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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

ҶАМЪОМАДИ ТАНТАНАВӢ БА 
МУНОСИБАТИ 29-СОЛАГИИ АРТИШИ МИЛЛӢ

Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон нахуст тамоми хиз-
матчиёни ҳарбии сохторҳои низомӣ 
ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, инчунин, 
собиқадорони хизмати ҳарбиро ба 
ифтихори рӯзи таъсисёбии Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон сами-
мона табрику таҳният гуфтанд.

Сарвари давлат оид ба таърихи 
29 соли дар шароити ниҳоят вазнину 
ҳассоси иқтисодӣ ва ҳарбиву сиёсии 
кишвар таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи 
мамлакат, аз имтиҳону озмоишҳои 
сахту сангин гузаштану ба як сохто-
ри муташаккилу боэътимод, неруи 
пурқудрати ҳимоятгари давлату халқи 

23 феврал дар Кохи Ваҳдат Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарфармондеҳи Олии 
Қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар ҷамъомади тантанавӣ ба муносиба-
ти 29-солагии таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ 
карданд.

Тоҷикистон ва яке аз шоҳсутунҳои дав-
лати соҳибистиқлоли Тоҷикистон табдил 
ёфтанаш, андешаронӣ карданд.

Таъкид гардид, ки ҳайати шахсии 
Қувваҳои Мусаллаҳ дар солҳои душвори 
мухолифати дохилӣ ва ҷанги таҳмилии 
шаҳрвандӣ қарзи фарзандӣ ва вазифаи 
хизматии худро бо садоқат ба халқу Ва-
тан иҷро карда, дар роҳи барқарорсозии 
сохти конститутсионӣ, ба эътидол овар-
дани вазъият, безарар гардонидани 
гурӯҳҳои экстремистиву террористӣ ва 
дигар унсурҳои ҷинояткор, яъне таъмин 
намудани волоияти қонун ва сулҳу субот 
дар кишвар саҳми воқеан таърихӣ гузошт. 

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон таъкид доштанд, ки Ҳукумати 
Тоҷикистон ва мардуми сипосгузори 
тоҷик хотираи неки он ҷавонмардонеро, 
ки барои дифоъи Ватан ҷоннисорӣ кар-
даанд, ҳаргиз фаромӯш намекунанд ва 

хизматҳои таърихии фарзандони далеру 
шуҷои худро пос медоранд.

 Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бо ёдоварӣ аз дастовардҳои 30 
соли Истиқлоли давлатӣ таъкид карданд, 
ки ҳифзи истиқлолу озодии давлат ва 
расидан ба чунин ҷашнҳои бузург, пеш 
аз ҳама, натиҷаи хизмати содиқонаву 
ватандӯстонаи ҷузъу томҳои Артиши 
миллӣ, дигар сохторҳои низомӣ ва кор-
мандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар 
мебошад.

Зимни суханронӣ Президенти мам-
лакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид 
ба дастгириҳои давлатии сарбозо-
ну афсарон ва кормандони мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқу тартибот анешаронӣ кар-
да, изҳор доштанд, ки аз рӯзҳои аввали 
соҳибистиқлолӣ роҳбарияти давлату 
Ҳукумати мамлакат барои хизмат ва зин-
дагии онҳо тамоми шароити моддӣ ва 
маънавиро таъмин карда истодааст. 

Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон зимни таҳлили вазъи 
ҷомеаи ҷаҳонӣ, вобаста ба таҳдиду 
хатарҳо ҳайати фармондеҳии Қувваҳои 
Мусаллаҳ, роҳбарони мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ва муассисаҳои таҳсилоти олии 
ҳарбиро вазифадор карданд, ки ба 
масъалаҳои интихоб ва ҷобаҷогузории 
кадрҳо, тарбияи афсарони ҷавон, баланд 
бардоштани сатҳи касбияти онҳо ва дар 
рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарварӣ тар-
бия намудани ҳайати шахсӣ таваҷҷуҳи 
аввалиндараҷа ва доимӣ дошта бошанд.

Дар охир Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бо боварӣ изҳор до-
штанд, ки хизматчиёни ҳарбии Қувваҳои 
Мусаллаҳ, дигар сохторҳои низомӣ ва 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат вази-
фаи бошарафу муқаддаси худ - ҳимояи 
Ватани маҳбубамон, зиндагии осо-
ишта ва заҳмати созандаи мардуми 
Тоҷикистонро минбаъд низ сарбаландо-
на, бо интизоми қавӣ, донишу малакаи 
муосир ва муҳимтар аз ҳама, бо рӯҳияи 
баланди ватандӯстӣ, садоқат ба давлат, 
Ватан ва халқи хеш иҷро менамоянд.

Баъди суханронии Президенти 
мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ҷамъомади идонаро ба муносиба-
ти 29-солагии таъсисёбии Қувваҳои 
мусаллаҳи кишвар барномаи рангину 
пурмуҳтавои консертӣ бо иштироки аҳли 
ҳунару фарҳанги кишвар шукуҳи тоза 
бахшид, ки туҳфаи арзандае барои аф-
сарону сарбозони содиқи ҷумҳурӣ мебо-
шад. 
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ШАҲРИТУС 
Миралиён Қиёмиддин Аб-

дусалимзода, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар вилояти Хат-
лон ва намояндагони Вазорати 
корҳои дохилаи вилоят ва ноҳияи 
Шаҳритус дар чорабинӣ иштирок 
карданд. 

Раиси Кумитаи иҷроия 
ҳозиринро ба муносибати 29-умин 
солгарди таъсисёбии Қувваҳои 
мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таҳният гуфта, аз ҷумла қайд 
дошт, ки “бояд ҳадафи асосии ҳар 
як фарди тоҷику тоҷикистонӣ дар 
ҷомеа саҳми муносиб гузоштан 
бошад. Ҳамаи он заҳматҳои мо 
бояд баҳри рушди ин сарзамин ва 
муарифӣ намудани мамлакати худ 
дар ҷомеа равона гардад. Рисола-
ти мову шумо муаррифӣ намуда-
ни таърих, фарҳанг ва тамаддуни 
хеш дар арсаи ҷаҳон мебошад. 
Марзу буми кишвари худро ҳимоя 
кардан ифтихору сарфарозист", - 
ироа дошт Миралиён Қиёмиддин 
Абдусалимзода.

Сипас, ҳайати меҳмонон аз 
шароити будубоши афсарону 
сарбозон, техника ва лавозимоти 
қисми низомии 03/05-и Раёсати 
қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи дав-

латии амнияти миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Шаҳритус 
дидан намуданд. 

Инчунин, дар ҳузури меҳмонон 
байни сарбозон чорабиниҳои 
варзишӣ, аз қабили шоҳмот, шаш-
ка, дастхобонӣ ва волейбол таш-
кил ва гузаронида шуда, ғолибон 
бо туҳфа ва ифтихорномаву 
сипосномаҳо сарфароз гардонида 
шуданд.

Зимнан дар ҳамин росто як 
қатор сарбозону афсарони қисми 
низомии 03/05 ва сарбозону аф-
сарони қисми низомии 02/214-и 
Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Шаҳритус 
барои заҳматҳои шабонарӯзӣ 
ҷиҳати тинҷию оромии мамла-
кат бо туҳфа ва сипосномаҳои 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар ви-
лояти Хатлон ва Раёсати Вазо-
рати корҳои дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
сарфароз гардонида шуданд.

Ҳамчунин дар вазъияти 
тантанавӣ Миралиён Қиёмиддин 
Абдусалимзода, раиси Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон ва Меъроҷ 
Ғуломов, мудири шуъбаи кор бо 
ҷавонони кумитаи мазкур бо нишо-

Дар қисми низомии 03/05-и Раёсати Қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи 
давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Шаҳритус 
ва қисми низомии 13/483-и Қӯшунҳои хушкигарди Вазорати Мудофиаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб бахшида ба 29-умин солгарди 
таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабиниҳои 
бошукӯҳ доир шуданд.

ҲИФЗИ ВАТАН ШАРАФ АСТ!

ни «Аълочии қӯшунҳои сарҳадӣ» 
сарфароз гардонида шуданд. 

Дар қисмати охири чорабинӣ 
аҳли фарҳанги ноҳияи Шаҳритус 
бо сурудҳои дилангези худ табъи 
меҳмонон ва сарбозону афсарон-
ро шод гардониданд.

КӮЛОБ
Ҳамчунин, санаи 23-фев-

рал дар қисми низомии 13/483-и 
Қӯшунҳои хушкигарди Вазорати 
Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар шаҳри Кӯлоб ҷамъомади 
тантанавӣ баргузор гардид. 
Дар чорабинӣ раиси Кумитаи 
иҷроияи  Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон Миралиён Қиёмиддин Аб-
дусалимзода, иҷрокунандаи ва-
зифаи раиси шаҳри Кӯлоб Назар-
зода Бахтиёр, раиси Ташиклоти 
ҷамъиятии ҷавонон “Созандагони 
Ватан” дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Аҳмадзода Оятулло ва  намоян-
дагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 
дигар меҳмонони расмӣ иштирок 
намуданд.

Маросими  расмиро Назарзода 
Бахтиёр Худоёр ифтитоҳ намуда, 
афсарону сарбозон ва кулли со-
кинонро ба ин санаи фархунда 
табрик намуда, иброз дошт, ки ба 
туфайли ғамхориҳои беназири 
Пешвои миллат, Сарфармондеҳи 

Олии Қувваҳои мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва хизмати 
садоқатмандонаи ҳайати шахсии 
Қувваҳои Мусаллаҳ ва мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ дар як муддати кӯтоҳи 
таърихӣ артише созмон дода шуд, 
ки қобилияти ҳифзи Ватанро доро 
мебошад.

Ҳамчунин, Қиёмиддин Мирали-
ён, раиси Кумитаи иҷроияи  Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон, дар сухан-
ронии табрикоти хеш аз ҷумла 
иброз дошт, ки ҷиҳати ҳифзи мар-
зу буми кишвар ҳар нафари мо бо 
ҳисси баланди масъулиятшиносӣ 
ҳушёру зирак бошем. Зеро ин киш-
вари соҳибистиқлол, ки насиби 
мо гардидааст, мероси аҷдодони 
мост ва  барои расидан ба ин са-
одати беназир садсолаҳо мубори-
за бурдаанд. Мавсуф аз ҷавонони 
кишвар даъват ба амал овард, ки 
хизмат ба Ватанро мояи ифтихо-
ру сарфарозӣ дониста, баҳри адо 
намудани ин қарзи муқаддаси худ 
ҳамеша омода бошанд. 

Сипас, раиси Ташкилоти 
ҷамъиятии ҷавонон "Созандаго-
ни Ватан" Оятуллоҳ Аҳмадзода 
суханрнӣ намуда, аз ташаббусҳои 
ташкилоти мазкур ҷиҳати ҷалби 
ҷавонон ба хизматии ҳарбӣ ибрози 

андеша намуд. Ҳамчунин, Аскар 
Демпанаев, собиқадори мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва модари даъватша-
ванда Хосият Сабурова ва дигарон 
оид ба дастгириҳои роҳбарияти 
олии мамлакат, ба хусус, Пеш-
вои муаззами миллат ҷиҳати 
беҳтар намудани шароити буду-
боши хизматчиёни ҳарбӣ изҳори 
қаноатмандӣ намуда, хизмат ба 
Қувваҳои мусаллаҳи кишварро 
қарзи муқаддаси ҳар ҷавонмард 
арзёбӣ намуданд.

Ҳамчунин, аз номи роҳбарияти 
КИ ҲХДТ дар вилояти Хат-
лон, роҳбарияти шаҳри Кӯлоб, 
роҳбарияти ТҶҶ “Созандагони 
Ватан” ба  ҷавонони фаъол - аъ-
зои ТҶҶ “Созандагони Ватан” бо 
ифтихорномаҳо қадрдонӣ гарди-
да, сарбозону афсарони қисми 
ҳарбӣ бо  Сипоснома ва туҳфаҳои 
хотиравӣ сарфароз гардонида шу-
данд.

Мавриди зикри хос аст, ки 
дар доираи чорабинии мазкур 
бахшида ба ин санаи муҳими 
таърихӣ, яъне 29-умин солгарди 
таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштиро-
ки зиёда аз 1000-нафар афсарону 
сарбозони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
гузашти низомӣ доир гардид.

Дар ҷараёни чорабинии мазкур 
меҳмонон бо шарту шароити хиз-
мат дар қисми низомии болозикр 
аз наздик шиносоӣ пайдо наму-
данд.

Зимнан дар хотима аҳли 
фарҳанги шаҳри Кӯлоб барно-
маи театрикунонидашудаи худро 
пешкаши меҳмонону хизматчиёни 
ҳарбӣ намуданд.

Амонҷон Муҳиддинов,
Ҷамолиддини УСМОНИЁН,

«Ҳамрози халқ»

Дар толори Кохи фарҳанг беш 
аз 700 нафар афсарону аскарони 

шуҷоъ, собиқадорони Вазорати 
мудофиа, ҷанговарони башардӯст, 

– Мардуми шарифи Тоҷикистон 
хизматҳои таърихии фарзандони 
далеру шуҷои худро ҳамеша пос ме-
доранд ва хотираи ҷавонмардонеро, 
ки барои барқарор намудани сохти 
конститутсионӣ, пойдории сулҳу 
субот, ҳимояи марзу буми Ватан ва 
ҳифзи зиндагии орому осудаи со-
кинони мамлакат ҷони худро нисор 
кардаанд, ҳаргиз фаромӯш намеку-
нанд, - афзуд раиси вилоят.

Қурбон Ҳакимзода ҳамчунин 
қайд намуд, ки Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилояти Хат-
лон бо пуштибонӣ аз таваҷҷуҳи 
роҳбарияти олии сиёсии киш-
вар дастгирии қисмҳои низомии 
ҳудуди вилоятро яке аз самтҳои 
фаъолияти худ дониста, вобаста 
ба имкониятҳои мавҷуда барои 
фароҳам овардани шароити мусоид 
чораандешӣ менамояд.

 Пас аз сухани шодбошии раиси 
вилоят Қурбон Ҳакимзода маросими 
тақдими Сипосномаҳои Мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии вило-
яти Хатлон ба як қатор хизматчиёне, 
ки саҳми сазовор нишон додаанд, 
баргузор гардид.

Қурбон Ҳакимзода саҳми ар-
зандаи ҳар як собиқадори хизмати 

ҳарбиро дар баланд бардоштани 
обрӯю нуфузи Қувваҳои мусаллаҳ, 
тарбияи ҳарбӣ-ватандӯстии ҷавонон 
таъкид намуда, дар вазъи тантанавӣ 
мукофотҳоро ба соҳибонашон супо-
риданд.

Инчунин ба 10 оилаи хизмат-
чиёне, ки дар адои вазифа ҳалок 
гардидаанд, 11 нафар хизматчиёни 
ҳарбии ҷароҳатбардошта, 6 нафар 
иштирокчиёни барқароркунии сох-
ти конститутсионӣ аз ҳисоби фон-
ди захиравии Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилоят 
кумакҳои молиявӣ расонида шуд.

Раиси вилоят ба ҳамаи аф-
сарону аскарон дар иҷрои хизма-
ти ҳарбӣ, ки масъулияти бузург 
ба ҳисоб меравад, иродаи қавӣ, 
ҷасурӣ, тансиҳативу хушбахтӣ ва 
барори кор орзу намуд. 

Ҷамъомади тантанавиро ба му-
носибати таҷлили 29-умин солгарди 
таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи 
мамлакат барномаи рангини 
ҳунарии аҳли санъати вилояти Хат-
лон зебу зинат бахшид.   

Шуъбаи иттилоотию 
таҳлилии дастгоҳи раиси  ви-

лояти Хатлон

ҳамсарони хизматчиёни дар адои 
вазифа ҳалокгардида ҳузур дош-
танд.

Раиси вилояти Хатлон Қурбон 
Ҳакимзода зимни суханронии таб-
рикии худ қайд намуд, ки Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
зодаи замони соҳибистиқлолӣ 
буда, дар неру, қудрату тавоноӣ ба 
як ниҳоди пуриқтидори муосири 
замонавӣ табдил ёфтааст ва имрӯз 
пурра ҳимояи марзу буми меҳани 
аҷдодиро ба дӯши худ гирифтааст.

Раиси вилоят таърихи 29-со-
лаи Қувваҳои Мусаллаҳи киш-
варро барои насли имрӯзу оянда 
пураҳамият арзёбӣ намуд, зеро дар 
тӯли солҳо ин ниҳоди мудофиавии 
кишвар пурра бо биноҳои ҳарбӣ, 
пойгоҳи моддию техникӣ, кадрҳои 
ихтисосманду содиқ ба ватану 
миллат таъмин гардида, шароити 
ниҳоят вазнину ҳассоси иқтисодӣ ва 
ҳарбиву сиёсиро паси сар кардааст.

  Дар Кохи фарҳангии шаҳри Бохтар ба му-
носибати 29-солагии таъсисёбии Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии 
бошукӯҳ доир гардид.  

ТАҶЛИЛИ ХОТИРМОНИ РӮЗИ 
АРТИШИ МИЛЛӢ ДАР БОХТАР
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ҶАЙҲУН. Бо 
мақсади пурзӯр на-
мудани чораҳои 
з и д д и э п и д е м и ол о г ӣ 
барои пешгирӣ аз 
паҳншавии бемории 
COVID- 19 бо ишти-
роки масъулини Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Ҷайҳун 

ва кормандони Маркази саломатии ноҳия миёни сокинони 
маҳаллаи Баҳор ва Фирдавсии ҷамоати шаҳраки Дӯстӣ корҳои 
фаҳмондадиҳӣ ва тақсимоти маводҳои таблиғотию ниқоб бо 
усули хона ба хона баргузор гардид.

Ҳангоми тақсимоти маводҳои таблиғотию ниқоб ба сокинон 
тавсия дода шуд, ки ваксинаи навбатиро гузаронида, қоидаҳои 
беҳдоштиро риоя намоянд, зеро саломатии ҳар шахс аз худи 
ӯ вобастагӣ дорад. Аз ин лиҳоз мо метавонем ба воситаи вак-
сина ва қоидаҳои беҳдоштӣ садди роҳи паҳншавии бемории 
коронавирусро гирем.

ЁВОН. Ба ифтихори 
сазовор истиқбол наму-
дани ҷашни 35-солагии 
Истиқлолияти давлатӣ 
дар тамоми гӯшаву ка-
нори ноҳияи Ёвон корҳои 
созандагиву бунёдкорӣ 
бо маром идома дорад. 

Ҷавонони маҳаллаи 
Пахтакори ҷамоати 
деҳоти Норин бо умеди ободу зебо намудани маҳали хеш ба ифти-
хори ҷашни 35-солагии Истиқлоли давлатӣ дарвозаи маҳалларо бо 
тарҳи замонавӣ бунёд намуда истодаанд.

Ҳизбиёни ноҳия амали неку созандаи ҷавонони маҳаллаи Пахта-
корро шоистаи таҳсин хонданд.

А.ҶОМӢ. Бо ишти-
роки кормандони куми-
таи иҷроияи ноҳиявии 
ҳизбӣ дар як қатор 
маҳаллаҳои ҳудуди 
ноҳия аксияи ҳизбӣ 
таҳти унвони "Рӯзи 
ёдоварӣ” баргузор гар-
дид. 

Дар ин чорабинии муҳими ободгарона зиёда аз 500 нафар 
аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ иштироки фаъолона карда, оромгоҳи 
деҳаҳоро тозаву озода намуданд. 

ДАНҒАРА 
Кормандони Кумитаи 

иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Данғара бо мақсади пешгирӣ 
аз паҳншавии бемории коро-
навирус дар ҳудуди ҷамоатҳои 
шаҳраку деҳоти ноҳия корҳои 
оммафаҳмониро бо усули 
хона ба хона ҳамарӯза бо ма-
ром идома дода истодаанд. 

Қайд намудан ба мав-
рид аст, ки усулҳои асосии 
пешгирӣ аз ин беморӣ без-
араргардонии макони зист, 
риояи қоидаҳои беҳдошти 
саломатӣ, мунтазам шуста-
ни дастон бо собун, истифо-
даи маводҳои антисептикӣ 
мебошад. Ҳамзамон бояд 
гуфт, ки бемории Ковид – 19 
пешгӯинашаванда аст ва ме-
тавонад ба саломатӣ ва сифа-
ти зиндагии ҳам ҷавонон ва 
ҳам пиронсолон таъсир расо-
над. Яке, аз роҳҳои пешгирии 
паҳншавии бемории ковид – 
19 ин ваксина мебошад.

Ҷ.БАЛХӢ. Дар таш-
килоти ибтидоии ҳизбии 
“Раёсати молия”-и 
ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ бо иштиро-
ки кормандони Куми-
таи иҷроияи ноҳиявии 
ҳизб бо мақсади шарҳу 
тавзеҳи Паёми Прези-

денти мамлакат ба Маҷлиси Олии кишвар вохӯрӣ баргузор гардид. 
Дар аснои вохӯрӣ масъулин оид ба зарурати рушди саноати киш-

вар, аз заминҳои наздиҳавлигӣ самаранок истифода бурдан ҳамчун 
саҳмгузорӣ дар рушди саноат суханронӣ намуда, аз ҷумла иброз 
доштанд, ки амалигардонии ҳадафи стратегии саноатикунонии бо-
суръати кишвар имкон медиҳад, то рушди устувори соҳаи саноат 
таъмин гардида, дар ин раванд даҳҳо ҳазор ҷойи нави корӣ ташкил 
карда шавад. Инчунин, масъулин оид ба пешгирии бемории сиро-
ятии корнавирус, истифодаи самараноки заминҳои наздиҳавлигӣ, 
тарбияи хуби насли навин суханронӣ намуданд. 

ВОСЕЪ. Бо мақ-
сади ободу зебо гар-
донидани як гӯшаи 
диёр бо ҷалби аъзои 
фаъоли ҳизб ва шах-
сони ободкору хайрхоҳ 
дар ҷамоати деҳоти 
ба номи Абӯабдуллоҳи 
Рӯдакии ноҳияи Восеъ 
аксияи ҳизбии «Ватан 
ҳар гӯшаатро сарсабз хоҳем кард!» баргузор гардид. 

Дар аксияи мазкур раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия 
Сафар Ҳафиза Разоқ, раиси ҷамоати мазкур Неъматзода Ибо-
дулло, сокинон ва аъзои фаъоли ҲХДТ иштирок намуда, саҳми 
худро дар зебогии як гӯшаи диёри хеш гузоштанд. 

Ҳамзамон, раиси ҷамоат Неъматзода Ибодулло иброз дошт, 
ки дар ин аксия дар деҳаи Меҳнатободи ҷамоат зиёда аз 500 
ниҳоли дарахтони сояафкану ороишӣ шинонида шуда, корҳои 
хуррамгардонӣ дар дигар деҳаҳо низ ҷараён дорад.

Бояд қайд намоем, ки ҷамоати деҳоти ба номи Абӯабдуллоҳи 
Рӯдакӣ яке аз ҷамоатҳои зеботарину ободтарини ноҳия ба 
ҳисоб меравад ва сокинони меҳнатдӯсти он дастуру ҳидоятҳои 
Пешвои миллат, Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ 
намуда, бо корҳои созандагию бунёдкорӣ дар ободии меҳани 
худ сидқан талош менамоянд.

ХОВАЛИНГ. Бо иш-
тироки аъзои намоян-
дагии ТҶҶ "Созанда-
гони Ватан"-и назди 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Ховалинг аксияи хизбӣ 
таҳти унвони “Ҷомеа ва 
тозагӣ” доир гардид.

Дар доираи аксияи мазкур аз ҷониби аъзои ТҶҶ "Созанда-
гони Ватан" дар кӯчаи марказӣ ва боғи фарҳангӣ – фароғатии 
ноҳия ба сокинон зиёда аз 145 маводи иттилоотӣ дастрас кар-
да шуд. 

Бояд гуфт, ки тозагии ҳар гӯшаву канори Ватан маҳз аз маъ-
рифати сокинон вобастагӣ дорад ва мақсад аз баргузории ак-
сияи мазкур низ мусоидат дар ин самт мебошад.

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

КӮШОНИЁН 
Самаранок истифода 

бурдани заминҳои хоҷагии 
деҳқонӣ омили рушди босубо-
ти ҷомеа буда, ба некӯаҳволии 
мардум ва баланд гардидани 
шароити оилавии хоҷагидорон 
заминаи мусоид фароҳам мео-
рад.

Хоҷагии деҳқонии "Абдул-
ваҳҳоб"-и ҷамоати деҳоти 
Меҳнатобод дар ихтиёри худ 
2 гектар замин дош-та, аз та-
рафи саҳмдоронаш самара-
нок истифода бурда мешавад. 
Чӣ хеле, ки роҳбари хоҷагии 
мазкур Неъматулло Сатто-
ров иттилоъ дод, онҳо замини 
хоҷагии деҳқониашонро са-
маранок истифода бурда, дар 
он кишти гандум, қулфинай, 
сирпиёз ва картошкаро ба роҳ 
монда, инчунин, зиёда аз 40 
оилаи занбӯри асалро парва-
риш менамоянд.

Дар баробари истифо-
даи мақсадноки замин, 
занбӯри асалпарварӣ барои 
хоҷагидорон яке аз манбаъҳои 
сердаромад маҳсуб меё-
бад ва дар таъмини амнияти 
озуқаворӣ саҳми босазо дорад. 

БАРГУЗОРИИ СЕМИНАР-МАШВАРАТ ВА АКСИЯҲОИ ҲИЗБӢ, ДОИР КАРДАНИ СУҲБАТҲО БО ШАҲРВАНДОН ДАР МАСЪАЛАИ ИСТИФОДАИ МАҚСАДНОКИ 
НЕРУИ БАРҚ, ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ҲАР ЯК ВАҶАБ ЗАМИН, ЧОРАҲОИ ПЕШГИРӢ АЗ ПАҲНШАВИИ БЕМОРИҲОИ СИРОЯТӢ АЗ ҶУМЛАИ ТАШАББУСҲОИ 
ҲИЗБИЁНИ ШАҲРУ НАВОҲИИ ВИЛОЯТ БУДАНД. ЁДОВАР МЕШАВЕМ, МАВОДИ ИН САҲИФА, КИ ШАММАЕ АЗ ИҚДОМОТИ ЗИЁДИ ТАТБИҚШУДА ҲАСТАНД, ҶАНБАИ 
ҲИСОБОТӢ ДОШТА, МАСЪУЛИЯТИ ТАҲИЯАШОН БАР ДӮШИ МУТАСАДДИЁНИ КУМИТАҲОИ ИҶРОИЯИ ШАҲРИЮ НОҲИЯВӢ МЕБОШАД.

Сараввал раиси кумита ҳамаи 
иштирокдорон ва дар симои онҳо 
кулли занонеро, ки дар бароба-
ри мардон дар сафи Қувваҳои 
Мусаллаҳи мамлакат адои хизмат 
мекунанд, ба 29-умин солгарди 
Артиши миллии кишвар таҳният 
гуфта, сол то сол афзудани занон-
ро дар сафи Артиши мамлакат ва 

сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ падидаи 
мусбӣ арзёбӣ намуд.

Ҳамчунин, зимни баромади хеш 
Назарова Тӯтихон гуфт, ки рӯз то рӯз 
таваҷҷуҳу ғамхорҳои роҳбарияти 
олии мамлалкат нисбати занон 
бештар гардида, баҳри болоравии 
мавқеи онҳо дар ҷомеа тадбиру 
чораҳои муфид андешида меша-

Ба ифтихори 29-умин солгарди таъсисёбии 
Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон вохӯрии 
Миралиён Қиёмиддин Абдусалимзода,  раиси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон бо занони собиқадори Вазора-
ти корҳои дихилӣ дар вилояти Хатлон доир гардид.

АРҶГУЗОРӢ БА ХИЗМАТҲОИ  
ЗАНОНИ СОБИҚАДОР

вад.
 Инчунин, дар ин чорабинӣ ёдрас 

гаштанд, ки Артиши миллии мо пас 
аз соҳибистиқлолӣ дар вазъияти 
ниҳоят мушкили сиёсӣ, дар ҳоле 
таъсис ёфт, ки ҳеҷ пойгоҳи аввалия 
ва ё заминаҳои моддию техникии 
ҳарбӣ дар мамлакат вуҷуд надошт. 
Хушбахтона бо шарофати хира-
ду заковати азалии миллати тоҷик 
ва ҷонбозиву фидокориҳои фар-
зандони далеру шуҷои халқамон, 
аз ҷумла афсарону сарбозони 
Қувваҳои Мусаллаҳи навтаъсиси 
кишвар мо тавонистем, ки аз вартаи 
фалокатвор раҳоӣ ёфта, ба хотири 

бунёди давлати ҷавони миллиамон 
нахустин қадамҳои худро гузорем 
ва минбаъд онро пойдору устувор 
гардонем. 

Зимнан дар охири чорабинӣ 
аз ҷониби Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 

дар вилояти Хатлон ба як қатор за-
нони собиқадори Вазорати корҳои 
дохилӣ туҳфаҳои хотиравӣ ва Си-
поснома тақдим карда шуд.

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,
    “Ҳамрози халқ”
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Тибқи маълумоти оморӣ дар 
ноҳияи Дӯстӣ дар масоҳати 351 
гектар 17 кӯли моҳипарварӣ ташкил 
шуда, соли 2020, 450 тонна, соли 
2021, 551 тонна ва дар ду моҳи 
соли ҷорӣ 60 тонна гӯшти моҳӣ 
истеҳсол гаштааст.

Тӯрахон Талбаков аз зумраи 
моҳипарварони муваффақи ноҳия 
ба ҳисоб меравад, ки дар майдони 
2 гектар ҳавзи моҳипарварӣ таш-
кил намуда, парвариши 4 навъи 

моҳии хушзотро ба роҳ мондааст. 
Ба гуфтаи номбурда новобаста 
ба мушкилиҳо ва нозукиҳои пар-
вариши моҳӣ онҳо азм доранд, ки 
бо фароҳам гардидани имкони-
ят доираи фаъолияти худро дар 
ин самт густариш диҳанд. Зеро 
моҳипарварӣ аз соҳаҳои сердаро-
мад ба ҳисоб рафта, манбаи асо-
сии даромади оилаи онҳо гардида-
аст. 

Чуноне ки худи ӯ мегӯяд, ба-
робари оғози шуғли моҳипарварӣ 
бояд нозукиҳои корро аз бар на-
муда, пайваста ҷиҳати рушду пеш-
рафти соҳа аз мутахассисон маш-
варат гирифт. 

– Агарчи ин кор мушкилӣ ва 
нозукиҳои беш ҳам дошта бошад, 
манфиаташ ҳам хело зиёд аст, 
аммо то кадом сатҳ муваффақ шу-
дан аз худи хоҷагидор вобастагӣ до-
рад. Хушбахтона солҳои охир дар 
самти рушди соҳаи моҳипарварӣ 
ва ба фурӯш баровардани ин 
маҳсулоти серғизову парҳезӣ ми-
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ки намнокӣ замин то дер боз 
нигоҳ дошта мешавад.   

Ба тавсияи ин боғпарвар ба-
рои мустаҳкам шудани ниҳол 
бояд баъди шинонидани он бо 
пой гирду атрофи онро хуб зер 
кунем, то ҳамаи он сурохиҳои 
чуқурӣ пурра маҳкам гардад. Пас 
аз мустаҳкам намудан ҳатмист, 
ки гирди ниҳолони дарахтро ба 
мисли даврашакл ҷӯяк гирифт 
ва то намнок шудани он об до-

дан лозим аст.
Бобои Маҳмаднабӣ беш 

аз 2 гектар замин дошта, 
ба боғпарварӣ машғул аст.  
Маҳмаднабӣ Сангов ба ҳар як 
хоҳишманд таҷрибаи ғании хеш-
ро меомӯзонаду сафи шогирдо-
наш пайваста дар ҳоли афзоиш 
аст.

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ, 
“Ҳамрози халқ”

АЗ НОЗУКИҲОИ БОҒПАРВАРӢ

Чуноне ӯ гуфт, маҳз меҳр ба 
пешаи боғдорӣ буд, ки ӯ забони 
русиро осон аз худ карда таво-
нист. Зеро дар солҳои Шӯравӣ 
бештари китобҳое, ки доир ба 
боғпарварӣ ба нашр мераси-
данд, бо забони русӣ буданд. Ӯ 
ҳанӯз ҳам аз он китобҳо исти-
фода бурда, ҳамчунин бо баъзе 
навовариҳои солҳои ахири соҳа 
аз адабиёти дар хориҷ нашр-
шуда, ки барояш фарзандонаш 
дастрас кардаанд, шинос меша-
вад.

Бобои Маҳмаднабӣ ба синни 
мубораки 70 расида бошад ҳам, 
аммо то имрӯз усулҳои нави пай-

вандкуниро меомӯзад. Ҳамеша 
дар пайи дарёфти таҷрибаи 
нав аст. Кӯшиш менамояд, ки 
заминҳои бекорхобидаро ба 
боғу роғ табдил диҳад. 

Барои пайванд кардани 
ниҳол ҳатмист, ки усулҳо ва кор-
карди он риоя шавад, мегӯяд бо-
бои Маҳмаднабӣ. 

 Барои пайвандкунӣ бояд 
аз навдаи дарахтони ҳосилхезе 
истифода барем, ки ба ягон ка-
сал гирифтор нашуда бошанд. 
Ҳангоми гирифтани  навда   
аҳамияти ҷиддӣ бояд дода ша-
вад, то он навда панҷаи зиёд 

надошта  бошад, зеро бешта-
ри навдаҳои панҷадор муғҷаи 
гул доранд ва онҳо дар вақти           
нашъунамо хоҳу нохоҳ ба на-
вдаи асосӣ халал мерасонанд.

НИҲОЛРО НИГОҲУБИНИ 
ХОССА МЕБОЯД

 Бобои Маҳмаднабӣ тав-
сия медиҳад, ки дар вақти 
ниҳолшинонӣ чуқурии ҷойи 
ниҳолро аз 50 то 60 сантиметр 
кандан лозим аст ва паҳноии 
чуқурӣ низ на камтар аз 80 
сантиметр бошад. Ин усули 
санҷидашударо Маҳмаднабӣ 
Сангов дар он арзёбӣ мекунад, 

Эзоҳ: Маълумот мутобиқ ба маркази вилояти Хатлон - шаҳри Бохтар манзур шудааст. Фарқият дар ҷанубу ғарби вилоят (водиҳои 
Айвоҷ) 7-12 ва дар ҷанубу шарқи он (водиҳои Муъминобод) 10-14 дараҷа нисбат ба иттилои мазкурро ташкил медиҳад. 

Вазъи ҳаво дар вилояти Хатлон барои ҳафт рӯз

Дурустии миёнаи 
пешгӯиҳои ҳаво
80-85% аст.

Сарчашма:
www.sinoptic.com
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Пайвандсозии ниҳолон ба хотири бештару сифатнок 
ҳосил ба даст овардану манфиати бештар гирифтан аст. 
Бобои Маҳмаднабӣ солҳои зиёд аст, ки ба ин кор машғул 
аст ва дар ин ҷода муваффақ ҳам мебошад. Ҳамчунин ба 
чандин шогирдон нозукиҳои ин соҳаро омӯзонидааст.

Дӯстӣ аз ҷумлаи ноҳияҳоест, ки дар он нис-
бати соҳаи моҳипарварӣ таваҷҷуҳи хосса дода 
мешавад. Барои муваффақ шудан ба рушди ин 
соҳа, ки аз ҷумлаи соҳаҳои манфиатбор маҳсуб 
меёбад, ба нозукиҳои он бояд таваҷҷуҳи махсус 
дод.  

ДӮСТӢ:  МОҲИПАРВАРӢ 
ВА РУШДИ ОН 

ёни соҳибкорон рақобати солим 
мушоҳида мешавад, ки ин ҷиҳати 
паст фаровардани нархи он дар 
бозори истеъмолӣ мусоидат мена-
мояд, – мегӯяд Тӯрахон Талбаков.

Яке аз сабабҳои пешрафт на-
кардани баъзе хоҷагидорон дар 
самти моҳипарварӣ ин маълумоти 
кофӣ надоштани соҳибкорон оид 
ба хусусиятҳои биологӣ ва тай-
ёр шудани моҳӣ барои ба фурӯш 
баровардан аст. Зеро ба гуфтаи 
мутахассисон имрӯзҳо баъзе 
моҳипарварон бо мақсади тез-
тар пӯшонидани хароҷоти соҳа 
инкишофи биологии моҳиро ба 
эътибор нагирифта, моҳии ҳанӯз 
вазнногирифтаро ба бозор меба-
роранд. Ин аст, ки дар солҳои охир 
50 дарсади хоҷагиҳои моҳипарвар 
нишондодҳои истиҳсолиро коҳиш 
додаанд.

Ба гуфтаи мутахассисони соҳа 
имрӯзҳо ба мушоҳида мерасад, ки 
ҳатто дар хоҷагиҳои пешқадами 
моҳипарварӣ аз ҳар гектар ҳавзҳо 
15-20 сентнерӣ моҳӣ истеҳсол ме-
кунанд ва яке аз сабабҳои коҳиш 
ёфтани нишондоди истеҳсолӣ риоя 
нагардидани технологияи парвари-
ши моҳӣ арзёбӣ мегардад.  Ҳол он 
ки ба андешаи собиқадорони соҳа 
бо фароҳам будани  захираҳои 
обӣ ва шароити мусоиди биологӣ 
моҳипарварон бояд парвариши 

зотҳои беҳтарини моҳиро ба роҳ 
монда, дар ғанӣ намудани бозори 
истеъмолӣ бо гӯшти моҳӣ саҳми 
бештар гузоранд. 

Мавриди зикр аст, ки дар 
ҷумҳурӣ зоти “гулмоҳӣ” хеле 
машҳур буда, гӯшти он лазиз мебо-
шад. Бо парвариши он дар кӯлҳои 
сунъӣ метавон даромади хуб ба 
даст овард, чаро ки ин навъ моҳӣ 
камхӯр буда, бештар гиёҳҳои гу-
ногунро истеъмол мекунад. Тавре 
мутахассисон иброз медоранд, ба 
роҳ мондани парвариши илмии 
бисёр зотҳои моҳиҳо, аз қабили 
амури сиёҳ, буффалои амрикоӣ, 
сӯфимоҳӣ, карпи чармӣ, моҳии 
сафеди чашмсурх, гурбамоҳӣ дар 
шароити обу иқлими ҷумҳурӣ мусо-
ид ва аз нигоҳи иқтисодӣ хеле фои-
даовар мебошанд.

Бо истифодаи самаранок аз 
захираву имкониятҳои мавҷуда, 
аз ҷумла, манбаъҳои фаровони 
обии кишвар метавон хоҷагиҳои 
моҳипарвариро дучанд  зиёд наму-
да, дар оянда ба яке аз кишварҳои 
содиркунандаи гӯшти моҳӣ ва 
маҳсулоти хушсифати аз гӯшти 
моҳӣ омодашуда ба ҳисоб рафт.

Маҳсулоте, ки аз моҳӣ истеҳсол 
мегардад, барои хӯрокаи серғизои 
соҳаи парандапарварӣ истифода 
мешавад. Гӯшти моҳӣ аз лиҳози 
ғизонокӣ аз гӯшти чорвои калони 
шохдор беҳтар буда, истеъмоли 
он ба солимии инсон нақши муҳим 
мебозад. Ба гуфти мутахассисон 
истеъмоли моҳӣ ба узви биноии 
инсон муфид буда, табибон барои 
рафъи баъзе иллатҳои чашм ис-
теъмоли моҳиро тавсия медиҳанд. 

Вобаста ба талаботи бозори 
истеъмолӣ моро мебояд, ки дар 
баробари рушду ривоҷи соҳаи 
моҳипарварӣ, ҳамзамон заминаи 
коркарду истеҳсоли хӯрокаи онро 
муҳайё намоем. Зеро дар баробари 
таъмини хоҷагиҳои моҳипарварӣ 
бо сабӯс, ки аз коркарди гандуму 
дигар намуди ғалладонагиҳо омода 
мешавад, ҳамчунин моҳипарварон 
якчанд намуди ғизоҳои зарурӣ ба-
рои парвариши моҳии гӯштиро бо 
нархи гарон аз хориҷи кишвар во-
рид менамоянд. 

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,
“Ҳамрози халқ”
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ми муваффақияту дастовардҳои 
мо бо номи он алоқаманданд. 
Акнун ҳамчун узви ин ҳизби 
пешкору пешрав масъулиятат 
дучанд гаштааст. Кӯшиш кун, ки 
ба номи ҳизб сазовор кору фа-
ъолият кунӣ.  Аз якуми сентябр 
ба мактаби рақами 17-и маркази 
ноҳия меравӣ. Шояд толибил-
мони  ин ҷо нисбати мактаби 
деҳа серталабу кунҷков бошанд. 
Ба ҳамааш омода бош. Боварӣ 
дорам, бо ин қадар суханони 
неке, ки дар суроғаат аҳли кол-
лективи мактаби кор мекардаат 
арзонӣ доштанд, ба ҳамааш до-
нишу маҳоратат мерасад,- ҳам 
маслиҳату ҳам насиҳатомез 
гуфт мудири шуъбаи маориф.

Директори мактаби рақами 
17, Аълочии маорифи ҷумҳурӣ, 
собиқадори маориф Мирзо 
Ҳайдаров, ки худ низ омӯзгори 
забони русӣ буд, муаллимаро 
хурсандона  хуш омадед гуфт.

-Муаллима аз тарзи корба-
риат, усули дарсдиҳиат ва до-
ниши мукаммалат воқифам. 
Фақат кӯшиш кун, ки дарсҳоят 
бо асбобҳои айёнӣ ва омодагии 
ҳаматарафа маҷро бигиранд. 
Истифодаи асбобҳои айёнӣ ба 
машғулиятҳо тавони тоза дода, 
дар ниҳоди талабагон меҳру 
муҳаббатро нисбат ба фанни 
меомӯхтагиашон бедор карда, 
онҳоро ба хондан шавқманд ме-
гардонад,- кӯтоҳакак гуфт дирек-
тори мактаб.

Дар ин ҷо низ бо кори са-
зоворашу дониши қавъиаш 
мавқеи худро пайдо кард. Гу-
заронидани конференсияву 
озмунҳои гуногун аз фанни за-
бони русӣ  ба ҳукми анъана да-
ромад. Талабагон бо ҳамдигар  
ба забони русӣ муошират ме-
карданд. Ҳангоми санҷиши 
фронталӣ санҷишгарон аз кора-
шу тарзи машғулиятгузарониаш 
қаноатманд шуданд. Таҳсину 
офарин насибаш гардид.

Донишу маҳорат ва усулҳои 
наву пешқадами дарсгузаронии 
муаллимаро ба инобат гирифта, 
соли 1994 ӯро барои кор ба мак-
таби рақами 1-и маркази ноҳия  
роҳхат доданд. Муаллима ҳис 
мекард, кор дар ин мактаби ово-
задор  маҳорати махсус ва тарзи 
корбарии навро тақозо дорад. 
Мекӯшид, ки аз усулу методҳои 
пешқадами таълиму тарбия са-
маранок истифода барад. Ҳар 

як дақиқаи дарсашро самарано-
ку шавқовар ва ба талаботи рӯз 
мувофиқ гузаронда, дар ниҳоди 
наврасон меҳру муҳаббатро нис-
бати ин фан бедор намояд.

 -Имрӯз, ки бо амри тақдир 
садҳо ҷавонони мамлакат барои 
кору таҳсил озими мулки Русия 
мешаванд, бояд донишашон 
аз забони русӣ ва малакаҳои 
суханрониашон созгор ба кору 
фаъолияташон бошад. Ақаллан 
фикри худро ифшо карда та-
вонанду мақсади гӯяндаро 
фаҳманд. Дар муоширати байни 
якдигар  лол намонанд,-ақида 
дорад Раҷабгул.

 Кам не, 15 сол дар ин даби-
стони овозадор ба толибилмон 
дарс гуфта, малакаи забондо-
ниашонро сайқал медод. Ӯро ба 
гимназияи давлатии навташкили 
ноҳия ба кор таклиф карданд. 
Мудири шуъбаи маориф ин та-
клифро дастгирӣ намуд. Ӯ ба ин 
макони маърифатии навташкил 
ба кор омад. Ҳангоми дар ин  ҷо 
кор карданаш дар озмуни «Му-
аллими сол» ширкат варзида, 
қобилияти баланд нишон дод ва 
соҳиби ҷойи ифтихорӣ гардид.   

Муаллима Раҷабгул Нишон-
боева имрӯзҳо дар муассисаи 
томактабии рақами 2-и ноҳия 
ба сифати омӯзгори забони русӣ 
фаъолият  намуда истодааст. 
Дар озмуни «Мураббии сол» 
иштирок намуда, соҳиби ҷойи 
ифтихорӣ ва «Ифтихорнома»-и 
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон гардид. 
Кори самарабахшашро дар таъ-
лиму тарбияи насли ояндасоз ба 
инобат гирифта, ба қарибӣ ӯро 
бо «Ифтихорнома»-и  Раёсати 
маорифи  мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии  вилоя-
ти Хатлон ҳамчун мураббии 
беҳтарини сол қадрдонӣ наму-
данд.

Ҳамчун омӯзгор ва узви 
ҲХДТ- ҳизби созандаю бунёдкор 
масъулияти дучандро бар дӯш 
дорад муаллима. Масъулиятро 
шарафмандона ба манзили умед 
расондан бошад, аз кас ҷасорату 
бурдбориро тақозо мекунад. Му-
аллимаи Раҷабгул бошад, чунин 
хислатҳои ғайратмандонаро до-
рост. 

Абдуҳалим САЛИМЗОДА,  
аз ноҳияи Мир Сайид 

Алии Ҳамадонӣ

     - Раҷабгул ҳой Раҷабгул, 
медонам, ки то як поси шаб 
дафтарҳои талабагонатро 
санҷидиву боз ба дарсҳои 
пагоҳинарӯзӣ омодагӣ гирифтӣ. 
Акнун вақти хестан ҳам  шуд 
духтарам, боз ба мактаб рафта-
нат лозим мешавад. Соат ҳам ба 
7-и пагоҳӣ майл карда истода-
аст, мабодо қафо намонӣ гуфта 
модараш дари хоби Раҷабгулро 
оҳиста кӯфта, ӯро  ба саҳархезӣ 
огоҳ намуд.

-Очаҷон ман саҳар хеле 
барвақт хеста, якчанд дафтари 
шаб мондаамро санҷида тамом 
кардаму дасту рӯйямро шӯста,  
наҳорӣ омода намудам,- да-
рашро ба рӯйи модараш кушода 
аввал салом ва баъд ҷавоб дод 
Раҷабгул.

-Дуруст мекунӣ, кори 
саҳарӣ баракати худро  до-
рад, духтарҷон. Касе, ки аз хоб 
барвақт мехезад, рӯҳаш болида 
ҳасту таъбаш чоқ. Кораш бошад 
баракати хоссаро бо худ меги-
рад. Муаллимамон ҳанӯз дар 
вақти мактабхониам шеъре гуф-
та буд, ки ду мисраъааш то ҳол 
дар хотирам мондааст, ки ин аст:

Ба Худо, ки ҷуръате деҳ 
ту ба Ҳофизи  саҳархез,

Ки дуои  субҳгоҳӣ мададе 
кунад шуморо. 

 Ва ин гуфтаҳо ҳақ ҳастанду 
рост. Касеро, ки дуои саҳархезӣ 
насибаш мегардад, радифаш 
муваффақият ҷавлон дорад,-
гуфт модараш. Ҳарду сари 
дастурхон гузаштанд. Ҳарду 
наҳорӣ намуданду Раҷабгул 
ҷузвдонашро гирифта, сӯйи мак-
таб роҳ пеш гирифт. 

Бо ин зани резапайкари 
соҳиби дониши қавӣ ва муалли-
маи тавассути дониши баланду 
муомилаи ҳалимонааш дар дилу 
дидаи толибилмон ва падару 
модарони онҳо маъвои абадии 
хешро пйдо карда, солҳо боз 
шиносам.  

Давлати бузургтарин барои 
афроди накӯпеша он аст, ки ин 
солҳоро дар хизмати одамон 
сипарӣ мекунаду аз худ розӣ 
мешавад. Муаллима дар куҷое, 
ки кор кард, маҳбуби аҳли кол-
лектив ва бачаҳо гардид. Ин аз 
он айён мегардид, ки муаллима 
барои машғулиятҳо хонанда на-
мекобад, балки талабагон ӯро 
кофта-кофта, пурсида, суроғ 
карда наздаш мераванд. Амсо-
ли оҳанрабоест, ки бо ҷазобати 
худ онҳоро ба сӯйяш мекашад. 
Охир муаллима ин роҳи зиндаги-
ро тасодуфан ё «ҳамту» интихоб 
накардааст. Гӯё, ки тақдир дар 
сафҳаи умраш аз нахуст рӯзҳо 
ин касби пуршарафро  сабт кар-
дааст.  Аз он айём даҳсолаҳо 
ба ҳукми таърих даромаданд, 
муаллима имрӯз низ бо ҳамон 
неруи худододаш пайи таълиму 
тарбияи насли наврас аст.

Баъди тамом  кардани 
мактаби миёна соли 1980, 
ҳуҷҷатҳояшро  барои идомаи 
таҳсил ба факултаи забони 
русии  Донишгоҳи давлатии 
Кӯлоб  супурд ва муҳассили ин 
макони сайқалдиҳии маҳорат 
гардид. Хуб мехонд. Аз устодо-
ни донишгоҳ, ки соҳиби донишу 
таҷрибаи ғанӣ буданд, меомӯхт, 
донишашро қавъӣ мегардонд. 
Солҳои донишҷӯйи низ паси сар 
шуданд. Диплом дар даст ба 
ноҳия омад. Назди мудири шуъ-
баи маориф М.Раҳматов (ҷояш 
ҷаннат бошад) даромад. Мудир 
ҳуҷҷатҳои  Раҷабгулро аз назар 
гузаронида, хурсанд шуд. Аз он 
ки боз дар сафи маорифчиё-
ни ноҳия як муаллимаи забони 
русӣ аз ҳисоби ҷавондухтарони 
маҳаллӣ ба кор омада, сафи 
онҳоро пурра менамояд.

- Духтарам шуморо ба макта-
би рақами 15-и деҳаи Давлато-
бод равон мекунем. Чанд ҳафта 
пештар муаллимаи забони русии 
мактабро бо ҳайси нозири шуъ-
баи маориф ба кор гирифтем, 

МАҲБУБИ ДИЛҲО
ҷойяш холӣ. Меравию ҷойи ана 
ҳамон муаллимаро пур мекунӣ. 
Аминам, аз уҳдааш ба хубӣ 
мебароӣ,-гуфт М.Раҳматов.

Бо донишу ахлоқи ҳамидааш 
дар як муддати кӯтоҳ дар ин 
коллективи калон мавқеи ху-
дро ёфт. Акнун донишу малакаи 
дар донишгоҳ гирифтаашро ба 
толибилмони наврас меомӯхт. 
Толибилмон бошанд, дар си-
мои муаллимаи худ устоди 
соҳибдонишу соҳибзаковатро 
ҳис менамуданд. Директори 
мактаб Инъом Ҷалолов  бошад 
аз кору муносибати муалли-
маи ҷавон изҳори қаноатмандӣ 
мекард. Дар ҷамъомадҳо ба 
суроғааш суханони хубу таъ-
рифзебро раво медид. Раҷабгул  
ин  хушгӯиҳоро, таърифу 
тавсифҳоро   дар ҳаққаш  ҳамчун 
қарз қабул мекард. Бале, қарзе, 
ки барои адо карданаш боз ҳам 
хубтару накӯтар кор кунад, до-
ниши наврасонро ғанӣ гардонад 
ва раванди таълиму тарбияро  
ба маҷрои муайян дарорад ва 
ба мақсадҳояш мерасид. 

Дар ин макони маърифат 5 
сол  бо шавқу завқ сарбалан-
дона кор кард. Муваффақият 
насибаш гардид. Маҳбуби аҳли 
коллектив гардид.  

-Раҷабгул духтарам инак  
панҷ сол боз дар мактаби фи-
ристодаам бо сари баланд кор 
кардӣ. Сухани зиёдатие дар 
ҳаққат нашунидем. Фақат кори 
хубатро, муносибати некатро 
шунидем, ки ин барои як муалли-
маи  навкор  шараф аст. Шараф 
насиби ҳар кас намегардад, бал-
ки аз дунболи ашхосе меравад, 
ки ба қадраш мерасад. Ба қадри 
шараф расидӣ шарафманд 
шудӣ. Инро аз забони сарвари 
мактаб борҳо шунидам. Хур-
санд шудам, ки духтари таҳҷойи  
дар як муддати начандон тӯлонӣ 
соҳиби таърифу тавсиф шуда-
аст. Ташаккур ба ту  муалли-
ма. Ҳа воқеан қариб фаромӯш 
кунам, барои ба сафи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
шомил шуданат табрикат меку-
нам. Ҳама вақт пеши назарат ва 
кори оғоз мекардагиат бояд  ша-
рафи  ин ҳизби  бунёдкору  со-
занда бошад. Ҳизбест, ки тамо-

Сол аз сол дар ҷаҳон техника ва 
технологияҳои навин рӯйи кор омада, дар 
пешрафт ва рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии 
халқ мусоидат менамоянд. Аз ҷумла дар сам-
ти истеҳсоли нақлиёт бархе аз кишварҳои 
тараққикардаи ҷаҳон то ҳадде муваффақ 
шудаанд, ки нақлиётҳои сохтаашон бидуни 
сӯзишворӣ ҳаракат мекунанд.

 “ЯК ТАКСӢ” ДАР БОХТАР

Дар давраҳои аввали 
соҳибистиқлолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон нақлиёти сабукрав 
хеле кам ба назар мерасид. 
Дар рафтуомади мардум аз 
як минтақа ба минтақаи дигар 
мушкилиҳо зиёд буданд. Хуш-
бахтона марҳила ба марҳила 
проблемаҳои ҷойдошта ҳалли ху-
дро пайдо карданд. Дар баробари 

таксиҳои муқаррарӣ ширкатҳое 
пайдо шудаанд, ки фаъолияти 
таксиҳои махсусро роҳандозӣ 
карда, барои сокинони тамоми 
гӯшаву канори кишвар хизмат ме-
расонанд. Ҳар шахс метавонад аз 
дохили хонааш тариқи телефон 
таксӣ фармоиш диҳад.

Дар шаҳри Бохтар ширкатҳои 

таксии “88-88”, “33-33” ва “11-11” 
фаъолият мекунанд. Сафарбек 
Ғаниев, роҳбари ширкати “Як 
таксӣ” дар шаҳри Бохтар мегӯяд, 
ки мошинҳои ширкати онҳо аз 
ҷиҳати экологӣ тоза ва камхарҷ 
мебошанд.

“Мошинҳои ширкати мо биду-
ни сӯзишворӣ, яъне тариқи барқ 
қувва гирифта, 8 соат роҳ мера-
вад ва метавонад, ки бо он 300 
километрро тай намояд. Ҳангоми 
ба минтақаҳои дур рафтан ба 
таври автоматӣ қувваи худро 
пур мекунад. Ба ин хотир нархи 
роҳкирои таксиҳои мо аз дигар 
ширкатҳо арзонтар аст”, – мегӯяд 
С. Ғаниев.

Дар шаҳри Бохтар шумораи 
таксиҳои ширкатҳо рӯз аз рӯз 
афзуда истодааст ва мардум аз 
онҳо васеъ истифода мебаранд. 

Ба гуфтаи Сафарбек Ғаниев 
ширкати онҳо фаъолияти худро 
аз охирҳои моҳи январи соли ра-
вон оғоз карда, то ба имрӯз 60 
нақлиёташон ба аҳолии шаҳри 
Бохтар ва ноҳияҳои наздик хиз-
мат мерасонад.

“Дар ҳар иду ҷашнҳои миллӣ 
таксиҳои ширкати мо мардумро 
аз нархи муайяншуда арзонтар 
мебаранд. Мо мақсад дорем, 

ки шумораи нақлиёти ширкатро 
зиёд намуда, дар дигар шаҳру 
ноҳияҳои вилоят ҳам чунин фаъ-
олиятро ҷорӣ намоем, то ба мар-
дум ҳангоми сафар кардан каме 
ҳам бошад кумаке шавад”, – гуфт 
Сафарбек Ғаниев, роҳбари шир-
кати “Як таксӣ” дар шаҳри Бохтар.

Амонҷон Муҳиддинов,
“Ҳамрози халқ”
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би оддиро ҳам аз Чину дигар 
кишварҳои истеҳсолкунанда 
ворид менамоем. Дар зери 
кӯҳи Хоҷамуъмину дигар 
силсилакӯҳҳои кишварамон 
садҳо намуд элементҳои кимиёӣ 
ва дигар намуд сарватҳои 
табиие дорем, ки дар дигар 
кишварҳо аз ин гуна боигариҳои 
зеризаминӣ маҳсулоти гуногун 
истеҳсол карда мешавад. 

Дар воқеъ, Тоҷикистон аз 
лиҳози ҷуғрофӣ, ки 97 дар-
сади онро кӯҳистон ташкил 
медиҳад, сарзамини пурганҷу 
ғанӣ аз сарватҳои кӯҳиву 
зеризаминӣ ба ҳисоб меравад. 
Бинобар ин, тавассути рушду 
тараққиёти соҳаи саноат мета-
вон ҳаҷми маҳсулоти воридо-
тиро коҳиш дода, ба кишвари 
истеҳсолкунанда ва содиротку-
нандаи масолеҳи ҷавобгӯи бо-
зори ҷаҳонӣ табдил ёфт. Аммо 
барои расидан ба ин ҳадафҳо 
пеш аз ҳама, бояд бо ислоҳоти 
ҷадид дар соҳаи маориф ва 
бартараф намудани мушки-
лу сарбориҳои ғайрикасбии 
маорифчиён сифати таъли-
му тарбияро дар муассисаҳои 
таълимӣ баланд бардошта, ба 
омода намудани мутахассисо-
ни соҳаи саноати кимиё, энер-
гетика ва коршиносони соҳаи 
канданиҳои маъданӣ таваҷҷуҳи 
бештар намуд. Мавриди зикр 
аст, ки ба имзо расидани Фар-
мони Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Дар бораи «Бистсо-
лаи омӯзиш ва рушди фанҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ 
дар соҳаи илму маориф» эълон 
намудани солҳои 2020-2040 
қадами устуворе ҷиҳати амалӣ 
намудани ин ҳадафҳо мебо-
шад.

Тавре ҳамагон огаҳӣ до-
рем Пешвои муаззами миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бо мақсади амалӣ гардидани 
ҳадафи чоруми стратегии мам-
лакат дар Паёми навбатиашон 
солҳои 2022-2026-ро “Солҳои 
рушди саноат” эълон намуданд. 
Биноан, дар доираи нақша 

“Хоҷамуъмин” дар қалам-
рави ноҳияҳои Восеъ ва 
Ҳамадонӣ ҷойгир буда, ҳамчун 
мавзеи табиии таърихӣ ба-
рои бостоншиносону мута-
хассисони ришати ҷуғрофӣ ва 
оламшиносӣ макони то ҳанӯз 
пурра наомӯхташуда дониста 
мешавад. Ин дар ҳолест, ки 
оид ба ин хазинаи бузурги на-
мак ҳанӯз асрҳои Х таърифу 
тавсифи зиёд шудааст. Чуноне 
дар китоби “Қонуни Масъудӣ”-и 

шоиру мутафаккири класси-
ки тоҷик Абурайҳони Берунӣ 
омадааст, то аҳди ислом ин 
хазинаи бузургу намоёни на-
макро Кӯҳи Меғатон ном мебур-
данд. Бинобар нақли сайёҳону 
ҷаҳонгардони асрҳои пешин 
баъди зуҳури дини ислом ва 
нуфузу эътибори фарҳангу 
маънавиёти он ин кӯҳ ба номи 
Хоҷамуъмин маълуму машҳур 
гардидааст.

“Хоҷамуъмин” дар баро-
бари ёдгории беназири табиӣ 
шинохта шуданаш, инчунин 
манбаи бузурги намак ва ди-
гар маҳсулоти хоми саноатӣ 
низ маҳсуб ёфта, дар сурати 
дарёфти роҳу имкониятҳои 
коркарди маҳсулоти хоми дар 
зери кӯҳистон маҳфуз метавон 
талаботи бозори дохилиро бо 
даҳҳо номгӯи маҳсулоти ниёзи 
мардум таъмин намуд. 

Бинобар фарзияи мута-
хассисон захираи намаки кӯҳи 
Хоҷамуъмин ба 50 миллиард 
тонна мерасад, ки ин барои 
талаботи тамоми сокинони 
сайёра барои зиёда аз 400 
сол кифоя аст. Ҳамчунин, ба 
қавли ихтисосмандони илми 
ҷуғрофия аз қаъри ин кӯҳи азим 
дигар намуди сарватҳои табии-
ро метавон дарёфт.

Дар замони соҳибистиқ-

лолии кишвар бо мақсади 
истифодаи самараноки ин 
манбаи бузурги ашёи хом аз 
ҷониби соҳибкорону масъулони 
ноҳияи Восеъ иқдомҳои устуво-
ре рӯи кор омада, бо таъсиси 
коргоҳҳои коркарди ин сарва-
ти табиӣ ҳаҷми истеҳсоли на-
маки хушсифат афзоиш дода 
шуд. Дар ин давра иқтидори 
истеҳсолии коргоҳҳои мазкур 
қариб ба 12 ҳазор тонна ра-
сонида шуд, ки 10-15% он ба 

хориҷи кишвар содирот карда 
мешавад.

Ҳамчунин, дар ин дав-
ра, дар қисмати дигари кӯҳи 
Хоҷамӯъмин ҳудуди ноҳияи 
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ низ 
коргоҳҳои коркарду истеҳсоли 
намаки хушсифати истеъмолӣ 
бунёд ва мавриди истифо-
да қарор дода шудааст. Аммо 
пӯшида нест, ки ин корхонаҳои 
коркарди маҳсулоти хоми 
маҳаллӣ аслан намаки табии-
ро, ки аз чашмаҳои ин кӯҳистон 
таровида дар кӯлобаҳо так-
шин мешаванд, ҷамъоварӣ 
менамоянд. Аз миёни ин 
корхонаҳо танҳо дар заминаи 
ҶСК «Хоҷамуъмин» коргоҳи 
истеҳсоли хокаи ҷомашӯӣ таъ-
сис дода шудааст, ки таъмини 
маҳсулоти он дар бозорҳои до-
хили кишвар мушоҳида меша-
вад. 

Бояд гуфт, ки дар баро-
бари таваҷҷуҳ ба беҳдошти 
сифати намаки истеҳсолӣ 
соҳибкорон бояд маҳсулоти 
истеҳсолнамударо та-
вассути брендҳои ҷолибу 
диққатҷалбкунанда ба бозорҳои 
хориҷи кишвар пешниҳод намо-
янд. 

Собиқодорони ноҳияи Во-
сеъ иброз медоранд, ки масъ-
алаи бунёди корхонаҳои хурду 

“ХОҶАМУЪМИН” МАНБАИ 
БУЗУРГИ АШЁИ ХОМИ САНОТӢ 

Кӯҳи Хоҷамуъмин бо захираи бузурги табиии на-
маки истеъмолӣ ва дигар маъданҳои нодир, яке аз 
ёдгориҳои беназири кураи замин арзёбӣ мегардад. 
Қаламрави пурасрори ин мавзеи ҷолиби сайёҳӣ 
ҳамчун сарвати беохиру бебаҳо ва макони пурфайзу 
баракати Тоҷикистон ба унвони “Нигини Осиё” тав-
сиф шудааст.

бузурги коркарду истеҳсоли 
маъданҳои гуногуни кӯҳи 
Хоҷамӯъмин ҳанӯз дар солҳои 
ҳокимияти Шӯравӣ матраҳ гар-
дида буд, аммо бо сабабҳои 
номаълум он тарҳҳои ҷадид ба 
ҳукми фаромӯшӣ рафт. Ҳолонки 
бодарназардошти маъданҳои 
гуногуни дар зери Кӯҳи 
Хоҷамуъмин мавҷуда метавон 
коркарду истеҳсоли 40-50 на-
муд молу маҳсулоти гуногунро 
ба роҳ монда, натанҳо сокинони 
ноҳияҳои атроф балки ҳазорон 
тан истиқоматкунандагони 
шаҳру навоҳии минтақаи 
Кӯлобро бо ҷойи кор таъмин 
намуд.

Ба гуфтаи Саймурод Оди-
наев, собиқадори соҳаи маори-
фи ноҳияи Восеъ лоиҳаи бун-
ёди Корхонаи азими нуриҳои 
минералӣ дар назди кӯҳи 
Хоҷамуъмин ҳанӯз дар Плену-
ми V-уми Шӯрои Олии ИҶШС 
муҳокима гардида буд. Аммо 
баъдан бунёди корхонаи маз-
кур ба таъхир афтода, баъди 
пошхӯрии собиқ Шӯравӣ дигар 
касе аз он лоиҳаи бузург гап 
намекушояд. Ҳолонки тибқи 
лоиҳаи дар он давра пешбини-
гардида, дар сурати бунёди кор-
хонаи нуриҳои минералӣ дар 
назди кӯҳи Хоҷамуъмин қариб 
10 ҳазор ҷойи корӣ фароҳам 
мешуду, ҳамзамон Тоҷикистон 
аз вобастагии нурии минералии 
воридотӣ халос мешуд. 

Мушкили асосии мо ин 
надоштани мутахассисони 
соҳаи саноати коркарди ашёи 
хом, норасоии мутахассисон, 
технологҳои донишманд аст. 
Аз ин рӯ, қадами аввал ба хо-
тири ба роҳ мондани коркарди 
сарватҳои табиӣ ва истеҳсоли 
садҳо номгӯи масолеҳи ниёзи 
мардум, ки аз хориҷи кишвар 
воридот мешавад, пеш аз ҳама, 
бояд мутахассисони соҳаи са-
ноати истеҳсолӣ, мошинсозӣ, 
технологу кадрҳои риштаи са-
ноати кимиёӣ ва дигар самтҳои 
истеҳсолиро омода намоем.

Тибқи маълумотҳо танҳо 
аз ҳисоби захираи нефт ва ан-
гиште, ки дар жарфнои кӯҳи 
Хоҷамуъмин маҳфуз аст, мета-
вон 70-80 намуд маҳсулот аз 
ҷумла масолеҳи полиэтиленӣ 
ва даҳҳо номгӯи ашёи оддиро 
истеҳсол намуд. Аммо мута-
хассисони корсоз, ки надорем 
имрӯз аз хамираи дандоншӯӣ, 
то пуфаку бозичаҳои кӯдакона, 
фурӯзонаку ҳатто дандонко-

чорабиниҳо ҷиҳати амалӣ гар-
дидани марому мақсади мо 
дар ин самт, хуб мешуд, ки 
роҳбарияти мақомоти иҷроияи 
маҳалӣ бо ҷалби мутахассисо-
ну соҳибкорон ва ҷалби сармо-
яи хориҷӣ ба бунёди корхонаҳои 
коркарди маҳсулоти саноа-
тие иқдом намоянд, ки ашёи 
хоми он дар қаъри кӯҳу камари 
“Хоҷамӯъмин” хобида аст. 

Манбаи даромади дигар 
аз ҳисоби Кӯҳи Хоҷамуъмин 
ин рушди соҳаи сайёҳӣ дар 
мавзеъҳои атрофи он аст, ки 
сайёҳону меҳмонони хориҷӣ 
ба тамошои ин макони пурганҷ 
таваҷҷуҳи зиёд доранд. Дар 
баробари манзараҳои дилфи-
реби он дар қаламрави кӯҳи 
Хоҷамуъмин зиёда аз 150 чаш-
маи табиӣ мавҷуд аст, ки оби 
ин чашмаҳо шӯр ҳам бошанд 
вале хосияти шифобахшӣ до-
ранд. Новобаста ба фароҳам 
набудани шароитҳои маишӣ 
ҳамасола сокинони минтақаҳои 
гуногун бо мақсади табобати 
бемориҳои пӯст ба ин ҷашмаҳо 
меоянд.

Дар умум, кӯҳи Хоҷамӯъмин 
чӣ аз лиҳози сарватҳои зе-
ризаминии табиӣ ва чӣ бо 
манзараҳои дилфиребу чаш-
маҳои шифобахшаш яке аз 
минтақаи муҳими иқтисодӣ ба 
ҳисоб рафта, бо фаъол гар-
донидани саноати гуногуни 
истеҳсолӣ, рушди сайёҳӣ ва 
истифодаи самараноки чашма-
ву дигар сарватҳои табиии он 
метавон ҳазорон ҷойҳои нави 
корӣ фароҳам оварда, бозори 
дохилиро ба маҳсулоти ниёзи 
мардум таъмин, ҳаҷми содирот-
ро афзун ва ҳамчунин, буҷети 
маҳаллиро ғанӣ гардонид. 

Алъон, атрофи эҳтимоли 
мавҷуд будани захираҳои бу-
зурги нефти дар қаъри кӯҳи 

Хоҷамуъмин низ сару садоҳо 
зиёданд, аммо баррасии ин 
мавзӯъро ба вақти дигар мегу-
зорем.

Ҷамолиддин УСМОНИЁН, 
“Ҳамрози халқ”
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Беҳтарини он дар наҳрҳои 
обаш ширин, сангистон ва обаш 
аз ҷойҳои дур ва башиддат ҷорӣ 
мешуда мебошад. Беҳтарини 
наҳрии он шоҳмоҳӣ, ки ба тоҷикӣ 
гулмоҳӣ меноманд ва баъд аз 
он ширмоҳист. Барои хӯрдан 
беҳтараш нав сайдкардашудаи 
он аст. Аз як рӯз ва зиёда аз он 
гузашта бошад, бинобар нозукии 
таркибаш вайрон мегардад. Вале 
намак кунанд, вайрон намегар-
дад. Дар ҷойи дувум моҳиёне, ки 
дар баҳрҳо ва дигар обҳои шӯр 
наздики соҳили сангдор зиндагӣ 
ба сар мебаранд, беҳтар мебо-
шанд.

Мизоҷи ҳамаи моҳиён сард 

дар дараҷаи якум ва тар дар ду-
вум аст.  

ХИСЛАТҲОИ ШИФОБАХШИ ОН: 
Дар оташ кабобкардаи он беҳтар 
аз он, ки дар равған бирён карда 
бошанд, зудҳазм аст ва дар ҷигар 
хуштар ҳазм меёбад.   Ба бадан 
об медавонад, фарбеҳ мекунад, 
шир ва чарбии гурдаро пайдо ва 
зиёда мекунад. Агар инро одамо-
ни гарммизоҷ бихӯранд, моддаҳои 
гарммизоҷро ислоҳ мекунад, 
қасабаи шушро соф ва нарм ме-
гардонад, захми шуш, сил ва бе-
мории диқ (лоғаркунанда)-ро даво 
мешавад, инчунин сурфаи хушкро 
шифо мебахшад, ба сустии ҷигар 

ва гурдаи гарммизоҷон мувофиқ 
аст.

Моҳии бисёрро бе нон хӯрда, 
аз болояш оби гарм, асал ва сир-
коасал ва инчунин оберо, ки дар 
он турб ҷӯшонида шуда бошад, 
биёшоманд, баъд қай кунанд, 
баданро аз моддаҳои нодаркори 
ғафс ва ахлоти мурдор пок ме-
гардонад ва барои дарди буғумҳо, 
ирқуннасо (радикулит), доғи са-
фед ва сиёҳи пӯст даво мешавад 
ва дигар доғҳоро низ аз пӯст дафъ 
мекунад.

Хӯрдани моҳӣ ба одамони 
хунукмизоҷ ва тармизоҷ зарар 
дорад, инчунин ба майнаи сар, 

рии ин ярмаркаҳо намояндагони 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии вилояти Хатлон, Раё-
сати кор бо занон ва оилаи наз-
ди мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии вилоят, Раёсати кор бо 
ҷавонон ва варзиши вилоят иш-
тирок дошта, дар ин чорабиниҳо 
103 корҷӯи “мардикорбозор” ба 
касбомӯзӣ фаро гирифта шуда, 
зиёда аз 20 нафари онҳо бо 
ҷойи кори мавсимӣ ва доимӣ 
таъмин карда шуданд. Инчу-
нин, дар ин давра ба 2 нафар 
корҷӯ аз ҳисоби маблағҳои Ра-
ёсати агентии меҳнат ва шуғли 
аҳолӣ дар вилояти Хатлон дар 
асоси нақшаи тиҷоратӣ маблағ 
пардохт карда шудааст. Мута-
ассифона бештари корҷӯёни 
“мардикорбозор”-и шаҳри Бох-
тар хоҳиши дар корхонаҳо кор 
кардан ё ин ки омӯхтани касбу 
ҳунарро надоранд. Гарчанде 
мутахассисони Раёсати аген-
тии меҳнат ва шуғли аҳолӣ ба-
рои ҷалби онҳо ба корхонаву 
марказҳои таълимии калонсо-
лон корбарӣ мекунанд, вале 
онҳо кори вазнину сангинеро, ки 
аз ҷониби шахси корфармо бо 
як маблағи ночиз пешниҳод ме-
гардад, авлотар медонанд. 

МАРДИКОРӢ ТО БА КАЙ?
Одина Иззатов, сокини 

56 солаи шаҳри Кӯлоб зиё-
да аз 15 сол мешавад, ки дар 
“мардикорбозор”-и шаҳри Бох-
тар кор мекунад. Ӯ хатмкардаи 
омӯзишгоҳи касбӣ-техникии 
№38-и шаҳри Кӯлоб буда, устои 
(плотник) чӯбу тахта мебошад. 
Мавсуф мегӯяд, ки сабаби дар 
касби интихобкарда фаъолият 
накарданам паст будани музди 
маош ва барои таъсиси коргоҳу 
дӯкон надоштани маблағ аст. 
Бароям дар “мардикорбозор” 
ба ҳайси корҷӯ кор кардан хуб 
аст, чунки аз ҷониби корфар-
моён ҳаққи меҳнатам сари вақт 
пардохт мешавад. Ҳамагӣ даро-
мадам дар як рӯз аз 30 то 100 

сомонӣ аст, ки бо ин рӯзгорамро 
пеш мебарам. Кор бароям дар 
ин синну сол албатта мушкилӣ 
дорад, вале барои муҳтоҷ нашу-
дан ба касе ҳар як инсон бояд 
кор кунад, чӣ мушкил бошаду чӣ 
осон.

ҲУНАР БЕҲ Ё “МАРДИКОРӢ”?
Фарзона Имомова, ятими 

кул, сокини ҷамоати деҳоти Ай-
нии ноҳияи Хуросон миннатдор 
аст, ки бо дастгирии фаъолон, 
шахсони саховатманд дар деҳаи 
Чорбоғи ҷамоати деҳоти Айнии 
ноҳия соҳиби хонаи истиқоматӣ 
гардидааст. Ӯ аз овони кӯдакӣ 
аз меҳру муҳаббати волидайн 
маҳрум гашта, бо мушкилоти 
зиёди зиндагӣ ба воя мера-
сад. Фарзона мегӯяд, ки гар-
чанде борҳо барои пешбурди 
рӯзгорам ба чандин ташкилоту 
муассисаҳо муроҷиат карда бо-
шам ҳам, аммо бо сабаби надо-
штани шаҳодатномаи таҳсилоти 
касбӣ ҷойи кор пайдо карда 
натавонистам. Баъдан маҷбур 
шудам ба “мардикорбозор”-и 
шаҳри Бохтар биёям, то ин ки 
ризқу рӯзӣ пайдо кунам. Ал-
батта, ки барои зан кор дар ин 
ҷо хело душвор аст. Ҳатто аз 
ҷониби корфармо ягон намуди 
кори сангин бо маблағи ночиз 
ҳам бошад пешниҳод гардад, 
мо ба он розӣ мешавем, чунки 
аз шаҳру ноҳияҳои гирду атроф 
роҳкиро сарф карда, омада-
ем. Мусоҳиби мо сабаби ди-
гари дар корхонаву марказҳои 
ҳунаромӯзӣ фаъолият накар-
данашро дар маоши паст ва ба 
ҳунаромӯзӣ майл накарданро 
дар набудани манбаи даромади 
моҳона медонад. Агар имконият 
даст диҳад, дар оянда ният до-
рад, ки дар ягон Маркази таъ-
лимии калонсолон касбу ҳунар 
меомӯзад. 

 
Зебо БОЗОРОВА,

“Ҳамрози халқ”

 ИМКОНИ МУСОИД БАРОИ 
КОРҶӮ

 Файзализода Қобил, сардо-
ри Раёсати агентии меҳнат ва 
шуғли аҳолӣ дар вилояти Хатлон 
гуфт, ки яке аз ҳадафҳои асосии 
баргузории ярмаркаи умумиви-
лоятии ҷойҳои кори холии маз-
кур, вобаста ба соҳаи саноат ва 
дигар самтҳои хоҷагии халқ дар 
маркази вилоят, шаҳри Бохтар 
ба касбу кор фаро гирифтани 
корҷӯёни “мардикорбозор” ме-
бошад. 

Ҳамчунин дар баробари бар-
гузории ярмарка бо ҷалби мута-
хассисони соҳа миёни корҷӯён 
фаҳмондадиҳиҳо гузаронида 
шуда, ба онҳо барои   шуғли 
доимӣ доштану ба касбомӯзӣ 
ҷалб шудан тавсияҳои судманд 
дода шуд. 

Дар Паёми навбатӣ Пре-
зиденти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
мақсади сазовор истиқбол ги-
рифтани 35-солагии Истиқлоли 
давлатӣ солҳои 2022-2026-ро 
“Солҳои рушди саноат” эълон 
намуданд. Албатта иқдоми маз-
кур барои рушду пешрафти 
мамлакат мусоидат намуда, ба-
рои сокинони мамлакат ҷойҳои 
нави корӣ фароҳам оварда 
мешавад, ки василаи болора-
вии сатҳи зиндагии сокинони 
кишвар хоҳад буд. Бо боварии 
комил метавон гуфт, ки дар оян-
даи наздик бо рушди соҳаи са-
ноат Тоҷикистони азизамон чун 
дигар давлатҳои абарқудрат дар 
ҷаҳони муосир ҷойгоҳи худро 
пайдо хоҳад кард.

Аз ин лиҳоз Вазорати меҳнат, 
муҳоҷират ва шуғли аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим 
гирифтааст, ки дар доираи 
“Солҳои рушди саноат”   ярмар-
каи ҷойҳои кори холии вобаста 
ба соҳаи саноатро баргузор на-
мояд. 

Чихеле, ки ҳамагон медонем 
аз соли 2021 дар ноҳияи Данғара 
Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи 
“Ҷунгтай-синсилу-Данғара тек-
стил” ба фаъолият оғоз намуда, 
айни замон дар корхонаи мазкур 
500 ҷойи кори холӣ вуҷуд дорад. 
Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи 
“Ҷунгтай-синсилу-Дағара тек-
стил” бо мақсади бо ҷойи кор 
таъмин кардани корҷӯён ба Ра-
ёсати агентии меҳнат ва шуғли 
аҳолӣ дар вилоят ҷойҳои кори 
холиро пешниҳод намудааст, 

 Дар доираи нақша-чорабиниҳои Раёсати агентии 
меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Хатлон ярмар-
каи ҷойҳои кори холии марбут ба соҳаи саноат дар 
мавзеи бо номи “мардикорбозор”, воқеъ дар шафати 
терминали шаҳри Бохтар баргузор шуд. 

ки дар ин коргоҳ кормандон бо 
хобгоҳ, хӯроки гарми яквақта 
ва маоши хуб таъмин карда 
мешаванд. Имрӯз хушбахтона 
180 нафар шаҳрванди бекор бо 
ҷойи кор дар ин корхона таъмин 
гардидааст ва дар оянда низ ин 
иқдом идома меёбад.  

 Чуноне, ки масъулини Ра-
ёсати агентии меҳнат ва шуғли 
аҳолӣ дар вилояти Хатлон ит-
тилоъ доданд,  дар ҳар ярмар-
ка зиёда аз 15 нафар  бекорон   

бо ҷойи кори доимӣ, наздики 
20 нафар ба касбомӯзӣ фаро 
гирифта мешаванд. Инчунин, 
дар минтақаи Кӯлоб низ чу-
нин чорабинӣ, яъне ярмаркаи 
ҷойҳои кори холӣ гузаронида 
мешавад.

Қобил Файзализода дар 
идомаи суҳбат иброз дошт, ки 
11 филиали марказҳои таъли-
мии калонсолон дар вилоят 
арзи вуҷуд доранд ва аз рӯи 40 
номгӯи ихтисос ба шаҳрвандон 
касбомӯзӣ менамоянд.  

СИРРИ ШУҒЛИ “МАРДИКОР”
Раёсати агентии меҳнат ва 

шуғли аҳолӣ дар вилояти Хат-
лон соли 2021 барои корҷӯёне, 
ки дар “мардикорбозор” кору 
фаъолият мекунанд, 3 маротиба 
ярмаркаи ҷойҳои кори холиро 
ба роҳ мондааст. Дар баргузо-

ЧОРААНДЕШЇ ДАР 
“МАРДИКОРБОЗОР” 

Роҳнамо

МОҲӢ ЧӢ ФОИДА ДОРАД

Қобил Файзализода

Одина Иззатов

асаб ва меъдаи балғамӣ зиён 
мекунад. Барои он ки зарар на-
оварад, бо равғани гов, равғани 
кунҷид ё бо равғани бодом пух-
та бихӯранд, безарар мегардад. 
Ва бо занҷабил, кокутӣ, асал ва 
гулқанд низ бихӯранд, ислоҳи за-
рари он менамояд.Тармизоҷонро 
хӯрдани он ташна мекунад. Дар 
ин ҳолат сирко ва обкома биёшо-
манд, ислоҳи зарар менамояд.

Моҳиро дар об ҷӯшонида, дар 
он об даромада нишинанд, зах-

ми рӯдаҳоро, ки дар ҳолати иб-
тидо бошад, шифо мебахшад ва 
моддаҳоро ба рӯйи пӯст мекашад. 
Агар бо ин ҳуқна (клизма) кунанд, 
барои ирқуннасо (радикулит) дору 
мебошад.

Устухони сӯхтаи моҳиро бо 
сирко сиришта бимоланд, барои 
иллати пес фоида дорад.    

Аз “Канзи Шифо”, 
гирдоваранда 

Зебо БОЗОРОВА  
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Ҳаёти инсон шабеҳи қуттии 
гӯгирд аст. Ба он ҷиддан муоми-
ла кардан хандаовар, вале андак 
беэҳтиётӣ хатарнок аст.   
 Акутагава, адиби ҷопонӣ

  
Чӣ тафовуте миёни мо ва 

ҳайвонот аст, вақте ки мо танҳо 
бо чашми сар ҷаҳонро менига-
рем.           

Аз “Пайкори мӯрон”-и Абдурауф 
Муродӣ

 
Ранҷи имрӯза осудаи фардо бу-

вад ва осудаи имрӯз ранҷи фардо.
              Унсурулмаолии Кайковус 

     
   Таҳияи   Умедаи ШАРИФХӮҶА
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Ҳамрози халқ
Ҳафтаномаи сиёсӣ - иттилоотӣ

Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Маҳмадалӣ Акрамов

Аз соли 2003 нашр мешавад.
Таҳти рақами 627 дар Вазорати 
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба қайд гирифта шудааст.

Ҳайати мушовара: Қурбон Ҳакимзода, раиси вилояти Хатлон, Фирӯза 
Шарифӣ, муовини раиси вилояти Хатлон, Ғазалшо Сафарзода, роҳбари 
дастгоҳи раиси вилояти Хатлон, Миралиён Қиёмиддин, раиси КИ ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Ҳайати эҷодӣ: Зебо Бозорова, Амонҷон Муҳиддинов, Ҷамолиддин Ус-
мониён, Аҳлиддини Муборакшоҳ, Албина Мирзоқулова рӯзноманигор,                        
Хусрав Мазориев, саҳифабанд.

Ба хотири чандандешӣ мақолаҳое низ чоп карда мешаванд, ки на ҳама вақт 
ҳайати эҷодии ҳафтанома ва КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба муҳтавои 
он мувофиқанд. Дастхат ва суратҳо ба муаллифон баргардонида намеша-
ванд.. Матолиби ҳафтаномаро дар дигар васоити ахбори омма танҳо бо 
нишон додани манбаъ метавон истифода кард.

Нишонии мо: шаҳри Бохтар, кӯчаи Айнӣ - 47, бинои Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон, ошёнаи сеюм.

Телефонҳои мо: (8 3222) 2-02-11 

Сомонаи КИ ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон: www.hhdtkhatlon.tj

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

Ҳафтанома дар чопхонаи 
нашриёти «Шарқи озод» бо 
теъдоди 20 150 нусха нашр шуд.

Шавҳар ба занаш 
занг зада мегӯяд: 

– Ором бош занак, 
боз натарсӣ. Ман аз 
зинапояҳои идора 
афтида, беҳуш шу-
дам, Ҳамидабону 
маро ба беморхона 
овард. Ҳамин ҳоло 

ба ҳуш омадам, аммо 
эҳтимол дучори хун-
резии мағзӣ шудам.   
Дасти чап ва пойи 
ростам шикастааст, 
гарданам тоб хӯрдаву 
лабам чок ва пешони-
ям кабуд шудааст.  

Зан: - Ҳой, боз Ҳа-
мидабонуяш кист?  

                                             
***

Мард сӯи занаш 
мегӯяд:   

Мехоҳи офтоби 
ман бошӣ?  

Зан:  Бале   

Мард: Набошад 
150 миллион кило-
метр дур бош.                               

                 ***  
Духтар таъриф 

кард:   
– Аз паси ман сад 

кас медавад!   
Ба ӯ гуфтанд:  
– Ҳа, ҳама вақт 

харидорҳо чизи ар-
зонро дида ҷамъ   

мешаванд.    
 

Гирдоваранда, 
Шабнам 

САТТОРОВА   

БО ҲАМ МЕХАНДЕМ      

крОСсворд
    ТАВАҶҶУҲ!!!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!

Ҳар нафаре, ки аввалин шуда кроссвордро дуруст пур карда, ба суроғаи дар поён дарҷшуда ё тариқи почтаи  электро-
нии info@hkhdtkhatlon.tj  расонад, соҳиби туҳфа  мешавад. Шахси ғолиб дар саҳифаи фейсбукии ҳафтаномаи "ҲАМРОЗИ  
ХАЛҚ" низ муаррифӣ мегардад.

Аммо ба ҳар нафар имконияти дар як моҳ як маротиба иштирок дар озмун дода мешавад.

АЗ ЧАП БА РОСТ:
1. Асал  4.Як узви ҳашарот 5. Чашмаи 

шифобахш 6.Олоти дуредгарӣ 8. Муас-
сиса, ки ҷирмҳои осмониро тадқиқот 
мекунад10.Шахси аз ҳама наздик 12.Пой-
тахти тоҷикони ҷаҳон 14.Парандаи ка-
лони лошахӯр 15.Нақлиёти ҷангӣ 17.Кор 
аз рӯи инсоф 19.Асбоби нафаскашӣ дар 
зери об  20.Ҳиссиёти меҳру дилбастагӣ  

22.Идрок  23.Ҳамсари Рӯдакӣ 26.Унсу-
ри кимиёвӣ 27.Асбоби ҷарроҳӣ 29.Моеи 
хушбӯйкунанда 30.Шохоби рости дарёи 
Варзоб 31.Киштукор 32.Асари бадеӣ   

АЗ БОЛО БА ПОЁН:
 2.Шаҳр дар Тоҷикистон 3.Ҳуҷайраи 

хурди асаб 4.Ору номус 5.Бахши 
забоншиносӣ  7.Подшоҳ бо лақаби 
Одил 9.Бозии рӯимизӣ 11.Нахи табиӣ 
13.Ҳарфи арабӣ 16.Баҳрнаварди рус 
17.Асбоб барои чен кардани суръа-
ти бод 18.Шоҳмотбози рус 21.Номи 
ҳуҷҷати истиқрори сулҳ 24.Бозии 
варзишӣ - фароғатӣ 25.Хӯроки Наврӯзӣ 
28.Дарё дар Италия 33.Ҳайвон  

ТАВАҶҶУҲ!
Кроссворди  нашрияи «Ҳамрози 

халқ» №7 (17.02.2022)-ро Аҳлиддин 
Азизов, донишҷӯи курси 4-уми их-
тисоси тарбияи ҷисмонӣ ва омо-
дагии дифои ҳарбии Донишгоҳи 
давлатии Бохтар ба номи Но-
сири Хусрави шаҳри Бохтар ду-
руст пур кард. 

Ҷавоби кроссворди 
ҳафтаномаи №07

СУХАНОНИ 
ТИЛЛОӢ


