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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

БА СӮИ ЗИНДАГИИ 
БОСАОДАТ

Соли 2021 дар таърихи давлатдории 
навини миллии тоҷикон бо ҳарфҳои зар-
рин сабт хоҳад шуд. Мардуми шарафман-
ду заҳматдӯсти мо, соҳибкорону тоҷирони 
ватандӯст ва шахсони саховатпеша ба 
хотири истиқболи арзандаи ин ҷашни бу-
зурги миллӣ сарҷамъу аҳлона кор карданд 
ва садоқати худро ба Ватан ва арзишҳои 
истиқлолияту озодии сарзамини аҷдодии 
худ исбот намуданд.

Дар натиҷаи заҳмати софдилона, 
фаъолияти содиқона ва саъю талоши 
ватандӯстонаи халқи Тоҷикистон тамоми 
шаҳру ноҳияҳои кишвар то дурдасттарин 
деҳот ва маҳалҳои аҳолинишин хеле ободу 

зебо гардида, бисёр мушкилоти иҷтимоии 
сокинони мамлакат бартараф карда шу-
данд.

Соли 2021 кишвари соҳибистиқлоли 
мо дар ҳамаи соҳаҳо ба дастовардҳои на-
заррас ноил гардида, шароити зиндагии 
халқамон дар муқоиса бо солҳои пешин 
беҳтар шуд ва нуфузу обрӯи Тоҷикистон 
дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам тақвият 
пайдо кард.

Дар баробари ин вазифаҳои Ҳукумати 
мамлакат, вазорату идораҳо ва мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва 
шаҳру ноҳияҳо дар ҷодаи таъмин намудани 
рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар барои 

панҷ соли оянда, яъне то ҷашни 35-солагии 
истиқлолияти давлатӣ ва боз ҳам баланд 
бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ 
муайян ва мушаххас мебошанд.

Ҳоло вазифаи ҳар яки мо – шаҳрвандони 
Тоҷикистони соҳибистиқлол аз он иборат 
аст, ки ба хотири иҷрои ҳадафҳои дар назда-
мон қарордошта ва нақшаву барномаҳои 
қабулкардаамон боз ҳам бештар заҳмат 
кашем. Зеро дар баробари дастоварду 
пешравиҳои то имрӯз ноилшудаамон дар 
зиндагии мардумамон ҳанӯз мушкилоту 
масъалаҳои зиёди ҳалталаб вуҷуд доранд.

Боварии мо барои ҳаллу фасли муш-
килоти мавҷуда, яъне таъмин намудани 

зиндагии осудаву босаодати халқамон, 
фардои ободи Ватан ва таҳкими иқтидори 
иқтисодии давлат қавӣ ва қатъӣ мебошад.

Барои расидан ба ҳадафҳои некамон 
ва иҷрои нақшаву барномаҳои созандаа-
мон мо захираву имкониятҳои зарурӣ ва 
муҳимтар аз ҳама, мардуми ватандӯсту 
заҳматқарин ва бонангу номус дорем.

Ҳамватанони мо хуб огоҳанд, ки вазъ-
ияти минтақа ва ҷаҳон торафт мураккабу 
пешгӯинашаванда гардида, илова бар ин, 
мушкилоти глобалӣ – гармшавии иқлим, 
хушксоливу камобии пайиҳам, болоравии 
нархи маҳсулоти ғизоӣ, сӯзишворӣ ва кам-
чин шудани маводи озуқа боиси ба вуҷуд 
омадани бисёр масъалаҳои мубрам дар 
ҳаёти аҳли башар гардида истодааст.

Дар чунин шароит мо бояд кӯшиш ку-
нем, ки аз захираву имкониятҳои мавҷуда 
ҳарчи самараноку оқилона истифода кар-
да, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро афзоиш 
диҳем, бозори истеъмолӣ, яъне талаботи 
мардумро бо маводи ғизоӣ боз ҳам беҳтар 
таъмин кунем, иқтидори содиротии кишвар-
ро тақвият бахшем ва ба масъалаи сарфаю 
сариштакорӣ эътибори аввалиндараҷа 
зоҳир намоем.

Дар Паёми Роҳбари давлат солҳои 
2022 – 2026 «Солҳои рушди саноат» эълон 
гардиданд.

Мақсад аз ин ташаббус дар доираи 
ҳадафи стратегии саноатикунонии босуръ-
ати кишвар такони ҷиддӣ бахшидан ба 
пешрафти саноат мебошад.

Рушди саноат яке аз омилҳои 
муҳимтарини тараққиёти давлат, афзои-
ши даромади буҷет, бо молу маҳсулоти 
истеҳсоли ватанӣ таъмин кардани со-
кинони кишвар ва фароҳам овардани 
даҳҳо ва садҳо ҳазор ҷойи нави кор барои 
ҳамватанонамон ба ҳисоб меравад.

Ба ҳамватанони азиз муроҷиат карда, 
як нуктаи муҳимро хотирнишон менамоям, 
ки бо анҷом ёфтани соли 2021, яъне си-
юмин солгарди истиқлолияти давлатӣ ва 
фаро расидани соли 2022 кишвари мо ба 
марҳалаи нави рушди худ ворид мегардад.

Тамоми саъю талоши мо дар ин давра 
бояд ба хотири боз ҳам ободу зебо гардо-
нидани Ватани маҳбубамон, минбаъд низ 
пешрафтаву неруманд намудани давлати 
соҳибистиқлоламон, аз имрӯза беҳтар сох-
тани шароити зиндагии халқамон ва дар 
арсаи байналмилалӣ баланд бардоштани 
обрӯи давлати соҳибихтиёри тоҷикон, яъне 
бо дастовардҳои арзанда истиқбол наму-
дани ҷашни бузурги 35-солагии истиқлолу 
озодии Тоҷикистони биҳиштосоямон раво-
на карда шавад. 

Таҳияи М. АКРАМОВ,
манбаъ prezident.tj
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маҳаллаи Қазоқони шаҳри Бохтар 
зиндагӣ мекунад, дар ин рӯз аз ку-
маки масъулини Кумитаи иҷроияи 
ҳизби вилоят бархӯрдор шуд. Му-
яссар Ғиёсова тӯли 10 сол дар 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри 
Бохтар фаъолият кардааст ва 
имрӯз бознишаста шуда, ба тарби-
яи набераҳо машғул мебошад.

Раиси Кумитаи вилоятӣ зим-
ни суҳбат бо аъзои ин оилаҳо аз 

ҷумла иброз дошт, ки аз ваҳдату 
истиқлоли давлатӣ бояд ҳар лаҳза 
шукр гӯем, зеро ин ду неъмат на 
ба ҳама мардуми дунё муяссар 
мебошад. Дар ҳаққи Роҳбари дав-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва 
осоиштагии Ватани азиз дуои хайр 
намоем, ки ин ҳама дастовардҳо 
осон бадаст наомадаанд.

Амонҷон Муҳиддинов,
"Ҳамрози халқ"

Дар Кохи фарҳанги шаҳри Бохтар вохӯрии раиси вилояти 
Хатлон Қурбон Ҳакимзода бо ҷавонони вилоят баргузор гар-
дид. Паёми Пешвои миллат, пешгирии шомилшавӣ ба ҳизбу 
ҳаракатҳои экстремистию террористӣ, дастовардҳои 
илмӣ, фарҳангӣ ва варзишии ҷавонон дар соли таҷлили 
30-солагии Истиқлоли давлатӣ аз мавзӯъҳои асосии 
мулоқот буд.

Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят

МУЛОҚОТИ РАИСИ 
ВИЛОЯТ БО ҶАВОНОН  

Қурбон Ҳакимзода раиси ви-
лоят дар оғози  суханронии худ 
аз Паёми имсолаи Президенти 
мамлакат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ёдовар шуда, барои 
ноил шудан ба ормонҳои миллӣ, 
аз ҷумла саноатикунонии бо-
суръати кишвар ҷавононро таъ-
кид дошт, ки аз илмҳои муосир 
баҳравар гардида, бо омӯхтани 
на кам аз ду забони хориҷӣ мута-
хассисони хуб шаванд ва оянда 
идоракунии дастгоҳҳои саноати-
ро дар маҳал ба дӯш гирифта, 
рушди бемайлони онро таъмин 
намоянд.

Ёдовар мешавем, ки 
чораандешӣ барои  баланд бар-
доштани сатҳи саводу маъри-
фатнокии мардум ва наврасону 
ҷавонон, тақвияти ҳисси миллӣ, 
ватандӯстиву ватанпарварӣ, 
ҳувияти миллӣ, арҷгузорӣ 
ва омӯхтани забон, таърих, 
фарҳанги бостонии тоҷикон, тав-
сеаи доираи донишу ҷаҳонбинии 
илмиву техникӣ ва рушди илмҳои 
дақиқу табиӣ дар кишвар аз 
ҳадафҳои дигари давлат ба 
ҳисоб рафта, ҷавонон ҳамчун не-
руи созандаю бунёдкор дар пеш-
рафти ҷомеаи мамлакат нақши 

муҳим доранд.
Раиси вилоят дар идомаи 

суҳбат афзуд, ки ҷавонони мо 
дорои ҳисси баланди миллӣ 
ва эҳсоси гарми ватандӯстиву 
ватанпарварӣ буда, дар мубори-
за бо ҳама гуна хавфу хатарҳое, 
ки зидди давлату миллатанд, 
омода ҳастанд ва манфиатҳои 
миллиро аз манфиати шахсию 
гурӯҳӣ боло мегузоранд.  Ишти-
роки фаъолонаи ҷавонон дар та-
моми маъракаҳои муҳими сиёсӣ 
ва ҷашнҳои миллӣ, аз ҷумла 
дар баргузории чорабиниҳои 
фарҳангӣ, бахшида ба таҷлили 
ҷашни 30 – солагии Истиқлоли 
давлатӣ, хусусан ҳангоми 
сафарҳои кории Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои 
вилоят бори дигар собит на-
муд, ки воқеан ҳам ҷавонон 
ба қадри сулҳу субот, ваҳдату 
ягонагӣ ва дастовардҳои бе-
назири Истиқлолияти давлатӣ 
мерасанд, ироа дошт Қурбон 
Ҳакимзода. 

Инчунин, қайд гардид, ки 
соли гузашта дар асоси дасту-

ри Роҳбари давлат шумораи 
стипендияҳои президентӣ ба-
рои хонандагони муассисаҳои 
таҳсилоти умумӣ аз 400 ба 3000, 
шумораи чунин стипендияҳо дар 
муассисаҳои таҳсилоти миёна 
ва олии касбӣ аз 100 ба 500 ва 
барои аспирантони муассисаҳои 
таҳсилоти олӣ ва илмӣ аз 15 ба 
50 нафар расонида шуд. Аз шу-
мораи умумии стипендияҳои 
президентӣ 70 фоиз ба фанҳои 
табиӣ, риёзӣ ва дақиқ раво-
на гардидааст. Дар ин муддат, 
бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон шумораи квотаҳои 
президентӣ барои ҷавонон аз 
200 то ба 1252 нафар расони-
да шуд, ки ин ғамхориҳо бозгӯи 
он аст, ки роҳбарияти давла-
ту Ҳукумати Тоҷикистон ба ин 
неру ҳамеша таваҷҷуҳи махсус 
зоҳир мекунанд.Ҷавобан ба ин 
ғамхориҳо ҷавононро лозим аст, 
ки дар шароити рушди техно-
логияи муосир, дар навбати ав-
вал, ҳамқадами замон бошанд, 
омӯзиши илму дониш, хусусан, 
илмҳои табиӣ, риёзӣ дақиқ, 
забонҳои хориҷӣ ва аз худ кар-
дани касбу ҳунарро, ки роҳи яго-
на ва ояндасози рушди ҷомеа 
аст, рисолати аслии худ интихоб 
намоянд, афзуд раиси вилоят 
Қурбон Ҳакимзода.

Яке аз ғамхориҳои дигари 
Пешвои миллат барои насли 
имрӯзу фардои кишвар ин аст, ки 
зимни ироаи  Паёми имсола су-
пориш додаанд, ки дар панҷ соли 
минбаъда бояд беш аз 1000 ин-
шооти соҳаи маориф дар ҳамаи 
зинаҳои таҳсилот сохта, ба исти-
фода супорида шавад.

Раиси вилоят Қурбон 
Ҳакимзода ҳамчунин таъкид на-
муд, ки хоинону ифротгароён ба 

ҷомеа бо ҳар роҳ зиён расони-
да, дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба 
ҷалбсозию мағзшӯии ҷавонон 
машғул гардида, аз ҳисоби 
ҷавонони ноогоҳ ва сустирода 
сафи худро афзуданӣ меша-
ванд. Аз ин рӯ, ҷавонон бояд 
ҳушёрию зиракиро аз даст надо-
да, ба чунин кӯшишҳои мағзшӯӣ 
муқовимати устувор нишон 
диҳанд. Мо тавассути ҷалби 
аҳолӣ, махсусан ҷавонон ба 
китобхонӣ, метавонем ба ҷаҳолат 
маърифатро муқобил гузошта, 
ба ҷойи муқовимати тамаддунҳо 
гуфтугӯи тамаддунҳоро ба роҳ 
монем.

Бинобар ин, мо бояд ҳамеша  
ҳушёр ва эҳтиёткор бошем, 
ба насли ҷавону наврас тарзи 
ҳаёти солим, бидуни ҳар гуна 
ваҳшониятро тарғибу ташвиқ со-
зем, масъалагузорӣ кард раиси 
вилоят. Таълиму тарбияро тавре 
ба роҳ монем, ки ҷавонон барои 
бекорӣ фурсат наёбанд.

Раиси вилоят Қурбон 
Ҳакимзода дар идома афзуд, ки 
Мақомоти иҷроияи ҳокмияти дав-
латии вилояти Хатлон дар замо-
ни соҳибистиқлолӣ бо мақсади 
баланд бардоштани самарано-
кии низоми тарбияи ҷисмонӣ ва 
варзиш ҷиҳати дастгирии вар-
зишгарон ва рушди кори соҳа 
тадбирҳои зарурӣ андешида, 
барномаҳои самти варзишро 
пурра дастгирӣ карда истода-
аст. Барои муқоиса хотирнишон 
гардид, ки шумораи умумии ин-
шооти варзишӣ агар соли 2015 
дар вилоят 3483 ададро ташкил 
медод, ин нишондод дар соли 
2021 дар умум ба 4030 иншоо-
ти варзишӣ расид. Дар доираи 
тадбирҳои ҷашнӣ ба истиқболи 
30-солагии Истиқлолияти дав-

латии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 547 
иншооти соҳа, аз ҷумла 117 то-
лори варзишӣ, 329 майдончаи 
варзишӣ, 65 майдончаи бозии 
кӯдакона ва 36 адад дигар на-
муди иншооти хизматрасонӣ 
мавриди истифода қарор дода 
шуд, ки барои рушди кори соҳа 
ва ташаккули тарзи ҳаёти солим 
нақши созгор хоҳад гузошт. 

Пас аз суханронии раи-
си вилоят маросими тақдими 
Сипосномаҳои Мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давла-
тии вилояти Хатлон ба 58 на-
фар ҷавонони фаъоли касбу 
кори гуногун баргузор гардид. 
Ҳамзамон аз номи раиси вилоят 
Қурбон Ҳакимзода ба 30 нафар 
ғолибони даври ҷумҳуриявии 
озмунҳои “Тоҷикистон - Ватани 
азизи ман”, “Илм - фурӯғи маъри-
фат”, “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб 
аст” ба андозаи аз 1000 то 3000 
сомонӣ мукофоти ҳавасмандӣ, 
ба 17 ғолиби мусобиқаи варзишӣ, 
6 нафар беҳтаринҳои соҳаи вар-
зиш, ба барандагони ҷойҳои ав-
вали мусобиқаҳои варзишӣ миё-
ни идораю ташкилотҳои вилоятӣ, 
ки барои дарёфти Ҷоми раиси 
вилояти Хатлон бахшида ба 
30-солагии Истиқлолияти давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон миёни 
ҳам рақобат карданд, диплому 
мукофотҳо тақдим карда шуд.

Барномаи пурмуҳтавои 
фарҳангӣ бо иштироки ғолибони 
даври ҷумҳуриявии озмуни 
“Тоҷикистон - Ватани азизи ман” 
анҷомбахши мулоқоти  мазкур 
буд.

Шуъбаи иттилоот ва 
таҳлили дастгоҳи раиси 

вилояти Хатлон

Масъулини Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилоя-
ти Хатлон дар якҷоягӣ бо Кумитаи иҷроияи 
ҳизби шаҳри Бохтар ба аёдати якчанд оилаи 
ниёзманди шаҳри Бохтар рафта, барояшон 
кумакҳои яквақтаинаи моддӣ расониданд.

ИҚДОМИ НЕК   Вазъи иқтисодии хонаводаи 
Марҳима Камолова чандон хуб 
нест. Ин пиразан дар маҳаллаи 
Хатлони шаҳри Бохтар зиндагӣ 
мекунад ва чанд сол боз бо иллати 
нобиноӣ гирифтор аст.

Миралиён Қиёмиддин Аб-
дусалимзода, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон, ҳамчунин Неъматулло 
Иброҳимзода, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар 
барои аёдат ба хонаи Марҳима 
Камолова рафта, аз аҳволаш бо-
хабар шуданд.

Марҳима Камолова аз ташри-
фи роҳбарияти Кумитаи иҷроияи 
ҳизб дар вилояти Хатлон изҳори 
сипос намуда, дар ҳаққи Сарвари 
давлат ва Тоҷикистони азиз дуои 
нек гуфт.

Оилаи Ғиёсовҳо, ки дар 
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ВАХШ. Дар ҷамоати 
деҳоти Тоҷикободи 
ноҳияи Вахш вохӯрии 
кормандони ҳизбӣ бо 
сокинони маҳал доир 
гашта, бандҳои Паёми 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон шарҳ дода шуд. Ҳамчунин дар ин вохӯрӣ оид 
ба татбиқи амалии аксияи ҳизбии «Якҷоя ҳал мекунем!» сухан 
гуфтанд. 

Дар вохӯрӣ аз ҷумла Одилҷон Маҳмадов, раиси Кумитаи 
иҷроияи ноҳиявии ҳизб зикр намуд, ки ҳар яки моро зарур аст 
баҳри ободу зебо гардонидани Ватани азизамон содиқона хиз-
мат карда, дар рушду нумӯи он саҳмгузор бошем. 

Ш А Ҳ Р И Т У С . 
Дар асоси дастуру 
супоришҳои Пешвои 
миллат, Раиси муазза-
ми Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон, дастгирии 
гурӯҳҳои ниёзманди 
аҳолӣ аз вазифаҳои хоссаи сохторҳои ҳизбӣ ва аъзои саховат-
пешаи он ба ҳисоб меравад. Дар доираи ин ҳадаф аз ҷониби 
ташкилоти ибтидоии “Шуъбаи маориф” ба 5 нафар хонандагон 
кумак дар шакли моддӣ (либоси зимистона) расонида шуд.

ВОСЕЪ. Бо ташаб-
буси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Восеъ 
дар деҳаи Ибрати 
ҷамоати деҳоти Туга-
раки ноҳия ҷиҳати дар 
амал татбиқ намудани 
амалиёти умумивилоятӣ оид ба тоза намудани дохил ва атро-
фи қабристонҳо зери унвони «Рӯзи ёдоварӣ» ҳамоиш доир гар-
дид. Дар амалиёти мазкур масъулини ҳизби ноҳия, намоянда-
гии ТҶҶ “Созандагони Ватан” ва зиёда аз 300 нафар аъзо ва 
ҷонибдорони Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон иштирок на-
муда, саҳми хешро дар ин амали хайр гузоштанд.

Дар доираи ин аксия иштирокдорон дар бунёди иншооти 
гигиенӣ дар наздикии оромгоҳ саҳми хешро гузошта истодаанд 
ва инчунин дастаҷамъона корҳои маҳкам кардани гирду атрофи 
оромгоҳро низ оғоз намуданд.

КӮШОНИЁН. Бо 
ташаббуси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Кӯшониён ва дастги-
рии аъзои фаъоли он 
дар ташкилоти ибтидо-

ии Беморхонаи марказии ноҳия сохтмони обанбори оби нӯшокӣ 
роҳандозӣ гардид. 

Иншооти мазкур дар оянда барои обистифодабарандагон 
имконият медиҳад, ки бо оби ошомиданӣ мунтазам дастрасӣ 
дошта бошанд.

ПАНҶ. Бо мақсади 
таблиғу ташвиқи 
истифодаи сама-
раноки заминҳои 
наздиҳавлигӣ, кор-
мандони масъули Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 

Тоҷикистон дар ноҳияи Панҷ аз замини хоҷагии ёрирасони 
назди ташкилоти ибтидоии “Роҳсоз” дидан намуданд.

Зимни суҳбат бо намояндагони ташкилоти ибтидоӣ масъ-
улини ҳизбӣ иброз доштанд, ки самаранок истифода бурда-
ни замин аз фарҳангу масъулияти ҳар заминистифодабаран-
да вобастагӣ дорад ва ҳар яки моро мебояд, то ҳар ваҷаб 
заминро оқилона истифода намоем. 

Инчунин, дар доираи аксияи ҳизбии «Ватан ҳар гӯшаатро 
сарсабз хоҳем кард!» дар ташкилоти ибтидоии “Роҳсоз” аз 
ҷониби аъзо ва ҷонибдорони ҳизб, зиёда аз 170 бех дарахто-
ни мевадиҳанда ва ҳамчунин картошка шинонида шуд.

ДӮСТӢ. Бо иштиро-
ки Абӯбакр Ҷалолов, 
мудири шуъбаи таб-
лиғот ва иттилооти Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Дӯстӣ миёни хонанда-

гони синфҳои 10-11-и Гимназияи давлатии №1 хониши сиёсӣ 
доир карда шуд. Зимни суҳбат номбурда вобаста ба хатари тер-
роризму экстремизм тариқи шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ ба 
ҷамъомадагон маърӯза намуда, таъкид кард, ки ба дасисаву 
фитнаҳои хоинони давлату миллат дода нашаванд, дар истифо-
даи шабакаҳои иҷтимоӣ эҳтиёткор бошанд ва ҳушёриву зиракии 
сиёсиро аз даст надиҳанд. 

Ҷ.БАЛХӢ. Дар 
ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии “Маорифчиён”-и 
ноҳия вохӯрии корман-
дони ҳизбӣ бо аъзои 
ташкилот баргузор 
гардид. Зимни вохӯрӣ 
Зафар Алиев, масъ-
ули Кумитаи иҷроияи 
ҳизби ноҳия оид ба аҳамияти риояи қонунҳои миллии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Дар бораи масъулияти падару мо-
дар дар таълиму тарбияи фарзанд”, пешгирии шомилшавии 
ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, пешгирии паҳншавии 
бемории сироятии коронавирус, вусъати корҳои созандагию 
ободонӣ, татбиқи аксияҳои ҳизбӣ суханронӣ намуд. Зимнан, дар 
қисмати охири вохӯрӣ ба аъзои нави ба сафи ҳизб қабулшуда 
шаҳодатномаҳои ҳизбӣ супорида шуд. 

Л Е В А К А Н Т .
Бо мақсади обо-
ду зебогардонии як 
гӯшаи диёр дар боғи 
фарҳангии шаҳри Ле-
вакант шанбегӣ доир 
шуд. Дар шанбегӣ 
кормандони Кумитаи 
иҷроияи шаҳрӣ атрофи қитъаи замини вобастгардидаро то-
заву озода намуданд. 

Боиси зикр аст, ки чунин корҳои ободонӣ бахшида ба 30-
юмин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пайваста гузаронида мешуд ва минбаъд низ доир мешавад.

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

ФАРХОР 
Бо корбарии корман-

дони Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Фар-
хор дар доираи аксияи уму-
мивилоятии “Рӯзи ёдоварӣ” 
дар оромгоҳи деҳаи 
Кӯҳдомани ҷамоати деҳоти 
Ватан ҳашари ободонӣ доир 
гашт.

Дар ин чорабинӣ зиёда аз 
180 нафар иштирок намуда, 
дохил ва атрофи оромгоҳро 
тоза намуданд.

Н.ХУСРАВ 
Тибқи нақшаи чора-

биниҳои Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии ҳизб дар 
қабристонҳои деҳаҳои 
Арабхона ва Бешкенти 
ҷамоати деҳоти Истиқлол, 
ҳамчунин деҳаи Сангобаи 
ҷамоати деҳоти Наврӯз бо 
иштироки васеи сокинон ак-
сияи «Рӯзи ёдоварӣ» баргу-
зор гардида, гирду атофи 
оромгоҳҳои деҳаҳо тоза 
карда шуда, зиёда аз 100 
бех ниҳоли арча шинонида 
шуд.

Дар баргузории амали-
ёти умуминоҳиявии «Рӯзи 
ёдоварӣ» зиёда аз 600 на-
фар сокинон дар тоза на-
мудани дохил ва атрофи 
қабристонҳо ва шинонида-
ни дарахтон иштирок наму-
данд.

БАХШИДА БА ИСТИҚБОЛИ 30-ЮМИН СОЛГАРДИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, 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 МУТА-
САДДИЁНИ КУМИТАҲОИ ИҶРОИЯИ ШАҲРИЮ НОҲИЯВӢ МЕБОШАД.

ҶАЙҲУН 
Намояндагони Кумитаи 

иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
ноҳия якҷо бо роҳбарияти 
ташкилоти ибтидоии 
“Сомонӣ”-и ҷамоати деҳоти 
Панҷ ба кӯдакон ва нафа-
рони солманди чанде аз 
оилаҳо туҳфаҳои солинавӣ 
тақдим карданд.

Зимни вохӯрии кор-
мандони ҳизбӣ бо соки-
нони маҳал аз хизматҳои 
беназири Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар самти рушду пешрафти 
Тоҷикистон ёдоварӣ карда 
шуд. 
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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.

Сарчашма:
www.sinoptic.com
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Дастурдиҳӣ

Нодира  Тоҷибоева сокини 
шаҳри Бохтар аз зумраи бону-
вони муваффақе мебошад,  ки 
соли 2020 барои тақвият бах-
шидани коргоҳҳои дӯзандагӣ 
лоиҳаи худро пешниҳод на-
муда, 10 ҳазор сомонӣ гранти 
раиси вилоятро соҳиб шуд. 

- Он соли накӯпай дар 
қатори 21 нафар занони 
ғолибони озмун ман ҳам 
соҳиби гранти раиси вило-
яти Хатлон шуда будам, ки 
шодию нишотам ҳадду канор 
надошт, – мегӯяд ӯ.  Дар до-
ираи ин лоиҳа имрӯз 5 нафар 
занону духтарони хонашин 
ба ҷойи кори доимӣ фаро ги-
рифта шудаанд. Ҳамакнун, 
баҳрабарони гранти мазкур 
бо фароҳам гардидани имко-
ният мошинаҳои дӯзандагии 
замонавӣ харид намуда, бо 
ҷалби гурӯҳҳои иловагии бо-

нувони хонашин фаъолия-
ти дӯзандагии худро ривоҷу 
равнақ медиҳанд. 

Нодира тайи 9 соли 
роҳбарии коргоҳи дӯзандагии  
“Нодира”- маҳорату таҷрибаи 
худро сайқал дода, сол аз сол 
сатҳу сифати истеҳсоли сару 
либоси занонаро беҳтар месо-
зад, то мизоҷони бештар пай-
до намояд. Дар баробари пеш-
бурди фаъолияти дӯзандагӣ ва 
эҷоди мудҳои нави сару либос 
ҳамзамон дар тарбия ва омо-
да намудани ҳунармандони 
ҷавон аз ҳисоби духтарони 
маҳал саҳми арзанда гузошта 
истодааст. 

Тавре худи  ӯ мегӯяд, то 
имрӯз садҳо нафар дастпар-
варонаш касбу ҳунарҳои ӯро 
аз бар намуда, дар гӯшаҳои 
гуногуни шаҳри Бохтар ва 
дигар навоҳии атроф санъ-
ати гӯлдӯзиву, сӯзанидӯзӣ, 
қуроқдӯзиву бофандагиро 
рушду ривоҷ дода истодаанд. 

Нодира ҳанӯз аз ово-
ни наврасӣ ба офаридани 
ҳаргуна нақшу нигор дар рӯйи 
матоъ шавқу рағбати бепо-
ён дошта, бо диду истеъдоди 
кӯдаконаи худ ҳар навъ курта-
ву либосҳои гуногуни дастидӯз 
омода менамуд. 

Ба гуфтаи ӯ эълон шу-
дани Солҳои рушди деҳот, 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 
ба ҳаёту фаъолияти минбаъ-

ТАТБИҚИ ЛОИҲАҲОИ ГРАНТӢ МИЁ-
НИ СОҲИБКОРЗАНОН

даи ҳунармандони мардумӣ 
такони ҷиддӣ бахшид, зеро 
дар доираи ин солҳо барои 
пешаварон шароит фароҳам 
гардид, ки ҳунарҳои аҷдодии 
хешро рушду ривоҷ  бахшида, 
бо ин васила ба оилаҳои худ 
даромад биёранд. 

 Яке аз дастгириҳои 
муҳиму саривақтии Сарва-
ри давлат дар ин самт ин 

аз 1-уми январи соли 2018 
аз андоз озод намудани 
маҳсулоти истеҳсолнамудаи 
ҳунармандони мардумӣ 
арзёбӣ мегардад. Ин 
иқдоми муҳим соҳибкорону 
ҳунармандонро рӯҳу илҳоми 
тоза бахшид, то ин ки баҳри 
рушду нумӯи ҳунарҳои дастӣ 
ҷидду ҷаҳди бештар намоянд.  
Дар ин замина дар тамоми 
гӯшаву канори кишварамон 

Зарнигор Бегова

Раъно Раҳимзода

Нодира Тоҷибоева

ба хусус, дар деҳоти дурдаст 
курсҳои омӯзиши ҳунарҳои 
мардумӣ ташкил ёфта, бо ин 
васила ҳазорон нафар за-
нону духтарони хонашин ба 
касбомӯзӣ ва минбаъд бо ҷойи 
кор фаро гирифта шуданд.

Зарнигор Бегова, сардори 
шуъбаи ташаккул ва рушди 
соҳибкорӣ дар вилояти Хатлон 
иброз медорад, ки бо мақсади 
такмили донишу маҳорати 
ҳунармандон ва рушди 
ҳунарҳои дастӣ соли 2021 аз 
ҷониби шуъбаи ташаккул ва 
рушди соҳибкорӣ 137 нафар 
занону духтарон ба  курсҳои 
дӯзандагӣ фаро гирифта шу-
даанд. Ҳамчунин, дар ин дав-
ра бо мақсади бозомӯзии бо-
нувони ҳунарманд дар самти 
пешниҳоди лоиҳаҳои грантӣ 
бо 32 нафар занону духтаро-
ни шаҳру ноҳияҳои гуногуни 
вилоят машварат гузаронида 
шуд.

Бинобар гуфтаи Раъно 
Раҳимзода, сардори Раёсати 
кор бо занон ва оилаи вилояти 
Хатлон, дар соли сипаригар-
дида, барои ба даст овардани 
грантҳои раиси вилояти Хат-
лон аз ҷониби соҳибкорзанон 
59 лоиҳаи тиҷоратӣ пешниҳод 
гардида буд, ки аз миёни онҳо 
21 нафар соҳиби грантҳои 
пулӣ гардиданд. 

–Ҳамин тавр, дар рӯзи му-

аррифии ғолибони грантҳо аз 
ҷониби  раиси вилояти Хатлон 
Қурбон Ҳакимзода ба панҷ на-
фар муаллифони лоиҳаҳои 
ҷадид бо маблағи 20 ҳазор 
сомонӣ, ба 11 нафар ба ан-
дозаи 10 ҳазор сомонӣ ва 
барои татбиқи 5 лоиҳаи ди-
гар 8 ҳазор сомонӣ супорида 
шуд, ки маблағи умумии ин 
лоиҳаҳо 250 ҳазор сомониро 
ташкил медиҳад. Аз иштиро-
ки фаъоли бонувони соҳибкор 
дар озмунҳои ҳамасола барои 
дарёфти грантҳои раиси ви-
лоят бармеояд, ки сол аз сол 

шумораи довталабон афзуда 
истодааст, – иброз медорад 
Раъно Раҳимзода

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ, 
“Ҳамрози халқ”

Бо мақсади дар амал татбиқ намудани дас-
туру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳатарам Эмомалӣ Раҳмон доир 
ба дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории 
занон  соли 2016 гранти раиси вилояти Хатлон 
таъсис дода шудааст. Дар доираи ин иқдом  
ҳамасола ба даҳҳо нафар соҳибкорзанон ва 
шахсони алоҳидаи воқеӣ ҷиҳати таъсиси ҷойи 
кор, баланд бардоштани фаъолнокии занон дар 
бахши иқтисодиёт ва ба шуғлу касбомӯзӣ фаро 
гирифтани занону духтарон маблағҳои грантӣ 
ҷудо мегардад. 
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Сангтарошӣ осон нест, 
вале завқ ва дилбастагии 
зиёд ӯро устои ин ҳунар на-
мудааст. Ба гуфтаи хеш яго-
на сангтароше дар вилояти 
Хатлон аст, ки се сол боз дар 
чорабинии ҷумҳуриявии “На-
моиши санг” дар пойтахти 
кишвар-шаҳри Душанбе Хат-
лонро намояндагӣ менамояд. 

Ин ҳунарманд Ҳакималӣ 
Камолов аст, ки маҳорати 
хуби сангтарошӣ дорад. 
Маҳсули дастранҷашро дар 
як ҳамоиши идона дар шаҳри 
Бохтар мушоҳида кардем, ки 
барои тамошобин хеле аҷиб 
менамуд ва мардум дар бо-
раи чи гуна омода шудани 
онҳо аз эшон зиёд пурсон 
мешуданд. Барои таҳияи ин 
матлаб ба деҳаи Хушвах-

ти ҷамоати деҳоти Заргари 
ноҳияи Кӯшониён – ба хонаи 
Ҳакималӣ Камолов рафтем. 
Ӯ саргарми кор буд ва чанд 
дақиқаи вақташро барои 
суҳбат бо мо ҷудо кард.

Мегӯяд, дар осорхонаҳо 
кафш ва дигар асбобҳои но-
дири сангин дида мешавад, 
ки дар баъзе минтақаҳои 

кишвар бархе аз мардум дар 
гузашта ин ҳунарро доштанд. 
Офаридани зарфҳои гуно-
гун бо асбобҳои қадимӣ ҳам 
ниҳоят мушкил аст, вале ба 
хотири эҳё кардани ҳунарҳои 
қадимӣ ва таъмини иқтисоди 
хонавода дилдодаи ин касб 
шудааст. 

“Ҳамагӣ 3 адад асбоб, 
болғаю дандона (зубил) ва 
буранда (арраи барқӣ) до-

ҲАКИМАЛӢ КАМОЛОВ: 
АСБОБҲОИ ЗАМОНАВӢ ЛОЗИМ

 Ин ҳунарро аз касе наомӯхтааст, 
ҳангоми тарошидани санг даҳҳо сангро 
шикаст ва дар ниҳоят муваффақ шуд. 
Акнун корашро дар шароити хона ва 
бо асбобҳои қадимӣ анҷом медиҳад. 
Маҳсули меҳнаташ дастраси ҷаҳонгардон 
гашта, берун аз марзҳо расидааст. 
Офаридаҳояш аз сангҳои одӣ, вале зе-
бою босифатанд ва барои гирифтани 
ширинӣ ва меваю донагӣ дар рӯи дастар-
хон истифода мешаванд. 

рам. Офаридаҳои маро мар-
дум бештар ҳамчун армуғон 
харидорӣ мекунанд. Вақте 
сайёҳон дастранҷи маро 
харидорӣ менамоянд ва ба 
кишварашон мебаранд, бояд 
номи Тоҷикистон навишта 
шуда бошад. Аммо аз оне 
ки асбобҳои замонавӣ надо-
рам, ин қисмати корро дуруст 
анҷом дода наметавонам”, – 
мегӯяд Ҳакималӣ Камолов.

Ба гуфтаи ӯ ҳар кор дар 
аввал мушкилиҳои худро 
дорад, барои муваффақ шу-
дану ҳунаратро қадр кар-
дан заҳмат бояд кашид. 
Се сол инҷониб бо шавқу 
завқи беандоза дар хона-
аш сангтарошӣ мекунад. 
Маҳз ҳамин ҳунараш аст, ки 
ба чорабиниҳои ноҳиявию 
вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ даъ-
ват шуда, устои сангтарош 
муаррифӣ мешавад.

Мусоҳиби мо 53-сола 
аст ва мегӯяд, ки шахси 
ҳунарманд дар ҳама давру 
замон обрӯю эътибори хос-
са дорад. Ҳунари сангтаро-
широ дар синни 50 солаги-
яш аз худ кардааст. “Барои 
соҳибкасб шудан синну сол 
аҳамият надорад, танҳо 
шавқу ҳавас нақши асосиро 
мебозад. Инро аз таҷрибаи 
худам мегӯям. Хуб меша-
вад, ки ҷавонону наврасон 
дар баробари таҳсил ҳунар 
омӯзанд.”

Эълон гардидани солҳои 
2019-2021 «Солҳои рушди 
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ” ҳунари Ҳакималӣ 
Камоловро дар байни 
ҷомеа бештар муаррифӣ 
намуд. Зеро дар ин солҳо 
чорабиниҳои фарҳангӣ дар 
сатҳи ноҳия ва вилояту 
ҷумҳурӣ бештар доир гардид.

Соҷида Камолова, ҳам-
сари Ҳакималӣ Камолов дар 
офаридаҳои шавҳараш ку-

мак мерасонад. Ҳар чизе, ки 
меофарад, нахуст Соҷида 
онҳоро дар қоғаз ва сипас 
дар рӯйи санг наққошӣ карда, 
баъдан бо асбоби буранда 
омода мекунад. 

Онҳо соҳиби 4 фарзанд, 3 
духтару 1 писар мебошанд ва 
сангтарошӣ як қисми дарома-
ди хонаводаашон шудааст. 

“Чизҳое, ки мо месозем 
ҳамааш аз тахаюлоти худа-
мон аст, на аз интернету те-
левизион. Сайёҳони хориҷӣ 
маҳсули дастранҷи моро хуб 
қабул кардаанд. Хешу та-
бор ва дигар пайвандон агар 
зодрӯз ё ягон шабнишинӣ 
даъват кунанд, аз ҳамин 
сангҳои сохташудаи худамон 
ҳамчун туҳфа ба онҳо меба-
рем. Чизе ҳаст, ки намешика-
над ва солиёни зиёд ҳамчун 
хотира меистад”, – ироа дошт 
Соҷида Камолова.

Чанде аз мардуми деҳа 
зарфҳои аз санг сохташудаи 
Ҳакималӣ Камоловро барои 
ороишоти дастархон хари-
даанд. Дастрахони хонаи ху-
дашро низ офаридаҳояш оро 
медиҳанд. Ҳоло ягона муш-
кили ин сангатрош набудани 
шароити созгор барои рушди 
кораш аст. Дар рӯзҳои офтобӣ 
дар ҳавлияш сангатрошӣ ме-
кунад. Мегӯяд, ки дӯкони 
хурде бошад, ки тавонад ко-

рашро дар ҳама фасли сол 
анҷом диҳад. Дар деҳаашон 
талабот ба омӯзиши ин ҳунар 
хеле зиёд аст, вале аз саба-
би набудани ҷойи мувофиқ 
ва асбобҳои зарурӣ намета-
вонад, ки алоқамандонро ба 
омӯзиш фаро гирад.

“Мехоҳам санъати санг-
тарошӣ ҳам мисли дигар 
ҳунарҳо маъмулу машҳур 
шавад. Шогирд тайёр кунам. 
Алъон даромади беш на-
дорем, вале бо мурури за-
мон мешавад. Муҳим ҳунари 
қадимиро дубора зинда ва ба 
ҷаҳониён муаррифӣ кардан 
аст”, – мегӯяд Ҳ. Камолов.

Онҳо сангҳои зиёдеро дар 
ҳавлияшон захира кардаанд. 
Ҳар санге, ки шаклаш барои 
тарошидани чизе мувофиқ 
аст, ҷамъ оварда коркард 
мекунанд. Ҳоло ин хонаво-
даи ҳунарманд барои рушд 
ва ривоҷ ёфтани ҳунарашон 
мехоҳанд корашон расонаӣ 
шавад, шояд нафаре пайдо 
шуда дар сохтани дӯкон ку-
макашон кунад. Аҳли эҷоди 
нашрияи “Ҳамрози халқ” ба 
Ҳакималӣ Камолов барору 
комёбӣ ва дар ҷодаи инти-
хобкардааш пешравиҳо та-
манно доранд.

 
 Амонҷон МУҲИДДИНОВ

“Ҳамрози халқ”

Хӯрдани каду ба мизоҷ сардӣ 
меоварад, бар бадан об меда-
вонад, гиреҳҳои узвҳои дохили 
баданро мекушояд, пешобро 
равон мекунад, дарунро муло-
им мегардонад,  зардпарвин, 
исҳоли номунтазами меъда ва 
табҳои тезро шифо мебахшад.

Агар инро пухта бихӯранд, 
ҳамчун ғизо камқувват, аз меъ-
да ба зудӣ мефурояд ва аз он 
моддаи солими бетаъм пайдо 
мешавад. Ин камҳазмшаванда 
аст, зеро ки агар худашро танҳо 
бихӯранд, дар меъда зуд вайрон 
мешавад ва ба ҳар моддае, ки 
дар бадан бисёр бошад, ба зудӣ 
ба он табдил меёбад, инчунин 
бинобар осон табдилёбанда бу-
данаш баъзан моддаи заҳрнок 

аз он ба амал меояд. Чун онро 
бо меваҳои гуногун ҳамроҳ на-
моянд, кайфияти онро дигар 
месозад, монанди он, ки агар 
бо биҳӣ ё оби ғӯраи ангур ё оби 
анор ё сирко дар равғани бодом 
ё равғани софи зайтун пухта 
бихӯранд моддаҳои солимро 
дар бадан пайдо мекунад, ба-
рои одамони сафровимизоҷ ва 
гарммизоҷон, инчунин ба табҳои 
тез фоида дорад.

Лекин хӯрдани каду барои 
беморони қулинҷ (колит) зарар 
дорад. Зеро  худи каду пайдоку-
нандаи иллати қулинҷ аст. 

Агар бо чизи тези монанди 
ҳардал (горчица) бихӯранд, дар 
бадан моддаи тез пайдо мена-
мояд.  Бо маҳсулоти  намакин 

КАДУ ВА ХОСИЯТҲОИ 
ДАВОГИИ ОН 

бихӯранд, моддаҳои шӯр пайдо 
мекунад, бо қабзиятовар моддаи 
қабзиятнок ва инчунин бо ҳар 
чизе, ки бихӯранд, ба моддаи он 
табдил меёбад.

Оби кадуи хомро фишурда 
гирифта, бо шири ҷавонзанон 
даромехта, дар бинӣ ва гӯш би-
чаконанд ва ба такрори амал 
биёраи (палаки) бебаргашро 
кӯфта, ба сар гузошта банданд, 
дарди сари аз гармӣ, варами 
пардаҳои майна ва худи майна 
(менингит), ҳазаён, девонагӣ, 
варамҳои гарм ва бехобиро 
шифо мебахшад.

Кадуро кӯфта ё тарошида, 
ба пеши сар гузошта банданд, 
варами гарми сарро таҳлил 
медиҳад. Инчунин, дарди сари 
гарм ва хушкии майнаю бехо-
биро дафъ мекунад ва агар ба 
чашм гузошта банданд, варами 
гарми онро таҳлил медиҳад.

Шустани сар бо оби каду, 

ошомидан ва дар бинӣ чакони-
дани он дарди сари гармро та-
скин медиҳад ва хоб меоварад. 
Бо оби каду ғар-ғара кунанд ё 
оби онро дар даҳон гардонанд, 
дарди гулӯ ва дарди дандонро, 
ки ҳама аз гармӣ бошад, шифо 
мебахшад.

Оби онро бо равғани гули-
сурх даромехта, нимгарм дар 

гӯш чаконанд, дарди ин узвро 
сокит мекунад. Пӯсти хушки ка-
дуро дар об ҷӯшонида, он обро 
батанҳоӣ ё бо равғани гулисурх 
даромехта, дар бинӣ бирезанд, 
дарди дандонро таскин медиҳад.

Манбаъ: Канзи Шифо  
Гирдоваранда

 Зебо БОЗОРОВА
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Тибқи маълумотҳо имрӯз 
10-12 дарсади  тоҷикони 
вилояти Иркутск ба 
фаъолиятҳои тиҷоративу 
соҳибкорӣ машғул буда, 
даҳҳо нафари онҳо соҳиби 
мағозаву коргоҳҳои хур-
ди истеҳсолӣ ва марказҳои 
тиҷоратӣ мебошанд. Дар 
ноҳияҳои гуногуни ин ви-
лоят соҳибкорони тоҷике 
кору фаъолият доранд, ки 
дар заминаи 50-60 гектар 
заминҳои корам хоҷагиҳои 
фермерӣ таъсис дода, бо 
истеҳсоли маҳсулоти хуш-
сифати кишоварзӣ миёни 
соҳибкорони пешоҳанги ин 
минтақа муаррифӣ шудаанд. 

Тибқи маълумотҳо айни 
замон зиёда аз 500 на-
фар ҷавонони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар муассисаҳои 
олии вилояти Иркутски Фе-
дератсияи Русия таҳсил до-
шта, Ҷамъияти фарҳанги-
миллии тоҷикони Иркутск  
ба хотири ҷалби бештари 
ҷавонони Тоҷикистон барои 
таҳсил дар Донишгоҳҳои ин 
вилоят тадбирҳои муҳим ан-
дешида истодааст.

Зикр гардид, ки Ҷамъияти 
фарҳанги-миллии тоҷикони 
вилояти Иркутск яке аз на-
хустин ҷамъиятҳои тоҷикони 
Федератсияи Русия ба 
ҳисоб рафта, давоми зиёда 

аз 20 соли арзи вуҷуд до-
штанаш,  баҳри иттиҳоду 
сарҷамъии тоҷикони муқими 
Русия ҷиҳати саҳмгузорӣ дар 
рушди тиҷорату соҳибкорӣ 
ва пешрафту тараққиёти 
соҳаҳои сохтмону меъмо-

Ҳамин тавр, муҳоҷирати 
меҳнатӣ барои мамолики таъ-
минкунандаи кору шуғлҳои 
музднок ва ҳам кишварҳои 
сокинонаш корҷӯ аз манфиат 
холӣ нест. Яъне, аз лиҳози 
иқтисодӣ ва ҳам аҳаммияти 
иҷтимоӣ муҳоҷирати меҳнатӣ 
амри муҳиму зарурӣ арзёбӣ 
мегардад. Аммо, надони-
стани забони русӣ, бидуни 
маълумоти касбӣ ва бо дигар 
камбудиҳои ҳуҷҷатгузориву 
номукаммалии санадҳои 
шахсӣ ба муҳоҷирати 
меҳнатӣ рӯ овардани баъзе 
шаҳрвандон аз мушкилиҳои  
ҳалталаби ҷомеа ба ҳисоб 
меравад. 

Ин ва дигар масои-
ли вобаста ба муҳоҷирати 
меҳнатӣ, ҳаллу фасли муш-
килоти муҳоҷирон, тарғиби 
омӯзиши забонҳои хориҷӣ 
ва касбу ҳунаромӯзӣ миё-
ни шаҳрвандоне, ки азми 
муҳоҷират доранд, дар 
вохӯрии  раиси Ҷамъияти 
тоҷикони вилояти Иркут-
ски Федератсияи Русия 
Муриват Маликшоев бо 
роҳбарияти Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хат-
лон  ва кумитаҳои иҷроияи 
шаҳру ноҳияҳои минтақаи 
Бохтар мавриди муҳокима 
қарор гирифт.

Зимни барра-
сии мавзӯъҳои танзи-
ми муҳоҷирати меҳнатӣ, 
воқифгардонии ҷомеа 
ҷиҳати таълимоти касбӣ 
ва забономӯзии ҷавононе, 
ки азми муҳоҷират ба 
хориҷи кишварро до-
ранд,  Қиёмиддин Мирали-

ён, раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар вило-
яти Хатлон иброз дошт, 
ки муҳоҷирати меҳнатӣ 
ҳамчун омили муҳими руш-
ду таҳкими иқтисодиёт 
барои  кулли мамолики 
ҷаҳон аҳамияти муҳим до-
рад, вале масъалаҳои во-
баста ба муҳоҷирати кории 
шаҳрвандон ба кишварҳои 
хориҷ аз мушкилиҳои 
ҳалталаб ба ҳисоб меравад. 

Мавсуф иброз дошт, 
ки муҳоҷирати меҳнатӣ аз 
ҷараёнҳои бузурги замо-
ни муосир ба шумор рафта,  
ҳамчун меҳвари пешбаран-
даи иқтисодиёт ба рушду 
тараққиёти кишварҳои пеш-
рафта мусоидат намуда-
аст. Аз ҷумла, Амрикову 
Русия, Ҳиндустону Туркия 
маҳз бо василаи тавсеаи 
самти муҳоҷирати меҳнатӣ 
ба кишварҳои пешраф-
та  табдил ёфтаанд. Аммо, 
муҳоҷири замони муосир 
бояд дорои касбу ихтисоси 
муайян буда, забони русиро 
азхуд намуда, пеш аз сафар 
ба хориҷи кишвар ҳуҷҷатҳои 
тасдиқкунандаи шахсият ва 
дигар маълумотномаҳои ло-
зимаро бо худ дошта бошад.

- Ҳадаф аз вохӯрии маз-
кур ҳам тақвият бахшида-
ни ҳамкориҳои Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар ви-
лояти Хатлон бо ҷамъиятҳои 
фарҳангии тоҷикон дар 
вилоятҳои гуногуни Феде-
ратсияи Русия ва ҷоннок 
гардонидани фаъолияти 
Кумитаҳои иҷроияи ҳизби 

ГУСТАРИШИ ҲАМКОРИҲОИ ҲХДТ БО 
ҶАМЪИЯТИ ТОҶИКОНИ ИРКУТСК 

шаҳру ноҳия ҷиҳати расони-
дани маълумоти зарурӣ оид 
ба қонуну қоидаҳои будубоши 
шаҳрвандон дар муҳоҷирати 
меҳнатӣ ва дигар масои-
ли вобаста ба  муҳоҷирати 
меҳнатӣ мебошад. Масъ-
улони Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон 
дар шаҳру ноҳияҳоро 
мебояд, чорабиниҳои 
оммафаҳмониро бобати  
омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва 
ба касбу ҳунаромӯзӣ фаро 
гирифтани шаҳрвандоне, 
ки азми муҳоҷирати корӣ 
ба хориҷ аз кишварро до-
ранд, тақвият бахшида, со-
кинонро аз оқибатҳои биду-
ни омӯзиши забони русӣ ва 
хатми таҳсилоти касбӣ са-
фарбаркунии фарзандон ба 
муҳоҷирати корӣ огоҳ намо-
янд, - таъкид дошт Миралиён 
Қиёмиддин.

Дар вохӯрӣ, инчунин Му-
риват Маликшоев, раиси 
Ҷамъияти тоҷикони вилояти 
Иркутски Федератсияи Русия 
оид ба саҳми муҳоҷирони 
тоҷик дар рушду тараққиёт 
ва ташаббусҳои ободони-
ву созандагиҳои тоҷикони 
муқими Русия ва фаъо-
лияти ҷамъияти тоҷикон 
дар тарғибу муаррифии 
фарҳангу маданият ва рас-
му оинҳои мардумии халқи 
тоҷик миёни дигар халқу 
миллатҳои вилояти Иркутск 
ибрози андеша намуд. 

Зикр гардид, ки сол аз сол 
шумораи муҳоҷирони кории 
тоҷик дар вилояти Иркутск 
рӯ ба афзоиш ниҳода, айни 
замон 80-85% муҳоҷирони 
тоҷик дар ин диёри 
паҳновари Русия дар корҳои 
сохтмонӣ саҳм гузошта исто-
даанд. Натиҷаи ростқавливу 
заҳмати ҳалол ва фаъолияти 
назарраси неруи кории на-
мояндагони миллати тоҷик 
дар бузургтарин вилояти Ру-
сия буд, ки бо мурури солҳо 
намояндагони миллати тоҷик 
ҳамчун мутахассисони соҳаи 
сохтмону меъморӣ обутоб 
ёфта, бо такмили  маҳорату 
таҷрибаи касбӣ соҳиби 
ширкатҳои хурду бузурги 
сохтмонӣ шудаанд. 

рии ин вилоят ва муаррифии 
фарҳангу тамаддун ва расму 
оинҳои халқи тоҷик миёни 
дигар кишварҳо корҳои зиё-
деро ба сомон расонидааст.

Дар вохӯрӣ ҳамчунин, 
масъалаҳои ҳаллу фасли 
мушкилиҳои муҳоҷирони ко-
рии тоҷик, пешгирӣ аз шо-
милшавии муҳоҷирони ҷавон 
ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои 
ифротӣ ва дигар мавзӯъҳои 
мубрами вобаста ба раванди 
муҳоҷирати меҳнатӣ маври-
ди муҳокима қарор гирифт. 

Дар идомаи суҳбат раи-
си Ҷамъияти тоҷикони ви-
лояти Иркутски Федерат-
сияи Русия аз фаъолияти 
самарабахши КИ ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон дар самти 
воқифгардонии аҳолӣ ҷиҳати 
риояи қонуну тартиботи буду 
боши сокинони кишварамон 
дар муҳоҷирати меҳнатӣ, 
роҳнамоии касбӣ ва ҳаллу 
фасли дигар мушкилу масои-
ли вобаста ба муҳоҷирати ко-
рии шаҳрвандони Тоҷикистон 
ба хориҷи кишвар ёдовар 
гардид. Ҳамчунин, ба нишо-
ни қадрдониҳо аз фаъолия-
ти пурсамари роҳбарият ва 
фаъолони ҳизб дар густари-
ши ҳамкориҳои ояндасоз бо 
Ҷамъияти фарҳанги-миллии 
тоҷикони вилояти Иркутск  
раиси КИ ҲХДТ дар вилоя-
ти Хатлон Қиёмиддин Ми-

Муҳоҷирати меҳнатӣ аз равандҳои бузурги замони муосир 
ба шумор рафта, дар саросари олам рӯ ба афзоиш ниҳодааст. 
Бо ҳама ҷанбаҳои мусбату манфӣ ҷараёни афзояндаи ин па-
дидаи ҷаҳонӣ нобаробарии тараққиёт, фарқияти зиёди сатҳи 
маош, вазъи бекорӣ ё баръакс, норасоии неруи кориро миёни 
кишварҳои пешрафтаву мамолики дар ҳоли рушд ба танзим 
медарорад. Яъне, сокинони мамлакатҳои сусттараққӣ барои да-
рёфти кору  беҳдошти зиндагӣ ба давлатҳои пешрафта рӯ овар-
да, ба ивази неруи корӣ ба кишвари хеш маблағи нақд интиқол 
медиҳанд. 

ралиёнро бо Сипоснома ва 
туҳфаи рамзии вилояти Ир-
кутски Федератсияи Русия 
сарфароз гардонид.

Ҷамолиддин УСМОНИЁН,
”Ҳамрози халқ”
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мақоми зан боз ҳам густурдатар 
гардида, имконияти иштиро-
ки фаъолонаи онҳо дар тамо-
ми бахшҳои иҷтимоию сиёсии 
кишвар фароҳам оварда шуда-
аст.  

Зани тоҷик имрӯз пешба-
рандаи сиёсати пешгирифтаи 
давлату ҳукумат, муаррифгар 
ва тарғибгари сиёсати давлат, 
сиёсати иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва 
ҳамзамон пешбарандаи рисола-
ти аввалини худ-модари тоҷик 
аст, ки дар баробари сиёсатма-
дор будан, тарбиятгари фар-
занд, ҳамсари меҳрубонро низ 
ба дӯш дорад.

Сарвари давлат дар Паёми 
навбатиашон ба Маҷлиси Олии 
кишвар, ки санаи 21 декабри 
соли равон ироа гардид, бори 
дигар эътимоди худро  ба  за-
нони тоҷик баён дошта, чунин  
қайд  карданд: «Нақши бонуво-
ну занон дар эъмори  ҷомеаи  
демократӣ  ва  дунявӣ  хеле  бу-
зург мебошад». 

Президенти мамлакат муҳ-
тарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷо 
овардани иззату эҳтироми зано-
ну модарон ва бонувону духта-
рон, саъю талош ба хотири ҳалли 
мушкилоти онҳо ва фароҳам 
овардани шароит барои илму 
донишомӯзӣ ва соҳиби касбу 
ҳунар гардидани духтаронро ва-
зифаи ҷонӣ мешуморанд. «Бар-
номаи давлатии тарбия, инти-

Хушбахтии мо занон аст, ки 
дар ин айём зиндагӣ ва фаъо-
лият менамоем. Мақоми занон 
дар ҳаёти сиёсии кишвар дар 
солҳои соҳибистиқлолии диёр 
ба марҳилаи нав расидааст. 
Шаҳомат ва мақоми баланди 
мо занон маҳсули муборизаҳои 
зиёд аст. Дар гӯшаи хаёл ҳам 
набуд, ки замоне фаро мерасад 
ва занон дар мақоми роҳбарият 
мансабҳои зиёди давлатиро 
соҳиб мешаванд. Мусаллам аст, 
ки зан ва модари тоҷик дар та-
моми давраҳои таърихӣ барои 
пойдории нангу номуси миллӣ, 
рушди фарҳанг, ҳастии забон  
содиқона  хизмат кардаанд. 
Имрӯз занон дар фаъолияти 
ҳокимияти давлатӣ, мақоми 
олии қонунбарор, мақомоти 

интизомӣ, маорифу тандурустӣ 
ва ғайра нақши шоиста до-
ранд. Онҳо дар таҳия, қабул ва 
татбиқи қонунҳо фаъолона шир-
кат меварзанд. 

Қабули як силси-
ла Фармонҳои Президент, 
Қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, консепсияҳо, 
нақшаву барномаҳои давлатӣ 
ҷиҳати таҳкими мақоми за-
нон дар ҳаёти сиёсии кишвар, 
беҳтар шудани вазъи иҷтимоӣ, 
баландҳимматӣ ва қадршиносии 
Сарвари  давлат  муҳтарам 
Эмомалӣ  Раҳмон нисбати 
зан-модарро нишон медиҳад. 
Қайд кардан  ба маврид аст, ки 
Тоҷикистон иштироки баробари 
занонро дар тамоми самтҳои  
ҳаёти  иҷтимоӣ  ва  иқтисодӣ  
дастгирӣ менамояд. Иштироки 
фаъолонаи  занон дар ҳаёти 

  Бо дастгириҳои пайгиронаи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти кишвар, 
Раиси  муаззами Ҳизби  Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар ҳаёти бонувони 
тоҷик тағйироти  ба  куллӣ  фарқкунанда ва назаррасро 
дидан мумкин аст. 

сиёсии кишвар худ нишонаи 
болоравии худшиносиву дарки 
эҳсосоти баланди миллӣ ме-
бошад. Имрӯз бонувони мо бо 
азму талош баҳри ширкат дар 
корҳои азими  созандагӣ  саҳми 
худро мегузоранд.   

Сиёсати хирадмандона ва 
садоқати самимии Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат,  Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Раиси муаззами 
Ҳизби  Халқии Демократии  
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба занону модарон 
буд, ки имрӯз  бонувони тоҷик 
дар  қатори дигар бонувони 
мамлакатҳои пешрафта дар ар-
саи байналмилалӣ дар як саф 
қарор доранд.               

Имрӯз дар давлати соҳиб-
истиқлоли Тоҷикистон ҷойгаҳ ва 

хоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои 
роҳбарикунанда аз ҳисоби за-
нону бонувони болаёқат барои 
солҳои 2023-2030» эътиқоду бо-
варии  комили занонро аз тара-
фи Президентамон бори дигар 
собит месозад.

Ин  эътимоди самимӣ мо 
бонувонро  бори дигар  муваз-
заф менамояд, ки ҷавобан ба 
ҳимматбаландии Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар обод кардани ҳар гӯшаи 
диёр ва тарбияи насли наврас 
саҳми арзишманди  худро гузо-
рем.

Қумринисо ГУЛМУРОДЗОДА, 
раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ   дар шаҳри Норак                            

МАЌОМИ ЗАН ДАР 
ЊАЁТИ СИЁСИИ КИШВАР  

«Зафарнома» ва ё «Пирӯзи-
нома» асари панду ахлоқиест, 
ки тавассути хомаи Абуалӣ ибни 
Сино то ба ин замон омада ра-
сидааст. Дар оғози асар омада-
аст, ки «дар рӯзгори Анушервони 
Одил ҳеҷ чиз аз ҳикмат азизтар 
набуда ва ҳукамои он аср ҳама 
мутаққӣ ва парҳезкор буданд». Ин 
гуфта аз он далолат мекунад, ки 
гузаштагони мо ҳама ҳикматдӯст 
буда, ба ҳаким ва суханони 
ҳакимона арҷгузорӣ мекардаанд. 
Ин асари пурҳикмат аз ҷониби 
Бузурҷмеҳри ҳаким дар муддати 
як сол навишта шуда, онро Ану-
шервони Одил бо оби тилло на-
вишта ҳамеша мавриди мутолиа 
қарор медодааст. Ҳамчунин дар 
асари мазкур омадааст, ки дунё-
ро бо фарҳангсипосдорӣ метавон 
дарёфт. 

«Зафарнома» асари гарон-
баҳои Абуалӣ ибни Сино буда, 
имрӯз ҳам арзиши тарбия-
вии хешро аз даст надодааст. 
Ҷавонони замони моро месазад, 
ки онро биомӯзанд, ҳифз кунанд 
ва тибқи гуфтаҳои он амал на-
моянд, то ки суди инҷаҳонию 
онҷаҳониро дарёфта бошанд.

ЗАФАРНОМА

Ҳамду ситоиш мар Ху-
дойро ҷаллату қудратуҳу, ки 
Офаридгор ва падидорандаи 
Замину осмон ва рӯзидиҳандаи 
ҷонварон аст ва дуруд бар 
пайғамбарон ва баргузида-
гон бод хосса ба Мустафо 
саллаллоҳу алайҳи ва саллам.

Аммо баъд, дар рӯзгори 
Анушервони Одил ҳеҷ чиз аз 
ҳикмат азизтар набуда ва 
ҳукамои он аср ҳама мутаққӣ 
ва парҳезкор буданд.

Як рӯз Анушервон Абузарҷ-
меҳрро  талаб кард ва гуфт:

– Мехоҳам сухане чанд му-
фид, дар лафзи андак, маонии 
бисёр ҷамъ созӣ, чунон ки дар 
дунё ва уқбо судманд бошад.

Абузарҷмеҳр як сол муҳлат 
хост ва ин чанд калимотро 
ҷамъ кард ва «Зафарнома» 
ном ниҳод ва ба назди Анушер-
вон бурд. Ва ӯро хуш омад ва 
шаҳре дар иқтои ӯ бифузуд. 
Ва фармуд, ки ин калимот ба 
оби зар навиштанд ва доим 
бо худ медошт ва аксар вақт 
ба мутолиаи ин китоб муво-
забат (саъю кӯшиши доимӣ) 
менамуд.

 БЕҲТАРИН ПАНДНОМА
Абӯзарҷмеҳр забон бику-

шод ва гуфт:
– Аз устоди худ истифо-

дат менамудам ва ӯ ҷавоб ме-
гуфт.

– Гуфтам:
– Эй устод, аз Худои азза 

ва ҷалла чӣ хоҳам, ки ҳама 
некӯиҳо хоста бошам?

– Гуфт: Се чиз: тандури-
стию эминӣ ва тавонгарӣ.

– Гуфтам: Корҳо ба кӣ су-
порам?

– Гуфт: Ба он кас, ки хеш-
тан шоиста бошад.

– Гуфтам: Аз ки эмин бо-
шам?

– Гуфт: Аз дӯсте, ки ҳосид 
набошад.

– Гуфтам: Чӣ чиз аст, ки 
биҳиштро сазовор бошад?

– Гуфт: Илм омӯхтану ба 
ҷавонӣ ба кори ҳақ машғул бу-
дан.

– Гуфтам: Кадом айб аст, 
ки наздики мардум муътабар 
намояд?

– Гуфт: Ҳунари худ гуф-
тан.

– Гуфтам: Чун дӯсти но-
шоиста падид ояд, чӣ гуна аз 
вай бибояд бурид?

– Гуфт: Ба се чиз: ба зиё-
раташ кам рафтан, аз ҳолаш 
напурсидан ва аз вай ҳоҷат 
нахостан.

– Гуфтам: Корҳо ба кӯшиш 
бувад ё ба қазо?

– Гуфт: Кӯшиш қазоро са-
баб аст.

– Гуфтам: Аз ҷавонон чӣ 
беҳтару аз пирон чӣ некӯтар?

– Гуфт: Аз ҷавонон шарму 
далерӣ ва аз пирон донишу 
оҳистагӣ.

– Гуфтам: Ҳазар аз кӣ бояд, 
кард, то растагор бошам?

– Гуфт: Аз мардуми чоплус 
ва хасис, ки тавонгар шуда 
бошанд.

– Гуфтам: Сахӣ кист?
– Гуфт: Он кас , ки саховат 

кунаду дилшод шавад.
– Гуфтам: Чӣ чиз аст, ки 

мардум ҷӯянд ва касе тамом 
дарнаёфт?

– Гуфт: Се чиз: тандуру-
стию шодӣ ва дӯсти мухлис.

– Гуфтам: Некуӣ беҳтар ё 
аз бадӣ дур будан?

– Гуфт: Аз бадӣ дур будан 
сари ҳамаи некӯиҳост.

– Гуфтам: Ҳеҷ ҳунар бо-
шад, ки айб шавад?

– Гуфт: Саховате, ки бо-
миннат бувад.

– Гуфтам: Чӣ чиз аст, ки 
донишро биафзояд?

– Гуфт: Ростӣ.
– Гуфтам: Чӣ чиз аст, ки 

бар далерӣ нишон аст?
– Гуфт: Афв кардан, чун 

қодир шавӣ.
– Гуфтам: Он кист, ки 

ҳаргиз намирад?
– Гуфт: Ҷалла ва уло.
– Гуфтам: Кӣ ӯро айб на-

бошад?
– Гуфт: Азза ва ҷалла.
– Гуфтам: Корҳо, ки уқало 

кунанд, чӣ накӯтар?
– Гуфт: Он ки бадро аз 

бадӣ нигоҳ доранд.
– Гуфтам: Аз айбҳои мар-

дум кадом зиёнкортар аст?
– Гуфт: Он айб, ки аз мар-

дум пӯшида набошад.
– Гуфтам: Аз зиндагонӣ ка-

дом соат зоеътар аст.
– Гуфт: Он соат, ки неку 

дар ҳаққи касе тавонад кард 
ва накунад.

– Гуфтам: Аз фармонҳо 
кадом фармонро хор набояд 
дошт?

– Гуфт: Се: аввали фармо-
ни Худои азза ва ҷалла, дувум 
фармони оқилон, савум фар-
мони падару модар.

– Гуфтам: Беҳтарин зин-
дагонӣ чист?

– Гуфт: Фароғату амонӣ.
– Гуфтам: Бадтарин марг 

чист?
– Гуфт: Муфлисӣ.
– Гуфтам: Чӣ беҳтар?
– Гуфт: Хушнудии Ҳақ, азза 

ва ҷалла.
– Гуфтам: Чӣ чиз аст, ки 

муваддат (дӯстӣ)-ро хароб 
кунад?

– Гуфт: Чаҳор чиз: бу-
зургонро бахилӣ, донишман-
донро уҷб (ғурур) ва занонро 
бешармӣ ва мардонро дурӯғ 
гуфтан.

– Гуфтам: Чӣ чиз аст, ки 
кори мардумро хароб кунад?

– Гуфт: Сутудани ситам-
корон.

– Гуфтам: Дунё ба чӣ дар-
тавон ёфт?

– Гуфт: Ба фарҳанг-
сипосдорӣ.

– Гуфтам: Чӣ кунам, то 
бар табиб хоҷат набошад?

– Гуфт: Кам хӯрдану кам ба 
хоб рафтану кам гуфтан.

– Гуфтам: Аз мардумон ки 
оқилтар аст?

– Гуфт: Он ки кам гӯяду 
беш шунавад ва бисёр донад.

– Гуфтам: Хорӣ аз чист?
– Гуфт: Аз коҳилӣ ва фа-

сод.
– Гуфтам: Ранҷ аз чист?
– Гуфт: Аз танҳоӣ.
– Гуфтам: Чист, ки ҳамият 

(номус)-ро барад?
– Гуфт: Тамаъ.
– Гуфтам: Дар ҷаҳон чӣ   

нектар аст?
– Гуфт: Тавозуи беминнат 

ва саховат на аз баҳри муко-
фот.

Таҳиягар 
Раҷабалӣ ХУДОЁРЗОДА, 

директори Маркази илмӣ-
таҳқиқотии «Мавлоношиносӣ»-и 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 

номи Носири Хусрав

ПАНДИ 

РУЗ-



Як ҳафтаи ҳизб №1, 06.01.2022«Ҳамрози халқ»8 №1, 06.01.2022«Ҳамрози халқ»8 Фориғ аз ҳама

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 
ҶДММ «Шарқи озод» бо 
теъдоди 19 600 нусха нашр шуд.

Кампир ба мӯйсафедаш:
– Э мардак, о дар ин барфу 

борону шамол барои чӣ сари 
луб-луч дар берун мегардӣ? 
Саратро хунук мезанад охир, 
чаро телпак напӯшидӣ?

– Кампир, зиёд доду фарёд 
накун, саре, ки дар 80 рафта 
олим нашуд, академик нашуд, 
профессор нашуд, шоир нашуд, 
агроном нашуд мон, ки сармо-

яш занад…
***

Писар 18 - сола мешавад. 
Падараш оҳи сабуке кашида 
мегӯяд:

- Ана, акнун рафта ба модарат 
гӯй, ки дигар алиментсупорӣ 
тамом. Тамошо кун, ки афташ 
чӣ хел мешавад. 

Писар назди модараш рафта, 
гапҳои падарро мерасонад. Мо-
дар бо табассум:

- Ба падарат гӯй, ки вай 18 
соли дароз барои кӯдаки бего-

на алимент супурд. Баъд аф-
ташро тамошо кун!

                                              
      ***

Генерал мегӯяд:
– Аскари оддӣ Сафаров 

як қадам ба пеш! Дирӯз боз 
арақ нӯшида омадӣ? Агар 
арақнӯширо партоӣ, ба ту рут-
баи сержантӣ медиҳам.

– Э ман сержантиро чӣ кор 
мекунам? Ҳар боре, ки арақ 
менӯшам, генерал мешавам.   

Гирдоваранда 
Албина МИРЗОҚУЛОВА

БИЁ БО ҲАМ МЕХАНДЕМ      

красворд
    ТАВАҶҶУҲ!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!

Ҳар нафаре, ки аввалин шуда сканвордро 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.
Саволҳои аз чап ба рост:
1.Кӯли чуқуртарин дар 

Осиё  2. Ҳолати об дар 
ҳарорати +30 дараҷа 3. Сар-
дори тамоми рӯҳониён дар 
аҳди Сомониён  4. Ноҳия дар 
Суғд  5. Қаҳрамони халқи 
тоҷик 6. Роҳбари давлати 
абарқудрат 7.Шоҳи илмҳо  
8. Яроқи зан  9.Шартнома ё 
созишномаи байналхалқӣ 
10. Меваи баҳорӣ  11. Ав-
валин кинорежисёри тоҷик  
12. Ҳаммаънои “форам”  13. 
Шоири муосири тоҷик 14. 
Вилоят дар Русия 15.На-
моёнтарин мусиқинавози 
тоҷик  16. Мавзеи барфбозӣ 
дар Тоҷикистон 17.Кирдори 
номатлуб  18.Ҳаммаънои  
“адрес” 19. Нақб дар 
Тоҷикистон  20. Археолог  
21. Танбеҳ кадом намуди 
ҷавобгарии ҳуқуқӣ аст?  22. 
Сайёраи даврони Офтоб

Саволҳои аз боло ба поён:
1.Номи писарона  2. Калонтарин 

нимҷазираи рӯйи замин 3. Асосгузори хи-
лофати Умавиён  4. “Ҳамрози халқ”  5. “Да-
рахти Асуриг” чӣ гуна асар аст?  6. Саро-
яндаи рус  7. Муаллифи филми “Қисмати 
шоир”  8. Ҳаммаънои  дунё  9.Яке аз чор 
унсур   10.Сарчашмаи атр  11. Душмани  ишқ  
12. Асоси оиларо чӣ ташкил медиҳад? 13. 
Нони миллӣ  14. 15-уми май кадом идро 
дар Тоҷикистон ҷашн мегиранд?  15. Деҳа 
дар ноҳияи Айнӣ  16.Ид дар зимистон  17. 
Маҳсулоти полезӣ  18.Қароргоҳи Созмони 
Байналмилалии Муҳоҷират дар кадом шаҳр 
аст? 19. Номи ҳозираи Ҷиргатол  20. Мавзеи 
беоб  21. Давлати шоҳигарӣ  22. Мафҳуми 
ахлоқ аз кадом забон аст?  23.Волонтёр


