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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

ТАДбИрҲОИ МуъТАДИЛСОзИИ 
вАзъ ДАр ҶуМҲурИИ ҚАзОҚИСТОН  

Кори иҷлосия таҳти раёсати Сар-
вазири Ҷумҳурии Арманистон, Раиси 
Шӯрои амнияти дастҷамъии Созмони 
Аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ Никол 

Пашинян сурат гирифт.
Тавре таъкид гардид, 10 январ дар 

Ҷумҳурии Қазоқистон ба хотири гиро-
мидошти қурбониёни бетартибиҳои 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи 
ғайринавбатии Шӯрои амнияти дастҷамъии 
Созмони Аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ, ки дар 
шакли маҷозӣ баргузор гардид, иштирок ва 
суханронӣ карданд.

оммавӣ рӯзи умумимиллии мотам эълон 
гардид ва иштирокчиён кори иҷлосияро 
бо дақиқаи хомӯшӣ оғоз карданд.

Дар кори иҷлосия Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, Сарвазири Ҷумҳурии 
Арманистон Никол Пашинян, Прези-
денти Ҷумҳурии Беларус Александр 
Лукашенко, Президенти Ҷумҳурии 
Қазоқистон Қосим-Жомарт Токаев, Пре-
зиденти Федератсияи Русия Владимир 
Путин, Сарвазири Ҷумҳурии Қирғизистон 
Акилбек Жапаров ва Дабири кулли Соз-
мони Аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ 

Станислав Зас иштирок намуданд.
Иштирокчиёни иҷлосия масъа-

ла “Дар бораи вазъ дар Ҷумҳурии 
Қазоқистон ва тадбирҳои муътадилсо-
зии он”-ро муҳокима карданд.

Аъзои Шӯрои амнияти дастҷамъӣ 
оид ба вазъ дар Ҷумҳурии Қазоқистон ва 
таъсири он ба амнияти кишварҳои аъзои 
СААД мубодилаи ҳамаҷонибаи афкор 
карда, аз ҳолати мураккаби имрӯза дар 
Қазоқистон изҳори нигаронӣ намуданд.

Дар ҷаласа Президенти Ҷумҳурии 
Қазоқистон Қосим-Жомарт Токаев 
суханронӣ карда, дар бораи вазъ дар 
Қазоқистон ва чораҳои ба эътидол овар-
дани он маълумоти муфассал дод.

Дабири кулли СААД Станислав Зас 
дар бораи иҷрои қарори Шӯрои амния-
ти дастаҷамъӣ дар самти расонидани 
кумак ба Ҷумҳурии Қазоқистон гузориш 
дод.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии 
худ изҳор доштанд, ки Тоҷикистон аз 
иқдомоти раҳбарияти Қазоқистон ҷиҳати 
ба эътидол овардани вазъ ва барқарор 
намудани тартибот дар ҷумҳурӣ 
ҷонибдорӣ мекунад.

Сарвари давлат таваҷҷуҳи аъзои 
Шӯроро ба мавҷудияти ячейкаҳои хуфтаи 
терроризми байналмилалӣ, ифротгароӣ 
ва радикализм дар кишварҳои узви 
СААД, инчунин  талошҳои ҷалбу 
таблиғоти онҳо дар байни шаҳрвандон 
ҷалб намуданд. Дар ин замина Эмомалӣ 
Раҳмон хостори таҳкими фаъолия-
ти муштараки ҳамаҷонибаи мақомоти 
салоҳиятдори кишварҳои узви СААД дар 
муқобила бо ин чолишҳо ва таҳдидҳо 
шуданд.

Президенти Тоҷикистон ҳамчунин 
оид ба як қатор ташаббусҳо, аз ҷумла 
зарурати таҳияи низоми ҳифзи фазои 
иттилоотӣ изҳори назар намуданд.

Сарони давлатҳои аъзои СААД 
аҳамияти барқарор кардани амният ва 
субот дар Қазоқистонро таъкид карданд.

Дар ҷараёни кори иҷлосия ишти-
рокчиён оид ба таъмини амният дар 
Ҷумҳурии Қазоқистон ва пешгирии таъ-
сири он ба амнияти кишварҳои аъзо як 
қатор таклифу пешниҳодҳоро ба миён 
гузоштанд.

www.prezident.tj                                       
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ли вилоятӣ аз таъкидҳои Роҳбари 
давлат ёдовар гашт, ки  мо бояд 
ҳамеша босабру таҳаммул бо-
шем, ҳамдигарро дастгирӣ кунем, 
ба ятимону маъюбон ва оилаҳои 
камбизоат ғамхорӣ намоем, Вата-
намонро сидқан дӯст дорем, фар-
зандонамонро дар ҳамин рӯҳия 
тарбия кунем. 

– Эътимоди комил аст, ки та-
моми мушкилоту камбудиҳо барта-
раф мешаванд ва барои ин танҳо 
заҳмати аҳлонаву содиқонаи мар-
думи сарбаландамон  лозим асту 

бас. 
 Мушоҳида мекунем, ки бо гу-

зашти солҳо вазъи ҷаҳон мурак-
кабу печида ва таҳдиду хатарҳои 
муосир боз ҳам ошкору шадид гар-
дида истодаанд.

Аз ин рӯ, мо бояд аз соҳиб-

давлату соҳибватан буданамон 
доим шукрона кунем, ҳамеша 
ҳушёру зирак ва сарҷамъу 
муттаҳид бошем.

  Танҳо азму иродаи қавӣ, эъти-
мод ба фардои нек, заҳмати соф-
дилона ба нафъи Ватан ва дав-
лат метавонад моро ба ҳадафҳои 
олиамон расонад, –иброз дошт 
Миралиён Қиёмиддин Абдусалим-
зода дар такя ба гуфтаҳои Роҳбари 
давлат.

Вакил иброз дошт, ки мо бояд 
он рӯзҳои сияҳи солҳои навадумро 

ҳеҷ гоҳ фаромӯш насозем ва сай-
ъу кӯшишамон ҳамеша пайи пеш-
рафту тараққиёт ва ободии кишва-
рамон бошад. 

М.АкРАМов,
"Ҳамрози халқ"

Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят

– Натиҷаҳои тараққиёти иқтисодию иҷтимоии вило-
яти Хатлон дар соли 2021 мусбат арзёбӣ шуда бошад 
ҳам, аммо камбудиҳо дар баъзе шаҳру навоҳии вилоят 
ҳанӯз ҷой доранд. Барои ислоҳи камбудию норасоиҳои 
ҷойдошта масъулон бояд талоши бештар ба харҷ 
диҳанд, –таъкид дошт, раиси вилояти Хатлон Қурбон 
Ҳакимзода зимни ҷаласаи ҷамъбастии натиҷаҳои рушди 
иқтисодию иҷтимоии хоҷагии халқи вилоят. 

НАТИҶАҲОИ рушДИ ИҚТИСОДӢ-
ИҶТИМОИИ ХАТЛОН

Ҷаласаи ҷамъбастӣ дар 
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии вилояти Хатлон 
бо иштироки Сарвазири 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир 
Расулзода, раиси вилоят 
Қурбон Ҳакимзода, намоян-
дагони вазорату кумитаҳо, 
муовини якум, муовинони ра-
иси вилоят, роҳбарони ташки-
лоту идораҳои вилоятӣ, раи-
сони шаҳру навоҳӣ, фаъолон 
ва намояндагони ВАО доир 
гардид.

Дар ҷаласа нахуст муови-
ни раиси вилоят Сулаймон-
зода Акрам суханронӣ наму-
да, оид ба нишондиҳандаҳои 
тараққиёти иқтисодию иҷ-
тимоии вилоят дар соли 
2021 маълумот дод. Баъ-
дан, раиси вилояти Хатлон 
Қурбон Ҳакимзода вобаста ба 
натиҷаҳои рушду тараққиёти 
иқтисодию иҷтимоӣ дар ви-
лоят иброз дошт, ки дар 
натиҷаи амалӣ гардидани 
тадбирҳои зарурӣ дар до-

ираи супоришҳои Ҳукумати 
кишвар, сарфи назар аз 
таъсири омилҳои беруна 
вобаста ба пандемияи ко-
ронавирус ва коҳишёбии 
суръати рушди соҳаҳои 
осебпазир, дар маҷмӯъ усту-
вории нишондиҳандаҳои 
макроиқтисодӣ дар соли 
2021 таъмин гардида, 
ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 
саноатӣ, кишоварзӣ, гардиши 
савдои дохилӣ, хизматрасо-
нии пулакӣ, боркашонӣ ва 
мусофиркашонӣ афзоиш ёф-
тааст.

Дар идомаи ҷаласа 
ҳамчунин  Сарвазири Ҷум-
ҳурии Тоҷикистон Қоҳир Ра-
сулзода суханронӣ намуда, 
аз раванди саноатикунонии 
босуръат ёдовар шуда, изҳор 
дошт, ки амалисозии ҳадафи 
чоруми стратегии мамла-
кат дар таъмини устувории 
иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои 
нави корӣ, баланд бардош-
тани иқтидори содиротии 
мамлакат ва рақобатнокии 
он заминаи амиқ мегузорад. 

Тайи солҳои охир дар вило-
яти Хатлон як қатор корхо-
на ва коргоҳҳои саноатӣ ба 
фаъолият шурӯъ намуданд 
ва умедворем, ки дар зами-
наи эълон гардидани солҳои 
2022-2026 “Солҳои рушди са-
ноат”, дар ҳудуди вилоят боз 
ҳам бунёди корхонаҳои нави 
саноатӣ ба нақша гирифта 
шуда, то ҷашни 35-солагии 
Истиқлоли давлатӣ мавриди 
баҳрабардорӣ қарор дода ме-
шаванд. 

Дар ҷаласаи ҷамъбастӣ 
Сарвазири мамлакат ва раиси 
вилоят ба роҳбарони шаҳру 

навоҳӣ, масъулони идораҳои 
давлатӣ ва фаъолон оид ба 
рафъи мушкилиҳои ҷойдошта 

супоришҳои мушаххас до-
данд.

Пас аз анҷоми қисмати си-
ёсии маҷлиси ҷамъбастӣ аз 
ҷониби  Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилоя-
ти Хатлон ғолибони озмуни 
беҳтарин оила, кӯча, деҳа, 
маҳалла, деҳот, шаҳраки 
беҳтарин, ки бахшида ба 
30-солагии Истиқлоли дав-
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
роҳандозӣ гардида буд, бо 
Ифтихорнома ва туҳфаҳои 
пулӣ қадрдонӣ карда шуданд. 

Шуъбаи таҳлилию 
иттилоотии дастгоҳи 
раиси вилояти Хатлон

намуд. 
  Дар ин вохӯрӣ Миралиён 

Қиёмиддин вобаста ба самтҳои 
асосии Паёми навбатии Пре-
зиденти мамлакатамон сухан 
гуфта, роҳу усул ва механизми 
саривақтии амалӣ шудани дасту-
ру супоришҳои Пешвои миллатро, 
ки аз Паёми навбатӣ маншаъ ме-
гирад, пешкаши ҳозирин намуд. 

Зимнан, вобаста бо эълон шу-
дани солҳои 2022-2026 “Солҳои 
рушди саноат”, имтиёзҳо дар сам-
ти андоз, ҳифзи табақаи ниёзман-
ди ҷомеа, тадбирҳо баҳри баланд 
бардоштани сатҳи зиндагии мар-
дум, рушди босуботи соҳаҳои ма-
ориф, тандурустӣ, занон, ҷавонон 
ва сиёсати хориҷии кишвар 
изҳори ақида намуда, дар охир ба 
саволу дархостҳои иштирокдорон 
посухҳои қаноатбахш гуфт. 

вОХӯрӢ ДАр ФАрХОр
Ҳамчунин Миралиён 

Қиёмиддин Абдусалимзода бо 
мақсади шарҳи  Паёми Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 
Олӣ зимни Маҷлиси ҷамъбастии 
ноҳия ба  сокинони ноҳияи Фархор 
вохӯрӣ доир кард. Дар баромади 
худ раиси Кумита, ҳамзамон   ваки-

Бо мақсади шарҳу тавзеҳи Паёми Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии 
кишвар вохӯрии Миралиён Қиёмиддин Абду-
салимзода, вакили Маҷлиси вакилони халқи 
вилояти Хатлон, раиси кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон бо сокинони 
ноҳияҳои Панҷ ва Фархор баргузор гашт.

вОХӯрИИ вАКИЛ, 
шАрҲИ ПАЁМ

вОХӯрӢ ДАр ПАНҶ
Дар ноҳияи Панҷ вакил бо инти-

хобкунандагони ҷамоати шаҳраки 

Панҷ, ҷамоати деҳоти ба номи Ка-
бут Сайфутдин ва ҷамоати деҳоти 
Нури Ваҳдати ноҳия мулоқот доир 
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ФАРХоР. Масъу-
лини Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон  дар 
ноҳияи Фархор оид ба 
пешгирӣ аз паҳншавии 
бемории коронавирус 
ва самаранок истифо-

дабарии заминҳои наздиҳавлигӣ дар ҷамоати шаҳраки Фархор 
бо усули хона ба хона гардиш доир намуданд. Дар ин вохӯрӣ ба 
сокинон маводҳои таблиғотӣ дастрас намуда, даъват намуданд, 
ки нисбати солимии хеш бетафовут набуда, бо ваксинаи зидди 
ин беморӣ фаро гирифта шаванд. 

Ҳамзамон оид ба истифодаи асбобҳои барқии каммасраф ба 
сокинон маслиҳат дода, пардохти ҳаққи истифодаи он муҳим до-
ниста шуд.

ПАНҶ. Дар ҷамоати 
деҳоти Кабут Сайфут-
дин вохӯрии масъулони 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон  бо соки-
нони маҳаллаи 16-со-
лагии истиқлолияти 
давлатӣ доир гардид. Дар вохӯрӣ атрофи вазъи мураккаби баъ-
зе кишварҳои ҳамсоя сухан гуфта шуд. Масъулон таъкид кар-
данд, ки бояд аз ақли солим кор бигирем ва ба ҳеҷ гуна дасисаю 
иғвоангезиҳои гурӯҳҳои манфиатҷӯй роҳ надиҳем. Ҷавонони 
кишварамонро мебояд ҳушёру зирак буда, Ватан, миллат ва 
марзу бум, тинҷию амониро ҳамеша муққадас бидонанд.

ҲАМАДоНӢ. Дар 
ҷамоати деҳоти Даш-
тигулои ноҳияи Мир 
Сайид Алии Ҳамадонӣ 
Одиназода Ҳаёт, ваки-
ли Маҷлиси намоян-
дагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Одиназода Бозоралӣ 
Неъмат, раиси ноҳияи мазкур ва Аббос Саидмуъминзода, раи-
си Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия бо роҳбарони ташкилоту 
муассисаҳо, раисони кумитаҳои маҳал ва аҳолии ҷамоат вохӯрӣ 
доир намуда, Паёми Президенти кишварро шарҳу тавзеҳ до-
данд. 

ДӮСТӢ. Бо ташаб-
буси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи 
Дӯстӣ дар оромгоҳҳои 
ҷамоати деҳоти Гардӣ 
Гулмуродов аксияи 
ҳизбии "Рӯзи ёдоварӣ" 
гузаронида шуд. Дар 
чорабинии мазкур 

масъулини Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия, мудири бах-
ши дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои Мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, имомхатибон, раисо-
ни ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии деҳот ва сокинони деҳаву 
маҳаллаҳо фаъолона иштирок намуданд. Иштирокчиён дохил 
ва атрофи оромгоҳро аз алафҳои бегона тоза карда, ба ҷои 
дарахтони хушкида ниҳолони нав шинониданд. 

к Ӯ Ш о Н И Ё Н . 
Дар толори муасси-
саи таҳсилоти миё-
наи умумии №14-и 
ҷамоати деҳоти Зар-
гар вохӯрии вакилони 
Маҷлиси намоянда-
гони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Шодиён Муҳаммад Султонзода ва Файзулло Машраб 
Қурбоналӣ бо фаъолони ҷамоати мазкур доир гардид. Дар 
вохӯрӣ раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи мазкур, ра-
иси ҷамоат, директорону омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ, 
раисони маҳаллаҳо, имомхатибон ва дигар сокинони маҳал 
иштирок намуданд. Дар ин вохӯрӣ аз ҷониби вакилон Паё-
ми Пешвои миллат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
шарҳу тавзеҳ дода шуд.

ЛЕвАкАНТ. Дар 
ташкилоти ибтидоии 
“Муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №4”-и 
шаҳр кормандони Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар шаҳри 

Левакант ва дигар масъулин бо омӯзгорон ва волидайни хонан-
дагон оид ба тарғиби Паёми Пешвои муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон вохӯрӣ доир намуданд. Дар вохӯрӣ намоянда-
гон оид ба муҳтавои Паёми Пешвои миллат сухан гуфта, қайд 
доштанд, ки ҷиҳати рушди соҳаҳои илму маориф, тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар ин муддат аз ҳисоби ҳамаи 
сарчашмаҳои маблағгузории буҷети давлатӣ зиёда аз 97 милли-
ард сомонӣ равона гардид. Дар 30 соли истиқлоли давлатӣ 3240 
муассисаи нави таълимӣ барои 1 миллиону 400 ҳазор хонанда 
сохта ба истифода дода шуд. 

воСЕЪ. Дар ноҳия 
корҳои созандагию 
бунёдкорӣ дар ҳоли 
рушд мебошанд. Бо 
мақсади дар амал 
татбиқ намудани дас-
туру ҳидоятҳои Пре-
зиденти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон 
ҷиҳати таъмини шароити мусоид барои шаҳрвандони деҳот 
бо ташаббус ва дастгирии соҳибкори маҳаллӣ дар деҳаи Сари 
ангури ҷамоати деҳоти Абӯабдуллоҳи Рӯдакии ноҳия сохтмони 
бунгоҳи тиббӣ оғоз гардида, корҳои рангуборкунӣ ҷараён до-
рад. Мавриди зикр аст, ки соҳибкорони маҳаллӣ дар корҳои 
ободониву созандагӣ, хусусан дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ 
саҳми босазо гузошта истодаанд.

ДАНҒАРА. Бо иш-
тироки бевоситаи Аб-
дуллозода Фариза, 
муовини раиси ноҳияи 
Данғара, Каримзода 
Пирмуҳаммад, раи-
си Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи маз-
кур, Абдулмаҷид Му-
родов, мудири бахш оид ба корҳои дин, танзими анъана ва 
ҷашну маросимҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 
ноҳия ва дигар шахсони масъул дар ҷамоати деҳоти Корез 
бо мақсади ба сокинон шарҳу тавзеҳ додани Паёми Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
мулоқот доир гардид. Масъулон дар суханрониҳои хеш аз 
Паёми навбатӣ иқтибосҳо оварда, моҳияти онҳоро ба таври 
муффасал ба сокинон фаҳмониданд. 

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

кӮЛоБ
Дар толори Кумитаи 

иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри 
Кӯлоб раиси Ҷамъияти 
миллӣ - фарҳангии тоҷикон 
дар вилояти Иркутски Фе-
дератсияи Русия бо раи-
сони Кумитаҳои иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои 
минтақаи Кӯлоб вохӯрӣ доир 
намуд.

Дар вохӯрӣ масоили 
таъмини шароити мусоид 
барои муҳоҷирони дар ви-
лояти Иркутск кору фаъоли-
ятдошта ва ҷалби ҷавонони 
Тоҷикистон барои таҳсил 
дар донишгоҳҳои ин вилоят 
баррасӣ гардид. 

Зикр гардид, ки ҳамасола 
бо ташаббусу дастгириии 
Ҷамъияти миллӣ - фарҳангии 
тоҷикон дар вилояти Ир-
кутск роҳнамоии ҷавонони 
тоҷик барои таҳсил дар 
муассисаҳои олии ин вило-
яти Русия ба роҳ монда ме-
шавад. Аз ин рӯ, бо мақсади 
густариши ҳамкориҳо дар 
самти ҷалб намудани шу-
мораи бештари довтала-
бон дар оянда мақсад до-
ранд, ки чунин вохӯриҳоро 
бо иштироки намоянагони 
донишгоҳҳои вилояти Ир-
кутск дар шаҳру ноҳияҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  ба 
роҳ монанд.

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 
Дар толори Қасри 

фарҳанги ноҳия вохӯрии 
Шарофзода Гавҳарбону ва 
Зайниддин Сафаров, ваки-
лони Маҷлиси намояндаго-
ни Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо сокинони 
ҷамоати шаҳраки Дӯстии 
ноҳия баргузор гардид.

Дар вохӯрии мазкур му-
овини раиси ноҳия Бахт-
давлатзода Гулбаҳор, 
раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи мазкур 
Ҳасанзода Тағоймурод, ра-
иси Шӯрои собиқадорони 
ҷангу меҳнати ноҳия 
Қобилҷон Зулматов ишти-
рок доштанд. Зимни вохӯрӣ 
вакилон вобаста ба моҳият 
ва самтҳои асосии Паёми 
навбатии Пешвои муазза-
ми миллат суханронӣ наму-
данд. Аз ҷумла гуфта шуд, 
ки кишвари маҳбуби мо ба 
марҳалаи нави рушд ворид 
гардида, мардуми шарифи 
Тоҷикистон ба сӯи ояндаи 
босубот бо қадамҳои усту-
вор пеш мераванд.  
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Холназар Саъдуллоев аз зум-
раи боғпарварони муваффақ дар 
ҷамоати деҳоти Бӯстонқалъаи 
ноҳияи Кӯшониён аст. Дар ин 
самт таҷрибаи 40-сола до-
шта, пайваста ба роҳбарони 
хоҷагиҳои ниҳолпарварии на-
втаъсис тавсияҳои судманд 
медиҳад. Мегӯяд, ки ҳар нафаре 
ба замин сару кор дорад, чаҳор 
фасли сол  ҳам барояш баракат 
меорад.

Дар фасли зимистон низ 
Холназар Саъдуллоев дар хона 
намешинад, балки ба парвари-
ши ниҳолҳояш машғул аст. Дар 
масоҳати 50 сотих   ниҳолҳои да-
рахтони мевадиҳандаю сояаф-
кан парвариш мекунад. 

Мегӯяд, ки аз моҳи  ноябр 
то моҳи феврал давраи  ба-
шаклдарории дарахтон мебо-
шад. Замони шӯравӣ соҳаи боғу 

токпарварӣ, хусусан дар мамла-
кат пешрафта набуда, боғдорон 
дар ин соҳа чандон маълумоти 
зарурӣ ҳам надоштанд. Балан-
дии дарахтон то 5-6 метр раси-
да, ҳосилнокӣ низ кам мешуд.  – 
Дарахт на бояд зиёд қад кашад, 
чунки қувватнокии он боло раф-
та, ҳосил кам мешавад, инчунин 
ҳосил аз дарахт мерезад. Барои 
напӯсидани ҳосил ва зиёд шуда-
наш ҳар сол навдаҳои зиёдати-
ро мебурем, – мегӯяд Холназар 
Саъдуллоев.

Ин боғпавар дар 25 сотих 
ниҳолҳои пайвандӣ дошта, ҳар 
сол садҳо адади онҳоро фурӯхта, 
дар ҷойяшон аз нав мешинонад. 
Мегӯяд, ки боғпарварӣ як ман-
баи даромади хонаводааш аст. 
Бархе аз мардум аз бозорҳо 
ё хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ 
ниҳолҳои зиёд харидорӣ карда 

ТАвСИяИ бОғПАрвАр          

мешинонанд, вале дере нагу-
зашта хушк мешаванд.

 – Ҳар кор вақту соати ху-
дро дорад, шояд баъзеҳо дар 
моҳи ноябр ниҳол мешинонанд. 
Бояд гуфт, ки аз 10 ноябр дав-
раи карахтшавии дарахт оғоз 
меёбад. Вақте ҳаво сард меша-
вад ҳарорати замин поён рафта, 
решаи дарахт карахт мешавад. 
Агар ниҳол дар ин сурат шино-
нида шавад, решаи он ба замин 
мутобиқ нашуда, хушк мегардад. 
Мавсими ниҳолшинонӣ аз авва-
ли моҳи январ шурӯъ шуда, то 
охири моҳи феврал идома ме-
ёбад. Таҷрибаҳо нишон дода, 
ки бархеҳо ниҳол мехаранд ва 
баъди ду-се моҳ мегӯянд, ки 
ниҳолҳои харидаамон хушк шу-
данд. Вақте навниҳолро аз як 
ҷой ба ҷойи дигар мекӯчонем, 
барои патакреша пайдо карда-
ну мустаҳкам шуданаш бояд 
зуд-зуд об диҳем. Мардум бояд 
нозукиҳои парвариши ниҳолҳоро 
донанд, – мегӯяд ниҳолпарвар. 

Ба гуфтаи Холназар Саъ-
дуллоев, иқлими водии Вахш аз 
дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ таво-
фут дорад. Масалан ноҳияҳои 
Шаҳритусу Қубодиён ва Носири 
Хусрав ҳавояш нисбат ба дигар 
навоҳӣ гармтар аст, вале агар 
ниҳолҳо дар мавсимаш шинонда 
шаванд, ҳавои гарм зарар надо-
рад. Таъғйирёбии иқлим низ ба 
дарахт таъсири манфӣ мерасо-

над. Дар сурати пайдо кардани 
шираи сафед ё ҳашарот бояд 
дар ду ҳафта як маротиба бо 
заҳрхимикатҳо шуста шаванд. 
Дарахт ҳам мисли инсон нафас 
мекашад, ба нигоҳубин зарурат 
дорад. Бехашро нарм карда, по-
руву дору рехтан лозим аст. Сол 
ба сол дарахт навдаҳои зиёдатӣ 
пайдо мекунад, онҳоро дар 
вақташ буридан лозим. 

Талаботи мардум, хоса 
боғдорон ба ниҳоли пайвандӣ 
бештар шудааст, зеро онҳо 
нисбат ба ниҳоли маъмулӣ 
барвақтар ҳосил мебанданд. 
Мусоҳиби мо Холназар Саъ-
дуллоев мегӯяд, ки дар як сол 
дар ду давраи пайванд кардани 
ниҳол-пайванди зимистона ва 
тобистона сурат мегирад. Пай-
ванди зимистона аз 20 феврал 
оғоз шуда, то охири моҳи апрел 
ва пайванди тобистона бошад 
аз 20 август то моҳи октябр идо-
ма мекунад. Ниҳоли пайвандӣ 
барои фурӯш ё дар дигар ҷой 
шинонидан  баъди ду сол тайёр 
мешавад.

– Танҳо ниҳолҳои мевади-
ҳандаро пайванд меку-
нанд. Мувофиқи қоидаҳои 
ниҳолшинонӣ дар чуқуричае, ки 
ниҳол шинонида мешавад, то 
наздикии ҷойи пайвандии ниҳол 
хоку поруро омехта карда, пур 

мекунем ва барои намнок шу-
дану решаи дарахт часпидан об 
мерезем. Об бояд 30-40 санти-
метр дур аз бехи дарахт рехта 
шавад, – мегӯяд мусоҳиби мо.

Холназар Саъдуллоев, дар 
ҳар куҷое ниҳолҳои  хушкро 
мебинад дилаш месӯзад, зеро 
барои як ниҳолро сабзони-
дан рӯзҳову моҳҳо бо белу ка-
ланд заҳмат мекашӣ. Мегӯяд, 
ки масъулин бо маблағи зиёд 
ниҳолҳоро харидорӣ намуда, 
дар шафати шоҳроҳҳо меши-
нонад, вале барои сабзондани 
онҳо чандон таваҷҷуҳ намеку-
нанд. Ҳар сол дар телевизион 
маъракаи ниҳолшинониро на-
моиш медиҳанд, ки агар ҳамаи 
онҳо дуруст нашъунамо ёбанд, 
ҳар гӯшаи Тоҷикистон сарсабз 
мешавад.

Бештари ниҳолҳо баробари 
фаро расидани мавсими гар-
мо, яъне моҳҳои апрелу май 
хушк мешаванд. Агар бехи ҳар 
як ниҳол як зарфи пластикии 
5 литраро пури об намуда, як 
гӯшаашро сӯрох карда монанд, 
ҳар рӯз об чакида ниҳол хуб на-
шъунамо меёбад. Ин усул мисли 
усули обмонии қатрагин аст.

  
Амонҷон МуҲИДДИНов,

“Ҳамрози халқ”

Кишоварзону боғдорон барои афзун намуда-
ни ҳосил ва рушди кори кишоварзиашон дар 
чаҳор фасли сол заҳмат мекашанд. шинонида-
ни дарахт, пайванд кардани ниҳол ва ба тартиб 
даровардани онҳо аз ҷумлаи корҳои боғдорон 
дар давраи тирамоҳу зимистон маҳсуб меёбад.

Идома аз шумораи гузашта
– гуфтам: Дар ҷаҳон чӣ 

зишттар?
– гуфт: Ду чиз: тундӣ аз 

подшоҳон ва бахилӣ аз тавон-
гарон.

– гуфтам: Асли тавозуъ 
чист?

– гуфт: Рӯйи тоза доштан 
ва ба охир аз худ хуш будан.

– гуфтам: Тадбир аз кӣ 
пурсам?

– гуфт: Аз он кас, ки се фа-
зилат дар вай бошад: дини пок 

ва муҳаббати некон ва дониши 
тамом.

– гуфтам: Некуӣ ба чанд 
чиз тамом шавад?

– гуфт: Ба тавозуӣ бе 
таваққуъ ва саховати бе мин-
нат ва хидмати бе талаби му-
кофот.

– гуфтам: чист, ки дига-
рон аз он мустағнӣ (бениёз) 
нест?

– гуфт: Се чиз: хирадман-
донро мушоварат бо доноён ва 
марди ҳарб, агарчӣ нерӯманд 

 бЕҲТАрИН ПАНДНОМА
бувад, аз ҳилату бозӣ ва 
зоҳид, агарчӣ парҳезкор ша-
вад, аз ибодат.

– гуфтам: чист, ки марду-
мон ӯро бад-он дӯст доранд?

– гуфт: Се чиз: дар муоми-
ла ситам нокардан ва дурӯғ 
нагуфтан ва ба забон касеро 
наранҷонидан.

– гуфтам: Агар илм 
омӯзам, чӣ ёбам?

– гуфт: Агар хурд бошӣ, 
бузург ва номдор гардӣ, агар 
муфлис бошӣ, тавонгар гардӣ 
ва агар маъруф бошӣ, маъ-
руфтар гардӣ.

– гуфтам: Мол аз баҳри чӣ 
бошад?

– гуфт: То ҳақҳои мардум 
аз гардани хеш бигузорӣ ва 
захира аз барои падару модар 
бифиристӣ ва тӯшаи уқбо аз 
баҳри худ бардорӣ. ва душ-
манро дӯст гардонӣ ва бо 
дӯсту душман мувосо (муро-
со) кунӣ.

гуфтам: Ҳеҷ чиз бошад, ки 
нахӯрад ва танро суд дорад?

– гуфт: Суҳбати неко-
ну дидори ёр ва ҷомаи нарму 
ҳаммоми муътадилу бӯи хуш.

Аз Луқмони ҳаким, 
раҳматуллоҳи алайҳи пурси-
данд, ки донотар кист?

гуфт: он ки неъмати дунё 
бар неъмати уқбо нагузинад.

– гуфтанд: Тавонгартар 
кист?

– гуфт: он ки аз ақл тавон-
гартар аст.

– гуфтам: Шараф чист?
– гуфт: воҷиб гардонида-

ни мунтаҳои хеш дар гардани 
мардумон.

– гуфтанд: чист, ки онро 
ҷӯяду касе надонад ва нашино-
сад?

– гуфт: оқибати корҳо.
– гуфтанд: чӣ ширин аст, 

ки оқибат чашандаи худро би-
кушад?

– гуфт: Ҳасад.
– гуфтанд: кадом биност, 

ки ҳаргиз хароб нашавад?
– гуфт: Адл.
– гуфтанд: кадом талхӣ 

бошад, ки охир ширин гардад?
– гуфт: Сабр.
– гуфтанд: кадом ширинӣ 

бошад, ки охир талх гардад?
– гуфт: Шитоб.
– гуфтанд: кадом пероҳан 

аст, ки ҳаргиз куҳна нагардад?
– гуфт: Номи нек.
– гуфтанд: кадом душман 

аст, ки аз ҳамаи дӯстон гиро-

митар аст?
– гуфт: Нафс.
 – гуфтанд: кадом бемор 

аст, ки мардум аз илоҷи он 
оҷиз оянд?

 – гуфт: Аблаҳӣ.
 – гуфтанд: кадом балост. 

ки мардум аз он бало нагуре-
занд?

 – гуфт: Ишқ.
 – гуфтанд: кадом баландӣ 

аст, ки аз ҳамаи пастиҳо 
пасттар аст?

– гуфт: кибр.
– гуфтанд: кадом пероя 

аст, ки бар марду зан некуст?
– гуфт: Ростию покӣ.
– гуфтанд: Хоб чист?
– гуфт: Марги сабук.
 – гуфтанд: Марг чист?
 – гуфт: Хоби гарон.
– гуфтанд: чӣ чиз аст, ки 

ҳамаи хуррамӣ аз ӯ аст?
– гуфт: Сухани бузургон.
– гуфтанд: он чӣ роҳ аст, 

ки вайро ҳеҷ рӯи офият нест?
– гуфт: зулм бар мазлумо-

ну бечорагон. ва оллоҳу аъ-
лам.

Таҳиягар 
Раҷабалӣ ХуДоЁРзоДА, 

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

номи Носири Хусрав

ПАНДИ 

руз-
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Ба гуфтаи Афзал Юсуфзо-
да дар соли 2021 корхонаҳои 
шаҳри Бохтар ба маблағи 
беш аз 268 миллион сомонӣ 
маҳсулот истеҳсол намуда-
анд, ки ин нишондод нисбат 
ба як сол пеш қариб 50 мил-
лион сомонӣ зиёд мебошад. 
Соли сипаригардида дар 
12 корхонаи шаҳри Бохтар 
ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот 
коҳиш ёфта, се корхонаи 
саноатӣ умуман маҳсулот 
истеҳсол накардаанд. 

Яке аз сабабҳои асо-
сии коҳиш ёфтани сатҳи 
истеҳсолот ва ё аз фаъо-
лият бозмондани баъзе 
корхонаҳои мазкур мушки-
лоти дастрасии ашёи хом ва 
пайдо нашудани харидори 
маҳсулоти истеҳсолгардида 
арзёбӣ мегардад.

Ҳамзамон, дар соли гу-
зашта қисме аз корхонаҳои 
самти фаъолияташон дӯ-
зандагӣ, коркарди пахта, 
истеҳсоли нӯшокиҳои спиртӣ 

ва истеҳсоли доруворӣ пур-
ра фаъолият накарданд. 

Агар бархе аз ин корхонаҳо 
иҷозатномаи истеҳсол ва 
ё маҳсулоти хом надошта 
бошанд, қисмате аз дигар 
корхонаҳо бобати истеҳсоли 
ину он намуд маҳсулот фар-
моиш надоранд ва ё харидо-
ри маҳсулоти худро пайдо 
накардаанд. 

Ба гуфтаи Афзал Юсуфзо-
да дар соли 2022 дар шаҳри 
Бохтар бунёди ҳафт коргоҳу 
корхонаи истеҳсолӣ пешбинӣ 
гардидааст, ки фаъолияти 
ин корхонаҳо ба истеҳсоли 
маҳсулоти макаронӣ, қубур, 
гӯгирд ва коркарди меваю 
сабзавот нигаронида шуда-
аст. Ба гуфти манбаъ корҳои 
бунёдӣ, ба хусус насби 
таҷҳизоти техникӣ дар кор-
хонаи истеҳсоли гӯгирд дар 
арафаи анҷомёбӣ қарор до-
шта, муассисон тасмим до-
ранд, ки коргоҳи мазкурро 
дар моҳи марти соли ҷорӣ ба 
истифода диҳанд. 
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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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Пешрафти илму техника

 Афзал Юсуфзода, муди-
ри шуъбаи рушди иқтисод 
ва савдои Мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давла-
тии шаҳри Бохтар мегӯяд, ки 

аз ин иқдоми пешгирифтаи 
Роҳбари давлат соҳибкорони 
ватанӣ илҳоми тоза гирифта, 
барои боз ҳам тақвият бах-
шидан ба ин самт ба бунёди 
корхонаҳои наву замонавӣ 
иқдом гирифта истодаанд. 

Тавре дар Паёми нав-
батии Пешвои миллат 

зикр гардид “Бо вуҷуди 
корҳои анҷомдодашуда ва 
дастовардҳои зикргарди-
да, ҳамчунин ҷиҳати ҳалли 
пурраи мушкилоти мавҷуда 
Ҳукумати мамлакат ва-
зифадор аст, ки минбаъд 
низ ба масъалаҳои баланд 
бардоштани гуногунсамти-
ву рақобатнокии иқтисоди 
миллӣ, густариши раван-
ди рақамикунонии иқтисод, 
татбиқи «иқтисоди сабз», 
саноатикунонии босуръат, 
истифодаи технологияҳои 

инноватсионӣ ва рушди не-
руи инсонӣ афзалият дода, 
дар ин замина рушди устуво-
ру сифатноки иқтисоди мил-
лиро таъмин намояд”.

– Саноатчиёни шаҳри 
Бохтар баҳри дар амал 
татбиқ намудани ҳадафи чо-
руми миллӣ-саноатикунонии 

САНОАТИКуНОНӢ ОМИЛИ 
рушДИ КИшвАр

бо мақсади таъмини 
маҳсулоти саноатӣ ва зиёд на-
мудани истеҳсолот  дар киш-
вар, аз ҷониби Призиденти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ раҳмон солҳои 2022-
2026 Солҳои рушди саноат эъ-
лон карда шуд.

босуръати кишвар, бо ис-
тифода аз имкониятҳои 
мавҷуда ба дастовардҳои 
назаррас ноил гардида ис-
тодаанд. Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон талош дорад, ки 
барои сокинони кишвар ша-
роиту имкониятҳои шоистаи 
зиндагиро фароҳам биёва-
рад, – иброз дошт Афзал 
Юсуфзода. 

Дар ҳудуди шаҳри Бохтар 
50 корхонаи саноатӣ мавҷуд 
аст, ки аз ин теъдод 10 кор-
хона ба истеҳсоли маҳсулоти 
дӯзандагӣ, 19 корхона 
ба истеҳсоли маҳсулоти 
хӯрокворӣ, 4 корхона ба 
коркарди пахта ва фаъо-
лияти 10 корхонаи дигар 
ба истеҳсоли маҳсулотҳои 
чӯбин, чопи газета, маводи 
шустушӯӣ, трансформатор, 
дучарха ва ғайра буда,  дар 
ин корхонаҳо беш 32 намуди 
маҳсулоти саноатӣ истеҳсол 
мегардад.

Тибқи иттилои масъулин 
дар самти иҷрои ҳадафи 
чоруми стратегии Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Са-
ноатикунонии босуръати 
кишвар” чораҳои мушаххас 
андешида шуда, дар доираи 
иҷрои нақша-чорабиниҳо 
ба истиқболи ҷашни 30 со-
лагии Истиқлоли давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
шаҳри Бохтар 13 корхонаи 
хурду калони истеҳсолӣ 
ба истифода дода шуда-
аст, ки дар онҳо зиёда аз 
330 нафар ба ҷойи корӣ 
доимӣ фаро гирифта шуда-
анд. Аз ҷумла, соли гузаш-
та дар шаҳр бо ташаббуси 
Ҷамъияти дорои масъулия-
ти маҳдуди “Сомони Расул” 
корхонаи истеҳсоли дучарха 
ва ҷӯроббофӣ бо фарогирии 
30 нафар коргар ба фаъо-
лият оғоз намуд. Аз ҷумла, 
дар корхонаи истеҳсоли 
дучарха моҳе то 1000 
адад дучархаҳои бо шаклу 
андозаҳои гуногун истеҳсол 
карда мешавад.  

Аҳлиддини МуБоРАкШоҲ,
“Ҳамрози халқ” 
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тани санг, қум, таҳкурсӣ, сохтани 
девор равона карда, ҷиҳати сари 
вақт ва ба ҳолати аввала баргар-
донидани заминҳои худсарона 
ишғолкарда ва ғайриқонунӣ до-
дашуда чораандешӣ намуда, 
ҷиҳати пешгирии афзоиши ҷиноят 
ва дигар қонунвайронкуниҳо 
тадбирҳои судманд андешида, 
фаъолиятро на ба зиёд карда-
ни нишондиҳандаҳои оморӣ, 
балки ба воқеан бартарафсозӣ 
ва комилан аз байн бурдани 
қонунвайронкуниҳо равона намуда 
истодааст.

 ЧАНД ФАКТу рАҚАМ 
– Соли 2021 аз тарафи Про-

куратураи ноҳияи Ҷайҳун дар сам-
ти иҷрои қонунгузории таъмини 
амнияти санитарию эпидемиоло-
гии аҳолӣ санҷишҳо гузаронида, 
вобаста ба санҷишҳо 2 амр, 6 
пешниҳод, 3 эътироз ба қарорҳои 
қабулгардида оварда шуда, 13 на-
фар ба ҷавобгарии интизомӣ каши-
да, нисбати 61 нафар парвандаҳои 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва нис-
бати як нафар парвандаи ҷиноятӣ 
оғоз шудааст, – мегӯяд ёрдамчии 
прокурори ноҳияи Ҷайҳун, мушо-
вири адлияи дараҷаи 3 Муъминзо-
да Сафарбек Абдуалим.

Тибқи иттилои ӯ дар соли 
2021 дар самти назорати иҷрои 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бЕ бАррАСӢ гузОшТАНИ 
МурОҶИАТ ҶАвОбгАрӢ 
ДОрАД

Соли 2021 ба Прокуратури 
ноҳияи Ҷайҳун 170 муроҷиати 
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои 
баррасӣ ворид шудааст, ки онҳо 
асосан вобаста ба вайронкунии 
қонунгузории меҳнат, қонунгузории 
манзил, ҳуқуқи саҳмиядорон, 
амонатгузорӣ, вайронкунии қо-
нунгузории андоз, вобаста ба 
масъалаҳои тафтиши пешакӣ ва 
таҳқиқ мебошанд. 

– Аз ҷумла зимни гузаронида-
ни санҷиши прокурорӣ дар Корхо-
наи давлатии фаръии бақайдгирии 
молу мулки ғайриманқули ноҳия 
муайян карда шуд, ки Ибодулло 
Абдурозиқов аз 20 ноябри соли 
2019 дар вазифаи мутахассиси 
шуъбаи заминсозии корхонаи дав-
латии фаръии бақайдгирии молу 
мулки ғайриманқул фаъолият на-
муда, давоми соли 2021 бидуни 
сабабҳои узрнок муроҷиатҳои ха-
тии шаҳрвандон Абдураҳмонова 
Сабоҳат, Маҳмудов Муҳриддин 
ва чандеи дигарро вобаста ба 
масъалаҳои гуногун қабул намуда, 
онҳоро расман бақайд нагириф-
та, дар утоқи корияш бе баррасӣ 
муддатҳои тӯлонӣ нигоҳ медорад 
ва бо ин кирдораш ба ҳуқуқ ва 

манфиатҳои қонунан ҳифзшудаи 
шаҳрвандон зарар расонидааст. 
Аз ин лиҳоз аз ҷониби Прокура-
тураи ноҳия нисбати номбурда 
бо моддаи 163-и Кодекси ҷиноии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон парван-
да оғоз гашта, тафтиши пешакӣ 
гузаронида, баъди анҷоми таф-
тиши пешакӣ, парванда барои 
моҳиятан баррасӣ намудан ба 
Суди ноҳия фиристода шудааст. 
Аз ҷониби Суди ноҳия парвандаи 
ҷиноятии мазкур мавриди баррасӣ 
қарор гирифта, ба Абдурозиқов 
ҷазои сазовор таъин карда шуд”, 
– мегӯяд, ёрдамчии прокурори 
ноҳияи Ҷайҳун, мушовири адлияи 
дараҷаи 3 Қодирзода Зайниддини 
Гулмуҳаммад.

Ҳамчунин, номбурда вобаста ба 
натиҷаи санҷиши прокурорӣ итти-
лоъ  дод, ки Маҳмадов Қадриддин 
аз моҳи ноябри соли 2019 инҷониб 
дар вазифаи мутахассиси шуъбаи 
заминсозии Корхонаи давлатии 
фаръии бақайдгирии молу мулки 
ғайриманқул дар ноҳияи Ҷайҳун 
фаъолият намуда, давоми солҳои 
2019-2021 муроҷиати якчанд 
шаҳрвандро баррасӣ намуда, аз 
натиҷаи он ба муаллифон посухи 
хаттӣ надодааст. Айнан ба ҳамин 
монанд Сатторов Сулаймон, кор-
манди ҳамин корхона муроҷиатҳои 

АМАЛу ПОДОш

якчанд шаҳрвандро баррасӣ на-
кардааст, ки дар натиҷа нисбати 
номбурдагон аз ҷониби Прокура-
тураи ноҳия бо моддаи 87 Кодек-
си ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳо 
оғоз гашта, барои баррасӣ ба Суди 
ноҳия фиристодаанд.

 
ИшғОЛИ ХуДСАрОНА вА 
ғАйрИҚОНуНӢ ДОДАНИ 
зАМИН ҶИНОяТ АСТ 

Ёрдамчии прокурори ноҳияи 
Ҷайҳун, мушовири адлияи 
дараҷаи 3 Қодирзода Зайниддини 
Гулмуҳаммад иброз дошт, ки дар 
соли 2021 аз ҷониби Прокуратураи 
ноҳияи Ҷайҳун вобаста ба назора-
ти қонунгузории замин 16 парванда 
бо моддаҳои 338/1 ва 247 Кодекси 
ҷиноии Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз 
шуда, зиёда аз 41 гектар қитъаи 
замин ба ҳолати аввала баргардо-
нида шуда, 29 амр, 19 пешниҳод 
ва 29 эътироз оварда, дар ин самт 
100 парвандаи ҳуқуқвайронкунии 
маъмурӣ оғоз шуда, дар асоси 
санадҳои эътиноии прокурорӣ 29 
нафар ба ҷавобгарии интизомӣ 
ва 46 нафар ба ҷавобгарии моддӣ 
кашида шудаанд. Ба иттилои 
номбурда Прокуратураи ноҳияи 
Ҷайҳун фаъолиятро ба пешгирию 
ошкор кардани қонунвайронкунӣ 
дар марҳилаи аввал, махсусан 
дар оғози сохтмонҳо, яъне рех-

“Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи ис-
теъмолкунандагон” ду пешниҳод 
оварда шуда, 3 эътироз ба 
қарорҳои қабулгардида, 5 нафар 
ба ҷавобгарии интизомӣ кашида, 
нисбати 43 нафар парвандаҳои 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва нис-
бати як нафар парвандаи ҷиноятӣ 
оғоз шудааст. Дар соли 2021 во-
баста ба ҳолати иҷрои Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
танзими анъана ва ҷашну маро-
сим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” 4 
пешниҳод, бо қарори қабулгардида 
як эътироз ва нисбати 11 нафар 
парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии 
маъмурӣ бо моддаи 481 –и Ко-
декси ҳуқуқвайронкунии маъму-
рии Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз 
гаштааст. Ҳамзамон дар бораи 
вазифаҳои мақомоти Прокура-
тура оид ба тақвияти самарано-
кии назорати прокурорӣ вобаста 
ба иҷрои қонунгузории андоз 4 
санҷиш, 75 амр, 8 пешниҳод ва 
50 парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии 
маъмурӣ оғоз карда шуда, 
бо натиҷаи баррасии амрҳои 
прокурорӣ ба миқдори 3 миллиону 
172 ҳазору 939 сомонӣ маблағҳои 
андоз ба буҷети давлат барқарор 
карда шудааст. 

М. АкРАМов, 
“Ҳамрози халқ”

Афлон гуфтаи маъмуле дорад: “Агар 
мехоҳӣ ки озод бошӣ ғуломи қонун бош”. ба 
гуфтаи ин шахсияти бузург озодӣ итоат ба 
қонун ва зиндагӣ дар доираи он аст. бо пай-
гирии ин мавзӯъ матлаби мазкур аз Прокура-
тураи ноҳияи Ҷайҳун таҳия гаштааст.

бЕҲрӯз уСМОНӢ: ОСуДАҲОЛИрО ДАр ТОҶИКИСТОН ЭҲСОС КАрДАМ

Ин ҷавони 29-сола аз шаҳри 
Ҳироти Ҷумҳурии Исломии 
Афғонистон аст, ки 6 моҳ қабл 
дар пайи таҳдидҳои шадиди То-
либон ба Тоҷикистон омад. Алъон 
шукр мекунад, ки аз зулми Толи-
бон раҳо шуда, сиҳату саломат 
дар кишвари амн зиндагӣ дорад. 

Усмонӣ хатмкардаи бахши тибби 
Донишгоҳи давлатии Ҳирот буда, 
дар як шифохонае кор мекардааст. 
Инчунин, намояндаи раиси ҷумҳур 
дар идораи ҷавонон буда, ҳамеша 
аз ҳукумати собиқи Афғонистон 
ҳимоят менамудааст, ки ин кораш 
ба Толибон хуш намеояд ва Толи-

бон қасди куштанашро карданд.
Беҳрӯз Усмонӣ қисса мекунад, 

ки бо вуҷуди ҷанг дар сарзамина-
шон орзуи духтур шуданро дошт. 
Мактаби миёнаро бо баҳои аъло 
хатм карда, тӯли 7 сол аз тарафи 
собиқ ҳукумати Афғонистон дар 
донишгоҳ ройгон таҳсил кардааст, 
то ба мардуми азиятдидаи мамла-
каташон хизмат намояд. Аммо бо 
басари қудрат омадани Толибон 
орзуҳо амалиношуда  монданд. 

“Вақте дар беморхона ба та-
бобати маризон машғул мешу-
дам, худамро хушбахттарин шахс 
эҳсос мекардам, зеро ин орзуи 
давраи кӯдакиям буд. Аксарияти 
беморхонаҳои кишвари мо ба дух-
тур ниёз доранд, зеро ҳар рӯз ода-
мони зиёд аз тиру таркишҳо захмӣ 
мешаванд”, – мегӯяд ӯ.

Ба гуфтаи Усмонӣ онҳо дар 
идораи ҷавонон либоси расмӣ 
мепӯшиданд, ки ин Толибонро хуш 
намеомад. Толибон ба хонааш 
рафта  таҳдидаш мекунанд, ки аз 
кораш даст кашад. Аммо ӯ, ки ба 
ояндаи рӯшани Афғонистон бовар 
дошт, таҳдидҳои Толибонро чан-
дон ҷиддӣ қабул намекунад.

“Дар роҳ ба хона мерафтам, 
ки ду нафар мототсиклсавор дар 
наздам истода, ҷониби ман тир па-
ронданд ва тир ба шикамам расид. 
Вақте ба ҳуш омадам худро дар 
беморхона дидам. 16 рӯз дар онҷо 
бистарӣ шудам. Як бародарам дар 
Тоҷикистон зиндагӣ мекунад, баъ-
ди шифо ёфтан бо кумаки барода-
рам ба инҷо омадам”, – ироа дошт 
ин паноҳандаи афғон.

Ба нақли Беҳрӯз замоне, ки 
ӯ дар синфи 3 мехонд, падараш 
вафот мекунад, бародарон хурд 
буданд ва бори гарони зиндагӣ 
бар дӯши модараш мемонад. Бо 
вуҷуди нооромиҳо ва дигар мушки-
лоти иқтисодӣ модар дар тарбияи 
фарзандон кӯшишҳои зиёд кард. 
Ҳоло Беҳрӯз Усмонӣ ҳамроҳи ду 
фарзандаш, ҳамчунин барода-
ру апа ва модараш дар ноҳияи 
Кӯшониён зиндагӣ мекунанд. 
Мегӯяд, ки сулҳро дар Тоҷикистон 
эҳсос кардам, дар инҷо зиндагӣ 
дигар аст. Дар фурӯшгоҳи Шаҳлои 
шаҳри Бохтар ба тиҷорати қисмҳои 
эҳтиётии мошин машғул мебошад.

“Иҷоранишин ҳастем. Шукри 
Худо кор карда, луқмаи ҳалол 
мехӯрем. Дар Афғонистон вақте 
субҳ аз хона берун мешудем, 
умеди бозгашт надоштем. Чун 
сари ҳар қадам Толибон ва ди-
гар гурӯҳҳои террористӣ буданд, 
ки ба ҷони мо таҳдид мекарданд. 
Дар инҷо ташвиш надорем, роҳат 
ҳастем.”

Беҳрӯз ба аксҳои дар теле-
фонаш буда менигараду хотироти 
рӯзҳои гузаштаро ёдоварӣ меку-
над. “Дар Тоҷикистон ҳастам, вале 
ҳушу хаёлам дар Афғонистон аст, 
ки ҳамдеҳагонам чӣ ҳол дошта бо-
шанд”.  

 Як қисми хонаводаи Усмонӣ 
дар Афғонистон ҳастанд, бо онҳо 
дар тамос шуда, аҳволпурсияшон 
мекунад. Мегӯяд, ки қисме аз хешу 
таборашон ба кишварҳои Аврупо 
рафтаанд ва намедонанд, ки ди-
гарбора оё ба дидори ҳам мераси-

да бошанд ё не.  
“Мардуми Тоҷикистон, хусусан 

ҷавонон шукрона кунанд, зеро 
сулҳу оромӣ на дар ҳар кишвар 
дида мешавад. Дар ватан ва хонаи 
худ бо падару модар  якҷо будан 
беҳтарин неъмат аст. Ягона орзуи 
мо мардуми азиятдидаи афғон 
таъмини сулҳ дар Афғонистон 
мебошад”, – мегӯяд мусоҳиби мо 
Беҳрӯз Усмонӣ.

  Дар Афғонистон 30-сол боз 
ҷанг ҳукумфармоӣ дорад. Киш-
вар мотамзада аст ва сокинони 
ин мамлакат пайваста ҳар кадоме 
наздиктарин пайвандону дӯстони 
худро дар амалҳои террористӣ аз 
даст медиҳанд.   

Ҳодисаҳои ахири Қазоқистону 
Афғонистон ҷомеаи ҷаҳониро ни-
гарон кардааст. Тибқи гузоришҳои 
расмӣ дар пайи даргириҳои 
Ҷумҳурии Қазоқистон низ даҳҳо 
тан кушта ва захмӣ шудаанд. Му-
салам аст, ки неъмате беҳтар аз 
осоиштагӣ нест. Аз ин рӯ мардуми 
сарбаланди Тоҷикистон бояд шу-
кронаи истиқлолият ва осудагии 
ин сарзамини беназир намуда, 
боз ҳам барои пешрафти он ва 
таъмини зиндагии шоистаи хеш 
камари ҳиммат банданд. Хусу-
сан ҷавонон бояд тамоми неруи 
худро дар амалисозии ниятҳои 
неки Роҳбари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон равона сохта, 
Ватани хешро сидқан дӯст доранд.

Амонҷон МуҲИДДИНов,
“Ҳамрози халқ”

– Қариб ҳар рӯз дар Афғонистон ҷанг аст, 
мардум оромиро хеле кам эҳсос мекунанд. 
бо тарс ба кору таҳсил ва бозор мераванд. 
вақте аз хона берун мешудем, бовар надо-
штем, ки дубора сиҳату саломат бар мегаш-
та бошем. зеро зуд-зуд таркишҳо мешуд ва 
нафарони зиёд дар чунин ҳодисаҳо ҷони 
худро аз даст медоданд, – нақл мекунад 
беҳрӯз усмонӣ як паноҳандаи афғон дар 
Тоҷикистон.
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гар омилҳои ғайриинтизор низ  
боиси сар задани ноамниҳо ва 
муташанниҷ гардидани вазъият 
ҳатто дар кишварҳои пешрафта 
низ шуда метавонад.

Тавре,  баъдан иттилоъ 
дода шуд, тибқи ҳисоботи то 
санаи 8-уми январ ҳаҷми хисо-
рот аз нооромиҳои чанд рӯзи 
охир дар ин кишвар зиёда аз 
212 миллион долларро таш-
кил медиҳад.  Бинобар иттилои 
Палатаи миллии соҳибкорони 
Ҷумҳурии Қазоқистон “Атаме-
кен” бар асари нооромиҳо дар 
10 минтақаҳои гуногуни ин киш-
вар 920 субъекти соҳибкорӣ ва 
1091 иншоот, аз ҷумла, 1027 ин-
шоот дар шаҳри Алмаато хисо-
рот дидаанд.

Бинобар маълумотҳо дар 
ҷараёни эътироз дар ин кишвар 
садҳо нафар ҷароҳат бардошта, 
аз ҷумла, 18 нафар кормандони 
мақомоти амниятии Қазоқистон 
ба шаҳодат расидаанд. Тавре 
дар баёнияи Стефан Дюжаррик, 
сухангӯи дабири кулли Созмо-
ни Милали Муттаҳид омадааст: 
"куштани афсарони пулис ва 
муътаризон ғайриқобили қабул 
аст ва дар ҳар вазъияте ва 
ҳангоми эҷоди назми умумӣ ниёз 
аст, ки ҳуқуқи башар, стандартҳо 
ва қавонини байналмилалӣ рио-
ят шавад”.

Баъди вуруди неруҳои 
сулҳпарвари СААД Президент 
Қосим — Жомарт Тоқаев зим-
ни як суханрониаш вобаста ба 
вазъи сиёсӣ дар ин кишвар чу-
нин изҳор дошт: «Аз хориҷ даъ-
ват менамоянд, ки тарафҳо ба-
рои ҳалли сулҳомези масъалаҳо 
гуфтушунид гузаронанд. Чӣ 
беақлие. Чӣ гуна гуфтушунид 
бо ҷинояткорон, бо қотилон? Ба 
мо лозим омад бо ҷинояткорону 
ғоратгарони тайёридидаю 
мусаллаҳ кор гирем».

Хулоса, дар асоси Қарори 
давлатҳои аъзои СААД  бо 
мақсади ёрии башардӯстона 

баҳри ҳифзи сохти консти-
тутсионӣ дар Ҷумҳурии 
Қазоқистон аз  кишварҳои Ру-
сия 3000, Белоруссия 500, 
Тоҷикистон 200, Арманистон 70 
нафар низомиён сафарбар гар-
дидаанд.  Инак, тайи чанд рӯзи 

охир мешавад, ки вазъият дар 
Қазоқистон ба эътидол оварда 
шуда, хизматрасониҳои  алоқаи 
мобилӣ ва интернет барқарор 
гардида, қисме аз бонку 
мағозаҳо пардохтҳои бенақдиро 
дубора ба роҳ монда, фаъолия-
ти хизматарсониҳои коммуналӣ 
барқарор гардида истодааст. Са-
наи 11 январ сарвари ин кишвар 
иброз дошт, ки дар Қазоқистон 
бунёди “Барои мардуми 
Қазоқистон” таъсис дода меша-
вад, ки онро бояд сарватман-
дони ин мамлакат сарпарастӣ 
намоянд. Ба гуфтаи Президен-
ти ин кишвар хазинаи мазкур, 
ки барои ҳалли мушкилиҳои 
соҳаҳои маорифу тандурустӣ ва 
иҷтимоӣ нигаронида мешавад, 
метавонад як воситаи муҳими 
иттиҳоду сарҷамъии ҷомеа ва 
таҳкими ҳисси адолати иҷтимоӣ 
дар ҷомеа гардад. 

Аммо дар баробари 
ташаббусҳо дар самти беҳбудии 
вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ наз-
ди мақомоти дахлдори ин киш-
вар таъмини суботу оромӣ дар 
кишвар, ошкору безарар гар-
донидани ячейкаҳои пинҳонии 
экстремистҳо аз масоили му-
брами рӯз маҳсуб меёбад. 

Бояд зикр намуд, ки бо на-
зардошти мавқеи ҷуғрофӣ ва 
аҳамияти иқтисодии Ҷумҳурии 
Қазоқистон дар минтақа ҳарчӣ 
барвақтар барқарор намудани 
фаъолияти сохтору соҳаҳо ва 
баргаштан ба ҳаёти осоишта 
барои кишварҳои ҳамсояи он 
муҳимият дорад. Дар бароба-
ри ин ҷумҳуриҳои ҳампаймони 
СААД-ро мебояд, ки илова  
ба пурзӯр намудани чораҳои 
пешгирӣ аз хатарҳои ҷаҳони 
муосир, ҳамзамон, корҳои 
фаҳмондадиҳиро миёни хоса, 
ҷавонон, ба таври ҳамешагӣ ба 
роҳ монанд. Дар ин росто ҳама 
гуна воситаҳои ахбори омма 
муҷаҳҳаз бо технологияи муо-
сир ва ҳайати эҷодии иборат аз 

донандагони забонҳои хориҷӣ  
алайҳи воситаҳои ахбори иф-
ротгароён муқовимат нишон 
дода тавонанд.

Ҷамолиддин уСМоНИЁН, 
 “Ҳамрози халқ” 

Аз рӯзҳои нахустини сар за-
дани ошубҳо Президенти ин 
кишвар Қосим-Жомарт Тоқаев 
бо мақсади ба эътидол овар-
дани вазъи сиёсӣ дар кишвар 
ба мардум муроҷиат намуда, 
изҳор дошт, ки масаълаи боло 
рафтани сӯзишвориро баррасӣ 
хоҳад намуд. Аммо дар рӯзи ди-
гар вақте, ки мавҷи нооромиҳо 
дар дигар шаҳру минтақаҳои 
кишвар доман паҳн намуда, 
аз миёни ошӯбгарон иддае ба 
бетартибиҳо даст зада, биноҳои  
идораҳои давлативу дигар ин-
шооти ҷамъиятиву тиҷоратиро 
оташ зада харобу валангор на-
муданд. Дар ҳамон лаҳзаҳо 
ҳам  Президенти Қирғизистон аз 
ҳамватанони худ даъват ба амал 
овард, ки оқилона рафтор наму-
да, ба иғвоангезиҳо дода наша-
ванд, зеро даъвати ҳуҷум ба ин-
шооти хизматӣ, шаҳрвандон ва 
идораҳои қудратӣ қонуншикании 
ошкорост ва оқибати ин гуна 
ҷинояткориҳоро ҷазои қонунӣ 
интизор аст. 

Аммо ҳар соату лаҳза вазъ-
ият дар Қазоқистон мураккабтар 
гашта, эътирозҳо ба бетартибӣ 
ва сониян ба куштору ғорат ва 
ҳамла ба муассисаҳои давлатӣ 
табдил меёфт. Ин буд, ки шакку 
шубҳаҳо атрофи неруҳои паси 
пардагии ошубҳои ғайриинтизор 
дар Қазоқистон зиёд шуда, 
охиран роҳбарияти ин кишвар 
эълон намуд, ки дар ҳаводиси 
кунунии Қазоқистон иззи 
гурӯҳу ҳаракатҳои террористӣ 
мушоҳида мешавад, зеро аз 
муқобилати иддае аз миёни 
ошӯбгарон бо намояндаго-
ни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 
тартиботи ҷамъиятӣ баръало 
мушоҳида мешуд, ки дар миё-
ни оммаи пешопеши эътироз-
гарон шаҳрвандони хориҷӣ ва 

афроди дар муҳорибаҳо об-
утобёфта ҳузур доранд. Мута-
ассифона, ноогоҳии иштирок-
чиёни тазоҳурот боис гардид, 
ки гурӯҳҳои ифротӣ онҳоро 
ҳамчун сипари муҳофизати худ 
истифода карда, теъдоде аз 
кормандони ҳифзи ҳуқуқ ва аф-

сарону аскарони ин кишварро 
захмӣ ва бо таври ваҳшиёна 
қатл намоянд. Инчунин, зим-
ни харобкориҳо дар шаҳрҳои 
ободи Қазоқистон садоҳои 
иғвоангезонаи хоси гурӯҳҳои 
ифротӣ шунида мешуд ва қатлу 
куштори бераҳмонаи намоянда-
гони ҳифзи ҳуқуқ ва сарбуриҳо 
аз ҳузури гурӯҳҳои террористӣ 
дар ин гирдиҳамоиҳо дарак ме-
дод. 

Вобаста ба вазъият дар 
Қазоқистон санаи 5-уми ян-
вар Президент Қосим- Жомарт 
Тоқаев  раиси Шӯрои Амният 
шуда, зимни суханронии хеш 
дар нахустин ҷаласаи Шӯрои 
Амният мавсуф ҳаводиси 
Қазоқистонро поймол кардани 
якпорчагии давлат хонда, барои 
пешгирӣ аз хатарҳои террористӣ 
аз СААД кумак хост. Биноан, 
роҳбари давлати Қазоқистон во-
баста ба вазъи баамаломада, то 
санаи 19-уми январ дар сароса-
ри кишвар вазъияти фавқуллода 

Нооромиҳо дар Ҷумҳурии Қазоқистон аз рӯзҳои авва-
ли соли нави 2022 бо баҳонаи гарон шудани арзиши гази 
моеъ аз шаҳрҳои ғарбии ин кишвар Жанозен ва Актау 
шурӯъ гардида, баъдан, зери пардаи ба ном эътирозҳои 
мардумӣ бетартибиҳои оммавӣ дар дигар шаҳрҳо, аз 
ҷумла, пойтахти пешини ин кишвар Алмаато идома 
ёфт. Фурсатталабон сокинони роҳгумзадаи шаҳру 
деҳотро чун сипар истифода намуда, ба муассисаҳои 
давлатӣ ҳамла карданд ва силоҳу аслиҳаи ҳарбиро соҳиб 
шуда, азми сарнагун кардани ҳокимияти қонунӣ дар 
Ҷумҳурии Қазоқистонро доштанд.  

эълон намуда, амалиёти зидди 
террористиро оғоз кард. Гуфта 
мешуд, ки дар рӯйдодҳои охир 
дар ин кишвар нерӯҳои хас-
монаи хориҷӣ даст дошта, ин 
кӯшишу амалҳои террористӣ 
қаблан барномарезӣ шудаанд. 

Ҳаводиси рӯзи дигар вақте, 
ки эътирозгароён азми забт 
намудани фурудгоҳҳои шаҳри 
Алмаато ва Нур-Султонро на-
муданд, Президенти Ҷумҳурии 
Белоруссия эълон намуд, ки 
ҳадафи тарроҳони бетартибиҳо 
ин монеъ шудан ба вуруди 
неруҳои башардӯсти СААД ба 
ин кишвар буд, ки оқибат ин 
амал ба онҳо муяссар нагардид.

Рӯйдодҳои Қазоқистон бори 
дигар собит намуд, ки гурӯҳҳои 
экстремистиву террористӣ, 
ки баъди ҳаводиси Сурия ба 
Ҷумҳурии исломии Афғонистон 
интиқол ёфта буданд, шабеҳи 
муҳраи бозиҳои геополити-

кии неруҳои хориҷӣ барои 
кишварҳои ҳавзаи Авруосиё 
хатари ҷиддӣ доранд. Ба ан-
дешаи таҳлилгарони масоили 
сиёсӣ-ҳарбии Русия садо ба-
ланд кардани гурӯҳҳои ифротӣ 
дар манзараҳои оташсӯзиву 
харобкориҳои шаҳрҳои Қазо-
қистон аз таҳдидҳои ҷиддӣ 
дар минтақа дарак медиҳад. 
Аз ин лиҳоз, алайҳи пешгирӣ 
аз хатарҳои мудҳиш илова 
ба тадбирҳои дастаҷамъонаи 
давлатҳои ҳампаймон, 
ҳамзамон ҷомеаи ин кишварҳо 
бояд, ки дар мавриди тарби-
яи ватандӯстиву худшиносӣ 
фарзандон ва пешгирӣ аз 
паҳншавии тафаккури ифротӣ 
миёни ҷавонони кишвари худ  
масъулияти ҷиддӣ эҳсос на-
моянд. Зеро ҳодисаҳои ноамнӣ 
дар Қазоқистон, Фаронса ва 
дигар кишварҳои дар гирдо-
би эътирозҳои оммавӣ гувоҳи 
ҳоланд, ки на танҳо вазъи 
иқтисодиву иҷтимоӣ, балки ди-

ОшубњОи ќазОќистОн, 
нигарОнї аз њавОдиси минтаќа

Дар шароити ниҳоят ҳассосу мураккаби 
минтақа ва ҷаҳон дар назди мо вазифаҳои 
бағоят мубрами амниятӣ, аз ҷумла мубо-
риза бар зидди терроризму ифротгароӣ, 
қочоқи маводди мухаддир, силоҳ ва дигар 
ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ, инчу-
нин, муҳоҷирати ғайрирасмӣ қарор доранд, ки 
вобаста ба ҳодисаҳои Афғонистони ҳамсоя 

торафт шиддат гирифта истодаанд. 
Эмомалӣ Раҳмон, 21 декабри 2022
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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.

 зан ба шавҳараш 
мегӯяд:

– Чаро қабл аз 
издивоҷ нагуфтӣ, ки ин 
қадар фақир ҳастӣ?

Мард:

– Ман бароят борҳо 
мегуфтам, ки дар дунё 
ба ҷуз ту чизе надорам, 
аммо ту чизе намегуфтӣ, 
балки хушҳол мешудӣ.

***
шабҳо чунон дароз 

шудааст, ки нисфи шаб  
одамро хумори “обед” 
мегирад.

***
зану шавҳаре бо ҳам 

даъво мекунанд. зан 
ба модараш занг зада 
мегӯяд:

– Модарҷон, ман 
мехоҳам шавҳарамро 
ҷазо диҳам, рафта чанд 
рӯз дар хонаи шумо меис-
там, то танҳо монад.

Модар:
– Не, не духтарам. 

шавҳаратро ҷазои сахт-
тар додан лозим, ман хо-
наи шумо меравам.

гирдоваранда 
Албина МИРзоҚуЛовА

бИЁ бО ҲАМ МЕХАНДЕМ      

красворд
    ТАвАҶҶуҲ!   ғОЛИбрО ТуҲФА ИНТИзОр АСТ!

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

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

Ҷавоби красворди ҳафтаномаи №01

Аз ЧАП бА рОСТ:
1. Сарҳади давлат 2. Муалли-

фи “Тилисми ҳайрат” 3. Нишони 
қадрдонӣ 4. Миллати Адолф гитлер 
5. Номи бонк дар Тоҷикистон 6. Си-
ноними бостонии “хонавода” 7. Асъ-
ори миллии Ҳиндустон 8. Сарвати 
зеризаминӣ 9. Англия мансуби кадом 
қитъа аст? 10. Шаҳр дар вилояти 
калугаи Россия 11. Синоними “ноз-
парвард” 12. Дарё дар ноҳияи Рашт 
13. яке аз ҳиссаҳои нутқ 14. Ноҳия 
дар вилояти Суғд 15. Баҳр дар осиёи 
Миёна 16. Ҳадафи чоруми стратегии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 17. Тафтиши 
молиявии корхона 18. Машқ, варзиш 
19. Материки аз ҷиҳати масоҳат аз 
ҳама хурдтарин 20. уқёнуси аз ҳама 
чуқуртарин 21. вилоят дар узбеки-
стон 22. заҳри тамоку 23. Функсияи 
тригонометрӣ 

Аз бОЛО бА ПОЁН:
1. Номи яке аз қитъаҳо 2. Ма-

дрид маркази кадом давлат аст? 3. 
Номи писарона 4. Иншооти сунъи 
нигоҳдошти об 5. Меваи тропикӣ 
6. Пиряхи калонтарини Иттиҳоди 
Шӯравӣ 7.вилоят – манбаи асосии 
обҳои Тоҷикистон 8. Пӯшок, ҷома 
9.Дарё дар ноҳияи Рӯшон, резишгоҳи 
кӯли Сарез 10. Ҷазираи аз ҳама бу-
зургтарини ҷаҳон 11. Дараи хушман-
зара дар Тоҷикистон 12. Қаҳрамони 
марказии повести “Ривояти суғдӣ” 

13. зарфи аз навдаи дарахт сох-
ташуда 14. Шавҳари духтар 15. 
яхи азими шинокунанда 16. Номи 
стансияҳои рӯйизаминии алоқаи 
кайҳонии Шӯравӣ 17. Ҳаммаънои ка-
лимаи “ирода” 18. Ҳаммаънои “ха-
баркаш” 19. Эҳсосе, ки муҳаббатро 
аз байн мебарад 20. Расадхона дар 
ҷумҳурӣ 21. Ҳаммаънои калимаи 
“рафиқ” 

ТАвАҶҶуҲ!
красворди          нашрияи «Ҳамрози халқ» №01 (06.01.2022)-

ро Парвина Исмоилова, донишҷӯй курси 4-уми ДДБ ба 
номи Носири Хусрави шаҳри Бохтар дуруст пур кард. 

 Аз чАП БА РоСТ:
1. Байкал
2. Ширгарм
3. Шайхулислом
4. Айнӣ
5. восеъ
6. Путин
7. Сотсиология
8. Ашк
9. конвенсия
10. гелос
11. Ёрматов
12. гуворо
13. озарахш
14. краснадар
15. Борбад

16. Сафеддара
17. Дуздӣ
18. Нишонӣ
19. Шаршар
20. Бостоншинос
21. Интизомӣ
22. Миррих

   Аз БоЛо БА ПоЁН:
1. закариё
2. Арабистон
3. Муовия
4. Нашрия
5. Мунозиравӣ
6. Пугачова
7. кимёгаров

8. гетӣ
9. оташ
10. гул
11. Рашк
12. Боварӣ
13. чаппотӣ
14. оила
15. урметан
16. Сада
17. каду
18. Женева
19. Лахш
20. Биёбон
21. Англия
22. Арабӣ
23. Ихтиёрӣ


