагони ВАО-и кишварҳои 
ИДМ нозукиҳои соҳа, аз ҷумла 
кор бо шабакаҳои иҷтимоӣ, 
аз қабили “Фейсбук”, “Теле-
грам”, шеваҳои ҷалби аудито-
рия, омода намудани маводҳои 

журналистии дорои сифати хуб, 
ҷойгиркунии дурусти реклама 
ва сурат дар ВАО, кор бо ман-
баъ, услуби нигоришу гузориш, 
таҳриру тасҳеҳ, сохтор ва сар-
лавҳаи хабар ва дигар масъа-
лаҳои рӯзмарраро омӯзониданд.

Инчунин, рӯзноманигорон 
мавзуҳои муҳими фактчекинг 
(ҳақиқатсанҷӣ) дар ВАО, жур-
налистикаи иқтисодӣ ва расо-
наҳои рақамиро аз худ карданд.

Дар ин курси омӯзишӣ қа-
риб 60 шунаванда иштирок до-
штанд. Барномаи курс муҳи-
му саривақтӣ буда, вобаста ба 
масъалаҳои муосири ВАО-и 
русзабон буд. Зеро матбуо-
ти русзабон дар қаламрави 
кишварҳои ИДМ имрӯз дар 
ҳолати мушкил дармонда, ба 
он норасоии мутахассисони 
ҳирфаӣ, ки тавони рақобат 
дар бозори иттилоотии ҷаҳо-
ниро дошта бошанд, ба назар 
мерасад.

Ин ҳолат дар Тоҷикистон 
низ вуҷуд дорад. Бинобар ин, 
ташкил ва гузаронидани чунин 
курсҳо иқдоми хеле муҳиму са-
ривақтист.

ТРЕНИНГ БАРОИ 
РӮЗНОМАНИГОРОН
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Аз Президенти кишвар 
Эмомалӣ Раҳмон то муфтии 
Тоҷикистон Саидмукаррам 
Абдулқодирзода ва руҳонии 
шинохта Ҳоҷӣ Мирзо дар моҳи 
Разамон аз савдогарон даъват 
карданд, ки ҳангоми фурӯх-
тани маҳсулот инсофро риоя 
намоянд. Аммо мушоҳидаи 
ҳафтаи охир дар бозорҳои Ду-
шанбе нишон дод, ки инсоф 
як тараф, виҷдон ҳам намон-
дааст. Арзиши маҳсулоти ки-
шоварзӣ то дигар анвои ниёзи 
аввали мардум ба осмон дак-
ка мехӯрад. Бозор беназорат 
мондааст, касе бо чӣ нархе 
хоҳад, маҳсулот мефурӯшад. 
Чаро роҳбарони бозорҳо, 
ниҳодҳои танзиму назорат дар 
ин маврид бепарво ҳастанд?  

Намунаи ибрат куҷост?
Президенти кишвар Эмо-

малӣ Раҳмон зимни ироаи 
паёми шодбошии худ ба му-
носибати фарорасии моҳи ша-
рифи Рамазон зикр намуд, ки 
моҳи Рамазон инсонро ба са-
бру таҳаммул, қаноату парҳез-
корӣ, раҳму шафқат ва некиву 
накӯкорӣ ҳидоят карда, имони 
ӯро комил, иродаашро қавӣ ва 
зоҳиру ботинашро пок мегар-
донад.

«Дар ин моҳи муборак баро-
бари ба ҷо овардани фаризаву 
суннатҳои динӣ, иҷрои амалҳои 
солеҳ, аз ҷумла хайру эҳсон ва 
дастгириву навозиши ятимо-
ну маъюбон ва камбизоатҳову 
муҳтоҷон аз сифатҳои шоиставу 
башардӯстонаи ҳар мусулмони 
савобҷӯ мебошанд.

Бовар дорам, ки на танҳо 
соҳибкорону тоҷирон, балки 
ҳар инсони хайрхоҳу ҳимматба-
ланд дар ин моҳи шариф иқдому 
аъмоли неку писандидаи худро 
густариш мебахшад ва бо сахо-
вату ҷавонмардӣ намунаи ибрат 
нишон дода, соҳиби савоби зиёд 
мегардад».

Аммо дар бозорҳои Душанбе 
ранг бинеду ҳол пурсед. Дар ин 
моҳи Рамазон ба саводогарон гӯё 
Худо додааст, ки дигар ҳар чӣ ба 
даҳон ояд, маҳсулоташонро нарх 
мегузоранд.  

«Саховат», дасти             
сахо куҷо шуд? 

Бозори «Саховат» дар Душан-
бе куҳантарин маркази савдою 
тиҷорат аст. Мардум бештар 
инҷо барои хариди маҳсулоти 
кишоварзӣ ва дигар анвои хӯр-
данӣ меоянд. Дар даромадгоҳи 
бозор ҳарчанд аз тарафи Аген-
тии захираҳои давлатӣ гӯшаи 
маҳсулоти арзон ташкил карда 
шуда бошад ҳам, вале мардум 
бештар аз дохили бозор харид 
мекунанд. Аммо хеле гарон: 1 кг 
пиёз 10-12 сомонӣ, 1 кг картош-
ка 5 сомонӣ, 1 кг сабзӣ 5 сомонӣ, 
1 кг булғорӣ 70 сомонӣ, 1 кг қул-
финай 70 сомонӣ, 1 кг помидор 
20-25 сомонӣ, 30 дона тухми 
мурғ 45 сомонӣ... Дар маҷмуъ, 
чунин нархҳои дандоншиканро 
метавон идома дод. Аммо дар 
беруни бозор бошад, қимати 
маҳсулот андак пасттар аст. Вале 
сифат хеле паст аст. Дар як гӯша 
халтаҳои пиёз чанд қатор ғарам 

- ғарам хобидаву аз гармӣ ба пӯ-
сидану неш кашидан расидааст. 
Аниқ аст, ки пас аз чанд рӯз ҷои 
ин пиёз партовгоҳ мешавад. Ва-
ле мардум 1 кг пиёзу картошкаи 
бесифатро 4-5 сомонӣ мехаранд. 
Чӣ илоҷ, ҳар кас ба андозаи кӯр-
пааш пой дароз мекунад. 

Таъкиди муфтӣ ба ҳоҷиён  
Саидмукаррам Абдулқодирзо-

да, раиси Шӯрои уламои Тоҷики-
стон дар хутбаи худ ба ҳоҷиёни 
қимматфурӯш ва муллоҳо таъ-
кид намуд, ки «Рамазон на танҳо 
моҳи имтиҳони нерӯи ҷисмонӣ ва 
парҳез аз ғизо, балки имтиҳони 
вазъи руҳиву равонӣ ва покиза-
гии нияту аъмол ҳам мебошад. 
Ин нукта ба ҳоҷиёне дахл дорад, 
ки дидаю дониста зери шиори 
«гӯр сузаду дег ҷӯшад» амал ме-
намоянд».

Ба таъкиди Абдулқодирзода, 
ба таври сунъӣ боло бардоштани 
нарху навои бозор ба хотири фо-
идаи бештар гирифтан ва аз пули 
нопок ҳаҷ рафтани шаҳрвандон 
дар ин моҳ амали бадтаринест, ки 
дар дини мубини ислом мавриди 
маҳкумият қарор гирифтааст.

Раиси Шӯрои уламо мегӯяд, 
дар ин моҳ баъзе ҳоҷиён ва ё дин-
дорони ришдор, ки бозорниши-
нанд, ба таври сунъӣ ба боло бур-

дани нархҳо даст мезананд. Ин 
дар ҳолест, ки мо камбуди равған, 
орд, меваҷот, гӯшт надорем, ҳама 
анборҳо пур аз ин неъматҳост. 

«Ҳоло ба таври сунъӣ баланд 
бардоштани нархи маводи мав-
риди ниёзи аввал, боло бурдани 
нархи дигар маҳсулот, умуман 
сӯйистифода аз моҳи мубораки 
Рамазон ё рӯзҳои мубораки ид 
бисёр гуноҳи азим буда, пайо-
мадҳои нохуш низ дорад»,- таъ-
кид кард ӯ.

Ҳоҷиёну диндороне, ки нархро 

ба таври сунъӣ боло мебардоранд, 
ба гуфтаи Абдулқодирзода, ма-
блағе, ки ба даст меоранд, ба 
онҳо ба ҷуз нигарониву нокомӣ 
ва парешониву ташвишҳо чизе 
намедиҳад.

Бинобар ин, аз тамоми бозор-
нишинон ва фурӯшандаҳо дар-
хост кард, ки дар моҳи мубораки 
Рамазон хайру эҳсонро пеша ку-
нанд, нархҳоро  боло набаранд, 
балки ба миқдоре поин фаро-
ранд, ки ин беподош нахоҳад 
монд.

Аммо ин таъкид то куҷо ба гӯ-
ши қимматфурӯшон расидааст, 
ки сокинони пойтахт аз гаронии 
нархи маҳсулот изҳори нигаронӣ 
доранд. Имсол ҳам дар моҳи Ра-
мазон нарху навои бозор рӯ ба 
болоравист. Ин нархҳои дан-
доншикан имкон намедиҳанд, 
ки мардум дастархони шомгоҳро 
дар моҳи Рамазон бо ғизои зарурӣ 
таъмин намоянд. 

Арзон менависанд,  гарон 
мефурӯшанд

Наҷиб Исматов, як сокини 
кишварро низ нархи маҳсулот 
дар бозори «Деҳқон», маъруф дар 
маҳаллаи Гипрозем ва шеваи ко-
ри масъулини ин бозор дар ҳайрат 
гузоштааст: «Вақте мо вориди бо-
зор шудем, рӯзноманигорон онҷо 
ҳамроҳи намояндагони бозор ба 

гирифтани мусоҳиба машғул бу-
данд. Мутаассифона, дар ин моҳи 
шарифи Рамазон ҳам нархҳоро 
боло бардоштанд. Картошка 5 
сомонӣ навишта шуда буду 6 
сомонӣ мефурӯхтанд. Пиёз 4 со-
монию 50 дирам навишта шуда, 
вале 12 сомонӣ фурӯхта мешуд. 
Ҳамчунин, сабзӣ 2 сомонию 50 
дирам навишта шуда, онро 5 со-
монӣ мефурӯхтанд. Аз ҳама ала-
мовар ин аст, ки дар ярмаркаҳои 
«Тоҷикматлубот» низ чунин муш-
килот ба назар мерасад. Пиёзе, ки 
арзон гуфта, дар ярмарка фурӯхта 
мешавад, 80% пӯсидааст». 

Воқеан, ин бозор дар зери ито-
ати «Тоҷикматлубот» аст. Муш-
килот ҳам дар он аст, ки роҳба-
рияти «Тоҷикматлубот» ба ин 
бозор таваҷҷуҳ надорад, вагарна 
ҳол ба чунин дараҷа намерасид. 
Сокинон мегӯянд, ягона бозоре, 
ки андак танзиму назорат ва шакл 
мегирифт, “Меҳргон” буд. Аммо 
бемории қимматии дигар бозорҳо 
ба инҷо ҳам сироят кардааст. Маҳ-
сулоти ниёзи аввал дар инҷо хеле 
гарон аст. Баъзан тоҷирон пиёзро 
пинҳонӣ ҳам мефурӯшанд. 

“Ҳафтаи гузашта 1 кг редиска 3 
сомонӣ, 1 кг карам 3 сомонӣ буд. 
Ҳоло ба 6-7 сомонӣ расидааст. 
Дар нархи маҳсулоти қаннодӣ ва 
меваҷот ҳоҷати гап нест”,- мегӯяд 
Бобоҷони Неъматулло, сокини 
пойтахт, ки ҳамеша аз бозори 
“Меҳргон” хариди хонаро анҷом 
медиҳад. 

Шояд баъди ба 70 сомонӣ 
расидани 1 кг булғорӣ мардум ба 
ҷойи он аз карам истифода меба-
ранду он ҳам майли гароншавӣ 
дорад?

Хуллас, вазъи имрӯзаи нарх, 
танзиму назорати он дар бо-
зорҳои Душанбе нигаронкунан-
да аст. Магар вазифаи роҳбарони 
бозорҳои пойтахт ҷамъоварии 
чекпулию уҳдадории роҳбарони 
Вазорати кишоварзӣ, Хадамоти 
зиддиинҳисорӣ ва блоки иқтисо-
дӣ гирифтани омору пешниҳоди 
ҳисобот аст?

Усмон РАҲИМЗОДА  

АЗ МАЊСУЛОТИ ПАСТСИФАТ                               
ТО НАРХЊОИ ДАНДОНШИКАН 
Чаро масъулини танзиму назорат хомӯшанд? 

Оқибати пинҳонӣ фурӯхтани пиёз

ЌИММАТӢ ДАР РАМАЗОН. ТАБИӢ Ё СУНЪӢ? 

1 кг помидор – 
20-27 сомонӣ 

1 кг қаланфури 
булғорӣ – 
70 сомонӣ

1 кг бодиринг – 
15 сомонӣ

1 литр шир - 
9-10 сомонӣ

1 кг картошка – 
5 сомонӣ

1 кг сабзӣ – 
4-5 сомонӣ

1 дона тухми 
мурғ – 1,50 
дирам

1 кг гӯшти гов – 
68-70 сомонӣ  

1 кг қулфинай – 
60-70 сомонӣ

1 кг биринҷ – 
15-25 сомонӣ

Дизайн: Умед Султонов
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О ФИЛИАЛЕ МЭИ В ГОРОД ДУШАНБЕ
СОГЛАСНО ДОГОВОРЕННОСТЕЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА И ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУ-
БЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ЭМОМАЛИ РАХМОНА НА ОСНОВЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ РФ И РТ В 
2013 ГОДУ В ДУШАНБЕ БЫЛ ОТКРЫТ ФИЛИАЛ МЭИ. В ФИЛИАЛЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВ-
РИАТА (СРОК ОБУЧЕНИЯ 4 ГОДА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Согласно разделению обяза-
тельств по межправительствен-
ному соглашению таджикская 
сторона предоставила МЭИ на 
безвозмездной основе отдель-
но стоящее отремонтированное 
здание под филиал, а обеспече-
ние учебным оборудованием, 
лабораториями, мебелью, а так-

же текущее содержание Филиа-
ла финансируется российской 
стороной (головным вузом НИУ 
МЭИ).  

 Прием на 1-й курс проводит-
ся по правилам, утвержденным 
Ученым советом головного вуза 
на основании приказа Мини-
стерства науки и высшего обра-
зования РФ: абитуриенты сдают 
письменные экзамены по трем 
предметам, работы проверяют-
ся членами централизованной 
приемной комиссии МЭИ, 
утвержденной приказом ректо-
ра по головному вузу. Приказы о 
зачислении тоже подписываются 
в головном вузе. 

На сегодняшний день   в 
Филиале обучаются 454 студен-
та, из них 300 по очной форме 
обучения. Более 200 студентов 
обучаются на бюджетной осно-
ве за счет средств Российской 
Федерации.  За прошедшие годы 
66 выпускников Филиала посту-
пили в магистратуру головно-

го вуза, все они обучаются на 
бюджетной основе. В качестве 
стимула для хорошей учебы в 
Филиале практикуется перевод 
с платной формы обучения на 
бюджетную, а также перевод в 
головной вуз для продолжения 
обучения после окончания 2-го 

курса в Филиале.  За эти годы в 
Москву было переведено око-
ло 60 человек, а на бюджетную 
форму обучения с платной пере-
ведены около 20 студентов. Ак-
тивно работает социальная под-
держка студентов, большинство 
из них получает базовую стипен-

дию, многие повышенную, 150-
200% от базовой, что составляет 
сумму от 360 до 500 сомони. В 
столовой Филиала студенты из 
неполных и малообеспеченных 
семей питаются бесплатно, а все 
остальные по фиксированным 
льготным ценам.   

Для обеспечения учебного 
процесса наш филиал распола-
гает необходимой материаль-
но-технической базой, которая 
позволяет на достаточно высоком 
уровне проводить лекционные, 
практические и лабораторные 
занятия по всем образователь-
ным программам высшего об-
разования.  За короткий период 
существования филиала заметна 
положительная динамика обе-
спечения учебного процесса 
современной мультимедийной, 
вычислительной и оргтехникой, 

лицензионными программными 
продуктами для освоения и ис-
пользования информационных 
технологий обучения.

Филиалом на сегодняшний 
день приобретены новые совре-
менные учебно-лабораторные 
комплексы, которые установ-
лены и полностью включены в 
учебный процесс:

1. Лабораторный комплекс 
«Гидроэнергетика – система 
турбина-генератор»;  

2. Типовой комплект учеб-
ного оборудования "Солнечная 

фотоэлектрическая система с 
системой бесперебойного пи-
тания";

3. Лабораторный стенд – ве-
троэнергетическая система на 
базе синхронного генератора;

4. Терминал релейной защи-
ты и автоматики;

5. Микропроцессорные сред-
ства релейной защиты в систе-
мах электроснабжения;

6. Универсальный стенд по 
предметам: электроэнергетиче-
ские сети и системы, станции 
и подстанции, информацион-

но-измерительная техника и 
электроснабжение;

7. Тренажеры-симуляторы 
"Оперативные переключения 
и распределительные устрой-
ства электрических станций и 
подстанций", "Электрические 
измерения в системах электро-
снабжения" и Основы релейной 
защиты и автоматики.

В этом году приобретены но-
вые лабораторные комплексы 
по курсам САУ и ТАУ: 

Типовой комплект учебно-
го оборудования "Система ав-

томатического регулирования 
электродвигателей постоянного 
и переменного тока" и Типовой 
комплект учебного оборудова-
ния "Теория автоматического 
управления".

Учебные программы регу-
лярно совершенствуются, с 
сентября 2019 года введены 
образовательные стандарты 
3++, в которых предусмотрены 
дисциплин для решения задач 
цифровизации экономики, в 
частности, такие предметы как 
Автокад, маткад и др.

АККРЕДИТАЦИЯ
НИУ «МЭИ» в г. Душанбе подтвердил свой высокий статус и лидерские позиции в регионе, по-

лучив Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки РФ.

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ   – ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА РУКОВОДСТВА ФИЛИАЛА 
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(СПЕЦИАЛЬНОСТИ) Вс

ег
о

Контрольные 
цифры 
приема

П
о 

до
го

во
ра

м 
об

 
ок

аз
ан

ии
 п

ла
тн

ы
х 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х у

сл
уг

П
о 

до
го

во
ра

м 
(в

 
со

от
ве

тс
тв

ии
 

С 
п.

9.1
3 н

ас
то

ящ
их

 
П

ра
ви

л)

О
со

ба
я 

кв
от

а

О
бщ

ие
 

ус
ло

ви
я

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 87  0 62 25 0

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 30  0 5 25  0

План приема в филиал ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" в г. Душанбе в 2023 году
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления

Шифр 
спец

Направление подготовки 
(специальности)

Вступительные 
испытания 
(в порядке 

приоритета)

Минимальное 
количество 

баллов

Форма проведения 
вступительных испытаний, 
проводимых организацией 
самостоятельно

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника  
Профиль: Гидроэлектростанции

математика 
физика 
русский язык

39 
39 
40

Письменное вступительное 
испытание

Электроэнергетика и 
электротехника  
Профиль: Электроснабжение

УРОВНИ ПОДГОТОВКИ 
Филиал НИУ "МЭИ" в г. Душанбе осуществляет прием бакалавров. 

Обучение в филиале проводится в очной и заочной форме по направ-
лению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

на очную форму обучения (бюджетные и договорные места);
на заочную форму обучения (договорные места)

Поступающие сдают матема-
тику, физику и русский язык в 
письменной форме. 

Вступительные испытания 
Филиал проводит самостоя-
тельно как на бюджетную, так 
и платную формы обучения. 

Сроки проведения вступитель-
ных испытаний можно узнать 
на сайте Филиала МЭИ www.
pkmpei.ru  и по следующим те-
лефонам: (+992-37) 221-82-54, 
2217-89-55

КОНТАКТЫ:

Местонахождение филиала «МЭИ» в г. Душанбе:
Адрес: 734002, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, ул. Мирзо Турсунзода, д. 82
Телефоны для дополнительной информации: 
(+992-37) 221-82-54, 2217-89-55
Адрес электронной почты: Info.df-mpei@yandex.ru
Сайт подразделения: http://df.mpei.ru

Абдулкеримов Сагид   
Абдурахманович,  
директор филиала   
НИУ "МЭИ" в Душанбе
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Донишгоњ дорои муќаддасоти хеш - Суруд, 
Парчам, Рамз мебошад. Донишгоњ узви ша-
бакаи Донишгоњњои Авроосиё ва Атлантика, 
Алянси муассисањои олии касбии Хитой ва 
Осиёи Марказї, ташкилоти  байналмилалии 
рейтингӣ QS мебошад. Донишгоњ сазовори 
љоизаи тиллоии “Эраи Сифат”-и ташкилоти 
байналмилалии B.I.D., љоизаи байналмила-
лии Ассамблеяи тиљоратии Аврупо - Кумитаи 
байналмилалии Суќрот (Оксфорд, Британия 
Кабир), “Донишгоњи бењтарини сол”, Нишони 
фахрии Муассисаи давлатии «Маркази миллии 
патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иќтисод 
ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Моњи феврали соли 2019 Донишгоњ аз Ак-
кредитатсияи навбатии давлатї гузашта, соњи-
би “Шањодатнома” аз 12.03.2019, №426 то 12.03 
соли 2024 гашт. 31-уми майи соли 2022, №6/1 
донишгоњ барои фаъолияти минбаъда барои 5 
соли дигар аз тарафи Агентии назорат дар соњаи 
маориф ва илми назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз Аттестатсияи навбатї гузарони-
да шуда, њуќуќ дода шуд, ки то моњи майи соли 
2027 фаъолияти худро идома дињад. 

Њоло дар 10 факултети донишгоњ 6848 до-
нишљў аз рўйи 51 ихтисос дар тањсили рўзона 
ва 37 ихтисос дар тањсили фосилавї, аз љумла 
15 ихтисос барои гирифтани маълумоти ду-
юми олии касбї таҳсил мекунанд. 226 нафар 
шањрвандони хориљї низ ба тањсил фаро ги-
рифта шудаанд.

Дар донишгоҳ 6 академики АИКТ, 3 узви 
вобастаи АМИТ, 5 узви вобастаи АИКТ, 47 
нафар доктори илм, 55 нафар профессор, 144 
нафар номзади илм ва зиёда аз 200 нафар омўз-
гор фаъолият менамоянд.

Дар донишгоњ 18 озмоишгоњи илмию таъ-
лимї, 72 озмоишгоњи таълимї, 14 маркази 
компютерї, 3 маркази интернетї, китобхонаи 
марказї ва китобхонаҳои электронї мављуданд. 

Машѓулиятњои назариявию амалї дар 13 би-
нои таълимї, 220 синфхона, бо миќдори зиёда 
аз 6500 љойи нишаст дар як ваќт мегузаранд. 
Донишгоҳ дар хољагиҳои пешќадами кишвар 
филиалҳо дорад ва дар онҳо низ машѓулиятњои 
назариявию амалї гузаронида мешаванд.

Соли 2022 донишгоњро 1471 нафар, аз 
љумла 1342 нафар бакалавриат ва 129 нафар 
мутахассис аз рўйи 46 ихтисос хатм намуданд. 
Инчунин, 76 нафар магистр донишгоҳро хатм 
карданд. Аз миќдори умумї 45 нафар ё 3,0 % 
хатмкунандагон соњиби дипломи аъло шуданд. 

Донишгоњ бо 110 ташкилоту муассисањои 
олии хориљи кишвар шартнома оид ба њамкорї 
дорад. Тибқи созишномаҳои басташуда омўз-
горону донишљўён ба кишварҳои мутараќќии 
дунё ба монанди Олмон, Кореяи Љанубї, Фе-
дератсияи Русия, љумҳуриҳои Белорус, Ўзбе-

кистон, Ќазоќистон, Љумҳурии мардумии Чин, 
Љопон ва ѓайраҳо ба сафарҳои илмӣ, коромӯзӣ, 
хондани лексия ва такмили ихтисос фиристода 
мешаванд. Тавассути созишномаҳои тарафайн 
дар доираи лоиҳаву барномањо 10 нафар усто-
ди донишгоҳ дар хориљи кишвар сафари корї 
анљом доданд. Донишљўён ва магистрони до-
нишгоҳ дар Донишгоњи аграрии Воронеж ва 
Академияи давлатии кишоварзии Кострама, 
Донишгоњи давлатии аграрии Мичуринск, 
дар шаҳри Алмаато дар мактаби байналмила-
лии тобистонаи Донишгоҳи миллии аграрии 
тадқиқотии Қазоқистон таҳсил карданд. Њам-
замон, тањсили 2х2 сурат гирифт. Донишљўёни 
Академияи давлатии кишоварзии Кузбасси Фе-
дератсияи Русия таљрибаомўзии технологиро 
дар пойгоњи донишгоњ гузарониданд. Дигар 
омӯзишҳо, семинар ва конференсияҳои илмӣ 
- амалии байналмилалӣ тариқи бархат амалї 
гардиданд, ки дар онҳо 62 нафар олими дониш-
гоҳ иштирок ва баромад намуданд.

Донишгоҳ дорои 2 хољагии таълимиву 
таљрибавї дар шањри Њисору ноњияи Ёвон 
мебошад. Дар пойгоҳи хољагии Ёвон бо даст-
гирии шарикони рушд як гармхонаи замонавї 
сохта мавриди баҳрабрдорї ќарор гирифт. Дар 
пойгоҳи КВТТ “Ҳисор” бо дастгирии Агентии 
ҳамоҳангсозии Туркия “ТICA” боғи интенсивӣ 
дар масоҳати 2 га ва 0,5 га боғи модарӣ ва 2 гар-
мхонаи лимупарварӣ бунёд гардид. 

Бо дастгирии Агентии ҳамоҳангсозии Тур-
кия “ТICA” ва Ассосиатсияи њамкорињои 
љумњурињои Осиёи Марказї ва Љумњурии Ко-
реяи Љанубї ду гармхонаи замонавї дар њудуди 
донишгоњ сохта шуд. 

Донишгоњ барои соли тањсили 2023 - 2024 аз 
рўйи 53 ихтисос довталабонро ќабул мекунад. 
Дар донишгоҳ кафедраи ҳарбї мављуд аст, ки он 
дорои беҳтарин шароит мебошаду љавонон ил-
ми ҳарбї меомўзанду муњофизи Ватан-афсари 
эҳтиётї мешаванд ва дар сафи Ќувваҳои Мусал-
лаҳи Љумњурии Тољикистон ва дигар маќомоти 
ќудратї ба ҳайси афсар хизмат мекунанд.

Донишгоҳ дар шафаташ хобгоҳҳои шароити 
заруриро дорад ва ҳоҳишмандонро бо љойи зист 
таъмин менамояд.

Ҳар нафаре, ки мехоҳад мутахассиси хуб 
шавад, ба назари мо, Донишгоҳи агарарии 
Тоҷикистон беҳтарин интихоб хоҳад буд. Барои 
идома додани таҳсил пас аз хатми коллељҳои та-
хассусї ва барои гирифтани маълумоти дуюми 
олї низ хоҳишмандон ќабул карда мешаванд. 

Рамзи донишгоњ дар Маркази миллии тестии 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон раќами 
103 мебошад. Ба донишгоњ довталабон аз рўйи 
гурўњњои ихтисосњои (кластерњои) 1 - табиї ва 
техникї, 2 - иќтисод ва география ва 5 - тиб, био-
логия ва варзиш ќабул карда мешаванд.

ОЯНДАИ ХУДРО ИНТИХОБ НАМО!

Сканер кунед!

№
ГУРЎЊИ ИХТИСОСЊОИ (КЛАСТЕРИ) 

1-УМ“ТАБИЇ ВА ТЕХНИКЇ”
РАМЗ ШАКЛИ ТАЊСИЛ

Нархномаи 
тањсил
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1. Заминсозї 1-560101 Рўзона ва фосилавї 4500 3150

2. Геодезия 1-560201 Рўзона ва фосилавї 3250 2300

3. Мелиоратсия ва хољагии об 1-740501 Рўзона ва фосилавї 3300 2310

4. Таъмини техникии равандњои истењсолоти 
кишоварзї 1-740601 Рўзона ва фосилавї 3800 2835

5. Технологияи нигоњдорї ва коркарди мањсулоти 
кишоварзї - иќтисодиёт-менељмент 1-740206-2501 Рўзона ва фосилавї 4000 2940

6. Таъмини техникии равандњои механикї ва коркарди 
мањсулоти кишоварзї 1-740602 Рўзона 3000 -

7. Сохтмони гидротехникї 1-70040101 Рўзона ва фосилавї 3800 2835

8. Истифодаи оқилона ва ҳифзи захираҳои обї 1-74050105 Рўзона 3250 -

9. Бењдошти замин ва менељменти хољагии об 1-7405012501 Рўзона ва фосилавї 4000 2940

10. Барқикунонии кишоварзї 1-7406050102 Рўзона ва фосилавї 4300 3500

11. Муҳандис-мошинсоз-менеҷмент 1-740601-36012501 Рўзона ва фосилавї 4000 2940

12. Таъминоти техникии равандњои нигоњдорї ва 
коркарди мањсулоти чорводорї 1-74060202 Рўзона 2750 -

13. Технологияи нигоњдорї ва коркарди ашёи  хоми  
ѓизоии растанї 1-490101 Рўзона ва фосилавї 2750 1925

14. География (низомњои  геоиттилоотї) 1-33020103 Рўзона 3500 -

15. Технологияи таъмини сифат ва бехатарии 
мањсулоти ѓизої

1-19030205 Рўзона ва фосилавї 2750 1925

16. Метрология, стандартикунонї ва сертифи-катсия 
(дар комплекси  аграрї-саноатї) 1-54010106 Рўзона ва фосилавї 2750 1925

17. Ташкил ва технологияи хизматрасонии техникї 1-74060301 Рўзона 3500 -

18. Бехатарии раванди технологї ва истењсолот 1-74060302 Рўзона ва фосилавї 3075 2150

19. Кадастри  замин 1-560102 Рўзона ва фосилавї 3250 2300

ГУРЎЊИ ИХТИСОСЊОИ (КЛАСТЕРИ) 2-ЮМ “ИЌТИСОД ВА ГЕОГРАФИЯ”

20. Молия дар комплекси агросаноатї 1-25010405 Рўзона ва фосилавї 4500 3500

21. Иќтисодиёт ва идора дар комплекси агросаноатї 1-25010715 Рўзона ва фосилавї 4000 3010

22. Бањисобгирии бухгалтерї, тањлил ва аудит дар 
комплекси агросаноатї 1-25010809 Рўзона ва фосилавї 4500 3500

23. Менељменти истењсолї 1-26020207 Рўзона 4000 -

24. Маркетинг дар комплекси агросаноатї 1-26020309 Рўзона ва фосилавї 3250 2275

25. Ташкили хољагињои  фермерї (дехќонї) 1-740131 Рўзона 2750 -

26. Тиљорат дар комплекси агросаноатї 1-25011017 Рўзона ва фосилавї 4000 3010

27. Омор дар КАС 1-25010501 Рўзона ва фосилавї 4000 3010

28. Технология ва ташкили хизматрасонии сайёњї 
(агротуризм)

1-430302 Рўзона 4000 -

29. Логистика дар КАС 1-26020324 Рўзона 3250 -

ГУРЎЊИ ИХТИСОСЊОИ (КЛАСТЕРИ) 5-УМ “ТИБ, БИОЛОГИЯ ВА ВАРЗИШ”

30. Экологияи кишоварзӣ 1-330106 Рўзона ва фосилавї 2805 1963

31. Тибби ветеринарӣ-фарматсевт 1-740372 Рўзона ва фосилавї 3500 2450

32. Агрономӣ 1-740201 Рўзона ва фосилавї 2750 1925

33. Ҳифзи растаниҳо ва карантин 1-740203 Рўзона 2750 -

34. Меваю сабзавотпарварї 1-740204 Рўзона ва фосилавї 2750 1925

35. Агрокимиё ва хокшиносӣ 1-740205 Рўзона 2750 -

36. Зоотехния 1-740301 Рўзона ва фосилавї 2750 1925

37. Технологияи парвариши моњї 1-740303 Рўзона 2750 -

38. Селексия ва тухмипарварї 1-740202 Рўзона 2750 -

39. Паррандапарварӣ 1-74030103 Рўзона 2750 -

40. Занбӯри асалпарварӣ 1-74030107 Рўзона ва фосилавї 2750 1925

41. Пиллапарварї 1-74020108 Рўзона 2750 -

42. Тибби байторї 1-740302 Рўзона ва фосилавї 3300 2310

43. Илми љангалпарварї ва љангалпарварї 1-750101-01 Рўзона ва фосилавї 2750 1925

44. Агрономи боѓпарвар-иќтисодиёт- менељмент 1-740204-2501 Рўзона 4000 -

45. Агроном-иќтисодиёт-менељмент 1-740203-2501 Рўзона ва фосилавї 4000 2940

46. Зоотехнология - менељмент 1-740301-2602 Рўзона 4000 -

47. Бунёди боѓу истироњатгоњњо 1-750201 Рўзона 2750 -

48. Озмоиши бойтории санитарї 1-74030201 Рўзона 2750 -

49. Марѓзорпарварї (чарогоњпарварї) 1-74020101 Рўзона 2750 -

50. Пешгўї ва огоњии организмњои зараррасон 1-74020306 Рўзона 2750 -

51. Дендрология 1-75020104 Рўзона 2750 -

52. Энтомология 1-74020301 Рўзона 2750 -

53. Харгӯшпарварӣ 1-74030108 Рўзона 2750 -

ДОНИШГОЊ МУТАХАССИСОНИ 
БАЛАНДПОЯ ТАЙЁР МЕКУНАД

Маҳмадёрзода Усмон Маъмур,   
ректори Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон 
ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур

Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Шириншоњ Шоњтемур яке аз 
аввалин макотиби олии љумњурї буда, соли 1931 ташкил шудааст ва дар 
92 соли фаъолияти худ зиёда аз 57692 нафар мутахассиси баландпояро 
тайёр намудааст. Дар давраи соњибистиќлолї (солњои 1991-2022) ин теъдод 
зиёда аз 37 њазору 706 нафарро ташкил медињад.
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Панҷ паҳлавони узви 
дастаи мунтахаби ҷудои 
Тоҷикистон дар мусобиқаи 
ҷудои Antalya Grand Slam 
2023, ки аз 31-уми март то 
2-юми апрел дар Анталияи 
Туркия баргузор мешавад, 
иштирок мекунанд. 

Барои иштирок дар ин му-
собиқаи сатҳи байналмилалӣ 
617 варзишгар (357 мард, 260 
зан) аз 85 кишвар даъват шу-
даанд. Федератсияи ҷудои 
Тоҷикистон 5 варзишгарро 
ба Анталияи Туркия сафарбар 
кардааст, ки инҳо дар вазни 
-60 кг Муҳаммадсолеҳ Қувва-
тов, -66 кг Обид Ҷебов, -73 кг 
Беҳрӯз Хоҷазода, -81 кг Шод-
мон Ризоев ва -90 кг Ҷаҳонгир 
Маҷидов ҳастанд.

Рақобатҳо чун анъана дар 
ҳафт вазн миёни мардон ва 7 

вазн миёни бонувон сурат ме-
гирад. Ғолибону ҷоизадорон 
дар баробари медал бо ҷоизаи 
пулӣ қадрдонӣ мешаванд, ки 
ба ғолибон дар ҳамаи вазнҳо 
5000 евро, барандагони меда-
ли нуқра 3000 евро ва баран-
дагони медали биринҷӣ 1500 
евро дода мешавад.

Барномаи мусобиқа аз 
рӯзи 31-уми март бо набард 
миёни бонувон дар вазнҳои 
-48 кг, -52 кг, -57 кг, мардҳо 
-60 кг, -66 кг оғоз мешавад. 
Дар рӯзи 1-уми апрел бону-
вон дар вазнҳои -63 кг, -70 кг, 
мардҳо дар вазнҳои -73 кг, -81 
кг, 2-юми апрел бонувон дар 
вазнҳои -78 кг, +78 кг, мардҳо 
дар вазнҳои -90 кг, -100 кг, 
+100 кг набард хоҳанд кард.

ЊАЙАТИ 8 ПАЊЛАВОН ДАР ЛИГАИ МИНТАЌАВЇ
Клуби ҷудои «Ҳоҷӣ Ша-

риф» дар ҳайати 8 паҳла-
вон дар Лигаи минтақавии 
ҷудо дар шаҳри Маскави 
Федератсияи Русия Тоҷи-
кистонро намояндагӣ ме-
кунад. 

Инҳо дар вазни -66 кг 
Фирӯз Мелибойзода ва Обид 
Ҷебов, -73 кг Мирзоҷамил 
Рамазонов ва Муҳаммад-
шариф Наҷмиддинов, -81 
кг Курбан Кудиев, -90 кг 
Мирзо Шукориев ва Акмал 
Муродов, +90 кг Шакарма-

мад Мирмамадов ҳастанд. 
Марҳилаи аввал 8-уми апрел 
баргузор мешавад, ки дар он 
24 клуб ширкат мекунанд, 8 
клуб аз кишварҳои Қазоқи-
стон, Ҳиндустон, Белорус, 
Тоҷикистон, Эрон, Сербия 
намояндагӣ мекунанд.

ШИРКАТИ ПАЊЛАВОНОНИ ТОЉИК 
ДАР ANTALYA GRAND SLAM 2023

ФУТБОЛ ДАСТАИ МУНТАХАБ: 
МУСОВӢ БО АМА ВА ШИКАСТ АЗ ЌУВАЙТДастаи мунтахаби фут-

боли Тоҷикистон дар до-
ираи омодагӣ ба финали 
Ҷоми Осиё-2023 ду бозии 
санҷишӣ анҷом дод, ки бо-
зии аввалро мусовӣ кард, 
вале дар бозии дуюм ба бохт 
рӯ ба рӯ шуд.

Бозии дӯстона миёни 
дастаҳои мунтахаби Амороти 
Муттаҳидаи Араб ва Тоҷи-
кистон, ки 25-уми март дар 
варзишгоҳи «Ал-Наҳайян»-и 
Абузабӣ баргузор шуд, бидуни 
гол - 0:0 анҷом ёфт. 

Бозии дуюми санҷишӣ, 
ки 28-уми март дар Варзиш-
гоҳи байналмилалии Ҷобир 
Ал-Аҳмади шаҳри Қувайт бо 
дастаи мунтахаби Қувайт бар-
гузор шуд, бо натиҷаи 2:1 бар 
нафъи соҳибони майдон ба 
охир расид.

Сармураббии тими мил-

лии Тоҷикистон, мутахассиси 
хорватӣ Петр Сегрт дар бораи 
бозиҳои санҷишӣ гуфт:

- Бозиҳои дӯстона бо 
тимҳои миллии Амороти 
Муттаҳидаи Араб ва Қу-

вайт марҳилаи хуби омода-
гӣ ба қисми ниҳоии Ҷоми 
Осиё-2023 мебошанд. Мо 
тадриҷан ба чемпионати 
Осиё омодагӣ мебинем. Ба 
ин ҷамъомади таълимӣ ҳашт 
довталаби ҳайати мунтаха-
би олимпии Тоҷикистон 
(U-23)-ро ҷалб кардем. Ай-
ни замон ивазкунии ҳайат 
идома дорад. Дар вохӯрӣ бо 
дастаи Амороти Муттаҳидаи 
Араб дар ҳайати асосӣ як қа-
тор бозингароне шомил шу-
данд, ки дар бозиҳои қаблӣ 
иштирок накарда буданд. 
Ҳоло моҳи шарифи Рамазон 
аст ва қариб ҳамаи бозигаро-
ни мо рӯзадоранд. Тавре ху-
ди бозигарон мегӯянд, рӯза 
ба онҳо қувват мебахшад ва 
ман ин тасмимашонро эҳти-
ром мекунам.

КУШТӢ ПАЊЛАВОНДУХТАРИ ХАТЛОНӢ, 
КИ ДУ МОШИН БУРД КАРДМадинаи Рустам, паҳла-

вондухтари номдори Хат-
лонзамин дар куштии ноҳияи 
Абдураҳмони Ҷомӣ ва шаҳри 
Бохтар ҳамаи рақибонашро 
шикаст дода, соҳиби ду 
шоҳҷоиза шуд. Ин аввалин 
шоҳҷоизаҳои Мадинаи Ру-
стам аз куштӣ мебошад.

Мадинаи Рустам рӯзи 
21-уми март дар мусобиқаи 
куштии ноҳияи Абдураҳмо-

ни Ҷомӣ шаш рақибро ши-
каст дода, соҳиби автомаши-
наи сабукрав гардид. Калиди 
мошинро ба Мадинаи Рустам 
раиси ноҳияи Абдураҳмони 
Ҷомӣ Раҳимзода Сафармаҳ-
мад супорид.

Ин паҳлавондухтар шоҳҷо-
изаро ба хонаи ятимони ноҳи-
яи Абдураҳмони Ҷомӣ туҳфа 
кард.

Ҳамчунин, Мадинаи Ру-
стам дар куштии миллӣ, ки 
рӯзи 22-юми март дар шаҳри 
Бохтар баргузор гашт, 9 ҳарифи 
худро шикаст дода, соҳиби яке 
аз шоҳҷоизаҳо - автомашинаи 
«Лада приора» шуд. Калиди ав-
томашинаро дар вазъияти тан-
танавӣ раиси вилояти Хатлон 
Давлаталӣ Саид ба ӯ супорид.

Мадинаи Рустам зодаи 

деҳаи Кадучии ноҳияи Восеъ 
буда, дастпарвари мактаби 
варзишии Кангурт аст.

РЕЗААХБОР

Р ӯ з ҳ о и  1 - 2 - ю м и  а п р е л 
дар Хабаровски Русия мусо-
биқаи байналмилалии ҷудо 
баргузор мешавад, ки дар он 
5 варзишгар аз Тоҷикистон 
ширкат мекунанд. Инҳо дар 
вазни -66 кг Ориф Додов, 
-73 кг Илҳомиддин Ҷаббо-
ров, -81 кг Сайфиддин Сай-
фиддинзода, - 90кг Акмал 
Муродов ва -100 кг Исроил 
Раҳимов ҳастанд, ки онҳо-
ро мураббӣ Муҳаммадмурод 
Абдураҳмонов ҳамроҳӣ ме-
кунад.

***
Дар Душанбе мусобиқаи 

байналмилалии куштӣ ба-
рои дарёфти Ҷоми шаҳрдори 
Душанбе баргузор шуд, ки 
дар он беш аз 100 паҳлавон 
аз 25 кишвар ширкат кар-
данд.  Варзишгарон дар 5 
вазн рақобат карданд ва ғо-
либон барои ҷойи аввал 10 
000 доллар, барои ҷойи дуюм 
7 000 ва барои ҷойи сеюм 3 
000 доллар мукофот гириф-
танд. Дар миёни барандаго-
ни ҷойи аввал Муллораҷаб 
Халифаев (65 кг) ва Наврӯзи 
Каримзод (71 кг) аз Тоҷики-
стон буданд.

***
Муштзанҳои тоҷик дар 

мусобиқаи «Шоми Бокс», 
ки дар Душанбе баргузор 
шуд, бо ҳисоби 5:2 муқоби-
ли муштзанони ӯзбек ғолиб 
омаданд.  Дар вазни 63,5 
кг  муштзани бомаҳорати 
ҷумҳурӣ Баҳодур Усмонов, 
зери вазни 80 кг Шаббос 
Негматуллоев, дар вазни 86 
кг Парвиз Каримов, вазни 
92 кг Давлат Болтаев ва зе-
ри вазни +92 кг Муҳаммад 
Аброриддинов ба муқобили 
ҳарифони худ пирӯзӣ ба даст 
оварданд. 
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(Идома аз шумораи гузашта)

Нуктае, ки мураккаб будани 
вазъи ҷаҳони имрӯзаро нишон 
медиҳад, эъломи ҳукумати 
Тоҷикистон дар бораи “вазъи 
фавқулода” ва “бехатарии 
озуқа” мебошад. 

Изҳороти раиси кумитаи 
заминсозӣ ва геодезӣ Ориф 
Хоҷазода дар нишасти хабарӣ 
дар ин хусус, ки агар захираву 
имконоти ҷумҳурӣ самаранок 
истифода шаванд, Тоҷики-
стон метавонад то 50 милли-
он нафарро бо хӯроку озуқа 
таъмин намояд, бисёр ҷолиб 
ва умедворкунанда аст. Зеро 
бар асари сиёсати тӯлонии 
бегонагон дар зеҳни мардуми 
мо ин бовар қавӣ шудааст, ки 
гӯё Тоҷикистон барои таъмини 
худ бо озуқа аз миқдори лози-
ми замин бархӯрдор нест. Ман 
комилан тарафдори изҳороти 
раиси Кумитаи заминсозӣ ва 
геодезӣ ҳастам, ки мо ҳама им-
коноти худкифо буданро дар 
ихтиёр дорем. Дар сарзамине, 
ки то се ҳосил метавон ги-
рифт (ки мо худ ин се ҳо-
силро гирифтаем), магар 
мешавад ба ноумедӣ роҳ 
дод? 

Бинобар ин, бояд на-
втарин усулҳои илмӣ ва 
технологиро истифода барем. 
Ҳоло танқиди баъзе аз мардум 
аз изҳороти ёдшударо метавон 
дарк кард, ки аз болоравии 
пайвастаи нархи маҳсулоти 
кишоварзӣ маншаъ мегирад ва 
ин ҳақро ҳам доранд, ки ин-
тиқод бикунанд. Ин вазъиятро 
бо чанд ҷумла метавон шарҳ 
дод: фаъолияти ташкилоту 
созмонҳои ба соҳаи кишоварзӣ 
алоқаманд, аз ҷамоатҳо сар 
карда то ноҳияҳову вилоятҳо 
ва кумитаҳову вазоратҳо, ҷа-
вобгӯи ниёзҳои имрӯзи соҳаи 
кишоварзӣ нестанд ва ба дарди 
истеҳсолкунанда намерасанд. 
Ҳамкорӣ ва ҳамоҳангии зарурӣ 
байни мудирияткунандагон ва 
истеҳсолкунандагон вуҷуд на-
дорад. Хулоса, набзи бахшҳои 
мухталифи соҳаи кишоварзӣ 
мураттабу мавзун ва ҳамоҳанг 
наметапад. Ин ноҳамоҳангист, 
ки имкони посухи муносиб 
гуфтан ба ниёзҳои дохилӣ ба 
маҳсулоти кишоварзии худӣ 
маҳдуд шуда, ба ночор бахши 
зиёди озуқа аз хориҷ вориди 
бозори кишварамон мегардад. 
Усулҳои хоҷагидорӣ, шеваи 
мудирият ва ҳатто ибораву во-
жаҳое аз хориҷ ворид ва аз та-
риқи минбару суҳбатҳо матраҳ 
мешаванд, ки бо зеҳну анде-
шаи мардуми мо носозгоранд. 
Деҳқони мо имрӯз ба кумакҳои 
имтиёздор ниёз дорад, ки ҳар-
чи зудтар ва осонтар самара 
бигираду қоматашро рост ку-
над, то дар оянда битавонад ба 
таври мустақил заруратҳои ки-
шоварзиашро таъмин намояд. 
Сӯзишвории гарон, нуриҳои 
чанд баробар қимматшуда, 
камбуди техникаи кишту кор-
карди маҳсулот, ки иҷораи он 
бисёр гарон аст, ба истилоҳ, 
камари деҳқонро мешиканад. 
Ва аз ҳама аҷибаш ин аст, ки 

дар ноҳияву вилоятҳо камтар 
аз ҳолу аҳволи деҳқон мепур-
санд. Вазорати кишоварзӣ ва 
идораи бехатарии озуқа, ки 
масъули чигунагии шароити 
кишоварзӣ ва таъмини озуқа 
ҳастанд, мутаассифона, бо со-
хтори мавҷудаашон имкони 
расидагӣ ба мушкилоти кишо-
варзонро надоранд.  Маъмулан 
посухи масъулони ноҳияҳо ба 
кишоварзон ин аст: Давлат за-
минро дар ихтиёратон додааст, 
он тарафаш кори шумост! 

Бояд шеваи кори кишо-
варзӣ ба сурати комил дигар 
шавад. Ба унвони мисол, банда 
ки соҳиби хоҷагии дехқониам 
ва таҷрибаи мудирият ва ис-
теҳсолотро ҳам дораму ҳатто 
баъзеҳо каму беш мешиносан-
дам, дар тӯли 3-4 сол намета-
вонам қарз (кредит) ё кумаке 
дарёфт намоям, то атрофи 7 
гектар заминро, ки дар ихти-
ёр дорам, маҳкам карда, пар-
вариши ниҳолҳои бо шароити 
маҳал мутобиқро ба роҳ монам 
ва маҳсулотро ба мардум арза 
созам. Ҳарчанд ҳанӯз натиҷае 
ҳосил нашудааст, аммо ҳам-
чунон пайгири ин масъала 
ҳастам. Тасаввур кунед, як 
ноҳия, ки барномаи 5 ё 10 со-
лаи рушди кишоварзӣ дорад, 
соҳиби як ниҳолхонаи дуруст 
нест. Бо чунин сохтору муди-
рияти на чандон муосиру му-
ассири кишоварзӣ гумон аст, 
ки дар шароити душвору пе-
чидаи минтақавию ҷаҳонӣ ба 
осонӣ битавонем дар заминаи 
таъмини кишварамон бо озуқа 
ба худкифоӣ бирасем.  

Ба назари банда дар марҳи-
лаи кунунӣ эҷоди як ниҳоди 
қавии мутамаркази мудирияти 
кишоварзӣ ва соҳаҳои марбут 
ба он бисёр муҳим аст, то ҳа-
моҳангӣ ва пайванди мутақо-

били сохторҳои 
кишоварзиро ба 

вуҷуд орад. Як ваҷаб заминро 
бе назорат нагзораду аз ҳоли 
деҳқон чун аз ҳоли худ боха-
бар бошад. Ҳамон сохтори 
Вазорати кишоварзии замони 
Шуравӣ, ки аз боло то ба по-
ён ҳамаро назорату мудирият 
мекард, дар як марҳилае ба-
рои мо муҳим аст. Ин масъа-
ла ба маънои маҳдуд кардани 
озодии деҳқон ва фаъолияти 
хоҷагиҳои деҳқонӣ, коопера-
тивҳо ва ғайра нест. Албатта, 
набояд фаромӯш кард, ки за-
мин ҳанӯз дар дасти давлат 
аст ва абзорҳои лозим барои 
пешгирӣ аз бекор мондани 
замин ва сарфи беҳудаи обро 
дар ихтиёр дорад. Инчунин 
фароҳам овардани имтиёзҳо 
барои деҳқон-истеҳсолкунан-
да калиди кушоиши кор аст. 
Ман ба ҳукумати муҳтарами 
ҷумҳурӣ пешниҳод мекунам, 
то ташкили чунин як сохтор-
ро дар риштаи кишоварзӣ бо 
як барномаи амалӣ мавриди 
баррасӣ қарор диҳад. Ҳамза-
мон аз мутахассисону масъу-
лини марбута хоҳиш мекунам, 
ки дар ин бора изҳори назар 
намоянд. Зеро худкифоии ко-
мили мо дар масъалаи озуқа 
боризтарин тасдиқи истиқло-
лиятамон хоҳад буд.   

Масъалаи дигаре, ки фавқу-
лода муҳим аст, масъалаи об 
мебошад. Беш аз як даҳа аст, 
ки ҳукумати кишварамон дар 
заминаи масоили об яке аз та-
шаббускорони аслии арсаи 
байналмилалист, ки баргузории 
чандин нишасту ҳамоишҳои 
сатҳи ҷаҳонӣ воқеияти онро 
таъйид мекунад. Бо ибтикори 
Тоҷикистон Маҷмаъи умумии 
СММ соли 2025-ро “Соли ҳиф-
зи пиряхҳо” эълон кард. Дар 
воқеъ, сол ба сол пиряхҳо об 
мешаванд, ҳаҷми оби дарёҳову 

рӯдхонаҳо кам ва чашмаҳо ме-
хушканд. Тибқи ҳисобҳои мо 
ҳаҷми оби рӯдхонаи Хумбоб аз 
соли 1980 то имрӯз қариб 50% 
кам гардидааст. Рӯди Панҷ низ 
тақрибан ҳамин вазъиятро до-
рад. Яке аз аслитарин сабаби 
обшавии пиряхҳо ва камобии 
дарёҳову рӯдхонаҳо аз байн раф-
тани ҷангалҳои анбӯҳест, ки қа-
блан вуҷуд доштанд (ки мо худ 
шоҳиди он будем). Илова бар 
он, тайи солҳои ахир бо сабаби 
чарои беусули галаҳои бешу-
мори бузу гӯсфанд чарогоҳҳову 
алафзорҳо ба майдонҳои хокӣ 
табдил шудаанд, ки бо вазидани 
бод чангу ғубори он рӯи пиряхҳо 
мехобанд ва раванди об шудани 
онҳоро метезонанд. 

Нуктаи дигари қобили зикр 
ин аст, ки сол ба сол занбӯри 
асал аз гули гиёҳҳо маҳрум 
мешаваду ҳайвоноти ваҳшӣ аз 
хӯрок. Идомаи ин раванд ме-
тавонад дар дарозмуддат ха-
тари камбуди оби неругоҳҳои 
барқи обиро пеш орад. Пас 
бояд фард-фарди ин ҷомеъа 
маърифати шинохт ва эҳтиро-
ми қонунҳои табиатро пайдо 
кунад. Бояд бидонад, ки дар 
манотиқу куҳсорони холӣ аз 
дарахту гиёҳ борону барф на-
меборад. Зеро берун кашидани 
борону барф аз абрҳои уқёнусӣ 
тавассути олами наботот ба 
вуҷуд меояду бас. 

Ҳамон гуна ки ишора шуд, 
ҳалли ин ҳама масъала вобаста 
ба эҷоди сохтори мутамарка-
зу қавии Вазорати кишоварзӣ 
ва инчунин Кумитаи ҳифзи 
муҳити зист, Агентии хоҷагии 
ҷангал, ҳокимиятҳои маҳаллии 
вилоятиву ноҳиявӣ, соҳибко-
рон ва... хулоса иқдомоти яко-
яки сокинони ин марзу бум 
мебошад. Банда ба унвони як 
узви одии ин ҷомеъа дар кано-
ри корҳое, ки анҷом медиҳам, 
ба фикри роҳандозии парва-

риши занбӯри асал ҳастам ва 
мехоҳам бо ин иқдом бахше 
аз мардумро дар ин замина ба 
даст ба кор шудан ташвиқ ку-
нам, то ба худкифоӣ бирасанд. 

Дуруст аст, ки имрӯзҳо 
ташкилоту созмонҳои зиёди 
хориҷӣ барои истифода аз им-
коноти кишварамон бо даҳҳо 
лоиҳа ворид мешаванд. Савоби 
кор ин аст, ки аз онҳо истифо-
даи саҳеҳ дошта бошем ва бо 
ба кор гирифтани таҷрибаву 
технологияи пешқадам муваф-
фақ ба эҷоди фазои созандагӣ 
бишавем. Чаро ки бахши зиёде 
аз чунин тарҳҳо умру асари да-
розмуддат надоранд ва бо поён 
ёфтани ҳимояи молливу мод-
дии хориҷӣ аз байн мераванд.  

Ҳикмати созандагии худа-
мон аз он назар муҳим аст, ки 
боиси таҳкими ваҳдатамон 
мешавад, андеша ва тафакку-
ри ҷамъии моро месозад, ҳа-
дафи моро муайян мекунад ва 
таҷриба медиҳад. Дар раванди 
созандагӣ бояд ҳама мардум 
ҳамдаст бошанд, чӣ ононе ки 
дар дарунанд ва чӣ ононе ки 
дар бурунанд, чӣ ононе ки му-
вофиқанд ва чӣ ононе ки их-
тилофи назар доранд ва ё, ба 
истилоҳ, “димоғашон сӯхта” 
аст. Ободиву пешрафт ва су-
боту амнияти қавии кишвар 
ниёзманди амали муштараки 
ҳама ақшори ҷомеа аст. 

Чиниҳо дар тӯли 2 ҳазор 
сол (аз асри 6 пеш аз мелод то 
асри 13 мелодӣ) оброҳи (кана-
ли) бузурги чинро сохтанд, ки 
дарозии он 1782 километр бу-
да, ҳеҷ гоҳе аз кори сохту сози 
он даст накашиданд. Ҳарчанд 
ҳукуматҳо омаданду рафтанд 
ва байни худашон ихтилофу 
хусумат ҳам доштанд, аммо 
ҳамагӣ ба ин тарҳ ба унвони 
манфиати миллиашон ҳамеша 
таваҷҷуҳи зиёд нишон доданд. 
Аз ин рӯ ягона тамаддунест, ки 
занҷир ё силсилааш ҳеҷ вақт 
канда нашудааст. 

Ва дар ниҳоят нуктаи ди-
гаре, ки дар ин марҳалаи сар-
навиштсоз ба хотири беҳбуди 
кору созандагӣ зарур мешу-
морем, рӯйи кор овардани ка-
дрҳои ҷавону донишманд ва 
дорои ахлоқи накӯ мебошад. 
Бахусус дар сатҳи роҳбарони 
ноҳияҳо, ки звенои асосии ис-
теҳсолот он ҷост. 

Хулоса, он чӣ гуфта шуд, аз 
нигоҳи мо, ниёзи имрӯзи ҷо-
меваи кишварамон дар соҳаи 
кишоварзист. Интизор дорем 
дигарон ҳам назару пешниҳо-
доти худро дар миён бигузо-
ранд, то дар ҳамкорӣ ва ҳам-
фикрӣ бо ҳукумати кишвар ва 
талошҳои муштараку ҳамагонӣ 
ба ҳадафҳои некамон бирасем.

Ҳайдаршоҳи АКБАР

ЌАВМЕ БА ЉИДДУ ЉАЊД 
ГИРИФТАНД ЗУЛФИ ЁР...
Чанд монеаи рушди кишоварзӣ дар Тоҷикистон

Муъҷизаи кишоварзӣ дар Ветнам.
Ин манзара байти Хоҷа Ҳофизро ба ёд меорад:
Қавме ба ҷидду ҷаҳд гирифтанд зулфи ёр,
Қавми дигар ҳавола ба тақдир мекунанд.
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Аксари зодагони 
муҷарради бурҷи 
ҳамал аз  паси 
бахт медаванд ва 
тақдир ин тоифа-
ро бенасиб намемо-
над. Баландравии 

вазифа ҳамалҳои дар сари қу-
драт бударо вазифадор мекунад, 
ки ҷиддӣ ва масъулиятшинос 
бошанд. 

Дар ин ҳафта 
эҳтиёкорона раф-
тор намоед ва ба 
ҳар коғаз имзо на-
гузоред. Аз гуфтани 
суханҳои носазо низ 
худдорӣ кунед, ва-

гарна дӯсти ҷониатонро бо осонӣ 
аз даст медиҳед. Душманони ҳа-
суд барои шуморо сиёҳ кардан ба 
ҳар кор қодиранд, эҳтиёт бошед. 

Ин ҳафта намо-
яндагони бурҷи сав-
рро хурсандии калон 
интизор аст. Орзуи 
деринаатон амалӣ 
хоҳад гашт. Хаба-
ри нохуш дар бораи 

ҳамкоратон нимаи аввали ҳафта 
табъатонро хира мекунад. Пеш аз 
пода чанг наандозеду ягон қарори 
қатъӣ қабул накунед. 

Ин ҳафта ақра-
бҳо бояд ояндаи 
худро фикр ку -
нанду баҳри обод 
кардани кошонаи 
бахташон камари 
ҳиммат банданд. 

Мушкилоти вобаста ба ҳаёти 
шахсиятонро бо мадади Худованд 
ва кумаки дӯстон ҳал хоҳед кард. 
Аз шумо кордонӣ ва бодиққатӣ 
талаб карда мешавад.

Ин ҳафта аз шу-
мо бодиққатӣ ва 
эҳтиёткорӣ та-
лаб карда меша-
вад. Субҳи сешанбе 
беҳтараш кори 
навро оғоз накунед, 

вагарна шарики тиҷоратӣ ва 
дӯсти наздикатон шуморо дар 
ҳолати ногувор мемонад. Нимаи 
дуюми ҳафта бо роҳбаратон 
баҳсу мунозира накунед.

Ин ҳафта қисми 
зиёди мушкилоти 
ҳалталабро паси 
сар менамоеду ак-
сар масъалаҳоро 
ба фоидаи худ ҳал 
мекунед. Сафари 

корӣ зодагони бурҷи қавсро дар 
пеш аст. Сешанбе тамоми донишу 
малакаатонро ҷамъ карда, барои 
оғози кори нави тиҷоратӣ тай-
ёрӣ бинед. 

Аввали ҳафта 
аз пайи ҳал на-
мудани мушки-
лиҳои тиҷоратӣ 
ва анҷом додани 
корҳои нотамом 

шавед. Сешанбе аз ҳаннотон дурӣ 
ҷӯед, вагарна хавфи фиреб хӯрда-
натон вуҷуд дорад. Ҳамёнатонро 
низ аз чашму дасти дуздон бояд 
эҳтиёт намоед. 

Рӯзи душанбе 
орзуи деринатон 
амалӣ мегардад. 
Чоршанбе дар кор-
гоҳатон мушкиле 
пеш меояд, ки дар 
танҳоӣ аз уҳдаи 

ҳаллаш намебароед. Аз дӯстона-
тон мадад пурседу корро кашол 
надиҳед. Дар сарф намудани ма-
блағ саросема нашавед. 

Ҳ а ф т а и  н а в 
асадҳои муҷаррад 
бо тақдир бозӣ 
карданӣ шуда, яку 
якбора дили чанд 
нафарро боумед 
мекунанд. Шико-
ратон бебарор 

анҷом хоҳад ёфт, зеро бозӣ бу-
дани ишқу муҳаббататон фош 
гашта, дӯстдоштаатон аз шумо 
рӯй метобад. 

Ҳафтаи мусоид 
барои сафарҳои 
корӣ фаро расид. 
Зодагони бурҷи далв 
метавонанд шарт-
номаҳои муфид 
баста, соҳиби даро-

мади калон шаванд, ба шарте, ки 
донишу заковати зотиашонро ба 
кор бубаранд. Нимаи дуюми ҳаф-
та сухане, ки шӯхиомез мегӯед, 
балои ҷонатон мешавад. 

Ҳафтаи нав фи-
кру хаёлатон ба 
дӯстдоштаатон 
банд мешавад. Бо 
ёди ошиқатон та-
моми мушкилиҳои 
дигарро фаромӯш 

мекунед. Ҷанҷоле, ки бо айби шумо 
сар зада буд, сабаби асосии марги 
боварӣ ва бахт мегардад. Феълу 
атвори худро дигар ва хатоятон-
ро ислоҳ намоед. 

Дар ҳафтаи 
нав ҳадафи асо-
сии шумо бояд 
меҳнати ҳалол 
кардан бошад. 
Сешанбе аз са-

баби серкорӣ ба саломатиатон 
зарар расида, хурӯҷ намудани 
дарди куҳна имкон дорад. Беаҳа-
миятӣ нисбати саломатӣ бои-
си сар задани мушкилоти ҷиддӣ 
мегардад. 

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

ДАР РАМАЗОН ЧӢ ХӮРДАН 
ЛОЗИМ АСТ?

Рӯза доштан дар моҳи шарифи Ра-
мазон дар баробари амали савоб ва 
аз ҷиҳати руҳию маънавӣ манфиатнок 
буданаш, ҳамчунин ба саломатӣ низ 
фоидаовар аст: бемориҳоро шифо 
мебахшад. Ба шарте, ки дар хӯрдан 
ҳадди эътидол риоя шавад ва зиёда-
равӣ накунем. 

Истироҳати меъда
Дар Ғарб олимони зиёде дар хусу-

си ба саломатӣ фоидаовар будани рӯза 
рисолаву китобҳо навиштаанд. Вале 
кам нестанд нафароне, ки “рӯза гирем, 
меъдаамон дард мекунад” гуфта, рӯза 
намегиранд ва бар ин боваранд, ки рӯза 
боиси хурӯҷ кардани захми меъдаашон 
мегардад. Ҳол он ки, рӯзаро истироҳати 
меъда гуфтаанд. Меъда аз ҷумлаи аъзои 
ҳозима ва хеле фаъоли бадани одам аст, 
ки тақрибан дар ҳама ҳолат ба ҳазми 
хӯроки истеъмолнамудаи мо машғул 
аст. Пас, рӯза боис мешавад, ки аъзои 
ҳозима аз як сӯ истироҳат намуда, аз 
фарсудагӣ эмин бимонанд ва нерӯи то-
за бигиранд ва аз сӯи дигар, захираҳои 
чарбе, ки барои инсон зарари ҳалока-
товар доранд, кам шаванд. 

Хӯроки дорои нах   
Дар рӯзҳои аввали моҳи шарифи Ра-

мазон, ки давомнокии худдорӣ аз хӯр-
дану нӯшидан тақрибан 14-15 соатро 
ташкил медиҳад, одамон бояд хӯрокҳои 
дорои нахи ғизоӣ истеъмол намоянд. 
Ба гуфтаи мутахассисон, хӯрок дар 
моҳи Рамазон бояд серғизо ва дорои 
нахи ғизоӣ бошад. Ба маҳсулоти до-
рои чунин нахҳо гандум, лӯбиё, нахӯд, 
шалғам, карам, турб, олу, гелос ва ғайра 
дохил мешаванд. Шахси рӯзадор ҳан-
гоми хӯрокхӯрӣ бояд ба қадри кофӣ 
карбогидратҳо, равғанҳо, сафедаҳо ва 
макроэлементҳо истеъмол кунад. Ба-
рои он ки дар давоми як моҳи Рамазон 
гирифтори дарди меъда ва бемор шу-
дани дигар узвҳои ҳозима нагардед, ба 
тавсияҳои зерин диққат диҳед. 

Афзалият ба хӯроки якум  
Мардуми мо истеъмол кардани 

хӯрокҳои равғанину сергӯшт ва дую-
мро хеле дӯст медоранд ва дар давоми 
як моҳи рӯзадорӣ кӯшиш мекунанд ҳар 
шом хӯрокҳои серғизо истеъмол намо-
янд. Ба рӯзадорон тавсия дода мешавад, 
ки дар ин рӯзҳо бештар хӯроки моеъ 

(обдор, суюқ) истеъмол карда, оби зиёд 
нӯшанд. Об ва хӯрокҳои моеъ барои 
ба эътидол овардани ҳарорати бадан 
мусоидат мекунанд. Дар ҳавои гарм мо 
бисёр арақ мекунем ва оби баданамон 
кам мешавад, ки ин барои саломатии 
инсон хеле хатарнок аст. 

Обро бо низом нӯшед! 
Нафароне, ки дар дохили биноҳо 

фаъолият менамоянд, яъне кормандо-
ни идораҳо дар як шабонарӯз тақрибан 
1700 килокалория сарф мекунанд ва 
мувофиқ ба он бояд дар як шабонарӯз 
2,5 литр об ва хӯроки моеъ истеъмол 
намоянд. Онҳое, ки дар ҷойҳои кушод 
кор мекунанд, яъне ба меҳнати ҷисмо-
нӣ машғуланд, бояд на камтар аз 3-4 
литр моеъ дар як шабонарӯз истеъмол 
кунанд. Тарзи нодурусти истеъмоли 
хӯрок дар моҳи Рамазон метавонад ба 
оқибатҳои вазнин бурда расонад. Ак-
сарият бегоҳӣ, ҳангоми ифтор пеш аз 
хӯрок якбора 2-3 литр об менӯшанд, ки 
ин тамоман нодуруст аст. 

Манфиати чойи кабуд
Бояд ба таври муътадил об нӯшид: 

дар ҳар ним соат шумо метавонед 300 
грамм об ва хӯроки обдор истеъмол на-
моед. Нӯшидани афшура, чойи кабуд 
ва шарбати тару тоза хеле фоиданок 
аст. Истифодаи нӯшокиҳои газдор 
тавсия дода намешавад. Нӯшокии му-
фидтарин чойи кабуд ба ҳисоб меравад. 
Истифодаи равғанҳои растанӣ ва маҳ-
сулоти ширӣ низ зарур аст. 

Хӯрокро саросема нахӯред! 
Бегоҳӣ зимни хӯрдани хӯрок саросе-

ма шудан лозим нест, бояд ҳатман кам-
кам хӯрок хӯрд ва ҳар луқмаро бодиққат 
хоидан зарур аст. Истеъмоли зуд ва аз 
ҳад зиёди хӯрок ба бадани мо, махсусан 
ба меъда таъсири манфӣ мерасонад. 



№ 12-13 (1524) 2023  
www.pressa.tj 13ЧЕҲРА

Мавлуднома
• 27 МАРТ •

Мақсудҷон Мирмуллоев (1913-1995), 100-солагии 
зодрӯзи муаррих, арбоби давлатӣ.

Олег Чедия (1923-2010), 100-солагии зодрӯзи 
доктори илмҳои геологӣ ва минералогӣ, профессор.

• 28 МАРТ •
Саидҳаким Икромов (1943), 80-солагии зодрӯзи 

доктори илмҳои физика ва математика, профессор.
Ӯлуғхӯҷа Нуъмонов (1953), 70-солагии зодрӯзи 

олими соҳаи психология.
Абдусамӣ Солиев (1943), 70-солагии зодрӯзи 

доктори илми география, профессор.

• 29 МАРТ •
Чинор Имомов (1898-1939), 125-солагии зодрӯзи 

арбоби ҳизбию давлатӣ.
Мелик Мирзоев (1928-1996), 95-солагии зодрӯзи 

муаррих.

• 30 МАРТ •
Файзулло Хоҷаев (1953), 70-солагии зодрӯзи 

адабиётшинос.
Алексей Чернешук (1933), 90-солагии зодрӯзи 

актёри театр, Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон.
 

• 31 МАРТ •
Леонид Итсков (1908-1980),  1 1 5 - с о л а г и и 

зодрӯзи актёр, коргардон ва рассоми театр, Ҳунарпешаи 
халқии Тоҷикистон.

Каримҷон Ортиқов (1953), 70-солагии зодрӯзи 
доктори илми тиб, профессор.

Меҳриниссо Рустамова (1953), 70-солагии зодрӯзи 
доктори илми тиб, профессор.

• 1 АПРЕЛ •
Гулбегим Ватанбекова (1958), 65-солагии зодрӯзи 

олимаи соҳаи тиб.
Александр Войченко (1933), 90-солагии зодрӯзи 

олими соҳаи педагогика, профессор.
Дӯстмуҳаммади Дӯст (1958), 65-солагии зодрӯзи 

муаррих.
Шариф Комилзода (1958), 65-солагии зодрӯзи 

олими соҳаи педагогика, китобшинос.
Оғоназар Мавлонназаров (1948), 75-солагии 

зодрӯзи журналист.
Султонназар Маҳмадбеков (1938-2010), 85-солагии 

зодрӯзи доктори илми биологӣ.
Ғафур Мулло (1928-2008), 95-солагии зодрӯзи шоир.
Закия Муллоҷонова (1933), 90-солагии зодрӯзи 

забоншинос.
Исматулло Раҳимов (1943-1997), 80-солагии зодрӯзи 

журналист.
Султон Шоҳзода (1943-1996), 80-солагии зодрӯзи 

шоир.
 

• 2 АПРЕЛ •
Лутфулло Давлатов (1958), 65-солагии зодрӯзи 

актёри театру кино, Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон.
Каримхон Қурбонов (1958), 65-солагии зодрӯзи 

доктори илми тиб, профессор, Арбоби илм ва техникаи 
Тоҷикистон.

• 3 АПРЕЛ •
Турдибой Неъматов (1933-1985), 

90-солагии зодрӯзи олими соҳаи педагогика.
Ҷӯё Назирӣ (1953), 70-солагии зодрӯзи шоир.
Рустам Султонов (1943), 80-солагии зодрӯзи олими 

соҳаи тиб.

• 4 АПРЕЛ •
Сайёра Исоева (1933-2012), 90-солагии зодрӯзи 

Меъмори шоистаи Тоҷикистон.
Павел Овчинников (1903-1979), 120-солагии зодрӯзи 

доктори илми биологӣ, академики АИ Тоҷикистон, 
Ходими шоистаи илми ҷумҳурӣ.

• 5 АПРЕЛ •
Турдимурод Аҳлиллоев (1953), 70-солагии зодрӯзи 

олими соҳаи педагогика.
Муҳаммад Нур (1968), 55-солагии зодрӯзи шоир.
Очилдӣ Шукуров (1933), 90-солагии зодрӯзи олими 

соҳаи тиб.

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

Толиб Шаҳидӣ бо табассум ме-
гӯяд, ки зиндагиаш солҳои охир 
бештар дар сафар мегузарад. Ма-
скав, Лондон, Душанбе маконҳои 
маъмулии саёҳату зиндагии ӯст.  

Толиб Шаҳидӣ, ки чанд рӯз қабл 
77-сола шуд, дар зиндагӣ аз рӯйи на-
сиҳати устодаш Арам Хачатурян, ки 
соли 1971 зери аксе, ҳамчун соядаст 
навишта буд, амал мекунад: “Толиб, 
вақтро аз даст надиҳед!”. Ӯ ҳам як 
умр мекӯшад фурсатро аз даст на-
диҳад, биёфарад ва 
дар саросари олам 
муаррифӣ намояд.

Толиб Шаҳидӣ 
вақте аз пайван-
ди хеш бо мусиқӣ 
меандешад, ҳав-
лии падарро ба 
ёд меорад. Хонаи 
Зиёдуллло Шаҳи-
дӣ (1914-1985) ма-
кони кору эҷоди 
устодони ҳунар - 
Барно Исҳоқова, 
Туҳфа Фозилова, 
Аҳмад Бобоқулов, 
Шоиста Мул-
лоҷонова, Ҳани-
фа Мавлонова, 
Бурҳон Муҳам-
мадқулов ва дига-
рон буд. Баъдан, 
оҳангсоз Юрий 
Тер-Осипов ба 
Душанбе омад ва муддате дар хонаи 
онҳо иқомат кард. Дар ин муҳит То-
либ наметавонист оҳангсоз нашавад.

Дар мактаби мусиқӣ таҳсил кард, 
Консерваторияи Маскавро хатм на-
муд, хидмати яксоларо дар Артиши 
Шӯравӣ гузашт ва умри боқимон-
даи худро ба оҳангҳо бахшид. Узви 
Иттифоқи оҳангсозони СССР шуд, 
барои филмҳо, спектаклҳо, Театри 
опера ва балет, сарояндагону наво-
зандагон оҳангҳо эҷод кард, баъдан 
ба иншои асарҳои калони мусиқӣ 
даст зад.

Балетҳои «Спитамен» (1975), 
«Марги судхӯр» (1978), «Хотираи 
қалб» (1981), «Юсуф ва Зулайхо» 
(1988), «Сиёвуш» (1992), симфо-
нияҳои «Тоҷикон» (1978), «Абӯалӣ 
ибни Сино» (1983), «Мақомот» 
(1984), достони симфонии «Садо» 
(1984), консерт барои фортепиано 
бо оркестр (1985), симфония-эле-
гия ба хотираи Зиёдулло Шаҳидӣ 
барои оркестри торӣ, арфаҳо ва 
литавраҳо (1985), симфонияи ка-
меравии «Чарх» барои оркестри 
торӣ ва ду фортепиано (1985), опе-
раҳои «Ҳифзкунандаи оташ», (1989) 
«Бинӣ-Котула» (1989), «Юсуф ва 
Зулайхо» (1990), «Халиф Лаклак» 
(1992), «Зани зебо ва гул» (1992), 
“Сиёвуш» (1999) «Амир Исмоил» 
(2000) ва ғайра шоҳкориҳои маэстро 
ҳастанд.  

Филм-балети“Рубоиёти Хай-
ём”-аш аз соли 1980 то 1991 ҳар сол 
дар зодрӯзи Малика Собирова аз ша-
бакаи аввали телевизиони Иттиҳоди 
шӯравӣ пахш мешуд. 

Толиб Шаҳидӣ имрӯз бештар дар 
хориҷа кору фаъолият мекунад. Кон-
сертҳои ӯ солҳои охир дар саҳнаҳои 
бузурги Бритониёву Австрия, Ито-
лиёву Олмон, Исроилу Русия бо 
ширкати беҳтарин оркестрҳо, на-

возандагон 
ва дирижёрҳо 
баргузор ме-
шавад. Дар ин 
консертҳо та-
лош мекунад 
дар баробари 
н а м у н а ҳ о и 
н а в и  э ҷ о -
даш, инчунин 
симфонияҳои 
шеърии “Са-
до”, “Идона”, 
балети “Мар-
ги судхӯр” ва 
“ С и ё в у ш ” , 
асари “Ҳо-
ф и з н о м а ” 

(эҷодшуда барои Фаррух Қосимов), 
симфонияи “Тоҷикон” (бахшида ба 
асари “Тоҷикон”-и Б. Ғафуров)-ро 
муаррифӣ кунад.  

Асарҳои Т. Шаҳидӣ дар бисёр 
фестивалҳои мусиқӣ дар ИМА, 
Олмон, Россия, Англия, Фран-
сия, Қазоқистон, Туркия, Эрон 
иҷро карда мешаванд. Ӯ дорандаи 
мукофоти мусиқии беҳтарин дар 
Кинофестивали Белгия (2008) бу-
да, дарсҳои маҳоратии ӯ дар Кон-
серваторияи давлатии Москва ба 
номи П. И. Чайковский, Консер-
ваторияи миллии Қазоқистон ба 
номи Курмангазӣ, Донишгоҳи 
ҳунарҳои зебои Эрон, Донишгоҳи 
мусиқӣ ва рақси шаҳри Ковентрии 
Британияи Кабир доир гардиданд. 
Нахустнамоишҳои асарҳои ӯ дар 
ҳамбастагии эҷодӣ бо дирижёрҳо ва 
иҷрокунандаҳои маъруф, ба мисли 
Марк Эрмлер, Дмитрий Китаенко, 
Валерий Гергиев, Александр Слут-
ский, Сергей Скрипка, Йо Йо Ма, 
Сергей Кравченко, Игор Гавриш, 
Ноком Эрлик, Бежан Ҳадам Мисоқ, 
ансамбли флейтаҳо «Сиринск», Ека-
терина Мечетина, Хибла Герзмава, 
Игор Фёдоров, Валерий Шкарупа, 
ифтихори мактаби пианинонавозии 
Тоҷикистон ва Эрон Дилбар Ҳаки-
мова ва дигарон амалӣ мегарданд.

Амирбеки Мӯсо, раиси Иттифоқи 
оҳангсозони Тоҷикистон вижагии 
ҳунари Толиб Шаҳидиро дар он ме-
бинад, ки “ҳамчун композитор дар 
тамоми жанрҳои мусиқии касбӣ асар 
эҷод намудаанд. Масалан, аз жанри 
хурд барои фортепиано, асарҳо ба-
рои кларнет, скрипка, флейта сар 
карда то барои оркестри камеравӣ, 
эстрадиву симфонӣ асарҳои муҳта-
шам эҷод кардааст”.

Ӯ мегӯяд, балети “Спитамен”, 
“Марги судхӯр”, филм-балети “Хай-

ёмнома”, операи “Амир Исмоил”, 
операҳои бачагонаи “Бинии коту-
ла”, “Ҳифзкунандаи оташ”, “Халиф 
Лаклак”, “Зани зебо ва гул” ҳама-
сола дар саҳнаи Театри операву ба-
лети ба номи С. Айнӣ намоиш дода 
мешаванд.

Амирбеки Мӯсо Шаҳидиро дар 
ҳунари оҳангсозии миллӣ як “их-
тироъкор” ва “навовар” номид, ки 
равияҳои мусиқии замонавиро бо 
мусиқии миллӣ синтез ё омехта кард 
ва жанрҳои навини мусиқии муосир 
эҷод шуд.

Камолиддин Сайфиддинов, раи-
си Театри операву балети ба номи С. 
Айнӣ гуфт, эҷодиёти Шаҳидӣ “ҳа-
маҷониба аст: ӯ ҳам як хирадманд 
асту ҳам як шахси фаъол ва баробар 
бо ин як хаёлпарвар. Ӯ як ҳокими 
мусиқӣ аст, ки бо нирӯи тасаввур 
ва хаёлаш қодир ба эҷоди майдони 
муҳорибаҳои шадид (операи “Амир 
Исмоил”) ва қиссаи ишқу зебоӣ 
(операи “Зани зебо ва гул”) мебо-
шад. Ман хушбахтам, ки се насли 
Шаҳидӣ - Зиёдулло, Толиб ва Та-
бризро бишиносам ва онҳоро як 
авлоди бисёр боистеъдод ва рӯшан-
фикр дарёфтам”.

Толиб Шаҳидӣ имрӯз бештари 
вақти хешро дар канори се писар ва 
даҳ наберааш мегузаронад. Ҳамса-
раш нависанда Гулсифат Шаҳидӣ 
ҳамеша ҳамроҳу ҳамсафари ӯст. 

О. СОҲИБЗОДА

КОНСЕРТИ ТОЛИБ 
ШАЊИДӢ ДАР 
ДУШАНБЕ 

Санаи 29 апрел дар Театри 
давлатии опера ва балети ба 
номи Садриддин Айнӣ консерти 
оҳангсози маъруфи тоҷик Толиб-
хон Шаҳидӣ таҳти унвони «Сюитаи 
устод» баргузор шуд. 

Ҳамчунин, Театри опера ва ба-
лет дар зери мусиқии Толиб Шаҳидӣ 
барномаи хореографӣ омода карда-
аст. Таҳиягари барномаи мазкур 
Сергей Райник - хореографи ши-
нохтаи рус ва рассоми намоиш Ва-
лерий Кунгурови олмонӣ ҳастанд. 
Консерти «Сюитаи устод» бо ҳамо-
возии фортепиано дар иҷрои Пара-
сту Саодатова иҷро карда шуд.

ТОЛИБ, ВАЌТРО АЗ ДАСТ НАДИЊЕД!

Хабар
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 ► ҲАВЛӢ

 ► Ҳавлӣ, 4 дар хона, 13,5 
сот., пос. Ҷангалак. Тел. 91-
992-53-35, 917-18-04-40 

 ► Ба экспедитор - 
ронанда, менеҷер оид ба 
фурӯши нӯшокиҳо ниёз 
дорем. Тел. 900-013-013, 
008-08-50-03

 ► Иқтибоси ҶДММ 
"Энерҷи Менеҷмент", РЯМ: 
0210018875, РМА: 
020041927, ки санаи 
25.07.2013 аз ҷониби 
Нозироти андоз дар ноҳияи 
И. Сомонӣ дода шудааст, 
бо сабаби гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад. 

 ► Дипломи ДТО 
№0247472, рақами қайд 
№5319, ба номи Хушматов 
Намоз Раҳмонович, ки соли 
2020 аз ҷониби Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории 
Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 
дода шудааст, бо сабаби 
гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Дипломи ҶТ №0002093, 
рақами қайд №141, ба номи 
Солиҳов Меҳровар 
Зиёдуллоевич, ки санаи 
11.07.2013 аз ҷониби 
Литсейи касбии 
информатика ва техникаи 
компютерии шаҳри 
Душанбе дода шудааст, бо 
сабаби гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 ► Дафтари ҳавлидорӣ ба 
номи Ҳалимов Нодиршоҳ 

Муродович, бо суроғаи ш. 
Душанбе, н. Сино, к. 
Испечак 243, бо сабаби гум 
шуданаш беэътибор 
дониста шавад. 

 ►  Аттестати синфи 9 
Т-ШТА №0538047 ба номи 
Ҳусейнова Мунира 
Абдусамадовна, ки соли 
2010 аз ҷониби мактаб 
интернати №1-и шаҳри 
Душанбе дода шудааст, бо 
сабаби гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад. 

 ►  Шартномаи хариду 
фурӯши литерҳои 2/1с-и 
анбор ва 3/1б-и сехи 
истеҳсолӣ таҳти феҳрасти 
9Д-165, ки аз санаи 
29.05.2018 аз идораи 
нотариалии давлатии 
шаҳри Ваҳдат ба номи 
Азизов Зиёвидин 
Зайдуллоевич барои анбор 
ва 3/1б-и сехи истеҳсолӣ 
воқеъ дар шаҳри Ваҳдат, 
ҷамоати шаҳраки Н. 
Розиқов, кӯчаи Ҳайрат дода 
шудааст, бинобар сабаби 
гум шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 ► Шиносномаи шаҳрвандӣ 
А04687597 ба номи 
Ҳасанова Файзигул 
Тоҷидиновна, ки санаи 
28.01.2023 аз ҷониби ШВКД 
ш. Ваҳдат дода шудааст, бо 
сабаби гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад.

 ► Шаҳодатномаи ҳуқуқ ба 
мерос аз рӯи қонун таҳти 
феҳристи №7М-73 аз номи 
Раҳимова Барфак ба номи 
писаронаш Саидов 
Имомалӣ Темурович ва 
Саидов Рустам Темурович, 
ш. Душанбе, н. Сино, к. 
Шараф 178, ки санаи 
25.02.2010 аз ҷониби 
нотариуси Идораи 

нотариалии давлатии н. 
Сино дода шудааст, 
эътибор надорад. 

 ► Аттестати синфи 11 АТУ 
150920 ба номи Шарипова 
Салима Ватановна, ки соли 
1990-1991 аз ҷониби 
мактаби миёнаи умумии 
№60-и ноҳияи Ҳисор дода 
шудааст, бо сабаби гум 
шуданаш беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Билети донишҷӯ ва 
дафтарчаи имтиҳонот ба 
номи Носиров Аҳмадҷон 
Маҳмадсодиқович, ки соли 
2020 аз ҷониби Коллеҷи 
информатика ва техникаи 
компютерии шаҳри 
Душанбе дода шудааст, бо 
сабаби гум шудан 
беэътибор дониста шаванд. 

 ► Дафтари ҳавлӣ ва 
шиносномаи техникӣ ба 
номи Қурбонов Бухори 
Абдураҳимович, бо суроғаи 
ш. Душанбе, н. Фирдавсӣ, к. 
Фирдавсӣ, б. 24, ҳ. 18 бо 
сабаби гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад. 

 ► Ш и н о с н о м а и 
шавҳрвандӣ А04338230 ба 
номи Бобоева Рохат 
Бурхоновна, ки санаи 
24.06.2022 аз ҷониби 
ШВКД-1 н. Сино дода 
шудааст, бо сабаби гум 
шуданаш беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Билети донишҷӯӣ ба 
номи Фурқатиллозода 
Шоҳрух, ки соли 2020 аз 
ҷониби Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон дода шудааст, 
бо сабаби гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад. 

 ► Аттестати синфи 10 
А№590154 ба номи 
Разыкова Мавлюда 

Сафаровна, ки санаи 
15.06.1978 аз ҷониби МТМУ 
№40-и н. Фирдавсӣ дода 
шудааст, бо сабаби гум 
шуданаш беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Патенти соҳибкори 
инфиродӣ ба номи Пошаев 
Ш а м с и д д и н 
Сирожидинович, РЯМ: 
3330017057, РМА: 
335173509, ки аз ҷониби 
Нозироти андоз дар н. Ҷ. 
Балхӣ дода шудааст, бо 
сабаби гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад. 

 ► Патенти соҳибкори 
инфиродӣ Мирзоев Азизбек 
Абдусатторович, РЯМ: 
0730172135, РМА: 
076077695, ки санаи 
28.04.2018 аз ҷониби 
Нозироти андоз дар шаҳри 
Турсунзода дода шудааст, 
бинобар сабаби гум 
шуданаш беэътибор 
дониста шавад.

 ► Шиносномаи шаҳрвандӣ 
А9289035 ба номи 
Мирзоева Сайёра 
Абдуғафоровна, ки санаи 
10.01.2020 бо суроғаи пос. 
Навобод аз ҷониби ШВКД н. 
Рӯдакӣ дода шудааст, бо 
сабаби гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад. 

 ► Дафтари ҳавлӣ ва 
шартномаи туҳфа кардани 
манзил дар реестри №8Д-
3622 ба номи Мухамеджанов 
Парвиз Абдурашидович, бо 
суроғаи ш. Душанбе, н. 
Сино, к. Зарафшон 1, б 7, ҳ. 
12, ки санаи 19-уми августи 
соли 2008 аз ҷониби 
нотариуси калони давлатии 
Идораи нотариалии 

давлатии н. Сино дода 
шудааст, бо сабаби гум 
шуданаш беэътибор 
дониста шавад. 

 ► Аттестати синфи 9 
Т-ШТА №0987691 ба номи 
Шарипова Соро 
Султоновна, ки соли 
таҳсили 2012-2013 аз 
ҷониби МТМУ №1-и н. И. 
Сомонӣ дода шудааст, бо 
сабаби гум шуданаш 
беэътибор дониста шавад. 

 ► Варақаи (вкладыш) 
дипломи ДТК №0131199, 
рақами қайд №3331 ба 
номи Ашурмамадова Соро 
Алиёровна, ки соли 2017 аз 
ҷониби  Коллеҷи технологии 
шаҳри Душанбе дода 
шудааст, бо сабаби гум 
шуданаш беэътибор 
дониста шавад. 

 ►  Шаҳодатномаи ҳуқуқи 
моликият таҳти феҳрасти 
5ШМ-51, ки санаи 
03.12.2015 аз тарафи 
Идораи нотариалии 
давлатии ноҳияи И. 
Сомонии шаҳри Душанбе 
ба номи Бабаева Мавлюда 
Сафаровна бо суроғаи 
бинои нуқтаи савдо воқеъ 
дар ш. Душанбе, кӯчаи 
Шоҳтемур 25, ошёнаи 
дуюм, масоҳаташ 42,7 
метри мураббаъ, бинобар 
сабаби гум шудан 
беэътибор дониста шавад.

 ► Шартномаи хариду 
фурӯши хонаи истиқоматӣ 
таҳти феҳрасти 1Ш-1283, 
ки санаи 18.10.2011 аз 
ҷониби Саридораи 
нотариалии давлатии ҶТ 
дода шудааст ва 
шиносномаи техникии 

хонаи зикргардида ба номи 
Ҷураев Амрило Аминович 
бо суроғаи ш. Душанбе, 
кӯчаи Володарский, хонаи 
65 бинобар сабаби гум 
шудан беэътибор дониста 
шаванд. 

 ► Шартномаи хариду 
фурӯши литерҳои 
истироҳатгоҳ, ки ба номи 
шаҳрванд Хочиев Амрулло 
Абдусаторович аз ҷониби 
Идораи нотариалии 
давлатии ш. Ваҳдат аз 
санаи 23.01.2015 таҳти 
феҳрасти 1Ш.25 ба расмият 
дароварда шудааст, 
бинобар сабаби гум 
шуданаш беътибор дониста 
шавад. 

 ► Шиносномаи Ҳамдамов 
Шариф, таҳти рақами А 
03350954, ки аз ҷониби 
ШВКД дар ноҳияи Исмоили 
Сомонӣ, ш. Душанбе 
таърихи 1 сентябри соли 
2020 дода шудааст, бинобар 
сабаби гум шудан аз 
эътибор соқит дониста 
шавад.

 ► К о о п е р а т и в и 
истеҳсолии "Темир-Бобо", 
ба номи Шерназаров 
Маҳмадиер, РЯМ: 
3310006288, РМА: 
330002136 фаъолияташро 
қатъ менамояд. Ҳамаи арзу 
шикоятҳо муддати 2 моҳ 
қабул карда мешаванд. 

 ► Кооперативи тиҷоратии 
"Каримзода", РЯМ: 
3310007159 фаъолияташро 
қатъ менамояд. Ҳамаи арзу 
шикоятҳо муддати 2 моҳ 
қабул карда мешаванд. 

14 ЭЪЛОН

ЭЪТИБОР НАДОРАД

МЕФУРӮШАМ

НИЁЗ ДОРЕМ

БАРЊАМ МЕХЎРАД

а 
 
 

Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) ведет 
свою деятельность в Таджикистане с 1994 года и представляет собой 
широкий спектр деятельности, в том числе по сокращению бедности, 
демократическому управлению, предупреждению кризиса, энергетики и 

окружающей среде, и снижению бремени ВИЧ/СПИД, ТБ и Малярии. 
 

ПРООН в Таджикистане объявляет следующие вакансии для местных консультантов: 

UNDP-TJK-00071 (Ext.)- Local Consultant/Energy Engineer; Project: Green Energy Small 
Medium Enterprises (SMEs) Development; Duty Station: Khorog; Deadline for 
applications: 03 April 2023, 17:00. 

UNDP-TJK-00076- Local Consultant/ Key Expert on Integrated Water Resources 
Management; Project: Technical Taskforce for Tajikistan Water Sector Reform; Duty 
Station: Deadline for applications: 10 April 2023, 17:00. 

Для получения информации и документации по вышеуказанным объявлениям, 
пожалуйста, посетите наш веб-сайт https://www.undp.org/tajikistan, раздел 
Procurement. В случае возникновения вопросов, касающихся объявления, пожалуйста 
пишите по указанному адресу электронной почты.  

Контактные данные: Адрес: 734024, г. Душанбе, Таджикистан, ул. Айни 39  
Тел: +992 (44) 6005596, 6005600; Эл.почта: procurement.tj@undp.org   
 

 

 

   Барномаи Рушди Созмони Милали Муттаҳид 
   United Nations Development Programme 
 JOB VACANCY 

UNDP is the United Nations' global development network, an 
organization helping to achieve the eradication of poverty, and the 
reduction of inequalities and exclusion by supporting countries to 
develop policies, leadership skills, partnering abilities, institutional 
capabilities and build resilience to sustain development results. The 
network is active in about 170 countries and is present in Tajikistan 
since 1994. Our current focus in the country is on sustainable 

economic development, good governance, building resilience to climate 
phenomena, developing the country’s potential on green energy, and 
reducing the burden of HIV/AIDS.  

UNDP Tajikistan is seeking to recruit: 

• Project Manager (9472/NPSA-9); Duty Station: Dushanbe; deadline for 
applications: 11 April 2023, 23.59 PM (NY time) 

 
For detailed Job Description and instructions for submission of applications 
please visit our website https://www.undp.org/tajikistan/jobs  
Applications without the completed online application form will be treated as 
incomplete and will not be considered for further assessment. To stay updated 
on our Vacancy Announcements please join us on Facebook: 
https://www.facebook.com/undp.in.tajikistan 
https://www.facebook.com/UNDPTajikistanRecruitment/  
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Чайнворд 

1. Рӯзнома зиёду ... яктост!  2. Яке аз муқаддасоти миллии Тоҷикистон 3. Тоату ибодат ба 
Худо 4. Пирях дар вилояти суғд 5. Гул 6. Ҳадафи чоруми стратегии Тоҷикистон 7. Дин 8. 
Ҳайвони нодир дар мамлакат 9. Номи аспи Рустами Достон 10. Ноҳия дар НТҶ 11. Шоир 
ва ҳофизи халқии Тоҷикистон 12. Сарояндаи хушовози муосири эстрадаи тоҷик 13. Китоб 
14. Рамзи фоли нек дар Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 15. Куҳ дар Арабистон, 
ҷои ҷамъшавии ҳоҷиён 16. Ғалладона. 17. Шоираи ӯзбеку тоҷик 18. Номаи шикоятӣ 19. 
Қаҳрамони латифаҳои тоҷикӣ 20. Шабакаи компютерҳои ҷаҳонӣ 21. Аломати китобатӣ 22. 
Асъори давлатҳои Аврупо 23. Яке аз чаҳор унсури табиат 24. Муаллифи асари «Чор унсур» 
25. Шаби беҳтарини моҳи шарифи Рамазон барои ибодат 26. Ҳайвони маккор 27. Шоири 
классики ғазалсарои тоҷик 28. Ҳамсар 29. Ҳамсоямиллат 30. Минқори парандагон 31. 
Шаҳр дар вилояти Хатлон 32. Пойтахти давлат дар Осиё 33. Зарфи дастшӯӣ 34. Чарогоҳи 
тобистона 35. Бастаи рӯи шир 36. Номи аслии Маҷнун 37. Авқоти Наврӯзӣ 38. Сабзавот 39. 
Фулӯзи сурхранг 40. Вақтмуайянкунак   

  Тартибдиҳанда: Аълочии матбуоти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймоншоев Нуралишо 

Сканворд
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Гелос
Ба марде ҳукми қатл медиҳанд ва 

қабл аз иҷрои ҳукм мегӯянд:
- Охирин хоҳиши худро гап занед.
Мард мегӯяд:
- Гелос мехоҳам.
Корманди суд мегӯяд:
- Охир, алҳол моҳи январ аст.
Мард мегӯяд:
- Ман интизор мешавам.

Таваккал
Муаллим ба донишҷӯе, ки ба ягон 

савол ҷавоб дода наметавонад, мегӯяд:
- Гӯш кун, се маротиба аст, ки туро 

аз санҷиш мегардонам. Барои чӣ на-
меомӯзӣ? Аз савод омӯхтан то ҳол касе 
намурдааст!

- Ман медонам муаллим, аммо та-
ваккал кардан чӣ лозим?

Фаромӯшхотирӣ
Писар аз модараш мепурсад:
- Оча, барои чӣ занҳо ба шавҳар ме-

бароянд?
Модар мегӯяд:
- Аз беақлӣ.
Писар боз мепурсад:
- Чаро аз шавҳар ҷудо мешаванд?
Модар:

- Аз бесабрӣ.
Писар боз мепурсад:
- Чаро боз дубора ба шавҳар меба-

роянд?
- Аз фаромӯшхотирӣ.

Дузана
Соҳибҷамоле ба ҷавони дӯстдошта-

аш мегӯяд:

- Барои тасаллои дил, ақаллан боре 
ба ман, “Азизакам” гуфта, меҳрубонӣ 
кун.

Ҷавон бо ғурур ҳавобаландона ме-
гӯяд:

- Эҳ, ҳа-а-а! Ман то ба ҳол боре ҳам-
сари худро “Азизакам” нагуфтаам…

- Эҳ, ҳа-а-а! Чӣ, ту зан дорӣ?,- мегӯяд 
соҳибҷамол ва бо мушти обдоре бар 

сари ҷавон мезанад.
Ҷавон пеш аз он, ки аз ҳуш равад, 

мегӯяд:
- Азизакам, ту аз зани дуюмам ҳам 

боқувваттар будаӣ…

Қабр мекандам
Зане субҳидам аз хоб хеста ба шавҳа-

раш хоби дидаашро нақл мекунад:
-Мардак, шаб хоб дидам, ки мурда-

аму ҳама ашк мерезанд, вале шуморо 
дар ягон ҷо надидам. 

Мард дар ҷавоб:
-Ман дар қабрканӣ будам, занакҷон.

Садо аз боло 
Муйсафеди пире назди духтур ши-

коят мекунад:
-Бачем, дар гӯшҳоям ҷиринг-ҷиринг 

садо мешунавам.
Духтур суол мекунад:
-Бобо шумо чандсола шудед?
Муйсафед мегӯяд:
-105 –сола.
Духтур дар ҷавоб мегӯяд:
-Бобо, ба шумо аз боло занг меза-

нанд.

Таҳияи 
Нодира РАҶАБОВА

Сканворд

Илтимос, бихонед!
Баъди кор дар фурӯшгоҳи «Китобкада» бо устод 

Абдуллоҳи Раҳнамо вохӯрдем. Баъди салому алейк 
тасмим гирифтам як дона аз китоби худ - «Биё, ки 
фолат бинам»-ро ба эшон бо соядаст тақдим кунам. 
Устод низ як дона китоби худ - «Дидгоҳи давлат-
меҳвар»-ро бо соядаст ба ман тақдим карда, гуфтанд:

- Илтимос, китобро ҳатман хонед!
Китобро гирифтаму гуфтам:
- Устод, аҷаб замоне шуд-а?
- Чӣ замоне?,- ҳайрон шуда пурсиданд.
Гуфтам:
- Нависандаи бечора заҳмат кашида китоб ме-

нависад. Онро аз ҳисоби худ чоп мекунад. Ройгон 
медиҳад ва боз илтимос мекунад, ки бихонем.

Устод хандиданду гуфтанд:
- Охир, мо аз касоне, ки китобро нахонда изҳори 

назар мекунанд, ба сутуҳ омадаем. Аз ин рӯ, чунин 
илтимос кардам.

Алейк мегирам
Бо яке аз ҳамкорон атрофи мавзӯе дар баҳс шу-

дем. Ман далелҳои ӯро рад карда, гуфтам:
- Ин ҳама нодуруст аст, бояд дар шакли дигар 

бошад.
- Ин ҳама дуруст аст, ҳоло исбот мекунам ва салом 

медиҳам,- гуфт ва якбора пурсид: 
- Агар дурустиашро собит кунам ва ба шумо салом 

диҳам, чӣ кор мекунед?
Хандидаму гуфтам:
- Алейк мегирам.

Ман чап намеравам
Аз Зоҳири Сайфулло пурсидам:
- Ту чап ҳам меравӣ?
Гуфт:
- Ҳаргиз!
- Чаро?,- ҳайрон шуда пурсидам.
- Чунки хонаи маъшуқаи ман дар тарафи рост 

аст,- гуфт бо табассум.

Холиқназар ҶУМЪАЗОДА

Баъди ифтор...


