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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

МУЛОҚОТ БО РОҲБАРОН ВА 
ФАЪОЛОНИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бо натиҷагирӣ аз дастовардҳои со-
кинони вилояти Хатлон дар соли таҷлили 30-
юмин солгарди Истиқлоли давлатӣ дар назди 
роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он барои 
татбиқи ҳадафҳои стратегии кишвар, амали-
созии барномаҳои давлатӣ, аз ҷумла Стра-
тегияи миллии рушд барои давраи то соли 
2030 ва Барномаи миёнамуҳлати рушд барои 
солҳои 2021 - 2025 вазифаҳои мушаххас гу-
зоштанд.

Таъкид гардид, ки бо вуҷуди корҳои на-
зарраси то имрӯз амалигардида, роҳбарияти 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ви-
лоят ва шаҳру ноҳияҳои онро зарур аст, ки 

бо мақсади расидан ба ҳадафҳои стратегии 
миллӣ, аз ҷумла саноатикунонии босуръа-
ти мамлакат дар нақшаи панҷсолаи корҳои 
ободониву бунёдкорӣ ба таъсиси корхонаву 
коргоҳҳои истеҳсолӣ, ташкили ҷойҳои кории 
нав, бунёди инфрасохтори зарурӣ ва бо санъ-
ати баланди меъморӣ бунёд намудани иншо-
оту биноҳо диққати аввалиндараҷа диҳанд.

Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон натиҷаҳои рушди иқтисодию 
иҷтимоии вилояти Хатлонро ҳамаҷониба 
таҳлил карда, таъкид намуданд, ки суръ-
ати иҷрои барномаҳои рушди иҷтимоиву 
иқтисодии вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои 
он дар соли 2021 ба талабот ҷавобгӯ набуда, 
сатҳи татбиқи лоиҳаҳои дар онҳо пешбинишу-

24 феврал Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
шаҳри Бохтар бо роҳбарон ва фаъолони вило-
яти Хатлон мулоқот карданд.

да дар қиёс бо нақшаҳо хеле паст мебошад.
Вобаста ба ин, Сарвари давлат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ба мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва 
шаҳру ноҳияҳои он супориш доданд, ки якҷо 
бо вазорату идораҳои марбута иҷрои сифат-
ноку саривақтии лоиҳаҳои дар барномаҳои 
рушди иҷтимоиву иқтисодии вилоят ва 
шаҳру ноҳияҳо воридшударо таъмин намуда, 
банақшагирии рушди иҷтимоиву иқтисодиро 
ба таври воқеъбинона ва бо дарназардошти 
ҳадафи саноатикунонии босуръати кишвар ба 
роҳ монанд.

Ҳарчанд ки соли 2021 дар вилоят нақшаи 
ҷамъоварии андозу пардохтҳо 106,4 фоиз 
ва дар моҳи январи соли ҷорӣ 102,4 фоиз 
иҷро шудааст, вале сифати иҷрои нақшаи 
ҷамъоварии андозу пардохтҳо дар шаҳру 
ноҳияҳо ба талабот ҷавобгӯ набуда, аз ин 
ҳисоб соли 2021 ба буҷет беш аз 102 милли-
он сомонӣ ва дар моҳи январи соли ҷорӣ 7 
миллион сомонӣ маблағ ворид нагардидааст. 
Ҳамчунин, бақияи қарзи андозҳо дар вилоят 
то ҳол зиёд буда, ба ҳолати 1-уми феврали 

соли ҷорӣ 182 миллион сомониро ташкил до-
дааст, ки чунин вазъ бояд ҳарчи зудтар барта-
раф карда шавад.

Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба роҳбарони вилояти Хатлон ва 
шаҳру ноҳияҳои он супориш доданд, ки якҷо 
бо Вазорати молия ва Кумитаи андоз ҷиҳати 
сари вақт ва пурра ҷамъоварӣ намудани 
андозҳо, кам кардани бақияпулии онҳо, роҳ 
надодан ба қарздории музди меҳнат, ташак-
кули буҷети маҳаллӣ, истифодаи самарано-
ки маблағҳо ва шаффофияти хароҷоти онҳо 
тадбирҳои қатъӣ андешанд.

Бонки миллӣ ва дигар ташкилотҳои қарзӣ 
супориш гирифтанд, ки барои дастрасии 
соҳибкории хурду миёна ба қарзҳои имтиёз-
нок, махсусан, дар ноҳияҳои дурдасти вилоят 
ва умуман зиёд намудани ҳаҷми қарздиҳӣ ба 
соҳибкории истеҳсолӣ тадбирҳои иловагӣ ан-
дешанд.

Зимни таҳлили вазъи соҳаи саноати ви-
лояти Хатлон ва арзёбии ҳадафҳои стра-
тегии Ҳукумати мамлакат оид ба саноати-
кунонии босуръати кишвар ва ноил шудан 
ба ҳадафҳои стратегӣ солҳои 2022 - 2026 
“Солҳои рушди саноат” таъкид гардид, ки соли 
2021 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар 
вилоят ба 10,2 миллиард сомонӣ баробар 
шуда, нисбат ба соли 2020 беш аз 11 фоиз 
афзудааст. Соли 2021 дар вилоят ҳамагӣ 86 
корхонаву коргоҳи нави саноатӣ бо 1140 ҷойи 
корӣ ба истифода супорида шудааст, ки 36 
адади онро корхонаҳо ташкил медиҳанд.

Ҷиҳати  мутобиқ кардани нишондиҳан-
даҳои мазкур ба талаботи саноатикуно-
нии босуръати кишвар, Сарвари давлат ба 
роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои 
он якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор супо-
риш доданд, ки бо ҷалби васеи соҳибкорону 
сармоягузорон рушди соҳаҳои мухталифи 
саноат, хусусан, саноати сабуку хӯрокворӣ, 
мошинсозӣ, химия, истеҳсоли масолеҳи 
сохтмон ва дорусозиро бо ворид намудани 
технологияҳои муосир ва тавассути коркарди 
пурраи захираҳои ашёи хоми вилоят, аз ҷумла 
канданиҳои фоиданок, маҳсулоти кишоварзӣ 
ва растаниҳои шифобахш таъмин карда, ба ин 
васила ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ 
ва ивазкунандаи воридотро афзоиш диҳанд.

Ҳамчунин супориш дода шуд, ки 
роҳбарияти вилояти Хатлон ва шаҳру 
ноҳияҳои он дар ҳамкорӣ бо Вазорати сано-
ат ва технологияҳои нав ва Кумитаи давла-
тии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ 
барои ба кор андохтани корхонаҳои аз фаъ-
олият бозмонда ва роҳ надодан ба қатъ шу-
дани фаъолияти корхонаҳо чораҷӯӣ намуда, 
ҷиҳати ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ, баху-
сус, сармояи мустақим ва тақвияти иқтидори 
истеҳсолии вилоят тадбирҳои мушаххас ан-
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Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят

Нахуст гурӯҳи корӣ бо роҳбарии 
Латифзода Асрор Қурбон-муовини 
Раиси Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон, Абдураҳмонзода 

Саидбурҳони Саидраҳмон-раиси 
ноҳияи Дарвоз, Ҳабибзода Зоҳир 
Иззат-мудири шуъбаи ташкилӣ 
ва кор бо кадрҳои Дастгоҳи КИМ 

Дар асоси дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззами 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
гурӯҳи кории Дастгоҳи Кумитаи Иҷроияи Марказии Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон бо роҳбарии муовинони Раиси Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон Хайринисо Юсуфӣ ва Латифзода Асрор Қурбон 
ба қисмҳои ҳарбии ВМКБ ҷиҳати шиносоӣ ба вазъи хизмат, шароити 
будубоши афсарону сарбозони қисмҳои ҳарбӣ сафар намуданд.

ҲҲДТ. ВОХӮРИИ ГУРӮҲИ КОРӢ ДАР 
ҚИСМҲОИ ҲАРБИИ БАДАХШОН

ҲХДТ, Иззатуллои Ҳабибзод-раиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри 
Ҳисор, муовини якуми Раиси ТҶҶ 
«Созандагони Ватан», Ҳусейнзода 
Наврӯз-муовини раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон 
ва Музаффаров Зафарҷон-раиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Шаҳринав бо афсарону сарбозони 
қисмҳои ҳарбии 0409-и Қӯшунҳои 
сарҳадии Кумитаи давлатии Амни-
яти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва қисми ҳарбии 23441-и Вазорати 
Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
воқеъ дар ноҳияи Дарвоз вохӯрӣ 
анҷом доданд.

Зимни суханронии гурӯҳи корӣ 
нахуст ҳамаи афсарону сарбо-
зони далери ватанро ба муно-
сибати 29-солагии таъсисёбии 

Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон табрик намуданд. 
Таъкид шуд, ки вазъи ноустувор 
ва пешгӯинашавандаи ҷомеаи 
ҷаҳон ҳар як афсару сарбозро 
ҳушдор месозад, ки ҳушёру зирак 
бошанд ва дар ғафлат намонанд. 
Аз сарбозон даъват ба амал овар-
да шуд, ки ба Асосгузори сулҳу 
Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 
Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Генерали артиш муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон содиқ бошанд ва 
ба ҳеҷ ваҷҳ ба савганди худ хиёнат 
накунанд.

Тавре дар суханронии худ 
Ҳабибзода Зоҳир Иззат, намоян-
даи Дастгоҳи Кумитаи Иҷроияи 
Марказии ҲХДТ зикр дошт, бо 
шарофати соҳибистиқлолӣ ва 
сиёсати дурандешонаву хирад-
мандонаи Пешвои муаззами мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
имрӯзҳо ҷавонони ҷисман обуто-
бёфта дар қисмҳои ҳарбӣ бо амри 
дил хизмати модар ватанро анҷом 
дода истодаанд.

Илова бар ин, масъулин оид 
ба нуқтаҳои Паёми Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 
Олии мамлакат суханронӣ наму-
данд.

Таъкид гардид, ки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳамеша ҷонибдори 
сулҳу субот дар минтақа ва 
ҷомеаи ҷаҳонӣ буда, дар ин самт 

мавқеи худро дорад. Гуфта шуд, 
ки вақтҳои охир гурӯҳҳои терро-
ристиву экстремистӣ дар минтақа 
фаъол гардида, баҳри амнияти со-
кинон хатар эҷод менамоянд, ри-
солати афсарону сарбозон баҳри 
он бояд равона карда шавад, ки 
пойдевори сулҳу ваҳдати миллӣ 
бегазанд боқӣ монад.

Аз ҷониби Дастгоҳи Кумитаи 
Иҷроияи Марказии Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон ба афса-
рону сарбозони қисмҳои ҳарбии 
0409-и Қӯшунҳои сарҳадии Ку-
митаи давлатии Амнияти миллӣ 
ва 23441-и Вазорати Мудофиаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон туҳфаҳои 
хотиравӣ ва ба як қатор афсаро-
ну сарбозони фаъоли қисмҳои 
ҳарбӣ Сипосномаи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар вазъ-
ияти тантанавӣ тақдим карда шуд. 
Илова бар ин ба муносибати Рӯзи 
таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии 
фарҳангӣ, ки тараннумгари ватан-
дорию ватансозӣ буд, пешниҳоди 
афсарону сарбозон гардонида 
шуд.

Ёдовар мешавем, ки бар-
гузории мулоқоту чорабиниҳои 
фарҳангӣ дар дигар қисмҳои 
ҳарбии шаҳру ноҳияҳои ВМКБ 
идома ёфтанд.

Таҳияи шуъбаи иттилоот 
ва матбуоти КИ ҲХДТ 

дар вилояти Хатлон

дешанд. Ҳамзамон бо ин, барои 
бунёди корхонаҳои нави саноатӣ 
бо технологияҳои замонавӣ ва дар 
ин замина таъмин намудани ди-
версификатсияи истеҳсолот ва да-
рёфти манбаъҳои нави андозбандӣ 
чораҷӯӣ намоянд. Барои расидан 
ба ин ҳадаф истифодаи самара-
ноки минтақаҳои озоди иқтисод ва 
дар ин раванд ташкили паркҳои 
технологӣ ва маҷмааҳои саноативу 
агросаноатӣ зарур шумурда шуд.

Дастурҳои дигар ба роҳбарияти 
вилоят, шаҳру ноҳияҳо ва вазорати 
саноат ва технологияҳои нав ҷиҳати 
боз ҳам зиёд намудани истеҳсоли 
либоси мактабӣ дода шуд.

Вобаста ба рушди соҳаи 
пиллапарварӣ ва шоҳиву атла-
су адрасбофӣ, ки барои таъсиси 
ҳазорҳо ҷойи нави корӣ имконият 
медиҳад, дар Паёми Роҳбари дав-
лат ба сохтору мақомоти дахлдор 
супоришҳои мушаххас дода шуда-
аст. Роҳбарони мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилояти Хат-
лон ва шаҳру ноҳияҳои он якҷо бо 
вазорату идораҳои дахлдор ҷиҳати 
ба роҳ мондани коркарди ҳарчи 
бештари ашёи хоми маҳаллӣ, баху-
сус, нахи пахта, пилла, пӯст, мева ва 
истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии дорои 
арзиши баланди иловашуда аз Сар-
вари давлат дастур гирифтанд.

Барои таъмин намудани рушди 
соҳаи кишоварзии вилояти Хат-
лон аз ҷониби Ҳукумати мамлакат 
то ба имрӯз 17 лоиҳаи давлатии 
сармоягузорӣ ба маблағи 2 милли-
арду 100 миллион сомонӣ татбиқ 
гардида, ҳоло боз 4 лоиҳаи дигар 
ба маблағи 937 миллион сомонӣ 
амалӣ гардида истодааст. Илова 
бар ин, аз ҷониби Ҳукумати кишвар 
дар 14 соли охир хоҷагиҳои кишо-
варзии вилоят бо зиёда аз 2 ҳазор 
техникаи кишоварзӣ ва 6 ҳазору 

600 мошинолоти кишоварзӣ таъмин 
карда шудаанд. Соли 2021 кишо-
варзони вилояти Хатлон ба маблағи 
20,7 миллиард сомонӣ маҳсулот 
истеҳсол кардаанд, ки нисбат ба 
соли 2020-ум 6,1 фоиз зиёд мебо-
шад.

Роҳбарону масъулини вило-
ят ва шаҳру ноҳияҳои он вазифа-
дор шуданд, ки якҷо бо вазорату 
идораҳои марбута дар самти исти-
фодаи самараноки обу замин, зиёд 
намудани майдони кишт, беҳтар 
кардани фаъолияти хоҷагиҳои 
тухмипарварӣ, истифодаи усулҳои 
агротехникаи пешрафта, баланд 
бардоштани ҳосилнокии зироатҳо, 
афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли 
маҳсулоти кишоварзӣ, таъсиси 
марказҳои логистикӣ, инчунин, доир 
ба нигоҳдорӣ, коркард, бандубаст ва 
содироти маҳсулоти соҳа тадбирҳои 
иловагӣ андешанд.

Ҳамчунин, ба масъулини соҳа 
супориш дода шуд, ки ҷиҳати 
зиёд намудани майдони боғу ток-
зор, аз ҷумла бунёди боғҳои нави 
интенсивӣ ва ба ин васила афзоиш 
додани ҳаҷми истеҳсолот ва соди-
роти маҳсулот ҳамаи имкониятҳоро 
сафарбар созанд.

Ба хотири расидан ба ҳадафи 
стратегии таъмини амнияти 
озуқаворӣ вусъат додани корҳо 
доир ба ташкили корхонаҳои чорво-
дориву парандпарварӣ, хоҷагиҳои 
моҳипарварӣ ва таъмини бозори 
истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифа-
ти ватанӣ зарур шумурда шуд.

Роҳбарони мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилоят, Вазо-
рати кишоварзӣ, Агентии беҳдошти 
замин ва обёрӣ ва Кумитаи дав-
латии сармоягузорӣ ва идораи 
амволи давлатӣ вазифадор шу-
данд, ки барои беҳтар гардонида-
ни ҳолати мелиоративии заминҳо, 
барқарорсозии заминҳои аз гарди-

ши кишоварзӣ берунмонда ва аз худ 
кардани заминаҳои нав тадбирҳои 
зарурӣ андешида, бо ҷалби сармо-
яи ватаниву хориҷӣ истифодабарии 
самараноки заминро таъмин намо-
янд.

Президенти мамлакат муҳ-
тарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми 
соҳибкорони ватандӯстро дар 
корҳои созандагӣ ва обод кардани 
гӯшаву канори сарзамин махсус 
зикр карда, таъкид намуданд, ки дар 
оянда низ ташаббуси ватандӯстона 
дар доираи омодагӣ ба ҷашни 
35-солагии истиқлолияти давлатӣ 
бояд ҳаматарафа дастгирӣ ва вусъ-
ат дода шавад.

Зимни таҳлили вазъи соҳаи 
нақлиёту боркашонӣ Президен-
ти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар назди Вазорати наклиёт 
ва Корхонаи воҳиди давлатии “Роҳи 
оҳани Тоҷикистон” вазифа гузош-
танд, ки бо истифода аз тахфифҳои 
ҷоригардида дар самти зиёд на-
мудани ҳаҷми боркашонӣ чораҷӯӣ 
намоянд.

Дар мулоқот бо роҳбарону фаъ-
олони вилояти Хатлон Президен-
ти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба масъалаи рушду пеш-
рафти соҳаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла 
маорифу тандурустӣ таваҷҷуҳи 
махсус зоҳир карда, барои барта-
раф кардани камбудию норасоиҳои 
ин бахшҳо супориш доданд, ки дар 
марҳалаи кунунӣ ҷиҳати боз ҳам 
баланд бардоштани сатҳу сифати 
таҳсилот, омода кардани кадрҳои 
баландихтисос, омӯхтани забони 
давлатӣ, таъриху фарҳанги босто-
нии халқи тоҷик, боло бурдани завқу 
рағбати хонандагон ба омӯзиши 
фанҳои риёзӣ, дақиқ, табиӣ, 
технологияҳои иттилоотӣ ва аз худ 
кардани забонҳои хориҷӣ, махсусан, 
забонҳои русиву англисӣ аҳли мао-
риф, роҳбарони шаҳру ноҳияҳо, па-

дару модарон, фаъолон ва аҳли зиё 
бояд чораҳои мушаххас андешанд.

Таъкид гардид, ки роҳбарони 
вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои 
он бояд якҷо бо Вазорати мао-
риф ва илм барои таъмин наму-
дани муассисаҳои таълимӣ бо 
омӯзгорони фанҳои риёзӣ, дақиқ, 
табиӣ, технологияҳои иттилоотӣ 
ва забонҳои хориҷӣ, алалхусус, 
забонҳои русиву англисӣ тадбирҳои 
фаврӣ андешанд.

Раисони вилояти Хатлон, шаҳру 
ноҳияҳои он Вазорати меҳнат, 
муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ вазифа-
дор шуданд, ки ҷиҳати соҳибкасб 
гардонидани сокинон ва баланд 
бардоштани нишондиҳандаҳои 
шуғлнокӣ тадбирҳои мушаххас-
ро амалӣ намоянд. Дар ин самт 
масъулин супориш гирифтанд, ки 
хусусан, барои беҳтар намудани 
сифати таҳсилот ва касбомӯзӣ дар 
муассисаҳои таълимӣ тадбирҳои 
иловагӣ андешида, омӯзиши ихти-
сосу ҳунарҳоро тибқи талаботи бо-
зори меҳнат ба роҳ монанд.

Барои ислоҳи камбудиҳо дар 
соҳаи тандурустӣ ва дастрасии 
аҳолӣ ба хизматрасонии беҳтари 
тиббӣ роҳбарони мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилоят, шаҳру 
ноҳияҳо ва Вазорати тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вази-
фадор шуданд, ки доир ба барта-
раф намудани норасоии табибон 
ва кормандони миёнаи тиббӣ дар 

муассисаҳои тандурустӣ ва ди-
гар камбудиҳои ҷойдошта фавран 
чораҷӯӣ намоянд.

Бо дарназардошти вазъи 
зудтағйирёбандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ, 
пешгирии ҳама гуна қонуншиканию 
ҷинояткориҳо роҳбарони вилоят, 
шаҳру ноҳияҳои он ва раисони 
ҷамоатҳои шаҳраку деҳот вазифа-
дор шуданд, ки якҷо бо мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва бо ҷалби васеи 
сохторҳои кор бо ҷавонон, занон, 
падару модарон ва фаъолони 
ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ҷиҳати 
пешгирӣ кардани ҷинояткорӣ ва ди-
гар қонуншиканиҳо, пурзӯр кардани 
корҳои тарбиявию фаҳмондадиҳӣ, 
махсусан, дар байни наврасону 
ҷавонон, дар рӯҳияи ватандӯстиву 
ватанпарастӣ, омӯхтани илму до-
ниш, касбу ҳунар, одобу ахлоқи 
ҳамида ва эҳтирому риояи қонун 
тарбия кардани онҳо чораҳои му-
шаххас андешанд.

Дар охир Сарвари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итми-
нон иброз доштанд, ки мардуми сар-
баланди вилояти Хатлон минбаъд 
низ ба хотири пешрафти давлат 
ва ободии Ватан сарҷамъу аҳлона 
ва содиқонаву софдилона заҳмат 
кашида, ба дастовардҳои боз ҳам 
бештари иҷтимоиву иқтисодӣ ва 
сатҳи аз имрӯза беҳтари зиндагии 
ҳар як оила ноил мегарданд.
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МУЛОҚОТ БО РОҲБАРОН ВА 
ФАЪОЛОНИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
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ФАРХОР. Санаи 27 
феврал бо мақсади иҷрои 
корҳои ободонӣ дар до-
ираи нақша чорабиниҳи 
Кумитаи иҷроия оид ба 
баргузории амалёти 
умуминоҳиявии “Рӯзи 
ёдоварӣ” кормандони 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Фархор дар якҷоягӣ 
бо волонтёрони ҳизбӣ ва дигар аъзои фаъоли ҳизб дар қабристони 
ҷамоати шаҳраки Фархор ҳаршари ободониро ба роҳ монданд.

Дар ин ҳашар зиёда аз 70 нафар аъзои фаъоли ҳизб ва 
ҷонибдорони ин амалиёт иштирок намуда, корҳои тозакунии дохил 
ва атрофи қабристонро ба иҷро расониданд. Ҳамзамон аз тарафи 
волонтёрони ҳизбӣ ниҳолҳои дарахтони ороишӣ шинонида шуд.

ШАҲРИТУС. Бо 
иштироки масъули-
ни Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии Ҳизби 
Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар 
ташкилоти ибтидоии 
“Шуъбаи маориф” ва 
“Литсейи хонандаго-

ни болаёқат” бо мақсади муайян намудани низоми дурусти 
бақайдгирии аъзои Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, 
баланд бардоштани интизоми дохилиҳизбӣ, муқоисакунонии 
аъзои Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон аз рӯи варақаи 
шахсии узви ҳизб, таҳкими низоми ҳуҷҷатгузорӣ, аз ҷумла ки-
тоби бақайдгирӣ дар ташкилоти ибтидоӣ вобаста ба танзими 
ҳаракати аъзои ҳизб, тоза кардани сафи ҳизб аз аъзои камфа-
ъолияту, бемасъулият санҷиш гузаронида шуд.

Дар натиҷаи санҷиш маълум гардид, ки ташкилотҳои ибти-
доии ҳизбии мазкур фаъолияти назаррас доранд ва барои боз 
ҳам хубтару беҳтар ба роҳ мондани фаъолияти онҳо тибқи Ни-
зомномаи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ба шахсони 
масъул маслиҳату тавсияҳои судманд дода шуд. 

БАЛҶУВОН. Бо 
мақсади ободу зебо на-
мудани ҳар як гӯшаи 
диёр дар деҳаи Сари 
мазори ҷамоати деҳоти 
Сафар Амиршоеви 
ноҳияи Балҷувон аксияи 
ҳизбии “Якҷоя ҳал ме-
кунем!” гузаронида шуд. 
Дар аксияи мазкур раисони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, сокинон ва 
ҷонибдорони Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон иштирок на-
муда, дар корҳои ободонӣ саҳми худро гузоштанд. Инчунин, сокинони 
ноҳия саъй доранд, ки барои дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани 35 
солагии Истиқлоли давлатӣ ҳиссаи арзандаи хешро гузоранд.

ХУРОСОН. Масъу-
лини Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Хуросон бо кор-
мандони беморхонаи 
№6-и ноҳия вобаста ба 
тарғибу ташвиқи Паё-
ми Пешвои миллат ба 
Маҷлиси Олии кишвар 

вохӯрӣ доир намуданд.
Аснои суҳбат дар бораи ҳифзи солимии миллат, бештар ба 

роҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ вобаста ба бе-
мории ҳамагири коронавирус сухан гуфта, фаъолмандии корман-
дони соҳаи тандурусӣ дар ин шабу рӯзҳо хеле муҳим дониста 
шуд.  

ҚУБОДИЁН. Дар 
ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбии “Куҳандиз”  
вобаста ба тарғибу 
ташвиқи Паёми Пеш-
вои миллат ба Маҷлиси 
Олии кишвар бо ишти-
роки Ваҳобуддин Аб-
дуллоев, муовини ра-
иси Кумитаи иҷроияи 

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Қубодиён 
вохӯрӣ доир карда шуд.

Дар вохӯрӣ номбурда Паёми Пешвои миллатро, ки тамо-
ми паҳлуҳои соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар он зикр гардидаанд, шарҳ дод.

Дар анҷоми вохӯрӣ ба нафароне, ки нав ба сафи ҳизб пайвас-
танд, шаҳодатномаи ҳизбӣ супорида шуд. 

ДӮСТӢ. Дар деҳаи 
Моҳи нави ҷамоати 
шаҳраки 20-солагии 
Истиқлолияти Тоҷикис-
тон бо иштироки аъзо 
ва ҷонибдорони Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон ҳашари уму-

мӣ баргузор шуд ва дар доираи он сохтмони пули мошингузар су-
рат гирифт. Дар ҳашар иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Дӯстӣ 
Нишонзода Даврон, раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар ноҳия Абдулҳафиз Қурбонов, раисони 
ташкилотҳои ибтидоӣ ва сокинони деҳаи мазкур иштирок намуданд. 
Бояд қайд намуд, ки қисми зиёди корҳои сохтмонӣ дар пули мазкур 
аллакай ба анҷом расидааст.

М У Ъ М И Н О Б О Д . 
Дар асоси нақша-
чорабиниҳои Куми-
таи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Муъминобод дар му-
ассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №14–
воқеъ дар деҳаи Ғеши 
ноҳия бо иштироки 
аъзо ва ҷонибдорони Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
вобаста ба шарҳу тавзеҳи Паёми Пешвои милат ба Маҷлиси 
Олии кишвар вохӯрӣ доир гардид. Ҳамчунин доир ба пешгирии 
бемориҳои сироятӣ низ дар ин вохӯрӣ сухан гуфтанд. 

Дар вохӯрӣ раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар ноҳияи Муъминобод Мирзобаротзода 
Салоҳиддин, раиси бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия Аб-
дулло Раҷабов, намояндаи ҳифзи ҳуқуқ иштирок ва суханронӣ 
намуданд. 

ТЕМУРМАЛИК. Дар 
ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии “Давлатшоён”–и 
ҷамоати деҳоти Кангур-
ти ноҳияи Темурмалик 
бо иштироки раиси Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
мазкур Раҷабзода 
Маҳмадсаид оид ба пешгирии паҳншавии бемории сироятии 
COVID – 19, сафарбар намудани ҷавонон ба сафи Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин, шарҳу тавзеҳи 
Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқот баргузор гардид. 

Зимни вохӯрӣ раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар ноҳияи мазкур баромад карда, қайд на-
муд, ки тарғиби тарзи ҳаёти солим, тарбияи ҳарбӣ ватандӯстӣ, 
тарғиби фарҳангӣ миллӣ ва пешгирии майли бегонапарастӣ, 
муборизаи идеологӣ бар зидди терроризм, экстремизм ва ам-
соли инҳо аз самтҳои аввалиндараҷа дар фаъолияти ҳизбиён 
маҳсуб мешавад.

Дар анҷоми вохӯрӣ ба ду нафар, ки нав ба сафи ҳизб пайвас-
танд, шаҳодатномаҳои ҳизбӣ супорида шуд.

Н. ХУСРАВ 
Кумитаи иҷроияи 

Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон  дар ноҳияи 
Носири Хусрав ҷиҳати аз-
навсозии иншооти гигенӣ 
бо усули заҳкаши наму-
ди дренажӣ чорабиниҳои 
фаҳмондадиҳиро дар 
маҳаллаҳо ва муассисаҳои 
таълимӣ ба роҳ мондааст. 
Ин навбат дар ҳамкорӣ бо 
ташкилоти ибтидоии деҳаи 
“Орзу” бо мақсади таъмини 
тозагӣ ва гигиенаи шахсӣ бо 
дастгирии аҳолӣ ва ташкило-
ти мададгори байналмилалии 
“Ҳамсоягии нек” (Добросо-
седство) – и давлати Корея 
барои хонандагони муасси-
саи таҳсилоти миёнаи умумии 
№6 иншооти гигиенӣ бо усу-
ли дренажӣ ба нақша гириф-
та, сохтмонаш дар арафаи 
анҷомёбист.

ПАНҶ
Бо ташаббуси масъ-

улини Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Панҷ бо мақсади пешгирӣ аз 
паҳншавии бемории сироя-
тии СOVID-19 дар ҷамоати 
шаҳраки Панҷ бо усули хона 
ба хона корҳои фаҳмондадиҳӣ 
гузаронида шуд. Зимни 
корҳои фаҳмондадиҳӣ ба со-
кинон ниқоби муҳофизатӣ, 
варақаҳои иттилоотӣ ва 
маҳлулҳои антисептикӣ тақ-
сим карда шуд. 

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

ЛЕВАКАНТ 
Кормандони Кумитаи иҷ-

роияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар шаҳри 
Левакант дар асоси дастуру 
супоришҳои мақомоти боло-
ии ҳизбӣ оид ба пешгирии бе-
мории сироятии COVID-19 бо 
усули хона ба хона дар мар-
кази шаҳри Левакант корҳои 
фаҳмондадиҳӣ бо ҷалби мута-
хассисони соҳаи тандурустӣ гу-
заронида, аз ҷониби волонтё-
рони назди Кумитаи иҷроия ба 
сокинон варақаҳои тарғиботӣ 
оид ба пешгирии бемории си-
роятии коронавирус дастрас 
менамоянд. 

Ҳизбиён зимни суҳбат бо 
сокинон оид ба роҳҳои пеш-
гирии бемории сироятии 
ҳамагир, яъне коронавирус 
ҳарф зада, қайд карданд, ки 
роҳҳои пешгирии бемориҳои 
сироятӣ хеле зиёданд, вале 
яке аз роҳҳои муҳими он ин 
гирифтани воя (ваксина) мебо-
шад. Бинобар ин сабаб ҳамаи 
моро зарур аст, ки ваксинаро 
сари вақт гузаронем ва баҳри 
солимии худ ва наздикону пай-
вандон ҳиссагузор бошем.

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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медоранд. Баъди оне, ки тухмӣ 
ба кирмак табдил меёбад, то 
19 грамм вазн гирифтанаш дар 
коргоҳи махсус нигоҳ медоранд. 
Сипас, барои идомаи парвариш 
кирмакро дар қуттиҳои махсус 
ба хоҷагидорон тақсим меку-
нанд. 

Имсол дар ноҳияи мазкур 
тибқи барнома 300 қуттӣ кирмак 
барои нигоҳубин ва парвариш 
ба хоҷагидорон ва дигар соки-
нон дастрас мегардад, ки аз он 

тибқи дурнамо 12 тонна пиллаи 
тар рӯёнидан имкон дорад. 

СОДИРОТ ХУБ, АММО ...
 Ба андешаи Сулаймонқул 

Раҳмонқулов новобаста 
аз рушди бомароми соҳаи 
пиллапрварӣ ҳоло ҳам дар 

Пиллапарварӣ аз бахшҳои 
муҳими ноҳияи Хуросон ба 
ҳисоб рафта, бо фаро расидани 
мавсим аксарияти сокинон ва 
хоҷагидорон ба ин шуғли пур-
манфиат машғул мешаванд. 

Сулаймонқул Раҳмонқулов, 
намояндаи Ҷамъияти саҳомии 
кушодаи “Пиллаи тоҷик” дар 
ноҳияи мазкур иброз медорад, 
ки зиёда аз 12 сол боз ба ҳайси 
роҳбар фаъолият дошта, баҳри 
рушди соҳа ба хоҷагидорону 
дигар сокинон тавсияҳои му-
фид медиҳад. Дар ин муддат 
даҳҳо сокини ноҳияи Хуросон 
таҷрибаи кирмакпарвариро аз 
худ намуда, ҳамасола ба ин 
шуғл сафарбар мешаванд.

Ҳоло, бо фарорасии 
фасли баҳор кор дар сам-
ти пиллапаварӣ оғоз ёфта, 

хоҷагидорон ба корҳои нармку-
нии бехи дарахтони тут шурӯъ 
мекунанд, ки ин иқдом барои 
нашъунамои ниҳолон баманфи-
ат мебошад. Бинобар иттилои 
манбаъ дар соли 2021 зиёда аз 
13 ҳазор ниҳоли тут аз Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон ба ноҳия ворид гар-
дидааст, ки ин навъи ниҳол нис-
бат ба дигар навъҳо камҳосил 
аст, вале баргҳои хуб дошта, ба-
рои кирмак хушхӯр мебошанд.

Дар доираи ин тадбир барои 
хоҷагидорони ба паравариши 
пилла машғулбуда аз тарафи 
ҷамъияти саҳомии кушодаи 
пиллаи ноҳия ниҳолони тут рой-
гон дода мешавад, ки ин ташаб-
бус баҳри равнақ бахшидани 
соҳаи кирмакпарварӣ мусоидат 
менамояд.

Ба гуфтаи Сулаймонқул 
Раҳмонқулов, кирмакпарварӣ 
ҳамчун соҳаи муҳим дар рушди 
саноати сабуки мамлакат нақши 
муассир дошта, ҳамасола дар 
мавсим сокинони зиёде ба ин 
кор машғул мешаванд ва музди 
хубе низ бадаст меоваранд.

Боиси зикр аст, ки дар сура-
ти коркарди пилла дар дохили 
мамлакат метавон бозори до-
хилиро бо маҳсулоти хушсифат 
таъмин намуд. Тухми пилларо 
аз Ҷумҳурии Чин ворид намуда, 
нахуст онро давоми бештар аз 
10 рӯз дар ҳарорати гарм нигоҳ 
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ПИЛЛАПАРВАРӢ БАХШИ 
АФЗАЛИЯТНОК

бозорҳои кишвари мо арзиши 
матои абрешимӣ баланд мебо-
шад, зеро пиллаи парвариш-
намудаи хоҷагидорони мо дар 
дохили ҷумҳуриамон коркард 
намешавад.

 Соли 2021 дар ноҳияи Ху-
росон 7 тоннаю 600 кило пилла 
истиҳесол шудааст, ки 400 кило-
грамм нисбат ба соли 2020 кам 
мебошад. 

Соли 2021 омили кам 
истеҳсол гардидани пилла дар 
ноҳияи Хуросон номусоид ома-
дани обу ҳаво арзёбӣ мегардад. 
Дар соли ҷорӣ бошад бинобар 
гарм омадани обу ҳаво мавсими 
пиллапарварӣ барвақт оғоз ме-
гардад.

Барои рушди соҳа сол 
аз сол майдони тутзорҳои 
куҳнаро барқарору корхонаҳои 
зотпарварӣ бо таҷҳизоти 
замонавӣ таъмин карда меша-
ванд. Ҳамзамон дар ин самт 
бояд бо дастгирии олимону му-
тахассисон навъҳои беҳтарини 
тухмӣ офарида шаванд ва бо 
ворид намудани таҷҳизоти пил-
лахушккунии замонавӣ ва бунё-
ди корхонаҳои коркарди пилла 
метавон дар оянда аз парва-
ришу коркарди маҳсулоти хоми 
пилла дар дохили кишвар да-

ромади бештар ба даст овард. 
Зеро солиёни зиёд мешавад, 
ки бо паравриши пилла мо 
бозорҳои хориҷро бо маҳсулоти 
хоми абрешим таъмин намуда, 
либос ва матои аз абрешим 
истеҳсолшударо ба нархи гарон 
харидорӣ мекунем. 

 КАДОМЕ БЕҲТАР?
Бино ба гуфти мутахасси-

сони соҳаи тиб ба бар кардани 
либосҳое, ки аз матоъҳои таби-
ии ватанӣ истеҳсол мешаванд, 
нисбат ба либосҳои синтетикӣ 
хубтару беҳтар аст.

Бахтиёр Мирзоев, роҳбари 
беморхонаи пӯсти вилояти Хат-
лон гуфт, ки бо фаро расидани 
фасли баҳор бештари бемориҳо 
авҷ мегиранд, зеро дар ин фас-
ли сол ҳассоснокии пӯст зиёд 
шуда, беъзе бемориҳо дар 
пӯст пайдо мегардад. Тибқи 
маслиҳати мутахассис нафа-
роне, ки ба бемориҳои пӯст 
гирифтор мебошанд, бояд 
аз пӯшидани либосҳои сунъӣ 
худорӣ намоянд, зеро дар мав-
риди ба бар кардани чунин 
либос бемориҳои мазкур авҷ 
хоҳанд гирифт.

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,
“Ҳамрози халқ”

Ё чаро ашёи хоми хушсифати мо дар дохили 
кишвар коркард намешавад?

С. Раҳмонқуллов

Бахтиёр Мирзоев

Чоқула ду навъ аст,  сиёҳ ва зард. Ран-
ги гули навъи сиёҳи он бунафш аст, би-
нобар тирагии ранги гулаш чоқулаи сиёҳ 
ё сиёҳандиз меноманд. Ранги гули навъи 
дуюмаш зард аст, бинобар ҳамин чоқулаи 
зард ва зардандиз меноманд. Баргҳояш 
сербар ва хеле дарозанд.  Ҳангоми на-
шъунамои ин растанӣ агар кас ба дару-
ни ҷангалаш дарояд, гӯё чун дар беша 
бошад, нопадид мегардад. Ин растании 
хӯрданист. 

ЧОҚУЛА ВА ХИСЛАТҲОИ 
ШИФОБАХШИ ОН 

Мизоҷаш дар дараҷаи 
севум гарм ва хушк аст. Ба 
қавли баъзеҳо дар дараҷаи 
дувум гарм ва хушк аст. Ре-
шаи чоқулаи сиёҳро дар об 
ҷӯшонида, он обро бихӯранд, 
қуввати тарёкӣ дорад. Дил, 
сари меъда, ҳозима (меъда, 
ҷигар, рӯдаҳо, сипурз), боҳ 
ва хичакро қувват мебахшад,  
молихулиёи пардаи шикамӣ, 
хавф, тарсончакӣ ва ҳузнро, 
ки бо иштироки меъда бошанд, 

дафъ мекунад. Гиреҳи ҷигар ва 
сипурзро мекушояд, агар кӯфта 
гузошта банданд, бод ва бод-
нокшавиро пароканда мекунад 
ва таҳлил медиҳад. Дардҳои 
ҷигар, буғумҳо, пушт, ниқрис 
(подагра) ва ирқуннасоро, ки 
ҳама аз сардӣ бошанд, таскин 
медиҳад. Инчунин, онро дар об 
ҷӯш дода, он обро бинӯшанд, 
бемориҳои тари хунукмизоҷро 
дафъ месозад, чакмезакро, 
ки аз ҷамъ шудани моддаҳои 

тармизоҷ бошад, ба ибро ме-
оварад.  Чоқулаи сиёҳро дар 
об ҷӯшонида, он обро бо ша-
роб даромехта, ба ҷойи матлуб 
кам-кам ва бардавом бирезанд, 
дарди нимсар, бемориҳои сар-
ди тари майна ва варамҳои гу-
ногуни онро дафъ мекунад.   3,5 
грамм решаи хушкашро кӯфта, 
бо асал сиришта, бихӯранд, ба-
рои сурфа, дамкӯтаҳӣ ва душ-
вории нафас дору мешавад ва 
узвҳои даруни синаро аз балғам 
ва рутубатҳо пок мегардонад.

Агар чоқуларо дар об 
ҷӯшонида, он обро бо шароб 
бинӯшанд, заҳрҳои хунукмизоҷи 
ҷонваронро аз бадан дафъ ме-
кунад. Оберо, ки дар он решаи 
чоқулаи сиёҳ ҷӯшонида шуда 
бошад, нимгарм дар гӯш чако-
нанд, ҷарангҳои гуногуни дару-
ни онро дафъ мекунад. 

Инро дар шароб ҷӯшонида 
гузошта банданд, дарди 
нимсар, саръ (припадка) ва 
бемориҳои балғамиро шифо 
мебахшад, ирқуннасо ва дигар 
дардҳои аз сардӣ баамалома-
даро дур месозад. Баргашро 
дар об ҷӯшонида, он обро ис-
теъмол намоянд, дар хислати 
давогӣ монанди он обест, ки 
решаи он ҷӯшонида шудааст. 

Баргашро кӯфта гузошта бан-
данд, мушакҳои дарида ва чок-
шударо ба ҳам мечаспонад ва 
варамҳоро таҳлил медиҳад.

Чоқулаи сиёҳ ҳангоми ба 
дарун истеъмол кардан ба ода-
мони гарммизоҷ зарар дорад, 
дарди сар мекунад.  Миқдори 
як бор хӯрдан дар як рӯз аз ре-
шаи чоқулаи сиёҳ то 7 грамм 
аст. Ба ҷойи ин решаи савсани 
кӯҳиро истеъмол намоянд, ра-
вост.

Агар тухмашро сӯхта, ду-
дашро ба дандон бигиранд, 
кирми дандонро мерезонад. 
Ва агар тухмашро кӯфта, бо об 

хамир сохта бимоланд, ранги 
рухсораро некӯ месозад,  бо 
асал хамир карда гузошта бан-
данд, доғҳои гуногуни пӯстро 
дафъ мекунад. Решаи чоқулаи 
зардро бихӯранд, дардеро, ки 
аз газидани ҷонварони заҳрнок 
ба амал омада бошад, ҳамон 
дам дафъ мекунад. Ба қавли 
як қатор донишмандон, агар 
кордро аз оби ин об диҳанд, ба 
ҳар ҷонваре, ки он бихалад, зуд 
ҳалок мегардад.

Гирдоваранда 
Зебо БОЗОРОВА,  

“Канзи Шифо”
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 Бархе аз пахтакорон мегӯянд, 
ки пӯсидани пунбадона дар за-
мин, хуб набаромадани он ва 
ҳосили хуб надодан аз ҷумлаи 
мушкилоти соҳаи пахтакорӣ аст, 
ки хароҷоти онҳоро бештар ме-
кунад. Чаро солҳои охир чунин 
мушкилот зиёд мушоҳида ме-
шаваду баъзе деҳқонон ба ҷои 
фоида то ҳаде зарар мебинанд? 

Сангалӣ Раҳимов сокини 
ҷамоати деҳоти Заргари ноҳияи 
Кӯшониён аз ҷумлаи мутахасси-
сони кордони соҳаи кишоварзӣ 
аст. Ӯ умри худро ба ин соҳа 
бахшидааст. Чанд соле дар 
вазифаи сардори  Раёсати ки-
шоварзии вилояти Хатлон низ 
кору фаъолият карда, аз соли 
1997 хоҷагии деҳқонии оила-
вии «Сангалӣ Раҳимзода»-ро 
таъсис додааст. Перомуни 
нозукиҳои соҳаи пахтакорӣ бо ӯ 
суҳбате дорем, ки фишурдааш-
ро пешкашатон месозем.

– Устод, барои нашъу-
намои хуби пумбадона чӣ 
маслиҳат медиҳед? Деҳқонон 
ба кадом нозукиҳо бояд беш-
тар таваҷҷуҳ намоянд?

– Аслан ба соҳаи кишоварзӣ 

набояд тасодуфӣ ворид шуд, 
то як андоза дониши агрономӣ 
низ бояд дошта бошем. Зеро мо 
барои манфиат дидан ин корро 
пеша кардаем. Усули пахтакорӣ 
хеле нозук аст. Аввалан тухмиро 
пеш аз шинонидан бояд муддати 
5-6 соат дар об тар карда, сип-
сас шинонидан лозим аст.  Ба 
намнокӣ ҳатман бояд таваҷҷуҳ 
кунем. Агар замин обталаб аст, 
бояд оби захиравӣ диҳем. Дар 
ҳолати зиёдии нам низ пумба-
дона пӯсиданаш мумкин аст.  

– Интихоби тухмӣ то чӣ 
андоза дар ҳосилнокӣ таъ-
сиргузор хоҳад буд? 

– Яке аз омилҳои наба-
ромадани пумбадона аз за-
мин ё ҳосили хуб надодан ба 
тухмӣ вобастагӣ дорад. Дар 
Амрико ҳар сол деҳқонон бо 
мошинаҳои махсус қисми мо-
байнии ниҳолони пахтаро чида, 
тухмӣ мегиранд. Яъне қисми 
боло ва поёни пахта бо ғизо 
пурра таъмин нест. Ҷараёни 
кори тухмипарварӣ бисёр му-
раккаб аст. Замони Шӯравӣ 
дар ҳамин шаҳри Бохтар корхо-
наи коргарди тухмӣ буд, ки ба 
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Эзоҳ: Маълумот мутобиқ ба маркази вилояти Хатлон - шаҳри Бохтар манзур шудааст. Фарқият дар ҷанубу ғарби вилоят (водиҳои 
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Хатлон вилояти аграрӣ аст ва боду ҳавояш ба-
рои парвариши зироатҳои гуногун мутобиқ мебо-
шад. Ин шабу рӯзҳо бо фаро расидани фасли баҳор 
кишоварзон сертараддуданд. Аз ҷумла пахтакорон 
дар ин давра омодагиҳои ҳамаҷониба мебинанд, то 
ҳосили фаровон бадаст биёранд. Ба гуфтаи мута-
хассисони соҳа интихоби тухмӣ аз омилҳои асосии 
фаровонҳосилӣ маҳсуб меёбад. 

ТАВСИЯҲОИ МУТАХАССИС 
ОИД БА ПАХТАКОРӢ

деҳқонон навъҳои хушсифатро 
дастрас мекард. Мутаассифо-
на тухмиҳои аз хориҷи кишвар 
воридгашта аз лабараторияҳо 
гузаронида намешаванд ва 
натиҷа ҳамин аст, ки деҳқонон 
ҳосили дилхоҳ гирифта намета-
вонанд.

–Аз замони Шӯравӣ 
ёдоварӣ кардед, чӣ шароите 
он замон барои деҳқонон ё 
пахтакорон мавҷуд буд?

– Дар иттиҳоди Шӯравӣ ба-
рои деҳқонон техника пробле-
ма набуд, аз ҷониби давлату 
ҳукумат таъмин мешуданд ва 
саривақт кишоварзон заминро 
барои кишт омода мекарданд. 
Махсусан тариқи техникаҳои 
тухмпошак пумбадона тибқи 
меъёри муқарраргардида ко-
рида мешуд, аммо имрӯз чунин 
техникаҳо нест. Қариб як ба-
рорбар пумбадонаро зиёд кишт 
мекунем, ки ҳангоми ягона кар-
дан ниҳоли пахта инкишофёбии 
худро то андозае гум мекунад. 
Инчунин, дастрасӣ ба нуриҳои 
азотӣ низ мушкил набуд, аммо 
имрӯз нархи онҳо қимат буда, 
деҳқонон саривақт харидорӣ 

карда наметавонанд. Агар ба 
зироат саривақт нуриҳо дода 
нашавад, дар зироат бемориҳои 
гуногун ба вуҷуд меоянд.

Аз сӯи дигар дар он замон 
аз ҷониби масъулини соҳаи 
кишоварзӣ ҳолати милиорати-
вии заминҳои деҳқонон санҷида 
мешуд, ки барои шинонидани 
кадом намуди зироат мутобиқ 
аст. Мутахассисони соҳавӣ 
зуд-зуд бо деҳқонону кишовар-
зон дар хусуси истифодабарии 
заминҳо ва ба даст овардани 
ҳосили хуб вохӯриҳо мегузаро-
ниданд. 

  Қонуни иқтисодиёт чу-
нин аст, ки агар баъди таҷдид 
ҳосилнокии меҳнат 35-40% зиёд 
нашавад, таҷдид беҳуда буда-
аст. Ҳадаф аз таҷдид шудани 
заминҳо ин баланд бардошта-
ни ҳосилнокӣ аст. Мутаассифо-
на имрӯз ҳосилнокӣ низ қариб 
зиёд нашуда истодааст. Барои 
он ки истеҳсоли маҳсулот боло 
равад, хоҷагиҳои саҳомиро ба 
хоҷагиҳои деҳқонии оилавӣ таб-
дил додан лозим аст.   

– Оё киштгардон ба 
ҳосилнокӣ таъсир мерасо-
над?

– Ман соли 1997 хоҷагии 
деҳқонии оилавии худро таъ-
сис додам. Аввалин коре, ки 
бо мақсади беҳтар кардани 
ҳолати мелиоративӣ ва гириф-
тани ҳосили хуб анҷом додам, 
ин киштгардон буд. Давоми се 
сол юнучқа кишт кардам ва 7 
сол пахта. То инҷониб бо ҳамин 
тартиб заминро истифода бур-
да истодаам, ки ҳосили пахта-
ам хуб аст. Бояд қайд намоям, 
ки юнучқа ва дигар зироатҳои 
ғилофакдор дар таркибаш азоти 
биологиро бисёр ҷамъ мекунад 
ва қувватнокии хокро хуб нигоҳ 
медорад. Мутаассифона имрӯз 
деҳқонон ин усули табииро хеле 
кам истифода мекунанд. Беш-

тар аз нуриҳои азотӣ истифода 
мебаранд, ки ҳам харҷаш зиёд 
ва ҳам ба саломатии истеъмол-
кунанда зиёновар мегардад. 

 
–Фосилаи байни ниҳолҳои 

пахта бояд чӣ қадар бошад?
– Дар забони деҳқонон ягона 

мегӯянд. Вақте техникаи махсу-
си тухмипошак нест, бо дигар 
техника ва мошинолот пумбадо-
на зиёд сарф мешавад ва агар 
онҳоро ягона накунем ҳосили 
хуб гирифта наметавонем. Ба-
рои ҳамин мутобиқи қоидаҳои 
кишоварзӣ зичии ниҳолҳо 
бояд 30-32 сантиметр бошад. 
Як нуқтаи дигарро ҳам бояд 
зикр намоям, ки  ниҳолҳоро аз 
алафҳои бегона хуб тоза на-
мудан муҳим аст, то ки ҳангоми 
нурӣ додан танҳо ниҳоли пахта 
ғизоро ба худ бигирад. Албатта 
дар ин ҳолат ниҳол зуд нашъу-
намо мекунад.

– Ба андешаи Шумо барои 
рушди соҳаи пахтакорӣ чӣ 
бояд кард?

– Мутахассисони соҳа бо 
деҳқонон бояд вохӯриҳо гуза-
ронанд. Муҳокима намоянд, ки 
чаро ҳосил кам шуд. Дар утоқҳои 
корӣ нашинанд, сари замини 
деҳқон рафта ҳолати парвари-
шу нигаҳдории ниҳолҳои пахта-
ро дида, барои онҳо тавсияҳо 
диҳанд. Набояд фаромуш со-
зем, ки рушди иқтисодии давлат 
аз афзун гардидани маҳсулоти 
соҳаи кишоварзӣ вобаста-
гии калон дорад. Деҳқонони 
камтаҷриба низ бо устодони 
соҳаи кишоварзӣ бояд пайваста 
ҳамкорӣ намоянд. 

Амонҷон Муҳиддинов,
Сабрина САЛИМОВА,

“Ҳамрози халқ”
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қутб - ҷонибдорону ҳампаймонҳои 
НАТО ва мухолифони он ҷудо кар-
да истодааст. 

Дар баробари зиддиятҳо нис-
бат ба амалкарди русҳо корши-
носони кишварҳои гуногуни олам 
аз сиёсати пешгирифтаи Русия 
ҷонибдорӣ мекунанд. Ҳанӯз аз 
рӯзҳои нахустини эътирофи 
соҳибистиқлолии Донетску Лу-
ганск  коршиносон мегуфтанд, ки 
низоъ дар рӯзҳои наздик ба поён 
расида, ИМА чун ҳамеша ба ка-
нор рафтаву Ғарб “зарбаи сахт” 
хоҳад дид. 

Рӯзномаи амрикоии Newsweek 
матлаберо таҳти унвони "Путин 
ҳеҷ гоҳ мағлуб нашудааст. Ин тавр 
ӯ дар Украина пирӯз мешавад" ба 
табъ расонид. Коршиносони ма-
соили низомиву сиёсӣ бар онанд, 
ки пас аз шикасти ҳокимияти Зе-
ленский дар Украина мусолиҳаи 
сиёсӣ оғоз шуда, сиёсатҳо тағйир 
меёбанд ва Украина ҳеҷ гоҳ ба 
НАТО намепайвандад. 

Дар баробари хабарҳои зидду 
нақизи расонаҳои вобастаи ИМА 
ва ҳампаймонҳои он расонаҳои 
русӣ аз қавли роҳбарияти вазо-
рати дифои Русия навиштаанд, 
ки неруҳои мусаллаҳ ба шаҳрҳои 
Украина зарба назадаанд. Аз 
сӯи дигар, марзбонони украинӣ 
"ҳеҷ гуна муқовимат нишон 
намедиҳанд", дар бархе маворид 
низомиён таслим мешаванд. Дар 
рӯзи дуввуми муноқиша аллакай 
Президенти Украина  тариқи паё-
ми видеоӣ гуфта буд, ки Украина 
танҳо монда, қудратҳои ҷаҳонӣ 
вазъро аз дур назорат мекунанд 
ва таҳримҳои як рӯзи пеш алайҳи 
Федератсияи Русия кофӣ нес-
танд.

Дар ҳамин ҳол Абдуллатиф 
Пидром, роҳбари ҳизби кунгураи 
милии Афғонистон, дар саҳифаи 
Фейсбуки худ оид ба вокуниш ба 
нооромиҳо дар Украина навиш-
тааст, ки боварӣ ба империализм 
бо раҳбарии Амрико иштибоҳи 
бузург аст, иштибоҳе, ки ҳар бор 
такрор мешавад. Як намунааш 
Афғонистон ва ҳоло Украина аст. 
Пидром қаблан ҳам гуфта буд, ки 
"Ишғолгарон ва мустамликадорон 
аз мо ва минтақаи мо ба осонӣ 
таслим намешаванд. Неолибе-
рализм, ки Иёлоти Муттаҳида 
нуги пайкони он аст, дасти ан-
даркори буҳронсозиҳои судҷӯёна 
дар ҷаҳон ва ба вижа минтақа ва 
ҳавзаи тамаддунии мост”.

Ҳодисаҳои Украина фурсати 
бузурге барои қавитар шудани  
мақоми Чин дар арсаи бозиҳои 
бузург арзёбӣ гардида, ҳаминак, 
вобастагии иқтисодии ҷаҳонро 
ба ин кишвар зиёдтар менамояд. 
Мавқеи миёнаро интихоб наму-
дани раиси Ҷумҳурии халқии Чин 
ва аз робитаҳои ногусастании ду 
кишвари абарқудрат ёдовар шу-
дани ӯ дар ин шабу рӯз ва мухоли-
фаташ ҷиҳати таҳримҳо ва ихроҷи 
Русия  аз SWIFT маънии мухо-
лифат ба сиёсатҳои пешгириф-

Санаи 22 юми феврал Шӯрои 
федералӣ бо як овоз иҷозат дод, 
ки Президенти Русия қувваҳои 
мусаллаҳро дар хориҷи киш-
вар истифода намояд ва 24-уми 
феврал Путин бо паёми ҷиддӣ 
неруҳои мусаллаҳро ба Донбассу 
Луганск сафарбар намуда, таъ-
кид дошт, ки Артиши низомӣ ба 
кадом самт ҳаракат мекунад, ин 
аз вазъияти мушаххаси рӯи замин 
вобастагӣ хоҳад дошт. 

Ӯ як рӯз қабл дар Шӯрои ам-
ниятии Русия иброз дошт, ки 
ҳукуматдорони Украина шар-
тномаи Минскро риоя карданӣ         
нестанд, бинобар ин, бо талаби 
роҳбарони Ҷумҳуриҳои халқии 
Донетску Луганск истиқлолияти ин 
ҷумҳуриҳоро эътироф бояд кард. 
Путин хатари шомилшавии Укра-
ина ба НАТО –ро дар он мебинад, 
ки Киеви расмӣ бо қасди Қрим 
ва Севастопол  боиси бархӯрди 
ҷиддии Русия бо кишварҳои узви 
Алянси Атлантикаи шимолӣ ме-
гардад. 

Баъди музокироти шабонаи 
Президенти Русия бо ҳамтои 
фаронсавиаш Эмануэл Мак-
рон, маълум шуд, ки вобаста 
ба тааҳудномаи НАТО нисбат 
ба Украина мавқеи ИМА тағйир 
хӯрдааст. Зимни баррасии масъ-
алаи эътирофи истиқлолияти 
ҷумҳуриҳои Донетск ва Луганск 
муовини Шӯрои амниятии Русия 
Дмитрий Медведев аз таҷрибаи 
худ оид ба  эътирофи истиқлоли 
Абхазияву Осетияи Шимолӣ ми-
сол овард, ки  чӣ гуна он тасмими 
ҷиддӣ ҳаёти ҳазорон сокинонро 
ҳифз намуда, сабақи омӯзандае 
барои НАТО ва кишварҳои 
ҳампаймони он гардида буд,  то 
минбаъд бо Русия ин гуна му-
носибат накунанд. Албатта, 
фишорҳо нисбати мо бесобиқа 
хоҳад буд, вале медонем, ки чӣ 
гуна муқовимат нишон диҳем, 
аммо бо гузари вақт фишорҳо 
нисбати Русия коҳиш ёфта, моро 
дубора ба мизи музокира даъват 
хоҳанд кард,- гуфт Медведев. 

Қабл аз эътирофи истиқ-

лолияти Донетску Луганск дар 
сарҳади ин ҷумҳуриҳо ба истис-
нои миллатчиёни украинӣ боз зи-
ёда аз 59 ҳазор низомиёни Украи-
на ҷамъ оварда шуда буданд. Ин 
ва дигар далелҳои ҷиддӣ боиси 
нигаронии роҳбарияти давлати 
Русия шуд, ки пеш аз оғози амали-
ёти ҳарбӣ  изҳор дошт: “НАТО ба 
Русия интихоби дигар нагузошт”.

Ҳамин тавр, бо ёдоварӣ аз 
таърихи Украина ва гузашту 
ҳадяҳои муфти роҳбарони пеши-
ни Шӯравӣ, ки ба хотири таъсис 
додани ҷумҳурии Украина по-
рае аз қаламрави кишвари худ,  
аз ҷумла сарзаминҳои имрӯзаи 
Донбассро дода буданд. Пре-
зиденти Русия миллатгароёни 
украиниро бо фассодкориву ба 
ҳоли табоҳ овардани ин кишвар 
айбдор намуд. Баъдан, даъвоҳои 
раиси ҷумҳури Украина бобати 
доштани яроқи ядроӣ, воридоти 
беисти яроқу аслиҳа аз ғарб ба ин 
кишвар ва ҷаҳду талошҳо барои 
пайвастшавии Украина ба НАТО 
таҳдиди бузурге барои Русия 
буд, ки ба хотири амалӣ шудани 
нақшаҳои ояндаи Пентагон сарза-
мини Украина ҳамчун платсдарм 
истифода мешавад. Баъди сабру 
таҳаммулҳо охиран ба қавли Пу-
тин корд дар гулӯ расида буд, ки 
дар паёми телевизиониаш таъ-
кид дошт; “Вазъият аз мо иқдоми 
қатъӣ ва фавриро тақозо мекунад, 
ҷумҳуриҳои мардумии Донбасс 
кумак хостаанд ва масъулияти 
хунрезӣ бар дӯши режими ҳоким 
дар Украина хоҳад буд. 

Акнун ИМА ва Иттиҳоди Ав-
рупо мавзӯъҳои муқовимати худ 
ҷиҳати яроқи ҳастаӣ доштани 
Ирон ва таҳриму маҳдудсозӣ ва 
дигар “ҳукм”-ҳои худро нисбати 
ин кишвар фаромӯш намуда, гӯё 
ҳуҷуму дахолатҳои дар қаламрави 
Ироқ, Венгрия Афғонистон, Су-
рия ва қатли Саддам  Ҳусейну 
дигар зулму табаддулотҳои бар 
сари мардумони ҷаҳон овардаа-
шонро аз зеҳни оламиён руфта 
бошанд, ки имрӯз даъвои ҳифзи 
соҳибистиқлолии Украинаро до-

ТАНИШИ ҚУДРАТҲО, 
ДАР МИЁН УКРАИНА  

Баъди судури як Фармони Президенти Русия Владимир Путин  дар 
бораи эътирофи истиқлолияти Ҷумҳуриҳои халқии Луганск ва Донетск 
ва шартномаи дӯстиву дастгириҳои ҳамаҷонибаи ин ҷумҳуриҳо, Пре-
зиденти Украина онро ҷиддӣ нагирифта, қаламрави ҷумҳуриҳои мар-
думии Донбассро ҳудуди ҷудонашавандаи Укрина ҳисобид. Дар ҳамин 
ҳол пуштибонҳои ғарбиву он сӯи уқёнусии Зеленский баръакс, ба 
хотири кушодани майдони нави ҷанг ба оташи низои ду кишвари дар 
гузашта бародар равған рехтанд. 

ранд.
Дар рӯзи аввали амалиёти 

низомии Русия Президенти ИМА 
Байден дар нишасти  хабарӣ бо 
рӯзноманигорон иброз дошт, ки 
фаъолияти бузургтарин бонкҳои 
Русияро дар кишвараш қатъ 
намуда, маблағҳои ҳангуфти 
онҳоро тасарруф хоҳад намуд. 
Дар ҳама бахшҳо нисбат ба Ру-
сия таҳримҳои бесобиқа ҷорӣ 
намуда, иқтисоди онро базону 
хоҳад нишонид. Субҳи 2-юми 
март хабаргузориҳо аз таъсиси 
“дастаи зарба” –и Байден хабар 
доданд, ки ҷиҳати тасарруфи  
сарвату моликияти сарватмандо-
ни ҷонибдории Кремлин дар ИМА  
иқдом гирифтаанд. Ҳамчунин, 
Иттиҳоди Аврупо ба гуфти худ 
таҳримҳои бесобиқаро нисбати 
Русия эълон карда, дар баробари 
қатъи фаъолиятҳои молӣ, парвози 
ширкатҳои ҳавопаймоии Русияро 
ба Аврупо манъ кард.  Фаъолияти 
расонаҳои иттилоотии СПУТНИК 
ва дигар ВАО ҷонибдории ин киш-
варро дар қаламрави Аврупо қатъ 
намуда, бори аввал ба як кишва-
ре барои хариди яроқ маблағ ҷудо 
мекунад. Ҳамзамон, Коммиссияи 
Иттиҳоди Аврупо бо чанд кишва-
ри дигар кӯшиш доранд, ки ҷиҳати 
аз системаи байналмилалии 
молиявӣ дар муҳосира гирифтани 
Русия  чораҳои мушаххас хоҳанд 
андешид. 

Мутаассифона сиёсатҳои 
манфиатҷӯёна фарҳангиёну  
варзишгаронро низ ба майдони 
муқовимат мекашад. Дар робита 
бо ин қазия УЕФА бозии ниҳоии 
Лигаи қаҳрамонҳо дар Санкт-
Петербургро, ки бояд 28-уми майи 
соли ҷорӣ доир мегардид, лағв 
кард. Нахуст Португалия баъдан 
чанд кишвари дигар аз бозии 
футбол бо тимми мунтахаби ФР  
мунсариф шуданд. Ҳамчунин, Ас-
сосиатсияи футбол эълон кард, ки  
Британия дар ояндаи наздик бо 
Русия ягон бозии байналмилалӣ 
нахоҳад дошт. 

Чунин ба назар мерасад, ки 
ҳаводиси Украина ҷаҳонро ба ду 

таи ИМА ва Аврупо дар ин қазия 
арзёбӣ мегардад. Ҳамчунин, 
даҳҳо кишварҳо бо ҷонибдорӣ аз 
тасмимҳои Путин изҳори назар 
намуда, Амрико ва ҳампаймонҳои 
онро сабабгори мураккаб шудани 
вазъият дар Шарқи наздик ва ди-
гар қораи олам донистаанд.

Дар умум, коршиносони ма-
соили сиёсиву иқтисоди ҷаҳон 
мегӯянд, ки Русия  қабл аз шурӯи 
амалиёти низомӣ аз эҳтимоли 
ҷорӣ шудани таҳримҳои ҳатто 
бузургтар аз пиндори Ғарбу 
ИМА омодагӣ дида, мушкилоти 
иқтисодиву зиддиятҳои замониро 
паси сар намуда, мисли солҳои 
пешин дубора устувору қавӣ ме-
монад.

Таҳлилгарони масоили сиёсӣ, 
ки дар асл ягон аз ду сангари ин 
ҷанги бузургро ҷонибдорӣ намеку-
нанд, дар ин қазия ИМА ва Авру-
поро муғассир медонанд, ки солҳо 
боз кӯшиши густариши НАТО дар 
минтақаҳои гуногуни ҷаҳон гар-
дидааст. Аммо ба андешаи онҳо 
доғи ҷанг ба номи ҷонибе сабт 
мешавад, ки ин ҷангро оғоз мена-
мояд. Дар воқеъ,сиёсати пешги-
рифтаи ИМА аз гуфтаҳои страте-
ги машҳури ин кишвар Ҷон Кенни 
маншаъ мегирад, ки ҳанӯз дар 
соли 1948 дар яке аз матлабҳои 
худ оид ба кӯшишҳо ҷиҳати шикас-
ти Русияи абарқудрат ва хатари 
ҷанги сард тавассути густариши 
НАТО дар минтақаҳои гуногуни 
ҷаҳон ибрози андеша намуда буд.

Дар умум, қазияи Украина 
ҳикмати зеринро ба хотир мео-
рад: “Оғози ҷанг кушодани даре-
ро мемонад, ки дохилаш торикии 
беохир дошта, вазъияти минбаъ-
даву оқибатҳои онро касе пешгӯӣ 
карда наметавонад”.  Аммо ин 
андеша ҳам ғолиб аст, ки фишо-
ру таҳримҳо Русияро маҷбур кар-
да наметавонанд, то аз мавқеи 
принсипиалиаш даст бикашад. 
Ҳамакнун, дар ҳоле, ки тибқи 
тадқиқоти гузаронидаи Маркази 
умумироссиягии омӯзиши афкори 
умум, ки санаи 28-уми феврал ин-
тишор гардид, 68% аҳолии Русия  
ин тасмими ояндабинонаи Путин-
ро ҷонибдорӣ намуда, 22 дарса-
ди аҳолӣ зид ва 10% дар посух 
ба ин суол мушкилӣ кашидаанд. 
Путин аз фурсати муносибе ис-
тифода бурда истодааст, ки ИМА 
имконияти молии ба ҷанг ворид 
шудан надорад ва феълан ин 
кишварро ба қавле низомии стра-
тег Байдени роҳбарӣ мекунад, ки 
ҳолати ҷисмониву равониаш дар 
нишасти хабарӣ бо ВАО баръало 
мушоҳида мешуд. Аммо дар сад-
ри аъзами Русия нафаре ниша-
астааст, ки ҳанӯз дар соли 2010  
аз таҷрибаи даврони бачагӣ дар 
кӯчаҳои Ленинград бардоштаи 
худ ёдовар шуда буд, ки “вақте ҳис 
мекунӣ аз ҷанг ногузир аст, бояд 
аввалин зарба зад ”...

Ҷамолиддин УСМОНИЁН,
 “Ҳамрози халқ”

ё НАТО ба Русия интихоби дигар нагузошт? 
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Чакан аз ҳунарҳои 
мардумӣ аст ва таърихи 
ниҳоят қадима дорад. Ча-
кан ба ҳаёту зиндагӣ, урфу 
одат ва олами маънавии 
халқи тоҷик зич алоқаманд 
аст. Боиси хурсандист, ки 
баъди ба рӯйхати мероси 
фарҳангии ғайримоддии 

башарият шомил гар-
дидани “оши палав” ва 
“Наврӯз” ин навъи санъа-
ти гулдӯзии тоҷикӣ низ аз 
ҷониби ЮНЕСКО, Идо-
раи илму фарҳанги Со-
змони Милали Муттаҳид 
ба рӯйхати мероси 
фарҳангии ғайримоддии 
башарият дохил  карда 
шуд. 

Чакан як навъи 
гулдӯзии маъмул  дар 
Тоҷикистон буда, он дар 
сомонаи ЮНЕСКО чунин 
муаррифӣ карда шудааст: 
“Чакан як навъи гулдӯзии 

миллӣ дар матоъи пахта-
гин  ва абрешимӣ дӯхта 
шуда, бештар дар байни 
занону духтарони тоҷик 
ривоҷ ёфтааст. Дар вило-
яти Хатлон чакан як ҷузъи 
муҳими либоси арӯсу до-
мод ба шумор меравад. 
Дар инҷо домодҳо худро 

бо тоқиҳои чакан оро 
медиҳанд ва занону духта-
рон дар рӯзҳои тӯй ва иду 
маросим куртаи чаканро  
ба бар мекунанд”. Чакан 
ин худ аз насл ба насл ме-
рос мондааст. Бояд қайд 
кард, ки дар замони муо-
сир раванди ҷаҳонишавӣ 
доираи муносибатҳои 
байналмилалӣ ва майдо-
ни равобити фарҳангиро 
фаррох намуда, зарурати 
эҳёи анъанаҳои фарҳанги 
миллӣ ва беҳдошти асо-
лати онҳоро тақозо мена-
мояд. Дар ин росто рушди 

фарҳанги миллӣ барои 
таҳаввули муносибатҳои 
байнидавлатӣ дар сам-
ти эҳёи ҳунарҳои  ба-
деии халқӣ ва ҳифзи 
мероси фарҳангии ғай-
римоддӣ аҳамияти бағоят 
муҳим дорад. Ҷумҳурии 
Тоҷикистони тозабунёд 
ба анъанаҳои ҳазорсолаи 
фарҳангӣ дар минтақаи 
Осиёи марказӣ мавқеи 
аввалиндараҷа до-
рад. Маҳорати дасто-
ни  ҳунармандони гулдӯз 
гӯё имрӯзро бо гузашта 
мепайванданд ва дар 
гулҳои офаридаи худ ба 
ояндагон нияти неки худ 
ва гузаштагонро ба ме-
рос мегузоранд. Санъати 
гулдӯзӣ дар асарҳои бос-
тоншиносон, файласу-
фон, адибон, санъатшино-
сон ва кулли соҳаҳои илм 
инъикоси худро ёфтааст. 
Бозёфтҳои бостоншиносо-
ни минтақаҳои ориёнишин 
гувоҳӣ  медиҳанд, ки мар-
думи тоҷик ва аҷдодони 
ӯ ба матоъҳои гуногун 
гулпартоӣ ва гулдӯзӣ ме-
намуданд, ки он байни 
дигар халқиятҳои қадим 
маъруфу машҳур буд. 

Каниева НИЗОРА, 
мудири шуъбаи кор бо 
занон ва ҷавонони КИ 
ҲХДТ дар ш.Левакант

ЧАКАН ИФТИХОРИ 
ТОЉИКОН

 Мо кормандони бахши ҳуқуқу судҳо, уму-
ман мақомоти қудратӣ ва ҳифзи ҳуқуқ аз 
он ифтихор менамоем, ки Паёми Сарвари 
маҳбубамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
сифати роҳнамои фардои миллат дар байни 
сокинони кишвар имрӯзҳо ҳамовозии хосае-
ро пайдо намудааст. 

Роҳнамо

Дар Паёми навбатии хеш Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон санаи 21- уми декабри соли 2021 
вобаста ба мақомоти судӣ аз ҷумла, чунин 
изҳор доштанд: «Дар ин раванд, мақомоти 
судӣ бояд вазифаҳои хизматиашонро бо 
масъулияти баланди касбӣ иҷро карда, 
баррасии саривақтӣ, ҳамаҷониба, пурра ва 
холисонаи парвандаҳои судиро ба роҳ мон-
да, қарорҳои қонуниву асоснок қабул намо-
янд ва ба ин васила ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои 
инсону шаҳрванд, манфиатҳои давлат ва 
ташкилоту муассисаҳоро таъмин созанд». 

 Дар баробари тамоми дигар соҳаҳо 
таваҷҷуҳ ва ғамхории Ҳукумати кишвар 
баҳри рушди мақомоти судӣ ҳамарӯза аф-
зун мегардад. Боиси сарфарозист, ки Пеш-
вои муаззами миллат бо эътимоди комил 
ба мо ҷавонон дар иҷрои вазифаҳои пур-
масъулият бовар кардаанд.  

Барои дастгирии ҷавонони лаёқатманд 
барномаҳои давлатӣ татбиқ гашта, 
имтиёзҳои зиёд муқаррар гардидаанд. Аз 
ҷумла, стипендия ва квотаи Президентӣ 
барои хонандагони мактабҳои таҳсилоти 

умумӣ ва муасисаҳои миёна ва олии касбӣ, 
таъсиси Фонди махсуси Президент барои 
ҷавонони лаёқатманд ҷиҳати таҳсил дар 
мактабҳои олии кишварҳои хориҷ ва боз 
имтиёзҳои зиёди дигар аз ғамхориҳои дав-
лат нисбати ҷавонони лаёқатманд мебо-
шад.

Воқеан, саҳми ҷавонон дар марҳилаи 
имрӯзаи рушди ҷомеа басо назаррас аст. 
Ҷавонони бомаърифату устувор ҳастии 
миллат ва рукни бунёдии мафкураи милли-
анд. Собит гаштааст, ки асоси пешравӣ ва 
рушди босуботи ҳар кишвару давлат  маҳз 
ба ҷавонони бомаърифату фарҳангдӯст, 
донишманду илмомӯз ва дорои завқи ба-
ланди зеҳнӣ марбут аст.  

Аз ин рӯ, мо муҳтавою нишондодҳои 
Паёми Пешвои муаззами миллатро 
ҳамаҷониба дастгирӣ намуда, мудом пайи 
дар амал тадбиқ намудани он саъю талош 
хоҳем намуд.

 
Саъдуллозода Сайидо Талбак,                                                                 

судяи Суди иқтисодии вилояти Хатлон 

ҶАВОНОН РУКНИ БУНЁДИИ 
МАФКУРАИ МИЛЛӢ 

ЭЪЛОН!
Кумитаҳои иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демокртии Тоҷикистон дар шаҳру 

ноҳияҳои вилояти Хатлон барои ишғоли 
ҷойҳои холии корӣ озмун эълон менамоянд.                     

Шаҳру 
ноҳияҳо Ҷойи кори холӣ Маоши 

вазифавӣ
Шарти иштирок дар 

озмун

Бохтар

Мудири шуъбаи кор бо 
занон 1700 сомонӣ

Маълумоти олӣ, таҷриба дар 
соҳаи  корҳои идеологӣ ва 
собиқаи корӣ - 2 сол 

Мудири шуъбаи 
таблиғот ва иттилоот 1700 сомонӣ

Маълумоти олӣ, таҷриба дар 
соҳаи  корҳои идеологӣ ва 
собиқаи корӣ - 2 сол 

Абдураҳмони 
Ҷомӣ

Муовини раис – мудири 
шуъбаи ташкилӣ ва 
баҳисобгирӣ

2000 сомонӣ
Маълумоти олӣ, таҷриба дар 
соҳаи  корҳои идеологӣ ва 
собиқаи корӣ - 3 сол 

Мутахассиси бахши 
омор 1100 сомонӣ

Маълумоти олӣ, таҷриба дар 
соҳаи  корҳои идеологӣ ва 
собиқаи корӣ - 1 сол 

Ҳамадонӣ Мутахассиси бахши 
омор 1100 сомонӣ

Маълумоти олӣ, таҷриба дар 
соҳаи  корҳои идеологӣ ва 
собиқаи корӣ - 1 сол  

Темурмалик Мутахассиси бахши 
омор 900 сомонӣ

Маълумоти олӣ, таҷриба дар 
соҳаи  корҳои идеологӣ ва 
собиқаи корӣ - 1 сол 

Хуросон

Мудири шуъбаи 
таблиғот-иттилоот 1300  сомонӣ

Маълумоти олӣ, таҷриба дар 
соҳаи  корҳои идеологӣ ва 
собиқаи корӣ - 2 сол 

Мутахассиси бахши 
омор 1100 сомонӣ

Маълумоти олӣ, таҷриба дар 
соҳаи  корҳои идеологӣ ва 
собиқаи корӣ - 1 сол

Муъминобод

Мудири шуъбаи кор бо  
ҷавонон ва занон 1100 сомонӣ

Маълумоти олӣ, таҷриба дар 
соҳаи  корҳои идеологӣ ва 
собиқаи корӣ - 2 сол 

Мутахассиси бахши 
омор 1000 сомонӣ

Маълумоти олӣ, таҷриба дар 
соҳаи  корҳои идеологӣ ва 
собиқаи корӣ - 1 сол 

Шамсиддин 
Шоҳин

Мутахассиси шуъбаи 
ташкилӣ ва кор бо 
кадрҳо

1000  сомонӣ
Маълумоти олӣ, таҷриба дар 
соҳаи  корҳои идеологӣ ва 
собиқаи корӣ - 1 сол 

Мутахассиси бахши 
омор 1000  сомонӣ

Маълумоти олӣ, таҷриба дар 
соҳаи  корҳои идеологӣ ва 
собиқаи корӣ - 1 сол 

Вахш Мудири шӯъбаи кор бо 
ҷавонон ва занон 1500 сомонӣ

Маълумоти олӣ, таҷриба дар 
соҳаи  корҳои идеологӣ ва 
собиқаи корӣ - 2 сол 

Балҷувон Мутахассиси бахши 
омор 800 сомонӣ

Маълумоти олӣ, таҷриба дар 
соҳаи  корҳои идеологӣ ва 
собиқаи корӣ - 1 сол 

Қубодиён

Мудири шуъбаи кор бо 
занон ва ҷавонон 1500 сомонӣ

Маълумоти олӣ, таҷриба дар 
соҳаи  корҳои идеологӣ ва 
собиқаи корӣ - 2 сол 

Мутахассиси бахши 
омор 1000 сомонӣ

Маълумоти олӣ, таҷриба дар 
соҳаи  корҳои идеологӣ ва 
собиқаи корӣ - 1 сол 

Носири 
Хусрав

Мудири шуъбаи 
таблиғот, иттилоот ва 
матбуот

1000 сомонӣ
Маълумоти олӣ, таҷриба дар 
соҳаи  корҳои идеологӣ ва 
собиқаи корӣ - 2 сол 

Мутахассиси бахши 
омор 800 сомонӣ

Маълумоти олӣ, таҷриба дар 
соҳаи  корҳои идеологӣ ва 
собиқаи корӣ - 1 сол 

Дӯстӣ Мутахассиси бахши 
омор 900 сомонӣ

Маълумоти олӣ, таҷриба дар 
соҳаи  корҳои идеологӣ ва 
собиқаи корӣ -1  сол

Ҷайҳун

Мутахассиси шуъбаи 
ташкилӣ ва кор бо 
кадрҳо

1000 сомонӣ
Маълумоти олӣ, таҷриба дар 
соҳаи  корҳои идеологӣ ва 
собиқаи корӣ - 1  сол

Мутахассиси бахши 
омор

1000  
сомонӣ

Маълумоти олӣ, таҷриба дар 
соҳаи  корҳои идеологӣ ва 
собиқаи корӣ - 1  сол

Левакант

Сармуҳосиб 1500 сомонӣ Маълумоти олии касбӣ, 
собиқаи корӣ - 3  сол

Мутахассиси бахши 
омор 1000 сомонӣ

Маълумоти олӣ, таҷриба дар 
соҳаи корҳои идеологӣ ва 
собиқаи корӣ -1 сол
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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.

Марди май-
зада ба зане 
мегӯяд: 

– Биё зани 
ман шав!

Зан дар 
ҷавоб:

      – Медонам ту баринҳоро! 
Саҳар ҳушёр шуда, аз гапат 
мегардӣ!

Майзада:
– Не-не! Қасам ба виҷдонам, 

ман асло ҳушёр намешавам. 
***

Мард ба ҷӯрааш мегӯяд:
– Дирӯз туро дар бозор бо 

занат дида ба ишқатон қоил 
шудам. 15 сол мешавад зану 
шавҳаред, ҳоло ҳам даст ба 
даст мегардед.

– Э ҷӯраҷон, охир метарсам, 
ки дасташро сар диҳам давида 
ягон чиз мехарад.  

***
Дар роҳ як зан пеши роҳи 

мардеро гирифта мегӯяд: 
– Ман шуморо шинохтам.
– Хуб, ман ки ҳастам?
– Падари яке аз бачаҳои 

ман.
– Ё тавба, ман шуморо бори  

аввал мебинам, туҳмат чӣ ло-
зим.

– Ором шавед, ман муал-
лимаи бачаатон ҳастам...

 
Гирдоваранда, 

Шабнам САТТОРОВА   

Биё бо ҳам механдем

крОСсворд
    ТАВАҶҶУҲ!!!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!

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

Аммо ба ҳар нафар имконияти дар як моҳ як маротиба иштирок дар озмун дода мешавад.
Хотиррасон мекунем, ки дар ин кроссворд ҷавобҳои мантиқӣ низ ҷой дода шудаанд.

АЗ ЧАП БА РОСТ:
1.Кадом калима доим нодуруст на-

вишта мешавад?  3.Дар кадом давла-
ти хориҷа шумораи тоҷикон зиёд аст?  
6.Панҷшанбе пеш аз  Чоршанбе дар куҷо 
меояд? 7. Кадом ҳайвон овоз надорад 12. 
Шаҳр ҳаст, вале одам надорад? 14.Шумо 
соҳиби  ҳамон ҳастед, вале дигарон онро 
бештар истифода мебаранд? 15.Парча-
ми кадом давлат ду тарафи гуногун 
дорад? 17. Тамоку аввалин маротиба 
дар куҷо пайдо шудааст? 19.Кадом на-
муди санг дар баҳру уқёнусҳо нест? 
21.Бо чашми пӯшида чӣ дидан мумкин? 
25.Пойтахти аз ҳама хунуктарин 28. Аз 
ҳама алафи бадтарин кадом аст? 30. 
Давлатҳои Белгия, Нидерландия ва Люк-
сенбургро чӣ мегӯянд? 31. Чизе ҳаст, ки 
дар об ғарқ намешавад ва намесӯзад?  

 АЗ БОЛО БА ПОЁН:
2.Воситаи ахбороте, ки ба нури 

чашм зарар намерасонад?4. Шабакаи 
машҳуртарини телевизионии Аврупо 
5.Номи парандаи аз ҳама хурдтарин? 
8.Дар дохили Тоҷмаҳали Ҳиндустон ка-
дом амал қатъиян манъ аст? 9. Ҷондоре, 
ки чор зону дорад? 10.Зане, ки дубора 
ҷавонии худро ба даст овард?11.Дар ка-
дом узви инсон рақам вуҷуд дорад? 12.Аз 
кадом намуди зарф об нӯшида намеша-
вад? 13.Аввалин бор ручкаро дар кадом 
давлат ихтироъ карданд?   16. Чист 
оне, ки дарозӣ надорад, вале чен карда 
мешавад? 18.Ҷонваре, ки аз ҳама зиёд бе 
об зиндагӣ карда метавонад? 20.Паран-
даи тезпарвоз? 22.Кадом ҳайвонро дар 
сирк истифода бурда наметавонанд? 
23.Чист, ки онро тайёр карда мешава-
ду хӯрда не? 24.Номи шаҳр, одам, кӯл ва 
шаршара? 26.Аввалин  «Синбоднома» ба 
кӣ таалуқ дорад? 27.Гирди сабз,оби сурх 
ва моҳии сиёҳ дорад? 29. Об нест, вале 
мерезад?  

Ҷавоби кроссворди 
ҳафтаномаи №08МОДАР 

Решаи ҷонам бувад пайванди ҷони модарам,
Дар ҷаҳон то зиндаам, ҳастам нишони модарам.
Аз дуои хайру некаш мисли гул сабзидаам,
Раҳмати Ҳақ бод ҳар дам бар равони модарам.
Мардумон фахранд бо молу матои хештан,
Бо сари боло сароям достони модарам.
Нури хуршеди саҳаргоҳи умеду орзу,
Дар фазову дар замину осмони модарам.
Гул надорад рангу бӯ бо он мақому манзалат,
Бӯи хуши дигаре дорад ҷаҳони модарам.
Мазза дорад дар даҳонам то ҳанӯзам рӯзу шаб, 
Рубичу таҳмолу обу ошу нони модарам.
Рӯзу шаб хидмат намоям, ҳаҷ барам, эҳсон кунам,
Кай адо гардад дами як гирумони модарам.
Ёқубам, гумкарда модар дар баҳори зиндагӣ, 
Пос дорам номи неки хонадони модарам.
Аз кафам чизе намеояд ба ҷуз як каф дуо,
Рӯзу шаб созам дуои хайри ҷони модарам.

                                              
  Ёқуб МУРОД                       


