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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

ОҒОЗИ ФАЪОЛИЯТИ 
МАРКАЗИ ТРЕНИНГӢ

Аз ҷумла, шурӯъ аз санаи 15-уми 
феврали соли ҷорӣ нахустин курси 
омӯзишӣ бо иштироки сармуҳосибони 
кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру 

ноҳияҳои вилояти Хатлон оғоз гар-
дид.  Қиёмиддин Миралиён, раиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон зимни суханронии хеш изҳор 

Бо мақсади баланд бардоштани сатҳи донишу малакаи корман-
дони кумитаҳои иҷроияи ҳизбии шаҳру ноҳияҳо дар назди Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон Маркази тренингӣ таъсис дода шуд. Дар марказ бо ҷалби 
омӯзгорони соҳибтаҷриба ба кормандони кумитаҳои иҷроияи 
шаҳру ноҳияҳои вилоят курсҳои омӯзишӣ гузаронида мешавад.

дошт, ки бояд буҷети кумитаҳо дар 
асоси қонунҳои амалкунанда самара-
нокмасраф карда шавад. Ба таъкид ӯ 
минбаъд нисбати масъулоне, ки дар 

раванди харроҷоти буҷет хунукназаро-
на рафтор мекунанд, чораҳои зарурӣ 
андешида мешавад.

Зикр гардид, ки курси омӯзишӣ 
бо иштироки сармуҳосибони куми-
таҳои ҳизбӣ давоми се рӯз идо-
ма ёфта, омӯзгорон дар мавзӯъҳои 
тарзу усулҳои ташкил ва таъми-
ни буҷет, ҷамъоварии ҳаққи узви-
ят, хароҷот аз рӯи талабот, тартиби 
ҳавасмандгардонии ташкилотҳои иб-
тидоии ҳизбӣ, усули ташкил ва пеш-
бурди маҳзани варақаҳои шахсӣ ва 
дигар масоили идоравиро бо иштирок-
чиён баррасӣ менамоянд.

Мақсад аз фаъолияти Марка-
зи тренингӣ ва ташкили пайвастаи 
курсҳои омӯзишӣ ин таҳким бахшида-
ни коргузорӣ, аз ҷумла, рушди асосҳои 
идоракунӣ, муносибатҳои ташкилию 
сиёсӣ  ва тақвият бахшидани захираҳо 
оид ба такмили дониши кормандони 
ҳизбӣ арзёбӣ мегардад. 

Масъулони Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон  назди худ мақсад гу-
зоштаанд, ки аз ин ба пас, дар Мар-
кази мазкур курсҳои омӯзишӣ ба таври 
доимӣ ба роҳ монда шуда, шунаван-
дагон аз рӯи мавзӯъҳои муайяншуда 
бо сертификати такмили дониш ва 
маҳорати касбӣ таъмин мегарданд.

 Вобаста ба таъмини фаъолияти 
самараноки Маркази мазкур барои гу-
заронидани курсҳои омӯзишӣ аз рӯи 
барномаҳои таълимӣ ва мавзӯъҳои му-
айяншуда, омӯзгорон аз ҳисоби олимо-
ни риштаи ҷомеашиносӣ ва идоракунӣ 
ҳамчунин, кормандони ботаҷрибаи 
ҳизбӣ ҷалб карда мешаванд. 

Мавриди зикр аст, ки дар доираи 
курсҳои омӯзишӣ бо ҷалби омӯзгорону 
мутахассисони варзидаи соҳаи рӯз-
номанигорӣ ҳайати эҷодии нашрияи 
“Ҳамрози халқ” низ ба бозомӯзӣ ва 
такмили ихтисос фаро гирифта меша-
ванд. Ҳамчунин, бо мақсади тарбия ва 
омода намудани кадрҳои ҷавони соҳаи 
матбуот аз ҳисоби донишҷӯёни ДДБ ба 
номи Носири Хусрав 9 нафар ихтиёри-
ён барои таҷрибаомӯзӣ ба   нашрияи 
“Ҳамрози халқ” ҷалб карда шудаанд.

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,
“Ҳамрози халқ” 
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Раиси вилояти Хатлон Ҳакимзода Қурбон дар оғози 
нишасти матбуотӣ ба намояндагони воситаҳои ахбори 
омма барои ҳамкории хубу пурсамар бо мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, дастгирии сиёсати 
давлатӣ, тарғибу ташвиқи арзишҳои миллию давлатдорӣ 
ва муаррифии дастовардҳои иҷтимоию иқтисодии вилоят 
дар соли 2021 миннатдории самимона баён намуд. 

Иброз дошт, ки саҳми воситаҳои ахбори омма дар му-
аррифии дастовардҳои кишвари тозаистиқлоламон арзан-
да буда, ҳамчун омили пешбарандаи ҷомеа дар таҳкими 
пояҳои давлатдории миллиамон нақши муҳим доранд. 

Раиси вилоят мушаххас оид ба муҳимтарин 
нишондиҳандаҳои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии вилоят 
маълумот дод.

Аз ҷумла, гуфта шуд, ки дар соҳаи иқтисодиёти вилоят 
нишондиҳандаҳои асосӣ таъмин гардида, дар қиёс бо соли 
2020-ум 4,9 миллиард сомонӣ афзоиш ёфтааст.

 Ҳаҷми умумии маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ дар соли 
2021 ба 20,7 миллиард сомонӣ расонида шуда, нисбати 
соли 2020 маҷмӯи умумии истеҳсоли маҳсулот дар соҳаи 
растанипарварӣ 105,4 фоиз ва чорводорӣ 108,2 фоиз таъ-
мин карда шудааст. 

Соли сипаригардида ба маблағи 10,2 миллиард сомонӣ 
маҳсулоти саноатӣ истеҳсол шуда, ҳаҷми истеҳсол нисба-
ти соли 2020 ба маблағи 1,4 миллиард сомонӣ зиёд мебо-
шад. 

Дар самти сохтмон бошад соли 2021 дар вилоят 2336 
бинову иншооти истеҳсолию ғайриистеҳсолӣ ба маблағи 
869,5 миллион сомонӣ ба истифода дода шудааст. 

Дар идома намояндагони воситаҳои ахбори омма 
роҷеъ ба мавзӯъҳои гуногун аз ҷумла, ҷудокунии маблағҳо 
ҷиҳати нигоҳдории роҳҳои ноҳияҳои баландкӯҳ дар мавси-
ми зимистон, ки онҳо хароҷоти бештар доранд, вокунишҳо 
ба маводҳои танқидии намояндагони ахбори омма, 
дақиқияти оморҳо, таъмини ҷойҳои корӣ ба сокинон, сох-
тмони баъзе биноҳое, ки солҳо нотамом мондаанд, вазъи 
компютеркунонӣ дар муассисаҳои таълимӣ, тадбирҳо 
оид ба рушди соҳаи кирмакпарварӣ ва ҳамчунин оид ба   
мавзӯъҳои дигари рӯзмарра ба суолҳои худ посух гириф-
танд. 

Зимнан, дар интиҳои нишасти матбуотӣ як қатор намо-
яндагони воситаҳои ахбори омма, ки дар рушди соҳаҳои 
хоҷагии халқ саҳми созовор гузоштаанд, дар вазъияти 
тантанавӣ бо сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии вилояти Хатлон сарфароз гардонида шуданд. 

Вализода Икромиддин, раиси ноҳияи Кӯшониён зим-
ни нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод, 
ки  дар соли сипаришуда кишоварзон мувофиқи дурнамо 
дар майдони 11,321 гектар пумбадона кишт намуда, ба 
санаи 1 декабри соли 2021  дар асоси варақаҳои қабули 
пахта ба корхонаҳои коркард 25 ҳазору  794  тонна пахта 
супориданд, ки ин 101,0 фоизи нақшаи пешбинишударо 
ташкил медиҳад. 

Тибқи иттилои масъулин дар давраи ҳисоботӣ  дар 
ноҳияи Кӯшониён дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ дар 
маҷмӯъ  ғалладонагӣ, картошка, сабзавоту  полезӣ, 
меваҷот ва ангур  истеҳсол карда шуда, нисбат ба ҳамин 
давраи соли гузашта нишондодҳои истеҳсолӣ дар ҳамаи 
самтҳои соҳаи кишоварзӣ  барзиёд таъмин гардид.   

Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят

Дар нишасти хабарии Раёсати хадамоти назорати 
давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ 
дар вилояти Хатлон зикр гардид, ки тибқи қонунгузорӣ 
таъмини бехтарӣ ва фароҳам овардани шароити му-
соид барои меҳнаткашон дар ҷойи кор ба зиммаи кор-
фармоён вогузор шудааст. Аммо аз таҳлилу санҷишҳо 
бармеояд, ки қисми зиёди корфармоён барои муҳайё 
кардани шароити меҳнатии кормандони худ диққати 
хосса намедиҳанд.

Аз ҷумла, ташкил накардани ошхона, ҷойи 
шустушӯйи бадан ва ҳуҷраи иваз кардани сарулибос 
барои коргарон аз камбудиҳои корфармоён дар ин самт 
арзёбӣ мегардад. 

Тибқи иттилои манбаъ дар соли сипаригардида дар 
корхонаҳои вилоят 34 ҳолати таъмин нагардидани кор-
мандон бо либоси махсус ва пойяфзоли корӣ ба қайд 
гирифта шудааст. 

Инчунин, дар ин давра якчанд ҳодисаҳои нохуш  
дар ташкилоту муассисаҳои вилоят аз ҷумла 10 ҳолати 
ҷароҳатбардорӣ ва 6 ҳолати фавт сабт гардидааст.

Дар  соли 2021 корхонаҳои саноатии шаҳри Лева-
кант ба маблағи 289 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол 
намудаанд, ки нисбат ба натиҷаҳои истеҳсолии  соли 
2020-ум  30 миллиону 300 ҳазор сомонӣ зиёд аст. Дар 
ин  бора зимни нишасти матбуотӣ Бунафша Файзиддин-
зода, иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Левакант  ит-
тилоъ дод. 

 - Дар баробари афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 
саноатӣ, мутаассифона, дар соли сипаригардида  8 кор-
хонаи  саноатӣ, ҳаҷми истеҳсоли   маҳсулотро нисбат ба 
соли 2020 ба маблағи 4 миллиону 646 ҳазор сомонӣ кам 
кардаанд. Ба гуфтаи манбаъ сабаби кам шудани ҳаҷми  
истеҳсоли маҳсулот  дар корхонаҳои мазкур  ин набуда-
ни харидор ва ашёи хом  мебошад.

Ҳамчунин, дар ин давра корхонаҳои  ҶДММ “Абуба-
кри Дилшод”, “Беҳзод”, “Орди рушди Хатлон”, “Ҳоҷӣ Ра-
мазон”, “Роҳи оҳани Тоҷикистон”, “Равғани Сарбанд” ва 
“Аҳмад” бинобар сабабҳои надоштани  маблағи гардон, 
норасоии ашёи хом, набудани харидор ва дигар омилҳо 
аз фаъолият бозмондаанд. Тибқи таҳлилҳо агар дар 
соли сипаригардида корхонаҳои мазкур тибқи реҷаи му-
айян фаъолият мекарданд,  570 нафар корҷӯён бо ҷойи 
кор таъмин мешуданд. 

Тавре ки Бунафша Файзиддинзода, иброз дошт 
айни замон дар шаҳри Левакант 8 лоиҳаи давлатии 
сармоягузорӣ амалӣ гардида истодааст, ки маблағи уму-
мии онҳо 101,9 миллион доллари америкоиро ташкил 
медиҳад.

Дар нишасти хабарӣ бо Саломзода Сиҷоуддин, ра-
иси шаҳри Бохтар аз ҷониби намояндагони воситаҳои 
ахбори омма оид ба чанде аз мавзӯъҳои рӯз суолгузорӣ 
карда шуд. Раиси шаҳри Бохтар ба суоли хабарниго-
рон атрофи вазъи партовгоҳҳо ва тозагии муҳити зисти 
шаҳр, аз ҷумла иброз дошт, ки ин масъала бевосита ба 
фаъолмандӣ ва маърифатнокии сокинон вобастагӣ до-
рад. Дар шаҳр 59 нуқтаҳои партовҷамъкунӣ мавҷуд аст 
ва нисбати ин мавзӯъ таваҷҷуҳи хоса зоҳир мешавад ва 
барои бартараф намудани камбудиҳои мавҷуда чораҳо 
меҷӯем. 

Зимнан дар идома раиси шаҳр оид ба оне, ки то ка-
дом андоза сохтмони биноҳои баландошёнаи шаҳр дар 
асоси нақшаи генералӣ таҳррезӣ мешуда бошанд, посух 
гуфт. Ба гуфтаи раис тамоми биноҳои баландошёна дар 
асоси нақшаи генералӣ бунёд мешавад. Зарурат нест, 
ки дар сохтмони онҳо аз сокинон иҷозат гирифта шавад. 
Дар марказ биноҳо на кам аз панҷ ошёна сохта меша-
ванд. 

Ҳамчунин, дар хусуси аз кор мондани баъзе 
корхонаҳои саноатӣ намояндагони васоити ахбори 
омма суол доданд ва раиси шаҳр дар посух гуфт, ки дар 
соли 2021 дар шаҳри Бохтар 3 корхона аз фаъолият боз 
мондааст. Онҳо ду адад корхонаи дӯзандагӣ ва як кор-

хонаи заргарӣ мебошанд. 
 Дар интиҳои нишасти матбуотӣ раиси шаҳри Бохтар 

хабарнигоронро даъват намуд, ки бо мақомоти иҷроия 
ҳамкории пайваста дошта бошанд, то ин ки дар якҷоягӣ 
дар ҳалли проблемаҳои ҷойдошта, вусъати корҳои обо-
дониву созандагӣ саҳмгузорӣ намоянд. 

Аз нишастҳои матбуотӣ

Саҳми воситаҳои ахбор 
арзанда аст 

Нақшаи пахта 101 фоиз  
иҷро гардид 

Бетаваҷҷуҳӣ бобати  
таъмини бехатарии кормандон

Бурду бохти соҳаи саноат

Бохтар. Аз суолу посух бо 
раиси шаҳр                                

Муаллифони хабарҳо:  Маҳмадалӣ Акрамов, 
Зебо Бозорова, Ҷамолиддин Усмониён ва 

Амонҷон МУҲИДДИНОВ, 
«Ҳамрози халқ»
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Б А Л Ҷ У В О Н . 
Таҳти унвони “Ҷа-
вонон, Паём ва 
манфиатҳои миллӣ” 
хонишҳои сиёсӣ дар 
муассисаҳои таълимӣ 
миёни хонандагон 
идома доранд. Чунин 
як чорабинӣ дар му-

ассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №1 ноҳия бо иштироки 
мудири шуъбаи таблиғот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи мазкур баргузор гардид.

Дар вохӯрӣ масъулин, аз ҷумла вобаста ба Паёми Пре-
зиденти мамлакат ба Маҷлиси Олии кишвар суханронӣ наму-
да, иброз доштанд, ки ҳамасола зимни ироаи Паём Пешвои 
миллат дар самти кор бо ҷавонон таҳлилҳои амиқ намуда, 
нисбати ин қишри ҷомеа таваҷҷуҳи хосса зоҳир менамоянд. 

Н.ХУСРАВ. Бахши-
да ба истиқболи ҷашни 
Наврӯзи байналмилалӣ 
бо ташаббуси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Носири Хусрав 
бо ҷалби аъзо ва волон-
тёрони ҳизб аксияи “Ва-
тан ҳар гӯшаатро обод 
хоҳем кард!” баргузор гардид. 

Зимни баргузории аксия Сурайё Ализода, раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи мазкур қайд намуд, ки барои истиқболи 
ин ҷашни миллиамон, ки худ рамзи сарсабзию гулгулшукуфоӣ ме-
бошад, моро зарур аст дастуру ҳидоятҳои Раиси муаззами ҳизб 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро татбиқ намуда, иттиҳоду сарҷамъ 
ва дар роҳи хизмат ба халқу Ватан пайрави Пешвои миллат бо-
шем.

ФАРХОР. Дар асо-
си дастуру супоришҳои 
мақомоти болоии ҳизб 
оид ба гузаронидани 
корҳои фаҳмондадиҳӣ 
ҷиҳати сафарбарку-
нии ҷавонон ба сафи 
Қувваҳои мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва пешгирӣ аз бемории коронавирус дар маҷлисгоҳи Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Фархор бо иштироки раиси Кумитаи 
иҷроия Назарзода Алӣ Исмон ва дигар намояндагони гурӯҳи 
корӣ бо аҳолии ҷамоати шаҳрак вохӯрӣ баргузор карда шуд.

Зимни суханронӣ раиси кумитаи мазкур аз ҷумла иброз дошт, 
ки мову шумо бояд фарзандонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва иф-
тихор аз давлату миллати маҳбубамон тарбия намуда, онҳоро 
барои хизмат дар сафи Артиши миллӣ омода созем.

ДӮСТӢ. Дар 
ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбии "Деҳаи 
Моҳи нав"-и ҷамоати 
шаҳраки 20-сола-
гии истиқлолияти То-
ҷикистон бо иштироки 
Абубакр Ҷалолов, му-
дири шуъбаи таблиғот 

ва иттилооти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Дӯстӣ бо аъзо 
ва ҷонибдорони ҳизб мулоқот доир гардид.

Дар мулоқот оид ба фаъолияти яке аз хоҷагиҳои пешқадам, 
хоҷагии деҳқонии "Обид" сухан рафт. Гуфта шуд, ки хоҷагии 
мазкур дар майдони 6 гектар фаъолият дошта, дар майдони 
1,5 гектар кишти сабзиро ба роҳ мондааст. Роҳбари хоҷагӣ 
Хайрулло Исмоилов иброз намуд, ки бо саҳми 6 нафар аъзои 
хоҷагӣ зиёда аз 40 тонна сабзӣ ҷамъоварӣ намуда, бо арзиши 
60-80 дирам аз саҳро ба фурӯш гузоштаанд. 

ҲАМАДОНӢ. Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Мир Сай-
ид Алии Ҳамадонӣ 
дар асоси дастуру 
супоришҳои Куми-
таи иҷроияи Ҳизби 

Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо 
мақсади муқовимат нишон додан бар зидди гурӯҳҳои ифротӣ 
ва экстремистӣ бо иштироки кормандони масъули ҳизбӣ, 
раисони ташкилотҳои ибтидоӣ ва фаъолони ҳизб семенар-
машварат баргузор намуд.

ШАҲРИТУС. Дар 
ташкилоти ибтидоии 
“Литсейи хонандагони 
болаёқат”-и ноҳия бо 
иштироки масъулини 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Шаҳритус 
оид ба шарҳу тавзеҳи 

Паёми Пешвои миллат ба Маҷлиси Олӣ вохӯрӣ доир гардид.
Дар вохӯрӣ масъулин дар хусуси баланд бардоштани ҳисси 

ватандӯстӣ, ифтихор аз таъриху фарҳанги худ, ташаккули маъ-
рифати сиёсии ҷавонон, пешгирӣ аз шомилшавии ҷавонон ба 
ҳизбу ҳаракатҳои гуногуни террористӣ-экстремистӣ, худдорӣ 
аз истифодаи сару либоси бегона, тарғибу ташвиқи хизмат дар 
сафҳои Артиши миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ибрози андеша 
намуданд. 

БОХТАР. Дар таш-
килоти ибтидоии 
"30-солагии Истиқ-
лолият" ва Муассисаи 
ғайридавлатии таъли-
мии "Коллеҷи тиббии 
иҷтимоии шаҳри Бох-
тар" конференсия дар 
мавзӯи "Ҳуқуқи инсон 
дар ҷомеа" гузарони-
да шуд. 

Дар конференсия мудири шуъбаи кор бо ҷавонони Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Бохтар Илҳом Саидов, 
иҷрокунандаи вазифаи сардори Раёсати кор бо ҷавонон ва 
варзиши вилояти Хатлон Амирзода Аловуддин, омӯзгорон ва 
донишҷӯён иштирок доштанд. 

Масъулин зимни баромад қайд доштанд, ки ҳуқуқ, озодиҳои 
инсон ва шаҳрванд унсури муҳими давлати ҳуқуқбунёд, ин-
ститути аввалиндараҷаи ҷомеаи шаҳрвандӣ, нишонаи боло-
равии ҷомеаи инсонӣ, маданияти ҳуқуқӣ ва умуман тамаддун 
аст.

КӮЛОБ. Бо мақсади 
сазовор истиқбол на-
мудани 35-умин сол-
гарди Истиқлоли 
давлатӣ дар шаҳри 
Кӯлоб корҳои созан-
дагию бунёдкорӣ бо 
маром идома дошта, 
бо дастгирии роҳбари 
ташкилоти ибтидоии ҳизбии “Беморхонаи сили минтақа” 
Наврӯз Сайвалиев дар назди беморхона дар масоҳати 5 
сотих корҳои сохтмонии гармхона барои парвариши лимӯ 
ҷараён дорад, ки сохтмончиён нақша доранд дар рӯзҳои на-
здик корро бо сифати баланд ба итмом расонанд.

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

Ш.ШОҲИН 
Бо мақсади вусъат бах-

шидани корҳои тарғиботию 
ташвиқотӣ дар сатҳи маҳал 
ва сари вақт вокуниш ни-
шон додан ба маводҳои 
муғризонаи душманону 
хоинони миллат, ки дар 
шабакаҳои иҷтимоӣ ин-
тишор мегарданд, гурӯҳи 
“Вокунишгарони ҳизбӣ”-и 
назди Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳия таъ-
сис ёфт. 

Зимнан дар Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Шамсиддин Шоҳин 
бо вокунишгарони ҳизбӣ се-
минар-машварати омӯзишӣ 
доир гардид, ки вокунишга-
рон аз ҳисоби кормандони 
масъули Кумитаи иҷроия, 
аъзои фаъоли ҳизб, гурӯҳи 
вакилони ҳизбӣ ва аъзои на-
мояндагии ТҶҶ “Созандаго-
ни Ватан” мукаммал гардо-
нида шудааст.

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.

МУЪМИНОБОД 
Дар асоси нақша-чора-

биниҳои Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон бо 
мақсади шарҳу тавзеҳи 
Паёми Пешвои миллат ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар деҳаи Сар-
майдони ҷамоати деҳоти 
Деҳибаланди ноҳияи Муъ-
минобод бо фаъолон ва 
ҷонибдорони Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
вохӯрӣ доир карда шуд. 
Дар вохӯрӣ раиси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Муъминобод 
Салоҳиддин Мирзобарот-
зода, мудири бахши кор бо 
ҷавонон ва варзиши ноҳия 
Абдулло Раҷабов ишти-
рок намуда, вобаста ба 
мавзӯъҳои дар Паём ироа-
шуда суханронӣ намуданд.

ХУРОСОН 
Масъулини Кумитаи 

иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Хуросон баҳри ба-
ланд бардоштани ҳисси 
ватандӯстӣ, ташаккули маъ-
рифати сиёсии ҷавонон ва 
сафарбаркунии онҳо ба-
рои хизмат ба сафи Арти-
ши миллӣ бо хонандагони 
синфҳои болоии муассисаи 
таҳсилоти миёнаи умумии 
№18 вохӯрӣ доир намуданд. 
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да мебошад дар, давоӣ. Аса-
ле, ки дар ҷӯшонидан бо об, 
кафкашро гирифта бошанд, 
гармӣ, поккунандагӣ ва тундии 
он камтар аст барои ғизоӣ. Ба-
рои ба қивом овардани асал ба 
он об ҳамроҳ карда, бо оташи 
паст меҷӯшонанду кафкашро 
дур намуда, баъд аз оташ фу-
руд меоваранд – ин асали пок 
ҳисоб меёбад. Вале эҳтиёт 
намудан шарт аст, ки сахт 
наҷӯшад – агар сахт ҷӯшад, 
асал бинобар нозук будани 
таркибаш, месузад, талх мегар-
дад. Ва агар об доҳил накарда 
биҷӯшонанд, кафкаш ҷудо на-
мегардад. Бояд ба ин ҷиҳатҳои 
кор риоя кунанд.

Асалро бихӯранд, бадан-

ро аз моддаҳои зарарноки но-
даркор пок месозад, гиреҳҳо 
ва даҳани рагҳоро мекушояд”; 
балғами “часпак ва рутубатҳоро 
нест менамояд ва инчунин 
онҳоро аз ҷойҳои чуқур ва дури 
бадан мекашад ва ҳамчунин 
моддаҳои нодаркорро аз май-
на хориҷ мекунад; суст ва но-
тавон шудани аъзо, истисқо               
(водянка), зардпарвин, илатҳои 
сипурз, душвории шошидан, 
бодҳои гуногун, иловус (дард 
ва варами рӯдаҳои борик) ва 
захмҳои сардмизоҷро дафъ ме-
гардонад; санги гурда ва хичак 
(пешобдон)-ро майда карда ме-
резонад.

Гирдованда 
Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ

АСАЛ ВА ХУСУСИЯТИ 
ШИФОНОКИИ ОН

Асал маҳсули ширин-
таъми занбӯри асал мебо-
шад. Беҳтарин асал хушбӯй, 
қивомаш ғафс, таъм ва шири-
ниаш гуворо ва инчунин сурх-
ранг бошад, ки дар он муми 
занбӯр, яъне муми хонааш 
мустақилан набошад, чун онро 
бо ангушт бароранд, тор бан-
дад – ин навъаш барои давоӣ 
беҳтар аст; баъд аз он сафеди 
наботрангаш бо сифатҳои ном-
бурда бошад, мақом дорад.

Асали хомро гармӣ, 
поккунандагӣ ва тезиаш зиё-

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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Иқлими вилояти Хатлон дар баробари парва-
риши ҳайвоноту парандагон ва зироатҳои гуно-
гун барои рушди соҳаи занбӯриасалпарварӣ низ 
хеле мусоид мебошад. Ҳамчунин асали минтақа 
таъму сифат ва дигар хусусиятҳои хоссаи худ-
ро дорад.   

ШУҒЛИ ПУРМАНФИАТ

Неъматулло Сатторов, 
роҳбари хоҷагии ба номи 
“Абдулваҳоб”-и ноҳияи Кӯшониён 
таҷрибаи беш аз 42 сола дар 
соҳаи занбӯриасалпарварӣ до-
рад ва ӯ айни замон 40 оилаи 
занбӯри асалро парвариш карда 
истодааст.   Номбурда мегӯяд, ки 
занбӯриасалпарварӣ аз шуғлҳои 
сердаромад ба ҳисоб рафта, хона-
водаи онҳо аз ин ҳисоб манфиати 
зиёд мебинад.

Чуноне ӯ гуфт, барои парва-
риши занбӯри асал пеш аз ҳама 
шавқу рағбат бояд  дошт. Албатта 
ҳар кор нозукиҳои худро дорад ва 
дар ин ҷода бояд бештар омӯхт.  

Аз нақли ӯ бармеояд, ки замо-
ни адои хизмати ҳарбӣ нозукиҳои 
касбро бештар аз худ карда, па-

сон ин шуғлро пешаи худ мекунад. 
Дар оғоз корро аз як оила занбӯри 
асал шурӯъ мекунад ва марҳила ба 
марҳила афзоиш медиҳад.  

Соли гузашта аз 40 оилаи 
занбӯри асал 400 кило асали хуш-
сифат ҷамъоварӣ кардааст.  

Бинобар гуфтаи Неъматулло 
Сатторов барои онҳое, ки мехоҳанд 
ба  кори занбӯриасалпарварӣ оғоз 
намоянд, моҳи аввали  фасли 
баҳор қулай аст, зеро дар ин моҳ 
насли онҳо афзоиш меёбад ва дав-
раи ҳосил наздик мешавад. 

– Барои муваффақ шу-
дан дар ин касб бояд аз нафа-
рони соҳибтаҷриба нозукиҳои 
онро омӯзиш намуд. Баъзан 
ба назар мерасад, ки иддае аз 
занбӯриасалпарварон дар кори 

худ муваффақ намешаванд ва 
ин албатта аз камтаҷрибагии 
онҳо мебошад.  Бояд дар фас-
ли баҳор бештар ба нигоҳубини 
онҳо таваҷҷуҳ намуд, зеро дар ин 
фасл занбӯрҳои асал ба ҳаргуна 
бемориҳо гирифтор мешаванд, – 
мегӯяд Н.Сатторов.

Мусоҳиби мо барои ин касбро 
пеша кардан ба бисёриҳо маслиҳат 
медиҳад ва дар ин ҷода шогирдони 
зиёдеро омода намудааст ва онҳо 
низ дар ин самт муваффақ мебо-
шанд. 

Писаронаш низ ин касбро 
пеша кардаанд. Ҳоло Неъматулло 
Сатторов даврони пирӣ меронад 
ва нигоҳубини оилаҳои занбӯри 
асалро фарзандонаш бар дӯш ги-
рифтаанд.  

– Бо оилаҳои занбӯри асал 
кор кардан бароям писанд аст. 
Асабҳоям ором мешаванд, худро 
хеле хуб эҳсос мекунам. На танҳо 
асал барои саломатӣ манфиат 
дорад, балки кор бо занбӯри асал 
низ ба саломатӣ фоидаовар аст, –
мегӯяд Неъматулло Сатторов.

Ҳамзамон ӯ дар идомаи суҳбат 
гуфт, ки зарур аст, хусусиятҳои 

ҳамаи зотҳои онҳоро омӯзем. Ма-
салан, “карпат”-ҳо бештар кор ме-
кунанд. Онҳо ба иқлими нисбатан 
нарм ва тобистони тӯлонӣ фаъ-
ол буда, асосан асали марғзорӣ 
ҷамъоварӣ мекунанд.

 Ба гуфтаи ӯ дар моҳҳои ок-
тябр, пеш аз боришоти боро-
ну барф ва сардиҳо ташвиши 
занбӯриасалпарварон  бештар 
шуда, барои давраи зимистон 
омодагиҳои хуб дидан лозим мео-
яд ва зикр намудан бамаврид аст,   
ки зимистони имсола  барои ин 
соҳа мусоид омад.   

Барои Неъматулло Сатторов  
шуғли занбӯриасалпаварӣ  аз па-

дар мерос мондааст ва дар навба-
ти худ ӯ низ ин касбро ба фарзан-
донаш ба мерос мегузорад. Аҳли 
оилаи онҳо аз ҳосили соли сипа-
ришуда рӯҳбаланд мебошанд ва 
оянда мақсад доранд, ки шумораи 
оилаҳои занбӯри асалро зиёд на-
моянд.

Онҳо 4 навъи занбӯри асал – 
карпат, маҳалӣ, амрикоӣ, олмони-
ро парвариш мекунанд ва оянда 
ният дорад, ки сафи зоти карпатро 
афзоиш диҳанд. Зеро ин навъ ба 
минтақаи Бохтар тобовар буда, 
ҳамзамон назар ба дигар навъҳо 
дар истеҳсоли асал фаъол аст.

Неъматулло Сатторов 
дар хоҷагии худ баробари 
занбӯриасалпарварӣ ҳамчунин, 
дар майдони беш аз 2 гектар 
қулфинай, пиёз, картошка ва дигар 
намуди зироатҳоро  парвариш ме-
намояд. 

  Асал аз ҷумлаи маҳсулотҳои 
барои саломатӣ пурманфиат буда, 
парвариши занбӯри асал дар ҳар 
оила аз фоида холӣ нест. Пас вақти 
он расида, ки ба ин соҳа бештар 
таваҷҷуҳ намоем.

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,
“Ҳамрози халқ”
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рафта натавонист. Барои он ки 
касби сартароширо фаромӯш 
накунад, ӯро ба хонаи пироснсо-
лон равон кардам, то мӯйи сари 
муйсафедонро кӯтоҳ кунад. Та-
моми асбобҳои лозимаро баро-
яш дастрас кардам. Ҳар рӯзи як-
шанбе мегӯяд, ки падар бобоҳо 
дар ҳаққи тамоми хонаводаамон 
дуои нек мекунанд”, – нақл меку-
над падари Меҳроб.

Меҳроб Раҳимов аввалин 
ё ягона наврасе дар минтақаи 
Бохтари вилояти Хатлон аст, ки 
чунин як амали некро дар хонаи 
пиронсолон анҷом медиҳад. Аз 
ин кораш хушаш меояд. Мегӯяд, 
ки “дилам ба чунин шахсон 
месӯзад, шояд бо сад орзуву 
ҳавас фарзандони худро ба ка-
мол расониданд, аммо имрӯз аз 
хонаву дари худ маҳрум мебо-
шанд. Ман ҳар рӯзи якшанберо 
бесаброна интизор мешавам.”

Камолиддин Маҳмадалиев, 
роҳбари хонаи пиронсолони 
шаҳри Бохтар  мегӯяд, ки ҳар 
ҳафта рӯзҳои якшанбе таш-
виш дошт. Дари сартарошеро 
мекӯбид, то омада мӯйи сар ва 
риши бошандагонро ба тартиб 
дарорад.

“Бо мӯйсафедон нишаста 

суҳбат мекардем, Меҳроб ома-
ду дар мавриди иқдоми пешги-
рифтааш суҳбат кард. Дар ав-
вал чандон бовар накардам. Ба 
худ гуфтам, ки сартарошҳо бо 
вуҷуди пул гирифтанашон ба як 
дили нофорам меоянд, ин бача 
ҳеҷгоҳ бе пул омада ин коро на-
мекунад. Рӯзи якшанбе буд, ки 
бо ҷузвдонаш омад ва бо навбат 
мӯйи сар ва риши мӯйсафедонро 
ба тартиб даровард. Алъон 
дигар ба сартарош муҳтоҷ не-
стем”, – ироа дошт Камолиддин 
Маҳмадалиев.

Ба гуфтаи масъулин дар хо-
наи пиронсолони шаҳри Бохтар 
5 зану 13 мард, дар маҷмӯъ 18 
нафар пиронсолон аз шаҳру 
навоҳии вилоят сукунат меку-
нанд.

Шароити буду бош дар 
онҷо хуб аст. К. Маҳмадалиев 
гуфт, ки гоҳо мардуми саховат-
манд кумакҳои ғизоӣ, аз қабили 
биринҷу шакар, картошкаю 
пиёз равған ва амсоли инҳоро 
мерсонанд.   Тамоми шароитҳо 
муҳайёст, аммо онҳо фақат ба як 
чиз – меҳри  пайвандон ниёз до-
ранд.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ
“Ҳамрози халқ”

Дар баробари дарси мактаб, 
ба яке аз марказҳои забономӯзӣ 
рафта, забонҳои русӣ ва англисӣ 
меомӯзад. Мехоҳад донан-
даи забонҳои хориҷӣ бошад, 
зеро оянда таҳсили худро дар 
донишгоҳҳои хориҷи кишвар идо-
ма доданист. Ӯ вақтро самаранок 
истифода мебарад. Волидайнаш 
барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ 
ва омода кардани дарсҳои мак-
табаш дар хона шароити хуб, 
аз ҷумла компютер ва хати ин-
тернетро фароҳам овардаанд, 
ки тариқи интернет калима ва 
вожаҳои гуногунро аз худ меку-
над.

“Дар ҷомеаи имрӯза дониста-
ни забонҳои хориҷӣ ба манфиат 

аст. Мо насли ояндаи миллат 
танҳо бо забондониямон мета-
вонем мамлакати худро тараққӣ 
диҳем. Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон низ пайваста 
ба мо ҷавонону наврасон таъ-
кид менамоянд, ки донандаи 
забонҳои хориҷӣ бошем. Мақсад 
дорам, ки баъди хатми мактаби 
миёна таҳсили худро дар яке аз 
донишгоҳҳои олии хориҷ аз киш-
вар идома дода, мутахассиси 
хуб шуда, дар ватан ба миллату 
давлати худ содиқона хизмат на-
моям”, – мегӯяд М. Раҳимов.

Меҳроб ҳар ҳафта рӯзҳои 
якшанбе ба хонаи пиронсоло-
ни шаҳри Бохтар рафта, мӯйи 
сар ва риши муйсафедонро ба 
тартиб медарорад. Ин кораш 
масъулини хонаи пиронсолон ва 
худи бошандагонро дар ҳайрат 
гузошт. Бо вуҷуди наврас буда-
наш аз он нафароне, ки нисбати 
волидайни худ беэҳтиромӣ меку-
нанд, ғазабаш меояд.

“Бо роҳбарияти хонаи пи-
ронсолон дар бораи коре, ки 
мекунам суҳбат кардам. Чандон 
бовар ҳам накард, ки ман ин кор-
ро на як рӯзу дурӯз, балки моҳҳо 
идома медиҳам. Вақте бори ав-
вал мӯй ва риши муйсафедонро 
ба тартиб даровардам, ба ман 
дуои нек доданд, хурсанд шудам. 
Дар урфият мегӯянд, ки инсон бо 
дуо месабзад. Онҳо роҳи дурусти 
зиндагӣ, тарбия кардани фар-

БАР ИВАЗИ КОР ДУО  
зандон ва эҳтироми волидайнро 
ба ман мефаҳмонанд. Аз зин-
дагии худашон қисса мекунанд 
ва ашк мерезонад. Гоҳҳо ғамгин 
мешавам. Онҳо маро писари худ 
хондаанд”, –  нақл мекунад ӯ.

Саидхӯҷа Додов муйсафеди 
84 сола аз ноҳияи Фархор аст. 
Тӯли 6 моҳ мешавад, ки дар хо-
наи пиронсолони шаҳри Бохтар 
сукунат дорад. Ӯ касе надорад. 
Мегӯяд, ки ҳар рӯзи якшанбе бо 
омадани Меҳроб Раҳимов хур-
санд мешавад. “Бачаи хуб ва 
тарбиятёфта аст. Муомилаи хуб 
дорад. Маълум аст, ки дар ои-
лаи хуб ба воя мерасад. Бархе 
аз бачаҳо бо мардуми солманд 
дар кӯчаҳо ҳатто муомилаи хуб 
намекунанд, вале ин бача ома-
да риш ва муйи сари моро кӯтоҳ 
мекунад. На танҳо ман, балки 
дигар мӯйсафедон низ ҳар рӯз 
дар ҳаққаш дуои нек мекунем. 
Падару бобоҳоямон мегуфтанд, 
ки дарахт бо об месабзад, ин-
сон бо дуо. Иншоллоҳ оянда 
Меҳробҷонро зиндагии хубу ши-
рин интизор аст.”, –  мегӯяд С. 
Додов.

Мисли Саидхӯҷа Додов чанд 
мӯйсафеди дигар низ ҳастанд, 
ки аз омадани Меҳроб ба хонаи 
пиронсолон шоду масрур ме-
шаванд. Умед Раҳимов падари 
Меҳроб мегӯяд, ки фарзандаш 
касби сартароширо дӯст медо-
рад. Чанд маротиба аз падараш 
хоҳиш кардааст, ки ӯро барои 
омӯхтани касби сартарошӣ ба 
назди сартароше барад. 

“Таътили тобистона шуд ва 
Меҳробро ба назди як рафиқам 
ба шогирдӣ бурдам. Дар дово-
ми 3 моҳ то ҳадде ҳунарро аз 
худ кард. Соли хониш оғоз шуд 
ва Меҳроб дигар ба шогирдӣ 

Солҳои охир таваҷҷуҳи ҷавонон барои 
соҳибкасб шудан афзуда ба литсейҳои касбию 
техникӣ зиёд дохил мешаванд ва аз шароити 
мавҷуда васеъ истифода мебаранд. Аз ин хотир 
барои соҳибкасб гардидани донишҷӯён литсейҳо 
бояд бо техника ва техналогияҳои муосир 
таъмин буда, тавонанд дар дарсҳои амалӣ 
мустақилона кор баранд.

РУШДИ ТЕХНОЛОГИЯ 
ДАР ЛЕВАКАНТ

Дар Литсейи касбии саноати 
кимиёии шаҳри Левакант аз рӯи 
10 ихтисос ба донишҷӯён дарс 
медиҳанд. Шароити таълим, аз 
ҷумла техника ва технологияҳои 
замонавӣ фароҳам оварда шуда, 
устодон нозукиҳои касбро ба шо-
гирдон меомӯзонанд.

Камолиддин Бобоҷонов, соки-
ни шаҳри Левакант соли дуюм аст, 
ки дар Литсейи касбии саноати 
кимиёии мазкур аз рӯи ихтисоси 
кафшергари газӣ таҳсил мекунад. 
Мегӯяд, ки бо ин касб метавонад 
дар оянда даромад пайдо карда, 
рӯзгори хонаашро таъмин намо-

яд. Дар ин таълимгоҳ таҷҳизот 
ва асбобҳои лозима барои аз-
худкунии шуғли интихобкардааш 
басанда буда, аз онҳо васеъ ис-
тифода мебарад.

“Аллакай 50-фоизи кор-
ро аз худ кардам. Дар дарсҳои 
амалӣ пурра аз асбобҳо ис-
тифода мекунем. Устодони 
ботаҷриба нозукиҳои касбро 
ба мо меомӯзонанд. Бояд ҳар 
як нафар дар баробари дониш           
доштан, бояд касб ё ҳунаре                         
дошта бошад”,-мегӯяд Камолид-
дин Бобоҷонов.

Дар ин таълимгоҳ дар ба-
робари писарон духтарон низ 
ҳунари кафшергари  меомӯзанд. 
Гулистони Одиназода мехоҳад, 
ки устои кафшергари барқӣ ша-
вад. 3 моҳ аст, ки нозукиҳои ин 
касбро аз устодон меомӯзад. 
Ӯ мегӯяд, ки дилдодаи ин касб 
шудааст. “Талабот ба ин ҳунар 
дар деҳаҳо зиёд аст. Ароба, ду-
чарха ё ягон оҳан мешиканад 
ҳатман барои пайваст кардан 
онро ба назди устои кафшергар 
мебаранд. Баъди хуб оз худ кар-
дани ин касб метавонам, ки дар 
хона барои мардум кат, ароба 
ва амсоли инҳоро омода карда, 
фурӯшам”,-мегӯяд Гулистони 

Одиназода ва инчунин, илова 
кард, ки ҳангоми дарсҳои амалӣ 
бо тавсияҳои устодон гулдонҳои 
гуногуни замонавӣ месозанд.

Нуралӣ Шеров, 15-сол меша-
вад, ки дар Литсейи касбии са-
ноати кимиёии шаҳри Левакант 
аз рӯи ихтисосҳои гуногун ба 
шогирдон дарс медиҳад. Мегӯяд, 
ки солҳои охир алоқамандони 
ҳунари кафшергарӣ зиёд гарди-
да, онҳоро ба курсҳои кӯтоҳмудат 
фаро мегиранд. Нисбати солҳои 
гузашта шароити таълим, аз 
ҷумла таъмини техника ва тех-
нология ба маротиб беҳтар гар-
дидааст. «То 5-сол пеш мо аз 
дастгоҳҳои кафшергарӣ, арраи 
барқӣ ва амсоли инҳо танқисӣ ме-
кашидем. Хушбахтона бо муру-
ри замон ва дастгирии ҳукумати 
мамлакат бо лавозимоти зарурӣ 
таъмин гардидем. Акнун талош 
мекунем, ки шогирдонро бо ис-
тифода аз техникаҳои мавҷуда 

соҳибкасб карда, оянда ба халқу 
ватани хеш содиқона хизмат 
намоянд»,-ироа дошт Н. Шеров.

Ҳангоми таҳияи ин мавод 
мо низ аз шароити касбомӯзии 
донишҷӯён дидан кардем. 
Онҳоро саргарми кор дар синф-
хонаи амалӣ дидем, ки бо як 
шавқу завқи беандоза ба сохтани 
гулдонҳо машғул буданд.

Маҳбуба Давлатова, иҷро-
кунандаи вазифаи директори 
Литсейи касбии саноати кимиёии 
шаҳри Левакант мегӯяд, ки дар 
Литсей 350 донишҷӯ таҳсил кар-
да, ба онҳо 45 омӯзгор аз рӯи 10  
ихтисос дарс медиҳанд. Чанд тан 
аз шогирдонашон низ дар озму-
ни навовар-ихтироъкор иштирок 
кардаанд ва соҳиби ифтихорно-
маву сипоснома гаридаанд.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ
“Ҳамрози халқ”

Меҳроб Раҳимов як наврасе, ки 14 сол 
дорад, дар шаҳри Бохтар 6 моҳ меша-
вад, ҳар ҳафта рӯзҳои якшанбе ба хонаи 
пиронсолон рафта, мӯйи сар ва риши 
мӯйсафедонро ба тартиб медарорад. 
Меҳроб хонандаи синфи 8-и Литсейи 
Ориёнои шаҳри Бохтар аст.
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ва ҷонибдоронаш аз ӯ ибрат хоҳанд 
омӯхт”.  

ЧОҲКАН ЗЕРИ ЧОҲ 
Нурализода М, мудири шуъ-

баи кор бо занони КИ ҲХДТ дар 
ноҳияи Кӯшониён: “Ин рафтори М. 
Маҳмадбоқиров норизоии ҷомеаи 
шаҳрвандиро ба бор оварда, боиси 
нигаронии мардуми кишвар гардид. 
Мо ҳамагон бояд нисбати ин ҳодиса 
бетараф набошем ва ин амали ав-
бошонаро маҳкум намоем.

Боиси таассуф аст, ки дар Ба-
дахшон ин гуна нафарони муштзӯру 
ҷинояткор то ҳол боқӣ мондаанд ва 
ҳуқуқи шаҳрвандонро бо ин кирдо-
ру рафтори ношоистаашон поймол 
менамоянд ва обрӯи мардуми ин 
минтақаро коста мегардонанд.

Маълум мешавад, ки ин нафар 
солҳо боз бо ин роҳ фаъолият на-
муда, яке аз саркардагони гурӯҳҳои 
ҷиноятии Бадахшон мебошад. Ин 
гуна шахсонро тарафдорӣ кардан 
нашояд. 

Аз мардуми Бадахшон даъват 
менамоям, ки ин тоифа одамонро 
ҷонибдорӣ накунанд, бо инҳо му-
боризаи беамон бурда, баҳри нест 
кардани ҷинояткорӣ дар ин гӯшаи 
зебоманзари диёр саҳми босазо гу-
зоранд”. 

 АЗ ҚАҲРАМОНТАРОШИҲО
Саидмухтор Зоиров, сокини 

ноҳияи Дӯстӣ: “Вақтҳои охир аз 
ҷониби баъзе гурӯҳҳои ғайрирасмию 
ҷиноятпеша ва шахсони алоҳида, ки 
аз худ ҳомии миллату давлат мета-
рошанд, муроҷиатҳои пучу бемаънӣ 
тариқи шабакаҳои иҷтимоию 
интернетӣ хеле зиёд шудааст.

Аксарияти ин гурӯҳҳои ифро-
тию экстремистӣ берун аз хоки 
Тоҷикистон қарор дошта, тариқи 
шабакаҳои иҷтимоӣ муроҷиат ва 
баромад карда, мехоҳанд мардум-
ро ба гумроҳӣ баранд.  Вале донис-
та бошанд, ки мардуми Тоҷикистон 
дигар ба гапҳои дурӯғини чунин           
дасисабозон бовар намекунанд.

Мо халқи тоҷик як Ватан ва 
як давлат дорем, ки онро ном 
Тоҷикистон аст  ва ба ғайр аз дасту-

ру роҳнамоиҳои роҳбарияти Олии 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ди-
гар ба касе ё гурӯҳе бовар надорем.  

  Дар шабакаи иҷтимоии “Ютуб” 
муроҷиатномаи Маҳамадбоқир 
Маҳамадбоқиров пахш гардид.  Ин 
нафар  худро ҳамчун ҳомии халқи 
ВМКБ ҳисобида аз худ қаҳрамон 
метарошад. Дар асл бошад аз 
суханҳояш бӯи ҷудоиандозӣ, итоат 
накардан ба қонун, таҳқир ба на-
мояндагони ҳокимияти давлатӣ 
ва мардумро бар зидди Ҳукумати 
конститутсионӣ бархостан ҳис кар-
да мешавад.

Агар ин нафар он қадар 
дӯстдори халқу меҳан бошад, мар-
думи осоиштаро ҳамчун сипари 
зинда истифода набараду бо роҳи 
мусолиҳатомез рафта ба мақомот 
таслим шавад.

Дар интиҳои сухан гуфтаниам, 
ки ҳоло вақти сарҷамъии милла-
ти мо мебошад, на вақти ҷудоиву 
тафриқаандозӣ.

 Ҷавонмард онест, ки барои 
ободӣ ва пешрафти Ватани азиз 
кӯшиш мекунад, на барои ноамнӣ”.  

БЕТАРАФ НАБОШЕД 
Марҷона Ғуломова, сокини 

шаҳри Бохтар: “Мақому манзала-
ти омӯзгор дар ташаккули фарҳанги 
ниёгони мо ҳамеша бузург арзёбӣ 
гардида, ӯро чароғи роҳнамо ба 
сӯйи фардои дурахшон, таконбах-
ши рушди ҷомеа ва саҳмгузори 
рушди неруи ақлонӣ номидаанд. 
Аммо имрӯз бешарафе пайдо гар-
дида, эҳтироми  омӯзгорро поймол 
менамояд. Шиканад дасте, ки ба 
омӯзгор боло мешавад! Сӯзад забо-
не, ки омӯзгорро таҳқир менамояд! 

Маҳз чунин муштзӯрони 
бадахлоқ авзои ҷомеаи моро ноо-
ром мекунанд.   

Дар воқеъ, омӯзгор роҳнамову 
роҳкушои аҳли башар аст. Ӯ 
ҳидоятгари роҳи ростӣ, роҳи 
орӣ аз ҳама гуна кирдорҳои бад, 
ташвиқкунандаи роҳи дониш ва 
камолоти инсониаст. Ва онҳоянд, 
ки имрӯз мо якояк аз илму дониш 
бархӯрдорем ва роҳи ростро дар 
ҳаёт дарёфтаем”.

  “Ҳамрози халқ”

Ҳодисаҳои охире, ки дар вило-
яти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 
рӯх доданд, ҳар фарди бонангу 
номуси ҷомеаи кишварро бетараф 
нахоҳад гузошт, зеро оромии ин 
мамлакат осон ба даст наомадааст 
ва касе ҳам ҳуқуқи дахолат дар ха-
ладор кардани онро надорад. 

 АЗ МАСТИҲО ТО ПАСТӢ
Ашуров Орзу, сокини шаҳри 

Левакант: “Вақте дар навору 
хабарҳои воситаҳои ахбори омма 
ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар мавриди 
латукӯб қарор гирифтани Лутфулло 
Наврӯзов – сардори Раёсати маори-
фи ВМКБ-ро аз тарафи як авбош бо 
номи Маҳмадбоқир Маҳмадбоқиров 
дидам, дилам ба ғаш омад.

Мо дар кадом аср зиндагӣ до-
рем. Наход, ки як авбош аз худ «ли-
дер» тарошида ба чунин кор машғул 
гардад. Дар ҳоле, ки дар ҳама давру 
замон муаллим соҳиби эҳтирому 
ҳурмат аст. 

Аз рӯи гуфти Лутфулло 
Наврӯзов, сардори Раёсати ма-
орифи ВМКБ, Маҳмадбоқир 
Маҳмадбоқиров дар ҳолати мастӣ 
ҷиҳати барангехтани кинаву адоват 

ва ғаразҳои қавмию нажодӣ 29-уми 
январи соли ҷорӣ ба утоқи зисти 
Наврӯзов Лутфулло даромада, 
ӯро мавриди лату кӯб, шиканҷа ва 
таҳқир қарор медиҳад. Инчунин, бо 
силоҳи оташфишон низ таҳдид на-
муда, мегӯяд, ки тамоми васоилаш-
ро ғундошта аз шаҳри Хоруғ баро-
мада равад. 

Ҳамзамон Наврӯзов Лутфулло 
қайд кардааст, ки чунин таҳдидро 
боре қабл ҳам Маҳмадбоқир 
Маҳмадбоқиров ба ӯ раво дида, 
охирҳои моҳи декабри соли гузашта 
ба утоқи корияш Раёсати маорифи 
ВМКБ даромада, гуфта будааст, ки 
ту аз Хоруғ нестию дар инҷо ҳаққи 
кор кардан надорӣ, баромада рав. 

Пас аз ин шунидаву дидаҳоям, 
хостам ба шахсияти Маҳмадбоқир 
Маҳмадбоқиров дурусттар ошноӣ 
пайдо намоям, ки ӯ кисту ба-
рои чӣ нисбати омӯзгор чунин 
амалҳои авбошонаро раво дидааст. 
Маҳмадбоқир Маҳмадбоқиров як 
нафаре будааст, ки худро «лидер» 
тарошида, баҳри ноором сохтани 
ҷомеа амалҳои авбошона нишон 
медодааст. 

Агар ӯ барои як гурӯҳ афроди 

Осудагии кишвари биҳиштосои амсоли Тоҷикистонро ха-
ладор кардан хиёнат аст. Иддае ҷиноят мекунанд, иддаи 
дигар ҷинояткорро пуштибониву тарафгирӣ, ки ин ду кир-
дори зишт аз ҳамдигар камие надоранд. Ҳар ки ҷиноят кард 
ҳатман пеши қонуни адолат ҷавоб хоҳад гуфт. Маҳалгароӣ, 
тафриқаангезӣ, кинаву адоват барангехтан ҷиноят аст.

нохалафу бадсиришт азиз боша-
ду эҳтиромаш кунанд, Наврӯзов 
Лутфулло ҳамчун зиёӣ, омӯзгор 
ва устод барои тамоми сокинони 
ВМКБ ва Тоҷикистони азиз шоистаи 
ҳурмату эҳтиром аст. Зеро омӯзгор 
ба тарбияи насли наврас машғул 
буда, ояндаи давлату миллатро ме-
созад. 

 Мардуми сарбаланди ВМКБ 
ва кулли сокинони бонангу ори 
Тоҷикистони азиз бо дарки балан-
ди инсондӯстӣ ва худшиносию 
хештаншиносӣ бояд ба чунин қазия 
назари мунсифона дошта бошанд 
ва ба касе иҷозат надиҳанд, ки дар 
ноором сохтани кишвар кӯшише на-
мояд”.  

ДАВРИ МУШТЗӮРӢ ГУЗАШТ
Алиҷон Асақолов, сокини 

ноҳияи Шамсиддин Шоҳин: “За-
мони латукӯб ва муштзанӣ кайҳо 
гузаштааст. Ҷинояткор вобаста ба 
кирдораш бояд назди қонун ҷавоб 
гӯяд. 

  Сулҳу субот, тинҷиву оромӣ ва 
ободоние, ки дар кишвари мост бо  
талошҳои Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва мардуми бо-
нангу ори кишвар бадаст омадаанд. 
Ин Маҳмадбоқири ҷинояткор ғайр 
аз таҳдиду зӯроварӣ дигар ягон кори 
хубе  барои ҷомеа анҷом надодааст.

Мо намегузорем, ки барои ноо-
ром сохтани кишвари азизамон касе 
бо чунин амалҳои касифаш таъсир 
гузорад. Ба қадри ин Ватан, ин мил-
лат ва тинҷию оромии кишварамон 
бояд ҳар яки мо бирасем. 

Беҳуда нагуфтаанд, ки «Чоҳкан 
зери чоҳ». Ҳатман ин нафар аз рӯи  
амали худ назди қонун ҷавоб мегӯяд 

ОСОИШ ХОҲӢ, АЗ АҚЛ КОР БИГИР

маҳсулоти хӯрокворӣ иҷроиши 
талаботи қонунҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи ҳимояи 
ҳуқуқи истеъмолкунандагон” ва 
“Дар бораи бехатарии маҳсулоти 
хӯрокворӣ” риоя намешавад. 

Ин аст, ки сол аз сол ҳолатҳои 
истифодаи чандкаратаи зарф-
ҳои полиэтиленӣ аз ҷониби 
фурӯшандаҳои маҳсулоти ширӣ 
ва коргоҳу дӯконҳои фурӯши оби 
ҷаву дигар нӯшобаҳо, рушди 
тиҷорати чойи хушк, сифату тарки-
би ҳасибҳои дар шароити хонаҳои 
истиқоматӣ истеҳсолшуда ва даҳҳо 
ҳолатҳои дигар қонунвайронкуниҳо 
аз ҷониби фурӯшандаҳо ва 
истеҳсолотчиён  мушоҳида меша-
вад. 

Ҳамзамон, мавзӯи доғи дигар 
дар бозори истеъмолӣ ин ривоҷ 
ёфтани тиҷорати ба қавли мар-
дум “коғазфурӯшӣ” мебошад, ки 
иддае аз истеҳсолкунандагон 
кулчақанду дигар намуд анвои ба 
истилоҳ (пряник)-ҳои пастсифатро  
дар бренд (тамға)-ҳои шоколаду 
шириниҳои хушсифати хориҷӣ бан-

Мусаллам аст, ки бо чунин ҳолу 
аҳволе, ки ҳамарӯза дар маркази 
вилояти Хатлон мушоҳида мена-
моем, рӯз аз рӯз дар баъзе бозорҳо 
ва дӯкону растаҳои атрофи он 
теъдоди  савдогароне, ки  зимни 
ба фурӯш баровардани маҳсулоти 
хӯрокворӣ қоидаҳои оддии санита-
риро риоя намекунанд, зиёд шуда 
истодааст. Аз сӯи дигар, новобаста 
ба кофӣ будани шумораи ниҳодҳои 
назоратӣ фаъолияти онҳо дар сам-
ти пешгирӣ аз фурӯши маҳсулоти 
пастсифату ба талаботҳои меъёрӣ 
ҷавобгӯ қаноатбахш нест.

Зимни нишасти матбуотӣ бо 
масъулони Маркази Тоҷикстандарт 
дар вилояти Хатлон аксарияти 
кормандони ВАО бо мисолҳои му-
шаххас оид ба сабабҳои ба бозори 
истеъмолӣ роҳ ёфтани маҳсулоти 
ғайристандартӣ  пурсон шуданд. 
Дар ҳамин ҳол муовини директо-
ри Маркази Тоҷикстандарт дар 
вилояти Хатлон Шарифзода Наз-

рулло иброз дошт, ки фаъолияти 
мақомоти мазкур дар самти ош-
кор ва аз муомилот гирифтани 
ҳамагуна маҳсулот пеш аз ҳама, 
аз истеъмолкунандагон вобастагӣ 
дорад. Яъне, шаҳрвандон дар 
сурати мушоҳида кардани молу 
маҳсулоти пастсифат,  аз ҷумла 
маводи хӯрокворӣ бояд ба Маркази 
Тоҷикстандарт муроҷиат намоянд. 
Ба гуфтаи ӯ масъулони ниҳоди маз-
кур ҳатто  муроҷиатҳои шифоҳии 
истеъмолкунандагонро  низ ба ино-
бат гирифта, ҷиҳати пешгирӣ аз 
фурӯши маҳсулоти ғайристандартӣ 
чораҳои оҷилӣ хоҳанд андешид.

Аммо, бо сабабҳои сатҳи пасти 
маърифати ҳуқуқии ҷомеа, ҳисси 
канораҷӯӣ аз баҳсу мунозира бо 
савдогарон ва   дигар омилҳо со-
кинон ҳатто дар ҳолати фирефтаи 
фурӯшандаҳои молу маҳсулоти 
бесифату муҳлати истифодаашон 
гузашта ҳам хомӯширо ихтиёр ме-
кунанд. 

ПЕШГИРИИ ФУРӮШИ МАҲСУЛОТИ 
БЕСИФАТ АЗ МАРДУМ ВОБАСТАГӢ ДОРАД 

Афзоиши маҳсулоти пастсифат, хусусан маводи ғизоие, ки ба 
меъёрҳои муқаррарнамудаи Тоҷикстандарт ва талаботи сокинон 
ҷавобгӯ нестанд, аз мавзӯъҳои мубрами рӯз ба ҳисоб меравад. 
Аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки дар раванди рушди соҳаи савдо 
афзоиши ҳаҷми гардиши молу маҳсулот, ба вижа, маводи ғизоӣ 
имрӯзҳо ба бозорҳои вилояти Хатлон маҳсулоти бесифат низ во-
рид мегардад. 

Тавре масъулони Маркази 
Тоҷикстандарт дар вилояти Хат-
лон зимни нишасти матбуотӣ 
иброз       доштанд,     давоми    як 
соли охир ҷиҳати  дар муомилот 
мушоҳида шудани молу маводи 
бесифат ягон нафар муроҷиат на-
кардааст. Барои пурра пешгирӣ 
намудани ҳолатҳои ба муомилот 
баровардани маҳсулоти пастси-
фат, муҳлати истифодааш гузашта 
ва ғайристандартӣ пеш аз ҳама, 
худи истеъмолкунандагон бояд 
ташаббускор буда, зимни пайхас 
кардани молу маҳсулоти бесифат 
дар дӯкону мағозаҳо  фавран ба 
ниҳоди мазкур муроҷиат намо-
янд, - мегӯянд масъулони Маркази 
Тоҷикстандарт дар вилояти Хат-
лон. Аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки 
бо вуҷуди нишондодҳои ниҳодҳои 
назоратӣ дар самти пешгирӣ аз 
фурӯши маҳсулоти ғайристандартӣ 
ва пастсифат ҳоло ҳам аз ҷониби 
савдогарону истеҳсолкунандагони 

дубаст намуда, бо нархи баланд ба 
фурӯш мегузоранд. Албатта, беш-
тари харидорон, ки моҳе шояд як - 
ду маротиба бо мақсади харид кар-
дан ба бозорҳои шаҳру вилоятҳо  
меоянд, ҳеҷ гоҳ барои бозпас гар-
донидани ин гуна маҳсулоти фире-
бо иқдом намегиранд. 

Ҳамин сон, мардумфиребӣ аз 
ҷониби иддае бо ном соҳибкорон ба 
авҷи аъло расида, чунин амалҳои 
номатлуб то замоне идома хоҳад 
ёфт, ки харидорон ба Маркази 
Тоҷикстандарт дар вилояти Хат-
лон ва ё дигар ниҳоди дахлдор 
муроҷиат намуда, натиҷаи онро аз 
сохторҳои марбут пурсон шаванд. 
Зеро, бештари мушкилу масоили 
ҳалталаби ҷомеа, ба хусус, ҳимояи 
ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон вақ-
те ҳалли худро пайдо мекунанд, 
ки  дар пешгирӣ аз истеҳсолу 
фурӯши молу маҳсулоти бесифату 
ғайристандартӣ ҳар як сокини киш-
вар саҳми  худро гузорад. 

Ҷамолиддин УСМОНИЁН, 
“Ҳамрози халқ”
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дар рушду ободии диёри хеш, 
дастгирии ниёзмандони ҷомеа 
саҳми босазо гузорем.

Ба гуфтаи Искандар 
Ҳафизов  рӯз то рӯз сатҳи зин-
дагии мардуми Тоҷикистон 
беҳтару хубтар гардида, бо бун-
ёду ба истифода додани даҳҳо 
корхонаҳои хурду бузург ва 
иқдомҳои бузурги ободонӣ дар 
кишварамон  сокинон бо ҷойи 
кор таъмин ва кӯчаву хиёбонҳои 
шаҳраку деҳоти кишвар ободу 
зеботар гардида истодаанд. 

“Президени кишвар дар Па-
ёми навбатӣ  ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бахши-
да ба 35- солагии Истиқлоли 
давлатӣ  солҳои 2022-2026-ро 
“Солҳои рушди саноат”  эълон 
намуданд, ки ин ҷиҳати боз ҳам 
рушду пешрафт намудани фаъо-
лияти соҳибкорон  такони ҷиддӣ 
хоҳад бахшид.  Боварии комил 
дорам, ки дар доираи омодагиҳо 
ба ҷашни 35- солагии  Истиқлоли 
давлатӣ  садҳо иншоотҳои хур-
ду бузурги  саноатӣ, маъмурию  
хизматрасонӣ  қомат афрохта, 
симои шаҳраку деҳоти киш-
варамон ба кулли тағйир ме-
ёбанд. Ҳамзамон, дар доираи 
“Солҳои рушди саноат” садҳо 
корхонаҳои нави саноатӣ бунёд 

ёфта, ҳазорон нафар сокинон 
бо ҷойҳои корӣ таъмин гашта,  
сатҳи зиндагии  мардум беҳтару 
хубтар мегардад.  Аз ҷумла, 
ман ҳам дар пайравӣ аз дасту-
ру ҳидоятҳои Пешвои миллат  
саъю талош дорам, ки то ҷашни 
Наврӯзи байналмилалӣ як кор-
хонаи  истеҳсоли  масоҳели 
сохтмонӣ, яъне истеҳсоли 
болопӯши тунукагӣ  ва маво-
ди хӯрока (комбикорм)-ро  ба-
рои моҳипарварӣ муҷаҳҳаз бо 
технологияҳои  замонавӣ  ба ис-
тифода супорам”.

Искандар Ҳафизов қабл аз 
таъсиси корхонаи мазкур  бо 
чанде аз мутахассисон ҷиҳати 
омӯзиши коркарди болопӯшӣ 
тунука ба вилояти Суғд  сафар 
намуда, аз ҳамтоёни худ, ки дар 
ин самти фаъолият таҷрибаи 
кофӣ доранд, нозукиҳои кор-
ро омӯхтааст. Дар баробари ба 
фаъолият оғоз кардани  корхо-
наи саноатӣ 10-12 нафар  со-
кинони маҳаллӣ  бо ҷойи кори 
доимӣ  таъмин карда меша-
ванд,  мегӯяд роҳбари ҶДММ 
“Лес-текст-маш”  дар ноҳияи 
Кӯшониён. 

Зебо БОЗОРОВА, 
“Ҳамрози халқ”

Тӯли солҳои 2004 - 2017 дар 
муҳоҷирати меҳнатӣ дар Феде-
ратсияи  Русия  қарор дошта, дар 
яке аз корхонаҳои  истеҳсоли 
чӯбу тахта ҳамчун коргари оддӣ 
фаъолият намудааст. Давоми 
фаъолияташ дар хориҷи кишвар  
бо азми дар оянда таъсис дода-
ни корхонаи хусусӣ  нозукиҳои 
кор бо дастгоҳи  чӯбу тахтабури-

ро аз худ намуд. 
- Чӣ тавре Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
яке аз суханрониҳояшон иброз 
доштанд;  “Хоҳиш бошад, кори 
намешуданӣ нест”.  Дар пайравӣ 
аз ташаббусу роҳнамоиҳои 
Сарвари давлатамон назди худ 
мақсад гузоштам, ки  аз Рус-
сия ба Тоҷикистон як дастгоҳи 
истеҳсоли чӯбу тахта оварда, 
фаъолияти минбаъдаамро дар 
зодгоҳам идома бахшам,- иброз 
дошт дар оғози суҳбат Искандар 
Ҳафизов. 

- Хушбахтона, соли 2017  
бо кумаку дастгирии дӯстон  
дастгоҳи истеҳсоли чӯбу тах-
та, ба истиллоҳ  (пелорам)-
ро аз Русия харидорӣ карда, 
ба  зодгоҳам оварда, ҳаминак,  
дӯкони  истеҳсоли чӯбу тахта 
манбаи асосии  даромади хона-
водаи мо мебошад.

Искандар бо изҳори 
миннатдорӣ аз дастгириҳои 
роҳбарияти  ноҳия ва  мақомоти 
маҳаллӣ иброз медорад, ки дар 

Искандар Ҳафизов  аз зумраи  шахсони  ташаббус-
кору  саховатмандест, ки  бо иқдому амалҳои  созан-
дааш дар пешаи соҳибкорӣ  миёни ҷомеа  соҳибобрӯ 
гардида аст. Пайваста дар саъю талош аст,  то дар 
ҷодаи интихобкардааш муваффақ гардад ва дар обо-
дии Ватан саҳмгузор бошад.  Искандар дар деҳаи Ком-
сомоли ҷамоати деҳоти  Заргари ноҳияи Кӯшониён 
ба дунё омадааст. Ӯ роҳбарии ҶДММ “Лес-текст-
маш”-ро ба зимма дорад.

коргоҳи ӯ 4 нафар сокинони 
маҳаллиро ба кори доимӣ ҷалб 
намудааст.

Шукронаи фазои сулҳу 
осоиштагӣ дар кишварамон, 
ки мо соҳибкорон бо ворид на-
мудани дастгоҳу технологияи 
муосир барои ҳамдиёрони худ 
ҷойҳои корӣ фароҳам меова-
рем. Фароҳам намудани фа-
зои озоди соҳибкорӣ ва дигар 
имтиёзҳо ҷиҳати рушду пеш-
рафт намудани соҳаи соҳибкорӣ 
имкон дода истодааст, ки даҳҳо 
нафар ҷавонони кишварамон бо 
таъсиси ширкатҳои самти фаъо-
лияташон гуногун дар рушду ин-
кишофи ҷомеа баланд бардош-
тани иқтисодиёт ва беҳбудии 
зиндагии мардум саҳми арзанда 
гузошта истодаанд.

Ин ҳама дастгириҳо мо  
соҳибкоронро бори дигар ба 
дӯст доштани  Ватан, арҷ гузош-
тан ба арзишҳои миллӣ  водор 
намуда, назди худ мақсад ме-
гузорем, ки дар баробари пеш-
бурди фаъолияти соҳибкорӣ 

ТАЪСИСИ КОРХОНАИ 
САНОАТЇ ДАР ДЕЊОТ

Роҳнамо

СУХАНИ НОГУФТА

Идома аз шумораи гузашта
Саг расидан замон аз дум-

баи писарбача газида, ӯро ба 
замин афтонд. Ӯ бо нияте, ки 
одоби писарбачаро сахт дода 
монад, то ки дигар ҷонваронро 
азобу ранҷ надиҳад ва мардуми 
меҳнатқаринро нороҳат накунад 
бо панҷаҳои пурқувваташ боло-
яш баромад. Саг ҳамин ки аз дур 
садои даъвати соҳибашро шу-
нид, худро аз писарбача ҷудо на-
муду ба сӯи соҳибаш омад...

Соҳиби саг рафта, писарба-
чаро болои дастонаш бардошта, 
ба хонааш овард. Ӯ дар аввал ба 
рӯйи писарбача се каф оби хунук 
зада тарсу ваҳмро аз вуҷудаш 
берун кард. Баъд ба захмҳои 
аз дандонҳои саг гирифтааш 
равғани зарди чандсоларо бо 

малҳамҳои табобатӣ якҷоя на-
муда, шипшилта карда молид...

Мардум аз садои писарба-
чаи шуму аккоси саг аз хона-
ву ҳавлиҳо ба кӯча баромада, 
шоҳиди ин воқеъа гаштанд. Баъ-
зеашон барои одобашро додани 
саг шодӣ мекарданду баъзеи ди-
гар бошад, баръакси ҳол...

Бародари писарбача ро-
нандаи мошини МАЗ-и яке аз 
муасиссаҳои нақлиётии ноҳия 
шуда кор мекард. Ӯ дар ҳолати 
бо нақлиёташ аз кор баргаштан, 
мардуми ҷамъшударо дар роҳи 
мумфарш дидан замон мошинро 
қарор дод. Ӯ аз мардум, сабаби 
дар нисфирӯзӣ ҷамъ шуданашон-
ро пурсид. Яке аз он нафарон 
гуфт:

-Акаи Холмурод саги Бобои 

Раҳмон додаратонро дар замин 
хелида, аъзои баданашро хун-
шор гардонд. Худи бобои Раҳмон 
барои гуноҳи сагаш ошкор нашу-
дан, додаратонро бардошта ба 
хонааш бурд.

Бародари писарбача аз шуни-
дани ин хабари бофташуда сахт 
ба ғазаб омаду зуд ба хонаи Бо-
бои Раҳмон равона шуд. Ӯ бо як 
қаҳру ғазаб дарвозаро кушода ба 
ҳавлии бобои Раҳмон даромад. 
Холмурод ҳатто рӯи хотири 
ҳамсоягиву аҳди бародарӣ наму-
даашро фаромӯш карда, бо ҷаҳл 
гуфт:

- Бобои Раҳмон кани вай саги 
одамхӯратон? Ҳатман ӯро бо 
занҷираш ба дасти ман диҳед, 
то ки ман қасди хуни рехтаи до-
дарамро бигирам.

- Додарам! Ором шуда 
астағфируллоҳ гӯй. Ин сагро ка-
доме ба ин ҳол овардааст, ки ӯ ба 
одам чунин ҳамла намуд. Барои 
ҳамин  каме сабр кун, - ба чеҳраи 
ғазаболуди Холмурод назар карда 
гуфт Бобои Раҳмон. 

- Не ин тавр намешавад. 
Шумо агар сагро бо занҷираш 
бароварда, ба дастам қапонед, 
қадру қиммати ҳамсоягиамон чун 
пештара поянда мемонад. Агар 
чунин накунед, мумкин аст, ки 
байни мо дилозорӣ шавад Бобои 
Раҳмон - бо як ҳиссиёти беҳамто 
гуфт Холмурод.

- Холмуродҷон ба ивази за-
рари расонидаи сагам чӣ қадар 
пул ё мол лозим бошад, ман 
медиҳаму ту ӯро ба ҳолаш гузор, 
- ба чеҳраи ғазаболуди Холмурод 
нигоҳ карда гуфт бобои-Раҳмон.

 - Амак гап якто, мо бояд дар 
ин кӯча иттифоқона зиндагӣ ку-
нем,- аз аспи ҷаҳл нафуромада 
гуфт Холмурод.

- Агар ҳамсоягии мо аз як саг 
вобастагӣ дошта бошад,- Бо-
бои Раҳмон аз ҷояш хесту саги 
дар санҷир басташударо аз мех 
кушода оварда, ба дасти Хол-
мурод доду суханашро бо ҳамон 
оҳанг идома дод,-ман онро ба 
дасти ту медиҳам. Лекин инро 
ту фаромӯш макун, ки ин саг 
бегуноҳ аст, аз ниятат баргард 
ва аз ғазаби Худо битарс, зеро 
оқибаташ пушаймонӣ меорад.

- Бобои Раҳмон ману аҳлу ои-
лаи мо шуморо ҳурмат мекунам 
аммо куштани ин сагро ҳамаи 
ҳамсояҳо талаб доранд, - инро 
гуфта занҷири сагро дар пушти 
мошин баста, худ рафта сари 
чанбарак нишаст.

Саг гӯё бо соҳибаш хайру 
манзур мекарда бошад, ки бо як 
бечораҳолӣ ба тарафи ӯ нигоҳ 
карда, ав-ав кунон мадад мепур-
сид. Ё шояд бегуноҳ буданашро 
бо забони худ ба соҳибаш ме-
гуфт. Ё ин ки ӯро ба Холмурод 
ба қатл мерасонад гуфта дар 
ҳаққаш чизе гуфтанӣ буд. 

Ӯ думболи нақлиёт каме тохт 
ва баъд хост нақлиётро газаш-
та, халос ёбад, аммо дар ҳамин 
вақти аз нақлиёт гузаштанаш 

нақлиёти сабукрави аз пешрӯяаш 
баромада, ӯро зада гузашт. Саги 
дар гулуяш занҷирбаста афтиду 
дигар қуввати аз ҷояш хестанро 
накард. Ӯ баъди чанд чақрим ка-
шола кардани Холмурод мурд ва 
ҳамаи хостааш ошкор нагашта 
зери пардае боқӣ монд. 

Бобои Раҳмон чорае наёфта, 
охирон лаҳза ба сӯи саги вафодо-
раш нигоҳ карду майюсу музтар 
бо сари хам дохили ҳавлиашон 
шуд.

Он рӯз сагро Холмурод дар 
пушти мошин кашола карда куш-
ту ҷасадашро бурда дар ахлот-
партои лаби теппаҳои ноҳия 
ҳавола дод.

Аз байн чанд сол гузашту 
Холмурод ба нафақа баромад. 
Рӯзе аз рӯзҳо ӯ ба бемории фалаҷ 
гирифтор шуду аз роҳравӣ 
маҳрум гашта оҳиста-оҳиста аз 
сухан гуфтан ҳам монд. Ӯ фақат 
гиря карда чизе гуфтанӣ мешуду 
аммо ҳамон суханро гуфта наме-
тавонист. 

Калонсолони русто мегӯянд, 
ки аз шумии амали кардааш Хол-
мурод ба ин аҳвол гирифтор 
шуд... 

Холмурод чанд сол пас 
гӯё чеҳраи раҳматии Бобои 
Раҳмонро пеши назараш дид ва 
сухани вопасинашро гуфта на-
тавониста, ин дунёро падруд 
гуфт.     

Абдумалик ҲАКИМОВ, 
устоди ДД Бохтар ба номи 

Носири Хусрав
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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.

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
4.Ҳуҷрае,ки дар он сарбозон 

сукунат мекунанд 6.Нақлиёти 
дар ҷанг аз замин идорашаван-
да 10.Ихтирокори силоҳҳои 
оташфишон 11. Амре, ки сар-
боз ба тирпаронӣ оғоз меку-
над 13.Сарбози дар дидбонгоҳ 
14.Задухӯрди мусаллаҳонаи 
тарафҳои муқобил 15.Яке аз 
қисмҳои автомат Калашни-
ков  16.Минаи зидитанкӣ аз 
тарафи ӯ ихтироъ шудааст 
17.Мошини вазнини ҷангӣ  

АЗ БОЛО БА ПОЁН
1.Шакли асосии амали 

тактикӣ 2.Сипари миллат 
3.Ҳифозаташ қарз аст  5.Снай-
пер ба забони тоҷикӣ 7.Яке аз 
оинномаи Қувваҳои Мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  8.Нақ-
лиёте, ки дар набардҳо низ ис-
тифода мешавад 9.Як қисми 
ҳарбӣ 12.Силоҳи истифодааш 
мамнӯъ 14.Як намуди тири ав-
томат  

Марде дар ошхо-
на нишаста буд. Пиру 
кампире ҳам ворид 
шуданд. Маълум буд, 
ки шароити хуб на-
доштанд. Мард ба 
пиру кампир таваҷҷуҳ 
мекард. Кампир ба 

шавҳараш гуфт: Ди-
лам ош мехоҳад, ба 
андозаи ош пул дорӣ? 
Мӯйсафед гуфт: Ин 
маротиб танҳо шӯрбо 
хӯрем, маротиби ди-
гар ҳатман ош хоҳем 
хӯрд. Ҳоло пули ошро 

ПАНДИ 

РУЗ-
ЭЪТИБОР НАДОРАНД

Муҳри гумшудаи  Маркази хизматрасонии 
бонкии  №42/648 ва тамғаи интиқоли маблағҳои 
№42/648, ки ба Филиали №42 БДА ҶТ “Амонат-
бонк” дар минтақаи Бохтари вилояти Хатлон  
тааллуқ доранд, эътибор надорад.

Аттестати гумшуда дар бораи таҳсилоти 
миёнаи умумӣ бо силсилаи Т-ШТУ №0080681, ки 
онро муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 
36-и ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ба Бегова Нилу-
фар Абдужаборовна додааст, эътибор надорад.

надорам. 
Марде, ки дар назди-

кии онҳо нишаста буд 
ва суханрониҳои пиру 
кампир ба гӯшаш мера-
сид, хело ғамгин гашт. 
Сипас телефонашро 
аз ҷайбаш баровард ва 
каме суханронӣ кард. 
Сипас телефонро ба 
рӯи миз гузошту бо 
овози баланд гуфт: 
–Барои ҳамаи ниша-
стагон аз ҳисоби ман 
ош тақсим шавад. Ман 
фарзанддор шудам. Ба 
пиру кампир ҳам ош 
оварда шуд ва онҳо низ 
тановул карданд. Дуои 
хайр доданд. 

Ин ҳолатро марди 
дигаре ҳам назорат 

мекард. Аз байн чанд 
рӯз гузашт. Рӯзе на-
фари савумин марди 
оштақсимкунро бо 
ду фарзанди калонсо-
лаш мебинад. Наздаш 
меравад ва мегӯяд: 
– Ту чанд рӯз пеш дар 
ошхона барои соҳиби 
фарзанд шуданат ош 
тақсим кардӣ, аммо 
мебинам, ки фарзан-
дони калон дорӣ. Мард 
гуфт: – Аҳвол ва су-
ханронии пиру кам-
пирро шунидам. Агар 
танҳо ба онҳо ош ме-
гирифтам, шояд ба из-
зати нафсашон мера-
сидаму онҳоро ғамгин 
месохтам. Ба хотири 

наранҷидани онҳо ба-
рои тамоми нишаста-
гон ош тақсим кардам. 

Дар тақсимоти са-
дақа бояд чунон раф-
тор кард, ки ба иззати 
нафси дигаре нара-

сид. Садақа барои шод 
кардан аст, на барои 
ғамгин сохтан.

Албина МИРЗОҚУЛОВА,
аз  саҳифаи  

фейсбукии  дӯстон


