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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

ҲХДТ. ОЗМУНИ “ҚИРОАТИ 
ШЕЪР” ҶАМЪБАСТ ГАРДИД

Дар озмун Миралиён Қиёмиддин 
Абдусалимзода, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар вилоят Хатлон, 
шоирони шинохта Озар Салимиён, 
Амиршоҳи Хатлонӣ, Офоқ Қодириён, 
ҳамчунин шоири ҷавон Исмоилзода 
Саиднуриддин иштирок доштанд.

Нахуст, Миралиён Қиёмиддин Аб-
дусалимзода баромад намуда, аз 
ҷумла қайд дошт, ки ташкили чунин 
озмунҳо ба манфиати ҷомеа буда, 
бахусус дар баланд бардоштани до-
ниши насли наврасу ҷавон мусоидат 
мекунад ва Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар 

Дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №7-и шаҳри 
Бохтар бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон миёни хонандаго-
ну донишҷӯён ва дигар дӯстдорони назм озмуни “Қироати 
шеър" зери унвони “Нафаси тозаи Наврӯз” гузаронида шуд.

вилояти Хатлон чунин ташаббусҳои 
созандаро оянда низ роҳандозӣ 
хоҳад кард.

“Ҷавононро зарур аст, ки дар 
донишандӯзӣ фаъолӣ нишон дода, 
роҳи дурусти зиндагиро интихоб на-
моянд. Имрӯз мову шуморо мебояд 
китобҳои бадеӣ бештар мутолиа на-

моем. Дониш ҷавҳари инсон ва асоси 
рушди илму маърифат аст”, – ироа 
кард Миралиён Қиёмиддин.

Шоири халқии Тоҷикистон Озар 
Салимиён сухани худро бо порчаҳои 
шеърӣ оғоз карда, дар васфи зебои 
баҳор ва иди Наврӯз шеърҳо қироат 
намуд. 

–  Роҷеъ ба таърихи Наврӯз ома-
да, ки дар замони қадим, дар паҳнои 
Хуросони бузург, ки кишвари мо ҳам 
ҷузъе аз он аст, ду ид буд. Яке иди 
Офариниш, ки дар охири тирамоҳ 
таҷлил карда мешуд ва дигаре иди 
Растохез, ки дар аввали фасли баҳор 
рост меояд. Бо гузашти чанд сол аз 
ҳамин ду ид як ид, яъне иди Наврӯз 
дуруст карданд. Наврӯз иде ҳаст, 
ки бо   офариниши одам ҳамроҳи 
инсонҳо буд ва ҳаст, –  гуфт  Озар Са-
лимиён.

Зимнан дар ҳамин росто шоир 
Амиршои Хатлонӣ ва шоири ҷавон 
Исмоилзода Саиднуриддин низ баро-
мад карда, порчаҳои шеърии худро 
пешкаши меҳмонон ва иштирокчиён 
гардониданд.

Баъдан озмун оғоз гашт, ишти-
рокчиён шеърҳои худро қироат на-
муданд. Доварон маҳорати онҳоро 
санҷида, баҳогузорӣ карданд. Дар 
натиҷа ҷойи якум ба Тураева Зебу-
нисо, омӯзгори Муассисаи таълимии 
давлатии Коллеҷи   тиббии шаҳри 
Бохтар, ҷойи дуюм ба Ганҷинаи 
Исмонқул, хонандаи Литсейи давла-
тии “Ориёно”-и шаҳри Бохтар ва ҷойи 
сеюм ба Дилноза Назарова, хонандаи 
муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 
№3 ва Раҳимҷонзода Сабрина, хо-
нандаи Литсейи давлатии Ориёнои 
шаҳри Бохтар муносиб дониста шуд.

Дар қисмати охири озмуни 
“Қироати шеър” Миралиён Қиёмиддин 
Абдусалимзода раиси КИ Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон аз ҷониби ташкилоти 
ҷамъиятии “Сипарони Ватан” бо ме-
дали 30- солагии Истиқлолияти дав-
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Сипари 
Сулҳ” сарфароз гардонида шуд.

Ҳамзамон Сипосномаи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон ба 
роҳбари ташкилоти ҷамъиятии “Сипа-
рони Ватан”-и Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон тақдим гардид.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
“Ҳамрози халқ”
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САРБОЗОНИ ИХТИЁРӢ АЗ ҲХДТ

Муҳаммад Сайдалиев, 
котиби ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбии “Нурафшон”-и 
Донишкадаи энергетикии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Кӯшониён аз ҷумлаи 
ҷавонони бонангу ному-
си кишвар мебошад, ки 
дар даъвати баҳорӣ ба-
рои адои қарзи фарзан-
дии хеш, хизмат дар сафи 
Қувваҳои Мусаллаҳи мамла-
кат ихтиёрӣ ба комиссари-
яти ҳарбӣ муроҷиат намуд. 
Ӯ сокини ноҳияи Данғара, 
хатмкардаи Донишкадаи 
энергетикии Тоҷикистон дар 
ноҳия Кӯшониён ва омӯзгори 
ҷавони донишкадаи мазкур 
буда, соли 2020 ин донишка-
даро хатм намудааст.

Муҳаммад Сайдалиев 
худро хушбахттарин ҷавон 
меҳисобад, ки дар давлати 
ободу озод кору зиндагӣ до-
рад. – Мо ҷавонон чун бобо-

ву гузаштагони хеш бояд дар 
назди халқу Ватан қарзи ин-
сониамонро дар ҳифзи марзу 
бум, хоки муқаддаси меҳан 
адо намоем. Бо ин мақсад 
пеши худ мақсад гузош-
там, ки дар даъвати баҳорӣ 
ҳамчун сарбози ихтиёрӣ са-
фарбар шавам, албатта ин 
хоҳиши худи банда аст.

Мо шоҳиди он ҳастем, ки 
имрӯзҳо дар қисмҳои низомӣ 
тамоми шароит барои бу-
дубоши сарбозону афсарон 
фароҳам оварда шудааст. 
Хизмати Ватан-Модар ин худ 
мактаби ҷасорату мардонагӣ 
буда, инсонро дар роҳи 
ватандӯстию худогоҳии 
миллӣ тарбия менамояд, – 
мегӯяд М. Сайдалиев.

Ӯ ба ҷавонони синни 
даъватӣ тавсия медиҳад, 
ки ҳамчун ҷавонони асили 
ин Ватану ин давлат хизма-
ти Ватан-Модарро бо сари 
баланд адо кунанд ва дар 
оянда фарзандони содиқи ин 
сарзамини аҷдодӣ бошанд.

Маҳз ҷавонон бо дони-
ши комил, зиракии сиёсӣ ва 
эҳсоси баланди ватандӯстӣ 
метавонанд рисолати пеш-
рафти рӯзафзуни кишвари 
соҳибистиқлоламон, инчу-
нин ҳифзи хоки муқаддаси 
Ватанро сарбаландона адо 
намоянд.

Ҳамчунин, Насим Мир-
зоев, мутахассиси бахши 
омори Кумитаи иҷроияи 

Ватан арзиши муқаддас аст. Тарбияи ҷавонон бо-
бати садоқат ба давлату миллат, таҳаммулгароӣ, 
ватандӯстиву хештаншиносӣ ва пос доштани арзишҳои 
миллӣ аз вазифаҳои муҳимтарини ҳам сохтору мақомотҳо 
ва ҳам аҳли ҷомеа мебошад.

Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон 
низ аз ҷумлаи ихтиёриёнест, 
ки бо ариза ба комиссарияти 
ҳарбӣ муроҷиат кардааст. Ӯ 
мегӯяд, шавқу ҳаваси ба хиз-
мат рафтанаш замоне беш-
тар шуд, ки “Роҳнамо барои 
ҷалби сарбози ихтиёрӣ”-ро 
мутолиа кард. Боиси зикр аст, 
ки тибқи дастурамали мазкур 
барои тарбияи насли ҷавон 
дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худ-
шиносии миллӣ ва ҷасорату 
мардонагӣ механизмҳои му-
осири идеологӣ, муносиб ва 
дастрас муҳим мебошад.

Ӯ бо эҳсоси болидаруҳӣ 
гуфтаҳои Роҳбари дав-
лат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмонро, ки ба ҷавонон 
пайваста таъкид мекунанд, 
ёдовар шуд: «Шарафу обрӯи 
Ватан, пойдории сулҳу су-

бот ва рушду ободии киш-
вари азизамон аз шумо во-
бастагии калон дорад».– Аз 
ин рӯ, зарур аст, ки наслҳои 
ҷавони мо дорои ҳисси ба-
ланди миллӣ, эҳсоси худши-
носиву ватандӯстӣ, ахлоқи 
ҳамида, сабру таҳаммул, 
илму ҳунарҳои муосир бо-
шанд, то тавонанд дар оянда 
ҳамчун намояндагони сазо-
вор ва шоистаи миллати хеш 
Ватани азизамонро ҳимоя ва 
дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ 
созанд.

Ман ҳамчун сарбо-
зи ихтиёрӣ ба таъкидҳои 
пайвастаи Пешвои мил-
лат, Сарфармондеҳи Олии 
Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар 
содиқ мемонам ва ба хизма-
ти Ватан-Модар рафта, қарзи 
шаҳрвандиамро адо меку-
нам ва омада дар ниҳоди 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон 
фаъолиятамро идома мебах-
шам ва ҳамсолонамро низ 
даъват менамоям, ки хиз-
мати “Ватан-модар”-ро сар-
баландона адо намоянд, – 
иброз дошт Насим Мирзоев.

Ҳамчунин, нафари дигар 

Амирпур Усмон, волонтё-
ри назди Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб, 
хатмкунандаи Донишкадаи 
технологӣ ва менеҷменти 
инноватсионӣ дар шаҳри 
Кӯлоб мебошад, ки меҳру 
садоқат нисбати Ватан ӯро 
водор кард, то ихтиёрӣ ба ко-
миссарияти ҳарбӣ муроҷиат 
намояд.

Боиси ифтихор аст, ки 
ҷавонони мо ҳисси баланди 
ватандорӣ дошта, хизма-
ти ҳарбиро шарафи бузург 
медонанд ва хокашро аз 
тахти Сулаймон ва хораш-
ро аз лолаву райҳон беҳтар 
меҳисобанд.

Паёмбари Худо (с) ва-
тандӯстиро яке аз нишо-
наҳои имондорӣ номидаанд. 
“Алоқа ва муҳаббат ба Ватан 
аз нишонаҳои имон аст".

Ватан беҳтарин сарват 
аст, ки Худованд онро барои 
мо ато намудааст. Ватану 
модар, ин ду мафҳум барои 
шахси бонангу номус азиз ва 
муқаддас аст.

 Зебо БОЗОРОВА,
“Ҳамрози халқ”

Насим Мирзоев

Муҳаммад Сайдалиев

МУАРРИФӢ 
Абдуллоев Ваҳобуддин Аҳмадович 3 

декабри соли 1987 дар ноҳияи Қубодиён 
таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик, маъ-
лумоташ олӣ, соли 2012 Донишгоҳи мил-
лии Тоҷикистонро бо ихтисоси иқтисодиёти 
меҳнат ва менеҷменти кадрӣ хатм кардааст. 
Фаъолияти меҳнатиашро ба ҳайси мута-
хассиси шуъбаи хазинадории Раёсати мо-
лияи ноҳияи Қубодиён оғоз карда, баъдан 
сармуҳосиби муассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии №36-и ноҳияи Қубодиён, пасон дар 
вазифаи мудири шуъбаи таблиғот, итти-
лоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Қубодиён, ҳамчунин, дар вазифаи муовини 
раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар ноҳияи Қубодиён 
фаъолият кардааст. 

Бо пешниҳоди Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
раисони Кумитаҳои иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияҳои Хуросон ва Қубодиён 
интихоб гардиданд. 

Санаи 2-юми апрел бо иштироки Миралиён Қиёмиддин Абдусалимзода, раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон маҷлисҳои кумитаҳои иҷроияи ҳизбии ноҳияҳои 
Хуросон ва Қубодиён баргузор гашт ва дар вазифаи раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Қубодиён Абдуллоев Ваҳобуддин Аҳмадович ва дар вазифаи раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Хуросон Турсунзода Дӯстмурод Турсун ин-
тихоб шуданд. 

ТАҒЙИРОТИ КАДРӢ ДАР СОХТОРҲОИ ҲИЗБ
МУАРРИФӢ 
Турсунзода Дӯстмурод Турсун 28 янва-

ри соли 1979 дар ноҳияи Хуросон таввалуд 
шудааст. Миллаташ тоҷик, маълумоташ 
олӣ буда, соли 2004 Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айниро 
(рӯзона) бо ихтисоси таърих ва ҳуқуқ хатм 
кардааст.

Фаъолияти меҳнатиашро соли 2002 
ба ҳайси омӯзгори фанни таърихи халқи 
тоҷики муассисаи таҳсилоти миёнаи уму-
мии рақами №62-и ноҳияи И.Сомонии 
шаҳри Душанбе шурӯъ карда, баъдан дар 
вазифаи ҷонишини директори муассисаи 
мазкур, ҳамчунин омӯзгори фанни таърихи 
муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №57-
и ноҳияи Хуросон, ҷонишини директори му-
ассисаи мазкур, мушовири шуъбаи маори-
фи ноҳия, директори муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №1-и ноҳия, мудири шуъ-
баи моарифи ноҳия фаъолият карда, дар 
навбати охир дубора боз дар вазифаи ди-
ректори муассисаи таҳсилоти миёнаи уму-
мии №1 фаъолият намудааст. 

 
Шуъбаи иттилоот ва матбуоти

              КИ ҲХДТ дар вилояти ХатлонАбдуллоев Ваҳобуддин Турсунзода Дӯстмурод 
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ЁВОН. Дар ко-
миссариати ҳарбии 
ноҳияи Ёвон чорабинӣ 
бахшида ба "Рӯзи 
даъватшаванда" бар-
гузор гардида, дар 
он наваскарон, пада-
ру модарон ва дигар   
наздикони онҳо ишти-

рок доштанд.
Раиси ноҳияи Ёвон Саидзода Ҷамшед Ҳамро зим-

ни баромади хеш наваскаронро барои сафарбаршавӣ 
ба хизмати Ватан- Модар таҳният гуфта, иброз дошт, 
ки бо таваҷҷуҳ ва талаботи пайгиронаи Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Артиши миллии мо давраҳои 
мушкилро паси сар карда, имрӯз қудрату тавоноии худро на 
танҳо дар қаламрави кишвар, балки дар таъмини амнияти 
байналмилалӣ ва минтақавӣ низ пайдо намудааст. Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон такягоҳи давлат ва сипа-
ри миллат, кафили амнияту осоиш, сулҳу суботи кишвар, 
ҳифзи истиқлолият ва марзу буми кишвар мебошад. 

К Ӯ Ш О Н И Ё Н . 
Бо мақсади иҷрои 
Фармони Прези-
денти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бо-
раи ба эҳтиёт рухсат 
додани хизматчиёни 
ҳарбие, ки муҳлати 
муқарраргардидаи хиз-
мати ҳарбиро адо намудаанд ва даъвати навбатии шаҳрвандони 
солҳои таваллуди 1995-2004 Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизма-
ти ҳарбӣ” бо иштироки роҳбарияти ноҳия, кормандони Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия, комиссариати ҳарбӣ, раисони 
ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва падару модарон ва наваскарон 
чорабинии тантанавӣ бахшида ба “Рӯзи даъватшаванда" бар-
гузор гардид.

Зимнан раиси ноҳияи Кӯшониён Вализода Икромиддин 
Сироҷиддин ба ҷавонони ғаюру баномус баҳри адои содиқонаи 
хизмати ҳарбӣ сарбаландӣ, тансиҳатӣ ва некномӣ таманно кар-
да, ба падару модаронашон миннатдорӣ баён намуд. 

ХУРОСОН. Бахшида 
ба “Рӯзи даъватшаван-
да” дар ноҳияи Хуросон 
чорабинии тантанавӣ 
баргузор гардид, ки дар 
он раиси ноҳия, масъу-
лини Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи маз-
кур, роҳбарони ташки-
лоту муассисаҳо, намояндагони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва ди-
гарон иштирок намуданд. 

Дар чорабинӣ раиси ноҳияи Хуросон Аҳмадзода Илҳом баро-
мад карда, наваскаронро ба рӯзи “Рӯзи даъватшаванда” табрик 
намуд ва дар интиҳои чорабинӣ, баҳри болидарӯҳии наваскарон 
аз ҷониби бахши фарҳанги ноҳия барномаи консертӣ пешниҳод 
гардид.

Ш.ШОҲИН. Дар 
қасри фарҳанги ноҳияи 
Шамсиддин Шоҳин 
чорабинии тантанавӣ 
бахшида ба “Рӯзи даъ-
ватшаванда” доир гар-
дид, ки дар он масъу-
лини Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳия, 

собиқадорон, фаъолон, афсарону аскарони қисми низомии 
0308, ихтиёриёни ҳизбӣ ва волидайни наваскарон иштирок дош-
танд .

Дар фарҷоми чорабинӣ аз тарафи бахши фарҳанги ноҳия 
барномаи консертӣ пешкаши ҳозирин гардид. 

БОХТАР. Дар таш-
килоти ибтидоии 
ҳизбии “Маърифат” 
маҷлиси ҷамъбастии 
семоҳа баргузор гар-
дид. Дар он муови-
ни раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Бохтар, аъзои 
комиссияи тафтишо-
тии вилоятӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. Дар маҷлис 
масъулин оид ба масъалаҳои ҳаракати аъзои ҳизб, сарфа-
корона истифодабарии неруи барқ ва истифодаи самара-
ноки заминҳои наздиҳавлигӣ баромад намуда, таъкид до-
штанд, ки дар масъалаи пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ, 
махсусан коронавирус бепарво набуда дар ин самт корро 
ҷоннок намоянд.

ҲАМАДОНӢ. Вохӯ-
рии масъулини Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Мир Сай-
ид Алии Ҳамадонӣ 
бо аъзои Ташкилоти 
қарзии хурди “Фурӯз” 
баргузор гардид.

 Зимни баромад 
Гадоӣ Сайдалиев, мудири шуъбаи таблиғот ва иттилооти 
Кумитаи мазкур қайд кард, ки узви Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон будан садоқат ба Ватан ва давлат мехоҳад. 
Барои ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон узви Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон будан ифтихор аст, зеро 
Роҳбари ҳизб наҷотбахши миллат, Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебо-
шад.

 Зимнан мудири Ташкилоти қарзии хурди “Фурӯз” 
Саймуҳиддин Тураев дар бораи сиёсати хирадмандонаи 
Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон суханронӣ намуд. 

 Ҳамчунин дар ин рӯз 5 нафар кормандони Ташкилоти 
қарзии хурди “Фурӯз”, ки ариза пешниҳод карда буданд, аъ-
зои Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон гардиданд ва дар 
Ташкилоти қарзии хурди “Фурӯз” ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ 
бо номи «Фурӯз» таъсис дода шуд.

ВОСЕЪ. Дар ко-
миссариати ҳарбии 
ноҳияи Восеъ чо-
рабинии тантана-
вии сафарбаркунии 
ҷавонон ба сафи 
Қувваҳои Мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
баргузор гардид ва 

аксари ҷавонони дар ин рӯз сафарбаршаванда ихтиёриён 
буданд, ки барояшон хизмати Ватан-Модар аз вазифаҳои 
аввалиндараҷа маҳсуб меёбад. 

Боиси ифтихор аст, ки насли ҷавони имрӯз дорои эҳсоси 
волои ватандорӣ буда, марзу буми кишвар барояшон арзи-
ши бебаҳо дорад. 

Т Е М У Р М А Л И К . 
Дар ноҳияи Темурма-
лик бахшида ба “Рӯзи 
даъватшаванда” дар 
майдони Нишони дав-
латии маркази ноҳия 
чорабинии тантанавӣ 
баргузор гардид.

Дар чорабинӣ раи-
си ноҳия Ҳасанзода Шералӣ Ҳасан ҳамаи ихтиёриёни сафар-
баршавандаро табрик намуда, баҳри болидарӯҳии ҳозирин аз 
ҷониби бахши фарҳанги ноҳия барномаи консертӣ пешкаш 
гардид. 

Н.ХУСРАВ 
Дар ташкилоти ибтидо-

ии ҳизбии деҳаи “Муродтеп-
па” Маҷлиси ҳисоботӣ доир 
гардид. Дар маҷлис раиси 
ташкилоти ибтидоӣ оид ба 
фаъолияти ташкилот дар 
давраи ҳисоботи маълу-
мот дода, татбиқи амалии 
аксияи ҳизбии “Якҷоя ме-
созем!”, қабул, бақайдгирӣ, 
аз қайдбарорӣ, пардохти 
ҳаққи узвият, пешниҳоди 
ҳисоботи саривақтӣ, са-
фарбаркунии ҷавонон ба 
сафи Артиши миллӣ, пешги-
рии шаҳрвандон, аз ҷумла 
ҷавонон аз шомилшавӣ ба 
ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, ис-
тифодаи дурусти шабакаҳои 
иҷтимоӣ ва дигар масъалаҳои 
мубрами рӯз баррасӣ гарди-
да, қарорҳои дахлдор қабул 
карда шуд. 

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

ПАНҶ 
Масъулини Кумитаи 

иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Панҷ дар муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №21-и ноҳия 
бо хонандагони синфҳои 
болоӣ вохӯрӣ доир намуданд. 
Дар вохӯрӣ Маҳмадсафарзода 
Мирзораҳим, мудири шуъ-
баи таблиғот ва иттилооти 
Кумитаи иҷроияи мазкур ба-
ромад намуда, қайд кард, 
ки тарбияи ҷавонон дар 
рӯҳияи ватандӯстӣ яке аз 
ҳадафҳои асосии Ҳукумат ва 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон мебошад. Тақдири 
миллат, ободиву осудагӣ ва 
ҳифзи ин марзу бум аз ҳар як 
сокини кишвар, новобаста аз 
миллат, нажод ва эътиқоди 
динӣ вобастагии калон дошта, 
ҳар яки моро водор месозад, 
то дар роҳи таъмини суботи 
амнияти он доимо талош вар-
зем.

ҚУБОДИЁН 
Тибқи нақша-чорабинии Ку-

митаи иҷроияи ҲХДТ дар вило-
яти Хатлон ва Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Қубодиён 
якҷоя бо ташкилотҳои ибти-
доии «Куҳандиз», “Лоҳутӣ” ва 
“Биноӣ” оид ба тоза намудани 
дохил ва атрофи Оромгоҳҳо 
аксияи ҳизбӣ таҳти унвони 
“Рӯзӣ ёдоварӣ” доир карда 
шуд. Дар чорабинӣ масъу-
лини Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳия, роҳбари ТҶҶ “Со-
зандагони Ватан”, имомони 
масҷидҳо ва дигар сокинон 
иштирок намуданд. 

Дар аксияи мазкур ором-
гоҳи деҳаҳои Гузари боло, 
Ҷоназартеппа ва Арабхона 
тоза карда шуда, бехи дарах-
тон нарм карда шуданд.

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.
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Бо назардошти нақши таш-
килотҳои ибтидоӣ дар татбиқи 
сиёсати давлатӣ дар маҳалҳо, 
амалӣ намудани барномаҳои 
ҳизбӣ ва ҷоннок кардани 
самтҳои асосии фаъолияти 
сохторҳои маҳаллӣ бо та-
шаббуси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хат-
лон “Роҳнамо” оид ба таҳкими 
ҳайати сифатии Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон, таҳия 
ва пешкаши тамоми корман-
дони масъули ҳизбӣ гардида-
аст. Интизор меравад, ки ин 
дастурамали рӯимизӣ ҷиҳати 
таҳким бахшидан ба низоми 
ҳаракати ҳизбӣ, афзудани 
сафи аъзои Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон аз ҳисоби 
аъзои хоҷагиҳои деҳқонӣ, 
соҳибкорону донишҷӯён мусо-
идат менамояд.

Зимни шиносоӣ аз фаъ-
олияти ташкилотҳои ибти-
доии ҳизбӣ тибқи “Роҳнамо” 
ва сатҳу сифати иҷроиши 
ҳадафҳои пешгирифта фаъо-
лони Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Шаҳритус иброз доштанд, ки 
таҳия ва дастраси масъулони 
ҳизбӣ намудани дастурамали 
мазкур баҳри ҷоннок намуда-
ни фаъолияти ҳизб дар сам-
ти афзоиши шумораи аъзо аз 
ҳисоби синфи коргар, неруи 
бузурги ҷавонон, пардохтпа-
зирии ҳаққи узвият, таҳкими 
потенсиали ҳизбӣ аз ҳисоби 
қишрҳои худогоҳу дигар 
неруҳои зеҳнии ҷомеа нақши 
ниҳоят муҳим хоҳад бозид. 
Зимнан ба гуфтаи Ҳомидҷон 
Шарофзода, раиси Кумитаи 

иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Шаҳритус дар баро-
бари ташаббусҳои дурби-
нонаи роҳбарияти Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вило-
яти Хатлон ҷиҳати ҷавобгӯи 
замони муосир ба роҳ мон-
дани фаъолияти ҳизбӣ, бояд 
аз аъзои қаторӣ то масъу-
лони ташкилотҳои ибтидоӣ 
ва кормандони кумитаҳои 
иҷроия бо ҳисси баланди 
масъулиятшиносӣ ва садоқат 
ба халқу ватан саъю талош 
намуда, дар татбиқи сиёсати 
пешгирифтаи Раиси муаззами 
ҳизб нақши пешоҳангӣ дошта 
бошанд. 

– Айни замон аз 5791 аъ-
зои Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Шаҳритус 2591 нафари онҳоро 
занону духтарон ташкил дода, 
ҳузури ҷавонон дар ҳизб ба 
1900 нафар мерасад. Албат-
та, бо назардошти афзоиши 
аҳолии ноҳия шумораи аъзои 
мо қонеъкунанда нест, аммо 
ба хотири самаранокии фаъо-
лияти ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ ва интихоби беҳтаринҳо 
ба ҳайати ҳизб мо дар самти 
зиёд намудани сафи аъзо ба 
шитобкорӣ роҳ намедиҳем.

Дар баробари дастовар-
ду пешравиҳо фаъолони ҳизб 
дар ноҳияи Шаҳритус бо дарҷи 
мушкилу масоили ҳалталаб 
ва омилҳои таҳрикдиҳандаи 
пешбурди кор дар самтҳои гу-
ногуни фаъолияти хеш изҳор 
медоранд, ки норасоии кадр 
дар вазифаи мудири шуъбаи 
кор бо занон ва ҷавонон ба 

фаъолияти ҳизб бетаъсир на-
мондааст. Алъон шахсияти 
номзадҳои ба ин вазифа пеш-
баришуда мавриди омӯзиш 
қарор дошта, дар рӯзҳои на-
здик нафари шоиста ба ин ва-
зифа пешбарӣ карда мешавад. 
Дигар масъалаи боиси нигаро-
нии фаъолони ҳизб ин бемасъ-
улиятии баъзе кадрҳо дар 
вазифаҳои гуногуни мақомоти 
иҷроияи маҳаллӣ мебошад, ки 
аз ҳисоби Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон ба зинаҳои 
роҳбарӣ таъйин шуда, вале 
ҷиҳати муаррифӣ ва татбиқи 
барномаҳои ҳизбӣ дар ҷомеа 
саҳме намегузоранд. Мусал-
лам аст, ки мардум дар си-
мои хизматчиёни давлатӣ ба 
вижа, роҳбарону мансабдоро-
ни сатҳи гуногун намояндаи 
ҳизби ҳокимро мебинанд. 

Аъзои содиқ ва сазовор 
дар сафи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон нафа-
роне ба ҳисоб мераванд, ки 
дар гуфтору рафтор намунаи 
ибрат барои дигарон буда, бо 
амалу иқдомҳои шоистаи хеш 
номбардору муаррифгари си-
мои ҳизби сиёсӣ мебошанд. 
Айни замон аз лиҳози нуфу-
зи ҳизбият ва саҳмгузорӣ дар 
рушду пешрафти фаъолияти 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Шаҳритус маъориф-
чиён нақши пешсафӣ дошта, 
қариб 40 дарсади аъзои моро 
такшил медиҳанд, – мегӯяд 
Ҳомидҷон Шарофзода. 

Аз ташкили ҳуҷраи кории 
ташкилоти ибтидоии “Мао-
рифчиён”, тартибу низоми 
ҳуҷҷатнигории аъзо, даф-
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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.
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www.sinoptic.com
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Тақозои даврони ҷаҳонишавӣ аст, ки дар баро-
бари амалӣ намудани ҳадафҳои бузурги миллату 
давлатдорӣ, ҳамзамон, ба хотири ҳифзи маъна-
виёти ҷомеа аз идеологияи хатарзо чорабиниҳои 
воқифгардониро то дар дурдасттарин рустоҳои 
кишварамон тақвият бахшида, сатҳи огоҳиву 
худшиносии мардумро боло бардошта, насли оян-
дасози Тоҷикистонро дар рӯҳияи ватандӯстиву 
озодманишӣ ба воя бирасонем.

ТАҚВИЯТИ ҲАМКОРИҲО ДАР 
ҲАВЗАҲОИ МАҲАЛЛӢ

тари қайди му-
роҷиаткунандагон 
ва дигар санадҳои 
гӯшаи ҳизбӣ барме-
ояд, ки маорифчи-
ёни Шаҳритус дар 
баробари рисолати 
касбӣ, ҳамчун аъ-
зои фаъоли Ҳизби 
Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон 
дар татбиқи стра-
тегияҳои муҳими 
давлатӣ ва барнома-
ву ҳадафҳои пешги-
рифтаи роҳбарияти 
олии мамлакат, Ра-
иси муаззами Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон саҳми 
арзанда гузошта ис-
тодаанд.

Дар радифи иқдомҳои со-
зандаи кормандони соҳа дар 
самти сохтмони синфхонаҳои 
иловагӣ, таъмини муассисаҳои 
таълимӣ бо китобу ашёҳои хо-
ниш, инчунин, мудири шуъбаи 
маорифи ноҳияи Шаҳритус 
Комилҷон Очилдиев ҳамчун 
фаъоли ҳизбӣ иқдом гирифт, 
ки ҳудуди 1 километр роҳи 
маҳалиро аз ҳисоби даромади 
буҷети оилавиаш таъмир на-
мояд.

Тавре мавсуф изҳор дошт, 
новобаста ба пешрафту 
дастовардҳои назаррас, имрӯз 
ҷомеаи мо ба неруҳои ақлонии 
ташаббускору тарғибгари сиё-
сати давлатӣ беш аз ҳарвақта 
ниёз дошта, дар ин ҷода шах-
сияти омӯзгор намунаи ибрат 
шуда метавонад. Дар воқеъ, 
маорифпарварон илова ба 
масъулияти муҳими тарби-
яи насли наврас, ҳамзамон, 
ба ҳайси ифодагари симои 
ҳизбӣ метавонанд дар тарғибу 
ташвиқи ғояҳои давлатӣ ва 
ҳидояти ҷомеа ба корҳои обо-
дониву саҳмгузорӣ дар рушду 
нумӯи кишвар нақши меҳварӣ 
дошта бошанд.

Тарғибу ташвиқи ғояҳои 
пешбарандаи ҷомеа, воқиф-
гардонии аҳолӣ аз сиёсати 
пешгирифтаи роҳбарияти олии 
мамлакат ва Раиси муазза-
ми Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон, ки аз фаъолиятҳои 
оинномавии ҳизби пешба-
рандаи ҷомеа арзёбӣ мегар-
дад, аз ҳар яки мо омӯзгорон, 
тақозо менамояд, содиқона 
хизмат намуда, аъзои ҳизб 
буданро натанҳо ифтихор, 
балки масъулияти ҷиддӣ би-

шуморем. Зеро то қишри зи-
ёиён, ба вижа, омӯзгорон дар 
иҷрои вазифаҳои ҷамъиятии 
худ масъулиятшинос набо-
шем, мардуми оддӣ аз ҷумла, 
насли ҷавонро ба иқдомҳои 
созандагиву саҳмгузорӣ дар 
рушди ҷомеа таҳрик дода на-
метавонем.

Бинобар иттилои Ҳомид-
ҷон Шарофзода, ҳайати 
омӯзгорону кормандони соҳаи 
тандурустӣ аз ташкилотҳои 
пешсафи Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Шаҳритус маҳсуб меёбанд, ки 
баробари ҳуҷҷатгузории наму-
наву ташкили гӯшаҳои ҳизбӣ, 
дар ҷалби аъзои нави ҳизб 
ва дигар самтҳои фаъолият 
мақоми пешсафиро соҳибанд. 
Аз 89 ташкилоти ибтидоии 
ҳизбӣ дар ноҳия 47 тои он 
ташкилотҳои дар сатҳи деҳу 
маҳаллаҳо таъсис дода шуда 
мебошанд ва 42 ташкилот аз 
ҳисоби муассисаҳои давлати-
ву ҷамъиятӣ мебошанд. Бона-
зардошти зарурати ҳамкориҳо 
дар самти тақвият бахшидани 
фаъолияти ташкилотҳои бе-
рун аз идоравӣ мо фаъолони 
ҳизб дар ноҳияи Шаҳритус тас-
мим гирифтаем чорабиниҳои 
гуногунро миёни қишри аъза-
ми ҷомеа, ки соҳибкорону кор-
гарони хоҷагиҳои кишоварзӣ, 
фурӯшандаи бозорҳо ва 
донишҷӯёну ҷавонони касбу 
кори гуногун ба роҳ монем. 
Зеро маҳз ин қишри ҷомеа ба 
фаҳмондадиҳиву чорабиниҳои 
идеологӣ эҳтиёҷи бештар до-
ранд. 

Ҷамолиддин УСМОНИЁН,
     “Ҳамрози халқ”
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Дар замони соҳибистиқлолӣ 
аз ҷониби давлат ба хусус, Пеш-
вои муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба 
ҷавонон таваҷҷуҳи зиёд зоҳир 
мешавад. Ба хотири илму 
ҳунаромӯзӣ ташаккули афко-
ру тарбияи ҷисмонӣ ва солиму 
бардам обутоб ёфтани ҷавонон 
ташаббусҳои бузург роҳандозӣ 
мегарданд. Даҳҳо муассисаҳои 
оливу миёна бунёд ёфта, барои 
илму донишандӯзии ҷавонон дар 
дохилу хориҷ аз кишвар шарои-
ту имкуониятҳои зиёд фароҳам 
оварда шудааст. 

Дар баробари ҳамаи 
дастовардҳои марбут ба ҷавонон 
аз хизмат канораҷӯӣ намудани 
иддае аз онҳо боиси нигаронист. 
Баъзан ба ин хотир волидайн 

фарзандони худро бидуни ин-
тихоби касби дӯстоштаву май-
лу рағбаташон ба муассисаҳои 
таҳсилоти касбӣ роҳнамоӣ ме-
кунанд, то як давра аз даъват 
ба хизмати ҳарбӣ озод бошанд. 
Баъдан, то муассисаи касбиро 
хатм кардани онҳо баъзе воли-
дон саросемавор писарони ба 
зиндагии мустақилона омода 
нашударо оиладор мекунанд. 
Ҳамин сон бо мақсади озод шу-
дан аз хизмати ҳарбӣ ба ҳаёти 
писарон “бозӣ” карда, онҳоро 
ҳатто ба муҳоҷирати корӣ ба 
Русия мефиристанд. Билохира, 
барои ду соли хизмати ҳарбӣ, ки 
бояд мояи ифтихору сарбалан-
дии ҷавонписарон бошад, ҳаёти 
бебозгашти фарзандонро ба 
кору шуғлҳои маҷбурӣ зоеъ ме-
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Дар шароити кунунӣ сохта ба истифода додани сехҳои хурду 
бузурги истеҳсоли маҳсулот ё коргоҳҳои дӯзандагӣ, хусусан дар 
минтақаҳо ба манфиат буда, аз ҷумла занону бонувони хонашин 
бо ҷойи кор таъмин мегарданд. Инчунин, ҷавондухтарон низ 
соҳибкасб гардида, оянда дар рушди иқтисодиёти оила ва давлат 
саҳм мегузоранд. Солҳои охир соҳибкорони ватандӯсти мамлакат 
ҷиҳати ин масъала таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, бадин васила 
барои занҳо ҷойҳои нави корӣ муҳайё месозанд.

ФАРХОР. ҲУНАРМАНДОН 
ДАСТГИРӢ МЕЁБАНД

ДАСТУРИ РОҲБАРИ ДАВЛАТ
Бояд қайд кард, ки Пре-

зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 
2019 дар Паёми солонаи хеш 
ба Парлумони мамлакат солҳои 
2019-2021-ро Солҳои руш-
ди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ эълон карданд, зеро 
беш аз 73 фоизи аҳолии киш-
вар дар деҳот зиндагӣ меку-
нанд. Сарвари давлат таъкид 
карда буданд, ки барои бунёди 
инфрасохтори соҳаи сайёҳӣ ва 
омода намудани садҳо ҳазор 

ҳунармандони соҳибкасб ва 
эҳёи ҳунарҳои мардумӣ як сол 
басанда нест. Ба ҳамин хотир ба-
рои рушди инфрасохтори соҳаи 
сайёҳӣ дар ҳамаи минтақаҳои 
кишвар тадбирҳои иловагӣ ан-
дешида шавад.

Ин дастури Сарвари давлат, 
Раиси Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмонро мардуми бофарҳангу 
ватандӯсти кишвар сармашқи 
кори худ қарор дода, дар ама-
лисозии он саҳми арзанда гу-
зоштанд. Моҳи октябри соли 

2021 дар деҳаи Ориёни ҷамоати 
деҳоти Фархори ноҳияи Фархор 
аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ 
Коргоҳи истеҳсолӣ сохта ба ис-
тифода дода шуда, дар як қисми 
он сехи дӯзандагӣ ташкил гарди-
дааст. Боиси зикр аст, ки марду-
ми сарбаланд ва соҳибкорони 
ватандӯсти ноҳияи Фархор бо ис-
тифода аз имкониятҳои мавҷуда 
на танҳо дар маркази ноҳия, 
балки дар ҳудуди ҷамоатҳо низ 
шароити кориро барои афроди 
бешуғл фароҳам оварда истода-
анд.

САБУКӢ БА ЗАНОНУ 
ДУХТАРОНИ ДЕҲА

Қурбонбии Мустафо, роҳбари 
сехи дӯзандагии Коргоҳи 
истеҳсолӣ дар ҷамоати деҳоти 
Фархори ноҳияи Фархор мегӯяд, 
ки коргоҳи мазкур дар ҳошияи 
дастуру супоришҳои Роҳбари 
давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон, ки солҳои 2019-2021-ро 
Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ эълон карда 

буданд, сохта ба истифода дода 
шудааст.

«Дар сехи дӯзандагии мо 
60 нафар зан ба дӯхти либосҳо 
машғул ҳастанд. Онҳо зано-
ни ҳунарманде мебошанд, ки 
ба ҷойи кор ва маош зарурат 
доштанд. Дар сехи мо танҳо 
либосҳои низомӣ дӯхта меша-
вад, инчунин, духтарони ҷавон 
барои омӯзиш фаро гирифта шу-
даанд. Фаъолияти чунин сехҳои 
дӯзандагӣ дар деҳотҷойҳо бисёр 
зарур аст, зеро на ҳама мардуми 
деҳот имконияти ба марказ раф-
тану кор дар чунин сехҳоро до-
ранд», –  мегӯяд Қ. Мустафо.

ЗУЛФИЯ СОҲИБИ КОР ШУД
Бо кушода шудани Коргоҳи 

истеҳсолӣ ва ба роҳ монда-
ни сехи дӯзандагӣ дар деҳаи 
Ориёнои ҷамоати деҳоти Фар-
хори ноҳияи Фархор даҳҳо зан 
хушҳол шуда, соҳиби нон гарди-
данд. Зулфия Нурова аз ҷумлаи 
он занони ҳунарманде аст, ки 
кори дӯзандгияшро дар хона-
аш анҷом медод. Мегӯяд, ки аз 
ҳисоби ҳунараш қисми дарома-
ди хонаводаашро таъмин ме-
кард. 

«Аслан мардуми минтақаи 
Кӯлоб, хусусан занҳо ҳунарманд 
ҳастанд. Касби дӯзандагӣ аз мо-
дарам ба ман мерос мондааст. 

Ҳар бонуи тоҷик бояд ҳунарманд 
бошад. Ман бо як сарбаландӣ ва 
шавқ ба ин сех ба кор омадам, 
зеро дар дӯхтани либосҳои гу-
ногун хеле балад ҳастам. То 
ба инҷо омадан даҳҳо духтари 
хоҳишманди омӯзиши ҳунари 
дӯзандгиро низ соҳибкасб карда 
будам»,- ироа дошт Зулфия Ну-
рова.

Ба гуфтаи Зулфия Нурова,  
Коргоҳи истеҳсолӣ зиндагии ӯ ва 
даҳҳо зани дигарро низ тағйиғир 
додааст ва онҳо даромади хуб 
ба даст меоранд.   Мегӯянд, ки 
дар дигар ҷамоату деҳотҳо фаъ-
олияти чунин коргоҳҳоро ба роҳ 
монанд, то занони мисли онҳо 
ҳунарманд рисқашонро пайдо 
кунанд.

ШУМОРАИ КОРМАНДОН 
МЕАФЗОЯНД

Қурбонбии Мустафо, роҳ-
бари сехи дӯзандагии Коргоҳи 
истеҳсолӣ мегӯяд, дар оян-
да мақсад доранд, ки дӯхти 
либосҳои миллӣ, аз қабили 
чакандӯзию попурдӯзиро низ 
бароҳ монда, аз ҳисоби занҳо 
шумораи коргаронро зиёд мена-
моянд.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
Сабрина САЛИМОВА,

«Ҳамрози халқ»

 Хизмат дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи 
мамлакат қарзи ҳар ҷавонмарди бонангу ор 
ба ҳисоб меравад. Аммо аз чӣ сабаб бо-
шад, ки имрӯз иддае аз ҷавонписарони мо 
аз хизмати ҳарбӣ канораҷӯӣ намуда, падару 
модарони онҳо ҳам хоҳони ба хизмати ҳарбӣ 
сафарбар шудани фарзандонашон нестанд. 

МАКТАБИ АСКАРӢ 
АФЗАЛИЯТ ДОРАД

гузаронанд. 
Албатта, бетаваҷҷуҳии баъзе 

ҷавонписарон барои адои хизма-
ти ҳарбӣ сабабҳои зиёд дорад ва 
мо аҳли ҷомеаро мебояд нисбат 
ба ин мавзӯъ бетараф набошем. 
Масъалаи даъват ба хизмати 
Модар – Ватан натанҳо масъ-
улияти комиссариатҳои ҳарбӣ 
ё мақомоти маҳалливу дигар 
ниҳодҳои марбута, балки вази-
фаи ҷонии ҳар фарди ҷомеа ба 
ҳисоб рафта, дар ин маъракаи 
муҳим бояд сарҷамъона саҳми 
худро гузошта бошем. 

Агар ба таърихи 40-45 сол 
пеш назар афканем, ҷавонони 
он давраи кишвари мо бо даъва-
ти аввал ба хизмати ҳарбӣ ҳозир 
мешуданд ва бе саркашӣ дар 
манотиқи дурдасти собиқ шӯравӣ 
ва берун аз он хизмат мекар-
данд. Дар ин солу замон, ки мо 
Тоҷикистониён соҳибватану сао-
датёр ба сар мебарем ба қадри 
тинҷиву осудагии кишварамон 
бояд бирасем. Дарк намоем, ки 
барои таъмини суботу оромӣ дар 
кишвар бояд ҷавонмардони мо 
барои хизмат ба Ватан омода бо-
шанд. Тавре дар урфият мегӯянд, 
қимати обро аз ташнагон, қадри 
нонро аз гуруснаҳо ва моҳияти 
ватандориро аз беватанон бояд 
пурсон шавем ва барои ҷалби 
таваҷҷуҳи ҷавононамон ба хиз-
мати содиқона дар сафи Артиши 

Акс аз интернет
миллӣ ҳамагон масъулият дош-
та бошем. Яъне, падарону мо-
дарон бо афкори ватандӯстона 
ҳисси ифтихору шуҷоатмандии 
фарзандонро аз овони хурдсолӣ 
бедор намуда, дар рӯҳияи дале-
риву ҷасорат ба воя расонанд, то 
ҷавонписарон аз шомил шудани 
ба сафи Артиши миллӣ ифтихор 
дошта бошанд. 

Ин андеша ҳақиқат дорад, 
ки агар ҷавонписар аз хизма-
ти аскарӣ канораҷӯӣ кунад, дар 
ҳаёти оилавӣ низ устувор буда 
наметавонад. Пӯшида нест, дар 
бештари ҳолатҳои ҷудошавии 
оилаҳо ҷавонмардоне сабаб-
гор мешаванд, ки на маълумо-
ти касбӣ доранду на мактаби 
ҷавонмардиро гузаштаанд. Аз 
ин рӯ, бояд духтарон ва воли-
дайни онҳо дар интихоби домод 
ба ҷавонони таҳсилдида ва хиз-
мати ҳарбиро анҷомдода афза-
лият диҳанд. Чаро ки ҷавонони 

соҳибкасб ва дар мактаби мато-
нату мардонагӣ-хизмати ҳарбӣ 
обутобёфта дар ҳаёти оилавӣ 
устувор ва дар мушкилиҳои 
иҷтимоӣ босабру мубориз буда, 
оилаи хушбахтро ташкил карда 
метавонанд. 

Ҷавобан ба ғамхориву 
дастгириҳои Пешвои муазза-
ми миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҷавононписарон бояд 
ҳамеша омодаи хизмати Ватан-
Модар бошанд ва баҳри рушду 
пешрафти кишвари азизамон 
ҳамеша камари ҳиммат банданд. 
Агар лозим ояд мо духтарон – 
идомадиҳандагони насли ниёго-
намон, ки бо Гурдофариду дигар 
бонувони шуҷоъ машҳури ола-
манд, баҳри ҳимояи марзу буми 
Ватан омодаем. Шумо чӣ мегӯед 
духтарон?

Зарина ОДИНАМАМАДОВА, 
коромӯзи “Ҳамрози халқ” 
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Мо бо суоли "оё аъзои китобхона 
ҳастед?" ба 22 нафар муроҷиат 
намудем, аз ин миён 4 нафарашон 
аъзои ягон китобхона набуданд. 
Донишҷӯёни фаъоле, ки мунта-
зам ба китобхона мерафтанд, аз 
хизматрасонии кормандони ки-
тобхона қаноатманд набуданд. Ба 
қавли Холмо Ҳасанова, китобдори 
китобхонаи Донишгоҳи давлатии 
Бохтар ба номи Носири Хусрав 
донишҷӯёни ба ин ҷо меомада 
ҳомоно бештар адабиёти таълимӣ 
дархост менамоянд, ки онҳоро 
ҳам баъзан омӯзгорон маҷбур ме-
кунанд. 

Муҳаққиқон китобро ҳамчун 
устоди аввалини хеш медонанд 
ва онҳо дилбастаи ин махзани 

муқаддас буданду ҳастанд. Китоб 
ба тани мо ҷон мебахшад. Аммо 
ба чунин аззамати китоб нигоҳ на-
карда, имрӯзҳо таваҷҷуҳ нисбати 
он кам аст. Ба зами ин ҷавононе, 
ки дучори муносибати хунукназа-
рона дар китобхонаҳо мешаванд, 
завқашон нисбати китоб боз ҳам 
коста мегардад. Дар ҳоле ки ки-
тобдор яке аз шахсони барҷастаи 
ҷомеа буда, бояд ҷомеаро ба сӯи 
китобу китобхонӣ таблиғ намояд. 
Баъзеи ҷавонони танбал ба қавле 
маҳтали чунин ишораанд ва маҳз 
ҳамин барояшон баҳона мешава-
ду аз китоб дур мешаванд.

 Шабнам САТТОРОВА,
коромӯзи “Ҳамрози халқ”

Китоб манбаи илму дониш ва маҳзани фарҳанги миллӣ ба 
ҳисоб рафта, дар ҳама давру замон боиси рушди зеҳнии шах-
сият ва ҷамият мебошад. Маҳз ҳамин аст, ки имрӯзҳо нисбати 
китобхонаҳо таваҷҷуҳи хосса зоҳир гардида, дӯстдорони осор 
метавонанд аз ин китобхонаҳо истифодаи фаровон баранд. 
Аммо масъалае, ки боиси нигаронии баъзе аз хонандагони 
китобхонаҳо гардидааст, ин муносибати хуб надоштани баъзе 
аз кормандони китобхонаҳо бо хонандагон аст. 

“ДИГАР БА КИТОБХОНА 
НАМЕРАВЕМ...” 

Вақте бо завқи зиёд барои му-
толиаи асарҳои мондагор вориди 
ин даргоҳи муқаддас мешавию 
бо ту хунукназарона рафтор ме-
кунанд ё муомилаи хуб надоранд, 
куҷо шавқи китобхонӣ пайдо ме-
шавад!? Ҳол он ки китобдор бояд 
рисолати худро дарк намояд ва ба-
рои қонеъ гардонидани хонанда-
гон пайваста талош варзад. Борҳо 
аз хонандагони китобхонаи вило-
ятии ба номи Шамсиддин Шоҳини 
шаҳри Бохтар  шикоят шунидаам.   
Дар аввал рӯҳафтода мешудам, 
фикр мекардам, ки шояд иштибоҳ 
дар худам аст. Кумак расондан 
як тараф истад, ҳар гоҳе, ки даст 
ба ягон китоб ё рӯзнома мегузош-
там, онҳоро омехта мекунӣ гуфта, 

маро сарзаниш мекарданд. Рӯзе 
дар толори хониш назарам ба 
зане афтод, ки ӯ парешон китоби 
даркориашро меҷӯст. Навбатдори 
он рӯза як духтари ҷавон буд. Ин 
ҷавондухтар, ки бояд ба хонанда-
гон хизмат кунад, кайҳо масъули-
яти худро фаромӯш намудаву бо 
телефони дастиаш овора. Ҳатто 
он зан хост, ки ба ӯ барои дарёфти 
адабиёти лозимӣ кумак кунад. Ин 
ҷавон дар ҷавоб бо ишора гуфт: 
“Он ҷо рав шояд, ки адабиёти ло-
зимаро пайдо кунӣ”. Ҳолон ки бояд 
китобдори китобхона донад, ки ка-
дом адабиёт дар куҷо нигоҳ дошта 
мешавад. Баҳс то ҷое расид, ки он 
зан қуттии арзу шикоятҳои китоб-
хонаро талаб кард, то дардашро 
ба директори китобхона расонад. 
Роҷеъ ба ин масъала хостем бо 

АЙБ ДАР ОШ Ё ДАР МОШ?

мудири китобхона суҳбат намоем, 
аммо натавонистем, чунки кор-
мандон бо ҳар баҳона гуфтанд, ки 
мудири китобхона бо онҳо суҳбат 
карда наметавонад.

“Чанд маротибае, ки ба китоб-
хонаи Донишгоҳи давлатии Бохтар 
ба номи Носири Хусрав рафта-
ам, масъулин бо ман муомилаи 
дуруст накардаанд. Аз ин хотир 
дигар майли ба китобхона раф-
танро надорам”, – мегӯяд донишҷӯ 
Илҳомҷонзода Мавҷуда. 

 
АЪЗОИ МАҶБУРИИ 
КИТОБХОНА Ё..? 

Дар як пурсиши сотсиологӣ 
маълум шуд, ки баъзе аз ҷавонон 
маҷбуран аъзои китобхона шу-
даанд ё аъзо гардидаанду боре 
ҳам ба ин даргоҳ нарафтаанд. 

Акс аз интернет

  Интернет дар ҷомеа ҳамчун 
яке аз василаҳои муҳими хабар-
расон мақеи хоссаеро пайдо 
карда, бадин васила хеле пеш-
тар аз шабакаҳои телевизионӣ 
ва радиоӣ иттилоъ дастраси 
истифодабарандагон мегардад 
ва пӯшида нест, ки дар шарои-
ти имрӯз ҳамагуна воситаҳои 
ахбор низ тавассути интернет 
мавқеи худро устувор хоҳанд 
кард.  

Дар гузаштаи наздик мардум 
таваҷҷуҳ доштанд, ки кай дар 
телевизион ва радио барномаҳо 
пахш мешаванду онҳо аз 
навгониҳо бохабар мегарданд, 
аммо дар ҳоли ҳозир интернет 
дар ин ҷода пешсафӣ дорад. 
Новобаста аз он ки дар интер-
нет навгониҳо чӣ гуна пахш 
мешаванд, аудиторияи васеъи 
худро пайдо кардааст. Аммо як 
паҳлӯи ин мавзӯъ таассуфовар 
аст, ки маводҳои бемантиқу но-
лозим бештар паҳн мешаванд 
ва таваҷҷуҳи иддае аз исти-
фодабарандагон ба онҳо ҷалб 
мегардад. Солҳои охир, дар 
шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ 
сафи ба истилоҳ “блогерҳо” 
зиёд шуда, бо пешниҳоди 
маводҳои худ таваҷҷуҳи бешта-
ри истифодабарандагони интер-
нетро ҷалб менамоянд. Агар аз 
нигоҳи таҳлилӣ назар афканем, 
авдиторияи бештари блогерон-

ро ашхосе ташкил медиҳанд, ки 
таваҷҷуҳашон ба ҳамон корҳои 
беҳуда аст. 

АЗ СУҲБАТИ РАВОНШИНОС
Вобаста ба фарҳанги ис-

тифодабарии интернет, суду 
зиёни он бо яке аз истифода-
барандагон, омӯзгори фанни 
психологияи Донишгоҳи дав-
латии Бохтар ба номи Носи-
ри Хусрав Вазира Бегматова 
суҳбате   доштем. Ҳамсуҳбати 
мо иброз дошт, ки  дар ҷаҳони 
муосир ҳаёти худро бе истифо-
даи интернет тасаввур кардан 
душвор аст. Бо ёрии интернет 
мо метавонем бисёр маълумоти 
муфидро ба даст орем. – Имрӯз 
ин шабакаи умумиҷаҳонӣ қисми 
ҷудонашаванда дар ҳаёти инсон 
гардидааст, аммо ба гуфтаи кор-
шиносон баъзе далелҳо вуҷуд 
доранд, ки ба зарари интернет 
ишора мекунанд. Хусусан ба-
рои кӯдакон. Аввалин таъсири 
манфӣ ба рӯҳияи инсон, ки ин-
тернет дорад, ин вобасташавӣ 
ба он аст. Акнун шумо мебинед, 
ки одам чӣ гуна соатҳои зиёд 
дар даст телефон нишаста, 
вақти гузаштаро пай намебарад. 
Тибқи таҳқиқоти охирин, шумо-
раи вобасташудагони интернет 
афзоиш ёфта, аллакай аз 10% 
тамоми сокинони сайёра гу-
заштааст. Аз он як қисматашон 

Дар ҷомеаи имрӯза истифодабаранда-
гони интернет зиёданд. Баъзеҳо бар он 
ақидаанд, ки истифодаи интернетро аз 
суд дида зарараш беш аст. Аммо ин ақида 
то куҷо боваркарданист? Матлаби мазкур 
перомуни ин мавзӯъ мебошад.

МАНФИАТУ ЗАРАР ВОБАСТА  БА 
ИСТИФОДАБАРАНДА

касоне мебошанд, ки ҳатто як 
рӯз бе   Интернет зиндагӣ карда 
наметавонанд. Дар кишварҳои 
пешрафта вобасташави ба Ин-
тернет ҳамчун мушкилоти баша-
рият қабул карда мешавад. Аз ин 
рӯ, онҳо кӯшиш мекунанд, ки бо 
он мубориза баранд. Ин танҳо 
як сабаб буд. Сабабҳои дигар 
низ ҳастанд. Масалан, мушкили 
навбатӣ дар он аст, ки вақти   зи-
ёдро бо телефон гузаронидан ба 
биниши инсон таъсири манфӣ 
мерасонад. Ин махсусан барои 
кӯдакон таъсири бештар дорад. 
Илова бар ин, вақте ки шахс дар 
муддати тӯлонӣ дар ҳолати но-
дуруст қарор дорад, ин боиси 
мушкилоти системаи мушакҳо 
мегардад. Аммо дар шароити 
имрӯз бидуни шабакаи ҷаҳонии 
Интернет кор кардан хеле душ-
вор аст. Фоидае, ки Интернет ба 
инсоният меорад, бузург мебо-
шад, аммо ба ҳар ҳол зарур аст 
фарҳанги истифодаи он риоя 
карда шавад, то маълумоти ги-
рифташуда ва  дурудароз бо те-
лефону компютер кор кардан ба 
шахс зарар нарасонад, – мегӯяд 
Вазира Бегматова. Ба гуфтаи ӯ 
агар шахс дар назди компютер 
ё телефон нишаста, вақташро 
аз як соат зиёдтар дар назди 
экран гузаронад, аллакай чаш-
мон оболуду сурх мешаванд. 
Аз муддати тӯлонӣ нишастан 
дар назди компютер хастагӣ ва 
дард дар китфҳо ҷамъ меша-
ванд, аммо ин бузургтарин муш-
килие нест, ки онҳо метавонанд 
интизор шаванд. Хастагиро бо 
бархостан ва дароз кашидан 
рафъ кардан мумкин аст. Муд-
дати дароз дар назди компютер 
ё телефон нишастан метавонад 

ба рушди патологияҳои ҷиддии 
системаи мушакҳо ва узвҳои би-
ниш таҳдид кунад.

Ба гуфтаи мусоҳиби мо 
Интернет ахлоқро таълим 
намедиҳад. Чӣ хубу  чӣ бадро 
шахс аз оила омӯхтааст. Аз 
ин рӯ, барои калонсолон хеле 
муҳим аст, ки бо манфиатҳои 
кӯдак мухолифат накунад, балки 
ба маҳфилҳои худ ҳамроҳ намо-
яд, ба ӯ таълим диҳад. 

 
 ТАВСИЯИ РАВОНШИНОС

Барои мустақилона истифо-
да бурдани шабакаи ҷаҳонии 
Интернет ба кӯдакону наврасон 
чиро фаҳмондан муҳим аст? 
Кӯдакон бояд дарк кунанд, ки 
суроғаи хонагӣ, вазъи молия-
вии оила ва дигар маълумоти 
шабеҳи онро нашр кардан ло-
зим нест, зеро маълумот дар 
шабака барои ҳама дастрас 
аст ва ҳамлагарон метавонанд 
аз он истифода баранд. Инчу-
нин, бояд фаҳмонд, ки дӯстони 
маҷозӣ, ки дар ҳаёти воқеӣ бо 
онҳо во нахӯрда  буданд, набояд 
ҳеҷ гоҳ бидуни огоҳии калонсо-
лон ба хонааш даъват карда ша-
ванд ва ба аёдати онҳо раванд. 
Наврас бояд дарк кунад, ки дар 
паси як акси зебо ва профили 
таъсирбахш, қаллобони киберӣ 

ё шахсиятҳои зидди ҷамъиятӣ 
метавонанд пинҳон шаванд.

 
МАСЛИҲАТҲОИ МУФИД

Истифодаи шабакаҳои иҷ-
тимоии худро маҳдуд кунед. 
Сӯиистеъмоли шабакаҳои 
иҷтимоӣ метавонад ба муоши-
рати шахсӣ халал расонад.

 Детокс рақамӣ кунед. Детокс 
рақамӣ вақтест, ки шумо аз ис-
тифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ 
танаффус мегиред. Якчанд 
тадқиқотҳо нишон доданд, ки 
ҳатто панҷ рӯз ё як ҳафта аз 
Facebook истироҳат кардан ме-
тавонад боиси коҳиши стресс ва 
афзоиши қаноатмандии зиндагӣ 
гардад. Масалан дар як рӯз 45 
дақиқа варақ задани навор шу-
моро хаста мекунад.

Аз шабакаҳои иҷтимоӣ бо 
ҳадафи равшан истифода ба-
ред. 

Ба муоширати воқеӣ афза-
лият диҳед. Истифодабарии 
Интернет дар ҳаёти ҳар кадом 
муфид аст, агар фарҳанги исти-
фодаи он риоя шавад.   

Хулоса, манфиат ва зарари 
Интернет аз худи истифодаба-
ранда  вобастагӣ дорад.

 Умедаи ШАРИФХӮҶА, 
коромӯзи "Ҳамрози халқ"
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будани саршумори чорво  мо  
ширро аз аҳолии ҳудуди ноҳия 
ва ҳатто аз шаҳрвандони  шаҳри 
Норак  низ харидорӣ менамо-
ем, ки ин барои  корхонаи мо 
басанда нест. Ба хотире, ки 
корхона бекор намонаду со-
кинон бо маҳсулоти ширӣ таъ-
мин гарданд, ҳамчунин, бо ду 
хоҷагиҳои  чорвопарварӣ шар-
тномаи ҳамкорӣ дорем, то кор-
хонаро бо шири хушсифат таъ-
мин намоянд. Боиси зикр аст, 
ки дар назди корхонаи саноатӣ, 
ташхисгоҳи лабораторӣ фаъо-
лият дошта, дар он мутахасси-
сони соҳавӣ ба кор ҷалб карда 
шудаанд. Пеш аз  истеҳсоли  
маҳсулот шири воридшуда аз 
ташхиси лабораторӣ гузарони-
да мешавад ва баъдан барои 
истеҳсол иҷозат дода мешавад, 
– иброз медорад, роҳбари кор-
хонаи мазкур. 

 Салоҳиддин Сидиқов, 
роҳбари ҶДММ “Шири Хур-
рамзамин”  мегӯяд, ки 
маҳсулоти ширии дар ин коргоҳ 
истеҳсолшаванда нархаш нис-
бати бозору нуқтаҳои фурӯши 
маводи хӯрокворӣ арзон 
буда, харидорони зиёд дорад. 
Ҳамчунин, маҳсулоти корхона 
берун аз ноҳия низ содирот кар-
да мешавад. Дар ин баробар,  
маҳсулоти он ба шаҳри Душан-
бе ва шаҳру навоҳии атрофи он  
содирот карда мешавад. Алъон 
бо  чандин ширкатҳо шартномаи 
хариду фурӯш низ бастаанд, ки 
ин барои  дар оянда  рушд ёфта-
ни корхона мусоидат менамояд. 

Бештари кормандонро 
ҷавонону занони хонашини 
ҳамин мавзеъ  ташкил медиҳад. 
Онҳое, ки  дар ин ҷо ба кор қабул 

гардидаанд, солҳои қаблӣ хона-
шин буданд ва имрӯз бо  бунёди 
чунин корхона соҳиби ҷойи кору 
маоши хуб мебошанд. 

Раҷабалӣ Баҳром, яке аз 
мутахассисони ҷавони  корхо-
на оид ба  панирпазӣ мегӯяд, 
ки  ӯ таҷрибаи  панирпазиро 
аз мутахассисони варзидаи 
шаҳри Хуҷанд  ва Мастчоҳи 
кӯҳии вилояти Суғд омӯхтааст. 
– Мо ҷавонони  даврони 
соҳибистиқлолии кишвар шукро-
на аз он дорем, ки дар давлати 
ободу озод  дониш меандӯзему 
соҳиби касбу ҳунар мешавем. 
Банда  низ дар баробари  кор-
манди  ҶДММ “Шири Хуррамза-
мин”  буданам, инчунин донишҷӯ 
мебошам. Ҳамчун як ҷавони 
хуштолеъ зимнан миннатдории 
хешро  ба Пешвои миллат  ва  
фаъолони Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон мерасо-
нам, чунки барои мо ҷавонон  
тамоми шароитҳои хубро  чи 
дар  муассисаҳои олии касбӣ  
ва чи дар корхонаву коргоҳҳо  
фароҳам овардаанд. Имрӯзҳо 
мо дар баробари таҳсил, 
ҳамчун мутахассис дар коргоҳу 
корхонаҳо кору  фаъолият до-
рем ва аз ин ҳисоб рӯзгорамонро 
пеш мебарем. Аз ин лиҳоз ба 
дигар ҳамсолонам низ  тавсия 
медиҳам, ки касбу ҳунарҳои    
хостаашонро аз бар намуда, бо 
истифода аз имкониятҳои ба-
рояшон фароҳамгардида илму 
ҳунар омӯзанд, то дар оянда 
муҳтоҷи дигарон набошанд. 

Зебо БОЗОРОВА,
“Ҳамрози халқ”

Солҳои охир таҳти сиёсати пешгирифтаи Президенти 
кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  соҳаи саноат  зина 
ба зина рушд карда, бо дастгирии шахсони саховатманд, 
соҳибкорони  муваффақ, фаъолони Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон корхонаҳои хурду бузурги  истеҳсолӣ бунёд 
ёфта, садҳо  нафар соҳиби ҷойи кор ва маоши  хуб гардида 
истодаанд, ки ин аз пешрафти  Ватани азизамон шаҳодат 
медиҳад. 

Роҳнамо

Яке аз  чунин корхонаҳои 
истеҳсолӣ Ҷамъияти дорои 
масъулияташ маҳдуди “Шири  
Хуррамзамин” аст, ки воқеъ дар 
ҷамоати деҳоти ба номи Исмати 
Шарифи ноҳияи Данғара мебо-
шад. Корхонаи мазкур соли 2021 
бо иштироки Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
фаъолият оғоз намуда, сокино-
ни ноҳия ва берун аз онро бо 
маҳсулоти ширӣ таъмин мена-

мояд. 
Салоҳиддин Сидиқов, 

роҳбари ҶДММ  “Шири Хуррам-
замин” мегӯяд, ки айни замон 
дар ин коргоҳи истеҳсолӣ  зиё-
да аз 10 нафар  кору фаъоли-
ят доранд.  Инчунин, дар наз-
ди корхона коргоҳи  саноатию 
истеҳсолии “Яхмоси Хуррамза-
мин”   фаъолият менамояд, ки 
он албатта   мавсимӣ буда, дар 
он зиёда аз 14 нафар  бо ҷойи 
кори мавсимӣ фаро гирифта 
шудаанд. Аллакай ба Ватани  
мо фасли баҳор қадам ранҷа 
кардааст ва   мавсими  истеъ-
моли  яхмос  низ фаро расида 
истодааст. Мо масъулон  дар 
ин  маврид  аллакай омодагии  
худро барои истеҳсоли  яхмоси  
хушсифату  аз ҷиҳати экологӣ 
тоза   дида истодаем, то ин ки 
сокинони ноҳия ва меҳмононро 
бо яхмоси хушсифат таъмин на-
моем. 

Дар корхонаи мазкур тех-
никаву таҷҳизотҳои замонавии 
истеҳсоли  Ҷумҳурии Халқии Хи-
той ва  Федератсияи Русия во-

ИМКОНИЯТҲОИ МУСОИД 
ДАР МАҲАЛ           

рид карда шудааст. Дар корхона  
8 намуд маҳсулоти ширӣ, яъне  
творог, ҷурғот,  дуғоб, сметана, 
қаймок,  шири пастеризатсия-
кардашуда, равғани маска ва 
панир истеҳсол карда меша-
вад, ки  ба талаботи  стандартӣ  
ҷавобгӯ мебошанд. Дар оянда 
ният доранд  бо ворид гардида-
ни  технологияи  нав панири хуш-
сифати навъи “мотсорела”, ки аз 

ҷиҳати таъм ва ҳам аз ҷиҳати 
сифат назар ба дигар навъҳои 
панир хуб мебошад, истеҳсол 
намоянд. Барои  истеҳсоли ин 
навъи панир  аллакай мутахас-
сисони соҳибтаҷрибаро, ки ба-
рои омӯзиш ба шаҳри Хуҷанди 
вилояти Суғд  сафарбар шуда 
буданд,  ба кор ҷалб кардаанд 
ва дар рӯзҳои наздиктарин чу-
нин навъи панири лазизро пеш-
каши шаҳрвандон хоҳанд кард. 

– Ноҳияи Данғара, ки бо 
ноҳияи Темурмалик ҳамсоя аст, 
дар ин мавзеъ  соҳаи чорводорӣ   
рушд ёфта, бо мақсади зиёд 

Салоҳиддин Сидиқов

Баҳром Раҷабалӣ

ГАЗНА – РАСТАНИИ ШИФОБАХШ
Газна як намуди растании 

бисёрсолаи гулдор буда, ба 
оилаи гузнагулон дохил мебо-
шад. Пояаш рост ва сершох 
то 30-150 сантиметр қад ме-
кашад. Баргаш ба барги тут 
шабоҳат дорад ва рангаш саб-
зи хира мебошад. Гули газна 
майда, ранги сабз дошта, ба 
шакли хӯша дар сабад ҷойгир 
мебошад. Газна аз моҳи июн 
сар карда то охири тобистон 
гул мекунад. Қариб дар ҳама 
ҷойи газна пашмакҳои хор-
намуд мавҷуд мебошад, ки 
ҳангоми ба кас халидан заҳри 
он (гистамин, холини кисло-
таи мурча)  пӯстро месӯзонад. 
Газна дар бисёри давлатҳо, 
аз ҷумла дар Тоҷикистон низ 

мерӯяд.

И С Т И Ф О Д А Б А Р И И 
ОН: Дар тиб бо мақсади 
шифобахшӣ навдаҳои ҷавон, 
барг ва решаи газнаро исти-
фода мебаранд. Ҷамъоварии 
навдаҳои ҷавон дар аввали 
баҳор, сониян баргҳо ва нӯги 
алафро ва баъдан барги гулу 
решаро дар охири тирамоҳ 
ҷамъ оварда, дар ҷойи соя ва 
ҳавогузар хушк намуда, дар 
қуттиҳо, халтаҳо дар муддати 
2-сол нигоҳ дошта, истифода 
мебаранд.

ХОСИЯТҲОИ ШИФОБАХ-
ШИИ ГАЗНА: Ин растанӣ 
алафи шифоҳӣ ва ғизоӣ 

буда, хосиятҳои хунбандкунӣ, 
пешобронӣ, қувватдиҳанда 
фаъолкунанда, илтиҳомовари 
захм ва витаминдор мебошад. 
Газнаро табибон бисёр вақт 
дар шифои бемориҳои даруни-
ву берунӣ дар шакли алоҳида 
ва ё омехтагӣ бо дигар гиёҳҳои 
шифоӣ истифода мебаранд. 
Дорувории газна илтиҳомовари 
яра ва захм буда, ҷавонадорӣ 
(грануляция) ва пӯшидаи захм-
ро ба заҳра (эпителия) метезо-
над. Дар соҳаи стомотология 
шира, ҷавҳар, кӯфта ва хокаи 
газнаро бо усули берунӣ дар 
табобати касалиҳои илтиҳоби 
милки дандон, луобпардаи 
ковокии даҳон, илтиҳоби рим-

ноки бофтаи атрофи дандон 
(парадантоз), захмҳои тазиявӣ 
бо усули чайқондан, шустан, 
ғар-ғара кардан истифода ме-
баранд. Барои истифодабарӣ 
як чумча тухм ё решаи майда-
кардаи газнаро дар як истакон 
- 200 грамм, об омехта карда, 
ба муддати 30 дақиқа дар от-

аши паст меҷӯшонанд, баъд 
онро соф карда барои обгар-
дон намудани ковокии даҳон 
ҳангоми хунравӣ дар таносуби 
(10 мл: 200 мл) об истифода 
мебаранд. 

Гирдоваранда 
Зебо БОЗОРОВА
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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 19680 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.

Ҷавоби кроссворди ҳафтаномаи №12 ЭЪЛОН
Дипломи гумшудаи ДТК  

№0231712 рақами қайди 511, 
ки онро соли 2016 коллеҷи 
махсусгардонидашудаи 
ноҳияи Бохтар (имрӯза 
Кӯшониён) ба Азатов 
Ҳайталӣ Нарзуллоевич  до-
дааст, эътибор надорад. 

***
Дипломи гумшуда, 

ВТ-1 №440219 рақами 
қайди №5288, ки онро Со-
вхоз-техникуми ордени 
Лениндори ба номи В.В. 
Куйбишеви райони Ком-
мунистӣ (имрӯза “Коллеҷи 
махсусгардонидашуда”-и 
шаҳри Бохтар) ба Шафиев 
Салоҳиддин Суяршоевич 
додааст, эътибор надо-
рад. 

АЗ ЧАП БА РОСТ
1.Нахустин генерали тоҷик 4.Ба 

ақидаи кадом олим сайёраи Замин аз 
абрҳои газу чангнокии хунук пайдо шу-
дааст? 5. Дарё дар Ҳиндустон 6.Кӯли 
калонтарин дар Европа 7. Ҷонваре, 
ки чор зону дорад 10. Фанни Нютон 
ва Эйнштейн 12. Пойтахти Тимори 
Шарқӣ 13.Қаҳрамони “Шоҳнома” - и 
Абулқосим Фирдавсӣ 14. Ҷамъи набӣ 17. 
Сад сол 18. Дар шакли идораи монархӣ 
сарвари давлат кӣ ба ҳисоб меравад? 
22. Аввалин маротиба ручка дар ка-
дом давлат ихтироъ шудааст? 25. Аз 
рӯйи сохт шакли оддии давлатдорӣ 
кадом аст? 26.Яке аз ҳашт тасвир 
дар Нишони давлатии Тоҷикистон 
28. Намуди гул 30.Яке аз мукофотҳои 
байналхалқӣ оид ба илм 31. Сурмака-
шида 32.Маҳаллаи аҳолинишин.

АЗ БОЛО БА ПОЁН
2. Якҷоягии магнитафон ва радио 

3.Шаҳр дар Испания  4. Кадом хели ада-
биёт пештар пайдо шудааст  8.Зарур  
9.Кадом метал моеъ аст? 10.Яке аз 
сохти давлатҳо 11.Касали парандаҳо  
14.Саргардон 15.Пулдиҳаки автомати-
кии сарироҳӣ 16. ИДМ дар ҳайати чанд 
давлат ташкил карда шуд? 19.Давла-
те, ки номи худу пойтахташ як аст 
20. Бозии варзишӣ бо туби махсус  21. 
Мошини “Волга” – ро кадом давлат 
истеҳсол кардааст? 23.Ҷамъшавии 
қатраҳои об дар ҳаво  24. Таҷҳизоти 
гидравликӣ барои кашонидани об 
27.Зарфи таомхӯрӣ  29.Воҳиди пулии 
Туркия

Муаллима аз хонан-
да мепурсад:

– Чаро ба дарс дер 
кардӣ?

Хонанда:
– Дар роҳ роҳзанҳо 

ба ман ҳуҷум карданд.
Муаллима:
– Наход, магар ҳеҷ 

чизатро нагирифтанд?

Хонанда:
–  Гирифтанд, дафта-

ри кори хонагиамро. 
                 

*** 
Дар соли аввали 

издивоҷ занамро он-
чунон дӯст медоштам, 
ки вақте ба сӯяш нигоҳ 
мекардам, дилам ме-
хост, бихӯрамаш.

Дар соли дуюм ба 
худ мегуфтам, ки кош 
ҳамон соли аввал 
мехӯрдамаш. 

*** 
Мард барои паст 

кардани ғазаби ҳам-

сараш ба духтарча-
аш мегӯяд:

– Канӣ, дӯстрӯяки 
дадоҷонаш. Бар ман 
гӯй, ки бештар пада-
рат ва ё модаратро 
дӯст медорӣ?

Духтарча каме пас 
аз таваққуф:

– Дадаҷон, ана ҳамон 
духтаре, ки дар ҷойи 
корат туро бӯсиду ба 
ман ширинӣ дод-ку, 
ҳамонро .

Шабнам САТТОРОВ,
аз Фейсбук

БО ҲАМ МЕХАНДЕМ      


