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ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

ЗАН – МОДАР ОЙИНАИ 
ЧЕҲРАНАМОИ МИЛЛАТ 

Зан – модар ибтидои ҳастии 
башарият, мабдаи меҳру вафо ва 
рамзи муҳаббату садоқат мебошад. 

***
... Инсон дар ҳаёти худ дар су-

рате ба комёбиву муваффақият ва 
зиндагии бобаракат муяссар мегар-
дад, ки дуои неки модар ва падарро 
гирифта, ба қадри ранҷу заҳмати 
волидайн, дилсӯзиву ғамхории онҳо 
ва шири сафеди модар расида бо-
шад.

***
... Мо бояд ба падару мода-

ри худ дар вақте, ки онҳо зинда 
ҳастанд, хизмат ва меҳрубониву 
ғамхорӣ кунем, онҳоро дӯст дорем, 
ҳамаҷониба нигоҳубин намоем ва 
нагузорем, ки падару модарони мо 
хору зор шаванд.

Ҳамеша дар хотир дошта бошем, 
ки баъди вафоти онҳо ҳар коре, ки 
дар ҳаққи онҳо анҷом медиҳем, 
ғайр аз дуо суде надорад. 

 ***
Зан – модар ойинаи чеҳранамои 

миллат мебошад. Дар урфият гуф-
таанд, ки «Агар хоҳӣ, ки ба фарҳангу 

маърифати миллате баҳо диҳӣ, ба 
чеҳраи занону модарони он миллат 
нигар». 

***
... Ғамхорӣ дар ҳаққи занону бо-

нувон ва ҳарчи бештар ба корҳои 
давлату ҷомеа ҷалб намудани онҳо 
ҳамеша дар маркази таваҷҷуҳи 
Ҳукумати мамлакат қарор дорад. 
Чунки рушди муназзаму устувори 
ҷомеа бе иштирок ва саҳми фаъоли 
занону бонувон ғайриимкон аст. 

***
Мо дар ҳазорсолаи сеюм – дав-

раи инқилоби техникиву технологӣ 
ва рушди босуръати шабакаҳои 
иттилоотӣ умр ба сар мебарем.

Ин воқеият ва дар айни за-
мон, вусъат гирифтани раванди 
ҷаҳонишавӣ ҳар як оила, пеш аз 
ҳама, занону модарони муҳтарами 
моро водор месозад, ки барои тар-
бия кардани фарзандони соли-
му бомаърифат, забондон ва до-
рои ҷаҳонбинии васеъ, инчунин, 
аз таъсири ногувори ахлоқи зишт, 
кирдорҳои ношоям ва суннатҳои 
фарҳангии бегона эмин нигоҳ дош-
тани онҳо кӯшиш намоянд.

Дар ин раванд, соҳиби ахлоқу 
одоби ҳамида гардонидани фар-
зандон ва ба зиндагии мустақилона 
омода кардани онҳо, яъне 
омӯзонидани нозукиҳои зиндагии 
оилавӣ низ вазифаи модарон мебо-
шад.

***
Мо бояд кӯшиш кунем, ки бону-

вону духтарони тоҷик соҳиби кас-
бу ҳунар, саводу маърифат, илму 
дониш ва ҳунарманду кадбону бо-
шанд, то ки дар зиндагиву рӯзгори 
оилавӣ ба азобу душворӣ рӯ ба рӯ 
нагарданд.

Дигар ин, ки саришта кардани 
рӯзгори хонадон, яъне идора на-
мудани дороиву даромади оила низ 
аз модарону бонувон вобаста мебо-
шад.

Бонувону занони муҳтарам бояд 
ба ин масъала ҷиддӣ муносибат 
намоянд ва ҳаргиз ба зиёдаравию 
исрофкорӣ роҳ надиҳанд.

Фаромӯш набояд кард, ки мар-
думи куҳанбунёди мо аз замонҳои 
қадим то ба имрӯз сарфаю сариш-
такориро асоси баракати зиндагӣ 
ва осоиши хонадон медонанд. 

***
... Зан – модар табиатан офа-

ранда, созанда, парваришгар, 
ҷомеасозу ояндасоз ва идомабах-
ши ҳаёт мебошад.

Манбаъ: president.tj
Таҳияи М. Акрамов

Иқтибосҳо аз Паёми шодбошии Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба муносибати Рӯзи Модар
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Миралиён Қиёмиддин Аб-
дусалимзода, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демок-
ратии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон меҳмонон ва дар симои 
онҳо тамоми занону бонувонро 
ба рӯзи идашон табрик гуфта, аз 
ҷумла қайд дошт, ки “модар аст 
инсоният ба вуҷуд меорад ва ба 
шахсият табдил ёфтани инсон 
маҳз аз мактаби бузурги модар 

маншаъ мегирад. Мардуми сар-
баланди тоҷик аз қадимулайём 
фарҳанги эҳтиром гузоштан 
ба модаронро доранд ва то ба 
имрӯз онро ҳифз кардаанд. Бо 
дуои модар инсоният месабзад. 
Аз ин рӯ қадру манзалати модар 
хеле бузург аст. Бигзор ҳар рӯзи 
мо чунин як рӯзи шодкомиҳо бо-
шад.

Мо хурсанд ҳастем, ки қариб 

Дар шаҳри Бохтар бо ташаббуси Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
бахшида ба Рӯзи Модар таҳти унвони 
“Нақши зан дар ҷомеа” чорабинии идо-
на баргузор гардид. Дар чорабинӣ за-
нони собиқадори меҳнат ва як қатор 
бонувони фаъоли сохторҳои ҳизбӣ 
ҳузур доштанд. 

ҲХДТ. ТАҶЛИЛИ РӮЗИ МОДАР ДАР БОХТАР
нисфи аъзои ҲХДТ дар вилоя-
ти Хатлонро занону бонувон 
ташкил медиҳанд. Зимнан дар 
сохторҳои ҳизбӣ низ занон хеле 
фаъол ҳастанд. Имрӯз мову шу-
моро зарур аст, ки насли наврас-
ро дар рӯҳияи пешсафӣ тарбия 
намоем. Таълиму тарбияи мо 
нахуст аз мактаби модар оғоз 
мегардад. Духтаронро мебояд аз 
кору пайкори пирони рӯзгордида 
ибрат бигиранд”, – гуфт Мирали-
ён Қиёмиддин. 

Саодат Амиршоева, соби-
қадори меҳнат дар соҳаи ҳифзи 
ҳуқуқ зимни баромади хеш та-
моми занону бонунвонро ба ин 
рӯзи фархунда шодбош наму-
да, аз бузургии зан-модар сухан 
гуфт. “Модар шахсияти муқаддас 
мебошад. Дороии инсон модар 
аст. Дар урфият мегӯянд, ки 
“биҳишт зери қудуми модарон 
аст”. Мо бонувон хушҳол аз он 
ҳастем, ки соли 1999 Фармони 
Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар бораи 
баробарҳуқуқии зану мард ба 
тавсиб расид. Ин аст бузургии 
зан-модар, ки дар ҷомеа ҷойгоҳи 
худро дорад”.

Инчунин, дар чорабинӣ шои-
раи шинохта, ҳамзамон корман-
ди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ Офоқи 
Қодириён зимни баромади хеш 
занону бонувонро ба муносибати 
Рӯзи Модар ва фарорасии фас-
ли баҳори нозанин табрик гуфта, 

аз ҷумла қайд дошт, ки баъд аз 
Худо офарандаи инсоният ин 
модар аст ва дар васви бузургии 
зан-модар шеърҳо қироат намуд.

– Дар Тоҷикистон зан мақому 
манзалати хосса дорад. Зан-
модар олиҳаи зебоист. Модар 
бо тавонмандии худ метавонад 
бо як даст гавҳора ва бо дасти 
дигар дунёро такон бидиҳад. 
Олимону нависандагон ва до-
нишмандон низ наметавонанд 
бузургии модарро бо маънии то-
маш тасвир намоянд. Зан-модар 
қудрати бузургтарин корҳоро до-
рост. Ҳамин аст, ки дар бароба-
ри мардҳо онҳо низ дар ҳамаи 
корҳои ҷамъиятӣ пешсаф мебо-
шанд, – ироа дошт, раиси Шӯрои 
собиқадорони ҷангу меҳнат дар 
шаҳри Бохтар Тӯтихон Назарова.

Дар идома занону бонувон 
ва собиқадорони меҳнат бо 
туҳфаҳои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон сарфароз 

гардонида шуданд. Инчунин, дар 
вазъияти тантанавӣ ба чанде аз 
духтароне, ки нав ба сафи ҳизб 
пайвастанд, шаҳодатномаҳои 
ҳизбӣ супорида шуд.

Дар қисмати охири чорабинӣ 
барномаи консертӣ пешкаши 
ҳозирин гардонида шуд.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
«Ҳамрози халқ»

Дар мулоқот раиси вилоя-
ти Хатлон, узви Маҷлиси Мил-
лии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Қурбон Ҳакимзода 
таъкид дошт, ки ҳадафи асосии 
вохӯрӣ беҳтар намудани фазои 
сармоягузорӣ, ҷалби сармояи 
мустақим, дастгирии соҳибкории 
хурду миёна, баланд бардош-
тани иқтидори иқтисодӣ ва со-
диротии вилоят, бунёди корхо-
наву коргоҳҳои нави истеҳсолии 
бозгӯ ба талаботи ҷаҳони муо-
сир, истеҳсоли молу маҳсулоти 
рақобатпазир, воридотивазкунан-
да ва муаррификунандаи давлату 
миллат, таъсиси ҷойҳои нави корӣ 

ва дар сатҳи баланди ватандорӣ 
истиқбол гирифтани 35 – солагии 
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мебошад.

Раиси вилоят ёдовар гардид, 
ки бояд 700 корхона ва коргоҳҳои 
истеҳсолӣ бо таъсиси 14 ҳазор 
ҷойи корӣ бунёд шавад. Дар на-
зар аст, ки 132 корхонаву коргоҳ 
дар соли 2022 – юм мавриди 
истифодабарӣ қарор хоҳад гирифт.
Тибқи нақшаи пешниҳодкардаи 
шаҳру ноҳияҳои вилояти Хат-
лон ба истиқболи 35–солагии 
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 6 ҳазору 200 иншооти 
таъиноти гуногун бунёд мегардад. 

  Таҳти раёсати муовини якуми Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Давлаталӣ Саид дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 
вилояти Хатлон бо иштироки роҳбарони як қатор вазорату кумитаҳо, 
раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода, муовинони раиси вилоят 
ва муовинони раисони шаҳру ноҳияҳо, роҳбарону намояндагони масъ-
ули бонкҳо, истеҳсолотчиёни ватанӣ, минтақаҳои озоди иқтисодӣ, 
роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳукуқ ва намояндагони васоити ахбори 
омма вохӯрии судманд баргузор шуд.

ХАТЛОН. 700 КОРХОНА ВА КОРГОҲҲОИ 
ИСТЕҲСОЛӢ БУНЁД МЕШАВАНД

Ёдовар шуд раиси вилоят, ки ин 
ҳадди охир нест, зеро вилоят им-
кон дорад ин рақамро афзоиш 
дода, дар шукуфоии ин гӯшаи ва-
тани маҳбуб бештар ҳиссагузорӣ 
намояд.   Вохӯрӣ шаффоф ва озод 
гузашт. Ба соҳибкорон имкон дода 
шуд, ки фикру андешаҳои худро 
баён доранд. Давлаталӣ Саид, 
муовини якуми Сарвазири мам-
лакат таъкид дошт, ки мақсади 
асосии мо дастгирии соҳибкорони 
ватанӣ, таъмини рушди босу-
боти истеҳсолот, ворид карда-
ни сармояи мустақим, амали-
гардонии лоиҳа ва барномаҳои 
давлатӣ, пеш аз ҳама иҷрои дас-
туру супоришҳои Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 
Аз ин нигоҳ ислоҳи камбудиҳое, ки 
зимни вохӯрӣ бо фаъолони вилоят 
Пешвои муаззами миллат таъкид 
доштанд, пайваста таҳти назора-
ти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қарор доранд.  

Аз ин нигоҳ зарур аст, ки фаъ-
олияти шӯроҳоро комил намуда, 
ба ҳалли мушкилоти соҳибкорон, 
бахши хусусӣ, таъсиси ҷойҳои 
нави корӣ, афзалият ба таъсиси 
корхонаҳои истеҳсолӣ, ҷудо карда-
ни қитъаи замин барои бунёдкорӣ, 

гирифтани пеши роҳи санҷишҳои 
беасос, берун баромадан аз дои-
раи ваколатҳои худ зери назорати 
ҷиддӣ гирифта шавад. Роҳбарону 
масъулини Кумитаи давлатии 
сармоягузорӣ, зерсохторҳои 
он, Палатаи савдо ва саноат 
корҳои фаҳмондадиҳиро миёни 
соҳибкорон равнақ бубахшанд.

Чун мулоқот озоду шаффоф 
буд, гурӯҳи соҳибкорон аз гӯшаю 
канори Хатлонзамин баҳри ҳалли 
мушкилоташон изҳори назар на-
муданд.

Муовини якуми Сарвазири 
мамлакат диққати масъулинро 
ба ҳалли мушкилоти соҳибкорон, 
ҷонибдорӣ аз иқдомҳои созандаю 
ватанпарваронаи онҳо ҷалб на-
муд. Ҳамчунин, дар ин вохӯрӣ як 
қисм соҳибкорон оид ба муҳайё 
кардани шароит барои тиҷорат, 
истеҳсоли маҳсулоти босифа-
ту рақобатпазир, дастрасӣ ба 
қарзҳои имтиёзнок бо асъори 
миллӣ, истеҳсоли бештари пилла 
ва бо ашёи хоми саноатӣ таъмин 
кардани корхонаи “ДУК” – и ноҳияи 
Шаҳритус, ҷудо кардани замин 
барои бунёди тутбоғҳо, бо мута-
хассисон таъмин будани коргоҳу 
корхонаҳои истеҳсолӣ, дастрасии 
соҳибкорону фурӯшандаҳо бо сер-
тификати мутобиқати маҳсулот, 
ҳатман аз муоинаи тиббӣ гузашта-
ни онҳо, баргардонидани маблағи 

андоз аз арзиши иловашудаи 
корхонаи “Аввалин” - и ноҳияи 
Қубодиён, рушди гулпарварӣ ва 
дигар масъалаҳои ҳаётан муҳим 
масъалагузорӣ намуда, ҷавобҳои 
мушаххас гирифтанд.

Дар ҷамъбасти мулоқот муо-
вини якуми Сарвазири мамлакат 
Давлаталӣ Саид таъкид намуд, 
ки худи соҳибкорон ҳам бояд 
сармоягузор ёбанд, дар амали-
гардонии лоиҳа ва Барномаҳои 
давлатӣ саҳмгузор бошанд. Он 
корхонаҳоеро, ки солҳо боз фаъо-
лият намекунанд, таҳти назорат 
гиранд, масъулини андоз дар ин 
самт бо онҳо кор баранд. Самти 
корро ба куллӣ бояд дигар намуд. 
Дар сухан не, дар амал тибқи та-
лаботи қонунҳои амалкунанда аз 
соҳибкорони бунёдкор, иқдому 
ташаббусҳои созандаи онҳо даст-
гирии комил намоянд.

Раиси вилояти Хатлон бо 
боварӣ изҳор дошт, ки дар 
иттиҳоду дастҷамъӣ, ҷавобан ба 
ғамхориҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо соҳибкорони бо-
нангу номуси диёр кор мебарем, 
мушкилоташонро ҳаллу фасл 
мекунем ва дастуру супоришҳои 
Роҳбари давлатамонро пурра 
иҷро менамоем. 

Шуъбаи иттилот ва таҳлили 
дастгоҳи раиси вилояти 

Хатлон
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ВАХШ. Одилҷон 
Маҳмадов, раиси 
Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Вахш бо 
мақсади иҷрои корҳои 
фаҳмондадиҳӣ бо ра-
исони ташкилотҳои 

ибтидоии ҳизбӣ вохӯрӣ доир кард. Ӯ дар баромадаш оид 
ба вазъи корҳои ҳуҷҷатнигорӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ 
сухан гуфта, бартараф  кардани камбудиҳои ҷойдоштаро 
саривақтӣ донист ва барои ислоҳи камбудиҳо дастуру 
маслиҳатҳо дод.   

НОРАК. Бо ибтико-
ри гурӯҳи ТҶҶ «Созан-
дагони Ватан»-и назди 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар шаҳри 
Норак мизи мудаввар 
таҳти унвони «Сиёса-
ти ҷавонон дар замо-
ни истиқлолият» баргузор гардид. Дар мизи мудаввар  роҳбари 
бахши намояндагии ТҶҶ «Созандагони Ватан» Хайруллозода 
Баҳодур вобаста ба самти сиёсати давлатии ҷавонон, дастгириҳои 
ҷавонон дар тӯли 30-соли Истиқлолияти давлатии кишвар, самти 
сиёсати иҷтимоии ҷавонон ва дигар нуқтаҳое, ки бевосита ба сам-
ти ҷавонон равона  гардидааст,  мавриди баррасӣ ва муҳокимаи 
иштирокчиён қарор гирифт.

ХОВАЛИНГ. Дар 
Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Хо-
валинг чорабинии 
идона  зери унвони 
“Зан-Модар олиҳаи 
зиндагӣ”  баргузор 
гардид. Дар чорабинӣ 
раиси Кумитаи иҷро-

ияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Хова-
линг Асадуллозода Ватан суханронӣ намуда, ба занону 
бонувони фаъоли ноҳия ин рӯзи фархундаро  табрик гуфт. 
Дар охири чорабинӣ ба занони фаъоли ноҳия туҳфаҳои 
идона супорида шуд. 

М У Ъ М И Н О Б О Д . 
Дар асоси нақша-
чорабиниҳои Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Муъмино-
бод бахшида ба Рӯзи 
Модар  миёни кӯдакон 
ва наврасони имкония-

ташон маҳдуд озмуни “Беҳтарин қироати шеър” доир карда шуд.
 Наврасон бо як маҳорат ва малакаи хуби шеърхонӣ дар оз-

муни мазкур иштирок намуда, шеъру таронаҳои баландмазмун-
ро дар васфи Зан-Модар қироат намуданд.

Дар интиҳо беҳтаринҳо муайян шуда, бо туҳфаҳои омодана-
мудаи Кумитаи иҷроияи  Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Муъминобод сарфароз гардонида шуданд.  

ЁВОН. Бо мақсади 
арҷ гузоштан ба нақш 
ва манзалати Зан-
Модар  дар доираи си-
ёсати инсондӯстонаи 
Раиси муаззами 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон, 
Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон як қатор бонувони ноҳия, ки имрӯз дар соҳаҳои мух-
талифи ҷомеа нақши созгор доранд, дар доираи нақшаи 
чорабиниҳо ба ифтихори Рӯзи Модар муборакбодӣ карда 
шуданд. Бонувони ноҳия иқдоми қадршиносии намояндаго-
ни  ҲХДТ дар ноҳияро давоми ғамхориҳои Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба баланд бардоштани 
нақш ва мақоми зан дар ҷомеа арзёбӣ намуданд. 

КӮШОНИЁН. Қад-
ри зар заргар бидонад 
гуфтаанд. Аъзои фаъ-
оли ҲХДТ аз ташкило-
ти ибтидоии ҳизбии 
"Маорифчиён", раиси 
Кумитаи Иттифоки 
касабаи кормандо-
ни маорифи ноҳия 
бахшида ба ҷашни 
"Рӯзи Модар" ба хабаргирии якчанд нафар омӯзгорзанони 
собиқадори соҳаи маориф рафта, бо туҳфаҳои хотиравӣ 
қадрдонӣ намуданд. Ин муаллимаҳои мушфиқ беш аз 50 
соли ҳаёти худро баҳри таълиму тарбия сарф намуда, айни 
замон бо вуҷуди дар нафақа қарор доштанашон, дар таъли-
му тарбияи насли наврас машғуланд.

ҶАЙҲУН. Вобаста 
ба амалӣ намудани 
нақша-чорабинии Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи мазкур 
бахшида ба таҷлили 
Рӯзи Модар масъули-
ни комиҷроия ба 5 на-
фар бонувони фаъо-
ли ҳизб, ки солҳои дароз баҳри амалӣ намудани ҳадафҳои 
ҳизбӣ фаъолият намудаанд, кумаки молиявӣ расонида, 
онҳоро ба муносибати идашон ва фарорасии фасли баҳор 
шодбош гуфтанд. 

ДӮСТӢ. Баҳри 
беҳтар гардонидани 
ҳолати мелиоративии 
заминҳои кишоварзӣ 
ва баланд бардош-
тани ҳосилнокии 
зироатҳо, зиёда аз 1 
км заҳбуру заҳкашҳо 
дар деҳаи Дӯстии 

ҷамоати деҳоти Деҳқонобод тоза карда шуд.
Дар ин кор саҳми аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ ва 

роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ зиёд буда, иқдоми мазкур дар 
оянда низ идома дода мешавад.  

ШАҲРИТУС. Дар 
асоси нақшаи  чораби-
нии Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Шаҳритус  
масъулини Кумитаи 
иҷроияи мазкур ва 
масъулини бахши кор 

бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давла-
тии ноҳия барои хабаргирӣ ба хонаҳои собиқадорони ҳизб 
Бобоҷонова Мақсуда ва Асадуллоева Мақсадой  рафта, 
онҳоро  ба муносибати  Рӯзи Модар табрик гуфта, ба онҳо 
туҳфаҳои хотиравӣ тақдим карданд.  

ДАНҒАРА. Бо ибти-
кори Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Данғара, 
бахшида ба “Рӯзи Мо-
дар” ба як қатор зано-
ни фаъол, собиқадори 
ҳизб аз тарафи Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Данғара Сипоснома ва туҳфаҳои идона тақдим карда 
шуд.

Дар вохӯрӣ бо собиқадорон ва фаъолони ҳизб раи-
си Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Данғара Каримзода 
Пирмуҳаммад Авғон иштирок намуда, барояшон беҳтарин 
рӯзҳои ҳаётро таманно намуданд. 

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

ҲАМАДОНӢ 
Дар ташкилоти ибтидоии 

ҳизбии "Амонатбонк"-и ноҳияи 
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ 
вохӯрии кормандони Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар ноҳияи 
мазкур оид ба шарҳу тавзеҳи 
Паёми Пешвои миллат ба 
Мачлиси Олии мамлакат бар-
гузор гардид. 

Тавре раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
ноҳия Саидмуъминзода А. 
қайд намуд, ки дар Паёми 
имсолаашон Пешвои миллат 
иброз доштанд, дар давро-
ни соҳибистиқлолӣ шумораи 
ташкилотҳои қарзӣ ба 63 ва 
воҳидҳои сохтории онҳо ба 
1850 расонида шуд.

Сармояи низоми бонкии 
кишвар нисбат ба соли 2000-
ум 130 баробар афзоиш ёфт. 
Ҳаҷми пасандозҳо қариб 100 
баробар зиёд шуда, ҳоло 
бақияи онҳо 10 миллиард со-
мониро ташкил медиҳад. 

Рушди соҳаҳои воқеии 
иқтисодиёт, фаъолнокии бах-
ши хусусӣ ва гардиши савдои 
хориҷӣ аз низоми бонкӣ вобас-
та мебошад. 

Дар охири ҷамъомад ба 
беҳтаринҳо барои фаъоли-
яти пурсамар, саҳмгузорӣ 
дар амалисозии ҳадафҳои 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон ва баланд бар-
доштани эътибору нуфузи 
ҳизб дар байни ҷомеа Си-
посномаи Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон супорида шуд.

Ҷ БАЛХӢ 
Бо иштироки корман-

дони Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ ва аъзою 
ҷонибдорони Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
оромгоҳи деҳаи Зархези 
ҷамоати деҳоти Ҳалеварди 
ноҳия аксияи ҳизбии "Рӯзи 
ёдоварӣ" гузаронида шуд.

Дар чорабинии мазкур 
аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ, 
волонтёрони ҳизбӣ ва соки-
нони деҳаи Зархези ҷамоати 
деҳоти Ҳалеварди ноҳия 
фаъолона иштирок карда, 
дохил ва атрофи оромгоҳро 
аз алафҳои хушкидаю бего-
на тоза намуданд. Дар охир 
кормандони КИ ҲХДТ дар 
ноҳия бо иштирокдорони 
амалиёт суҳбат доир намуда, 
қайд карданд, ки ин амалиёт 
сирф ташаббуси ҲХДТ буда, 
мақсад аз баргузории он пос 
доштани рӯҳи гузаштагони 
хеш мебошад.  

БАРГУЗОРИИ СЕМИНАР-МАШВАРАТ ВА АКСИЯҲОИ ҲИЗБӢ, ДОИР КАРДАНИ СУҲБАТҲО БО ШАҲРВАНДОН ДАР МАСЪАЛАИ ИСТИФОДАИ МАҚСАДНОКИ 
НЕРУИ БАРҚ, ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ҲАР ЯК ВАҶАБ ЗАМИН, ЧОРАҲОИ ПЕШГИРӢ АЗ ПАҲНШАВИИ БЕМОРИҲОИ СИРОЯТӢ АЗ ҶУМЛАИ ТАШАББУСҲОИ 
ҲИЗБИЁНИ ШАҲРУ НАВОҲИИ ВИЛОЯТ БУДАНД. ЁДОВАР МЕШАВЕМ, МАВОДИ ИН САҲИФА, КИ ШАММАЕ АЗ ИҚДОМОТИ ЗИЁДИ ТАТБИҚШУДА ҲАСТАНД, ҶАНБАИ 
ҲИСОБОТӢ ДОШТА, МАСЪУЛИЯТИ ТАҲИЯАШОН БАР ДӮШИ МУТАСАДДИЁНИ КУМИТАҲОИ ИҶРОИЯИ ШАҲРИЮ НОҲИЯВӢ МЕБОШАД.
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ки барои таъмини аҳолӣ бо гулу 
буттаҳои ороишӣ бояд масоҳати 
гармхонаҳои гулпарвариро ва-
сеъ намуд, зеро сол аз сол дар 
баробари беҳтар гардидани 
сатҳи зиндагӣ, шумораи бештари 
аҳолӣ ба парвишири гулу дигар 
шуғлҳои равонбахшӣ таваҷҷуҳ 
зоҳир мекунанд.

Дар корхонаи мазкур навъи 
гуногуни гулҳои оришӣ парвариш 
карда мешаванд.  

Бо мусоид омадани обу ҳавои 
имсола гулпарварон иқдомҳои 
мавсимии худро барвақттар 
оғоз намуда, аллакай дар баъзе 
минтақаҳо гулҳои омодашуда-
ро гузаронида истодаанд. Дар 
ҳафтаи аввали моҳи март ал-
лакай дар ҳудуди шаҳри Бохтар 
қариб 60 ҳазор бех ниҳолони 
гулҳои рангоранг шинонида шу-
дааст.

Ба гуфти Абдусаттор  Ғафуров 
боназардошти ҷашни дар пешис-
тодаи Наврӯзи хуҷастапай кор-Бинобар гуфти масъули-

ни КФД “Ниҳолпарварӣ ва 
кабудизоркунӣ”-и шаҳри Бохтар, 
бо мусоид омадани обу ҳавои 
имсола фаъолияти кормандо-
ни корхонаи мазкур дар самти 
гулпарварӣ барвақт оғоз шуд, ки 
ин барои ободониву шукуфоии ин 
гӯшаи диёрамон мусоидат меку-
над. 

Абдусаттор Ғафуров  тайи 17 
соли фаъолият ба ҳайси агро-
номи КФД “Ниҳолпарварӣ ва 
кабудизоркунӣ”-и шаҳри Бохтар 
дар самти гулпарварӣ таҷрибаву 

малакаи хубе бардоштааст. Дар 
қитъаи корами корхонаи мазкур 
дар масоҳати 1 гектар 4 гарм-
хонаи гулпарварӣ ташкил кар-
да шудааст, ки дар баробари 
сарсабзу зебо намудани кӯчаю 
хиёбонҳои шаҳр бо гулҳои оро-
ишии мавсимӣ, инчунин, шаҳру 
навоҳии минтақаро низ бо гулҳои 
тару тозаи баҳорӣ таъмин мена-
мояд.

Ба гуфтаи А. Ғафуров, сол 
аз сол таваҷҷуҳи сокинони шаҳр 
ба парвариши гулҳои ороишӣ 
зиёд шуда истодааст, дар мав-
сим ҳатто баъзе мизоҷонамонро 
таъмин карда наметавонем. 
Гулпарварӣ заҳмати миёнши-
кан нест, аммо нозукиҳои худ-
ро дошта, боғпарварон баъди 
таҷрибаи ду-се соли гулпарварӣ 
аз сирру асрори бенуқсон пар-
вариши гулу гулбуттаҳои ороишӣ 
огаҳӣ пайдо мекунанд. 

Тухмиҳо ё қаламчаи гулҳои 
хушрангро бештар аз Россия, Хи-
той ва дигар кишварҳои хориҷа 
дар қуттиҳои махсус ба кишвара-
мон ворид менамоянд. Таҷрибаи 
чандсоли охир нишон медиҳад, 
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Бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил наму-
дани Наврӯзи байналмилалӣ маркази маъмурии 
вилояти Хатлон шаҳри Бохтар бо гулҳои ранго-
ранги баҳорӣ оро ёфта истодааст, ки ин иқдоми 
нек симои шаҳрро таровату накҳати бештар 
мебахшад.

ФАРҲАНГИ ГУЛПАРВАРӢ 
ДАР БОХТАР

мандони КФД “Ниҳолпарварӣ ва 
кабудизоркунӣ”-и шаҳри Бохтар, 
тасмим гирифтаанд, ки тамо-
ми кӯчаву хиёбонҳо ва марзҳои 
ҳудуди мавзеъҳои фарҳангӣ-
фароғатиро бо гулҳои рангоран-
ги баҳорӣ оро диҳанд. Илова ба 
маъракаи гулшинонӣ имӯзҳо дар 
гармхонаҳои корхонаи мазкур 
кишти тухмии гулҳои ороишӣ 
идома дошта, боғпарварон азм 
доранд,  то фарорасии фасли зи-
мистони оянда шаҳри Бохтарро 
сарсабзу зебо бошанд. 

Дар баробари парвариш ва 
нигоҳубини гулҳои ороишӣ, инчу-
нин дар корхона якчанд навъҳои 
дарахтони ороишӣ низ парвариш 
карда мешавад. Бо мақсади дар 
амал татбиқ намудани дасту-
ру супоришҳои Роҳбари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир 
ба таъмин намудани занони хо-
нашин бо ҷойи кор, дар корхонаи 
мазкур дар баробари мардон 25 
нафар занону духтарон низ фаъ-
олият доранд. Илова бар ин кор-
мандоне, ки ба кишту парвариши 
гулҳо машғуланд, ҳамчунин, дар 
кӯчаву хиёбонҳо бонувони гул-
парварар ҷалбшуда, ҳамарӯза 

марзҳои сарсабзро шодоб наму-
да, гулзорҳоро аз алафҳои бего-
на тоза мекунанд. 

Дар КФД “Ниҳолпарварӣ ва 
кабудизоркунӣ”-и шаҳри Бохтар, 
дар баробари рушди гулпарварӣ, 
инчунин коргарони ҷавон ҷалб 
шудаанд, ки ба онҳо нозукиҳои 
касби гулпарварӣ омӯзонида ме-
шавад, то дар оянда онҳо низ дар 
қатори мутахассисони гулпарвар 
фаъолияти худро идома диҳанд. 

“Барои аз наздик ошно гар-
дидан ба коркад ва нигоҳубини 
гулҳои ороишӣ ва омӯзиши 
таҷрибаи пешқадам охири ҳар 
ҳафта донишҷӯёни факултети 
кимиё ва биологияи Донишгоҳи 
далватии Бохтар ба номи Носи-
ри Хусрав ба ин кохона меоянд, 
то бо усулҳои парвариши гулу 
буттаҳои ороишӣ ошноӣ пайдо 
намоянд. Яъне, гармхонаҳои гул-
парварии корхонаи мо ҳамчун 
минтақаи таҷрибаомӯзӣ барои 
мутахассисони ҷавон низ хизмат 
мерасонад,” – мегӯяд Абдусттор 
Ғафуров.

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,
“Ҳамрози халқ”

Ин дар ҳолест, ки бо мақсади 
таъмини бозорҳои кишвар бо 
ин гуна маҳсулот ҳанӯз 10-15 
сол пеш Барномаҳои гуногуни 
давлатӣ рӯи кор омада буд.  

Бо мақсади натиҷагирии 
ин мавзӯъ суҳбате доштем 
бо масъулини хоҷагиҳои 
моҳипарварӣ ва савдогарони 
бозорҳои шаҳри Бохтар, ки ба 
тиҷорати гӯшти моҳӣ ва тухми 
мурғ машғуланд.    

– Мо маҳсулотро аз 
хоҷагиҳои моҳипарварии ноҳия-
ҳои Вахш, Кӯшониён, А.Ҷомӣ 
ва Дӯстӣ харидорӣ намуда, 
дар бозорҳои шаҳри Бохтар 
мефурӯшем, – мегӯяд Ҷумъахон 
Аҳмадов,тоҷири бозори “Фаро-

вон”.  Дар мисол, як килограмм 
маҳсулоти имрӯзаи ба бозор 
баровардаамонро аз хоҷагиҳои 
моҳипарварӣ 10 сомонӣ хари-
дорӣ карда, 15 сомонӣ фурӯхта 
истодаем. Яъне, пасту баланд 
шудани арзиши гӯшти моҳӣ 
аз хоҷагиҳои моҳипарварӣ 
вобастагӣ дорад. Ба гуфтаи 
ҳамсуҳбати мо ҳатто худи 
моҳипарварон ҳам маҳсулоти 
ба бозор баровардаи хоҷагиҳои 
худро ба ҳамин нархи муай-
яннамудаи мо мефурӯшанд. 
Яъне, арзиши моҳӣ аз арзиши 
истеҳсолии он бастагӣ дорад.

Новобаста ба нарху на-
вои баланд аз як дӯкони 
моҳифурӯшӣ моҳе зиёда аз 

Вилояти Хатлон барои рушди соҳаи 
парандапарварӣ ва моҳипарварӣ 
имкониятҳои фаровон дошта, ташки-
ли шумораи бештари хоҷагиҳои маз-
кур имконият медиҳад,  ки маҳсулоти 
гӯштӣ ва тухми мурғро бештар 
истеҳсол карда, аҳолиро бо ғизои ар-
зони парҳезӣ таъмин намуд. Аммо 
бинобар сабабҳои гуногун то имрӯз 
нарху навои гӯшти моҳӣ ва тухми мурғ  
дар бозорҳои маркази вилояти Хатлон 
нисбат ба кишварҳои ҳамсоя баланд 
аст. 

ЧАРО НАРХИ ГӮШТУ 
ТУХМ БОЛО МЕРАВАД?

1 тонна маҳсулоти парҳезӣ 
харидорӣ мешавад. Аз суҳбат 
бо тоҷирону харидорон барме-
ояд, ки ба бозорҳои маркази 
вилояти Хатлон аслан моҳиҳои 
лақа, сазан, амур, фарел, 
ширмоҳӣ ва дигар навъҳои моҳӣ 
ворид мегардад.  Вобаста ба си-
фату хусусиятҳои гуногун гӯшти 
навъҳои  моҳӣ арзиши гуногун 
доранд, аз ҷумла, моҳифурӯшон 
як килограмм моҳии навъи 
“Фарел”-ро 85 сомонӣ харид на-
муда, 100 сомонӣ ба фурӯш гу-
зоштаанд.

Агар ба маълумотҳои омории 
вазъи соҳаи моҳипарварӣ дар 
солҳои соҳибистиқлолӣ назар 
андозем, дар соли 1991 нақшаи 
сайди моҳӣ аз тамоми кӯлу 
дарёҳои қаламрави Тоҷикистон 
3945 тоннаро ташкил медод. 
Баъдан, соҳаи моҳипарварӣ 
рӯ ба таназзул ниҳода, баъ-
ди ба тасвиб расидани Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 2 июли соли 2008, №306 
«Дар бораи тасдиқи Барномаи 
рушди соҳаи моҳипарварӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2009-2015» аз ҷумла, 
дар ноҳияҳои А.Ҷомӣ, Дӯстӣ, 
Хуросону Вахш хоҷагиҳои 
моҳипарварӣ аз нав барқарор 
гардиданд. Ҳамин тавр, то соли 
2018 дар ҷумҳурӣ парвари-
ши моҳӣ дар сад муассисаҳои 
комплекси аграсаноатӣ ба роҳ 
монда шуда, дар 70 хоҷагиҳои 
дорои ҳавз, кӯл, дарё ва обан-
бор истеҳсоли моҳӣ ба чашм 
мерасид.  Соли 2020 шумораи 
хоҷагиҳои моҳипарварӣ дар 
вилояти Хатлон ба 260 адад 
ва масоҳати ҳавзу кӯлҳои онҳо  
ҳазорон гектарро ташкил дода, 

ҳаҷми истеҳсоли гӯшти моҳӣ ба 
2551 тонна расонида шуд, ки ин 
нисбат ба як соли пеш 315 тонна 
зиёд буд. Тибқи маълумотҳо ба 
истиснои захираҳои рудхонаҳои 
бузургу обанборҳои азими 
кишварамон дар хоҷагиҳои 
моҳипарварии мамлкат 12 навъ 
зотҳои гуногуни моҳӣ парвариш 
меёбад. Мутаассифона,  солҳои 
пешин шикори ғайриқонунии 
моҳӣ тавассути асбобҳои 
барқӣ ва пешгирӣ накардани 
касалиҳои сироятӣ боиси тала-
фоти моҳӣ гардид.

Новобаста ба мушкилиҳо  
дар вилояти Хатлон зами-
наи воқеии афзоиши ҳаҷми  
истеҳсоли гӯшти моҳӣ ва 
имкониятҳои то 30% паст фа-
ровардани маҳсулоти гӯшти 
парҳезӣ ва тухми мурғ  вуҷуд 
дорад, агар хоҷагидорону 
соҳибкорон дар таъмини бозори 
истеъмолӣ адлу инсофро риоя 
намоянд.

Маҳсулоти дигари дар бо-
зори истеъмолӣ харидори зиёд 
дошта тухми мурғ мебошад, 
ки нархи як қуттии иборат аз 
30 дона тухм ба 22-25 сомонӣ 
мерасад. Ин дар ҳолест, ки 
тибқи барномаҳои давла-
тии дар самти рушди соҳаи 
паррандапарварӣ татбиқ гарди-

да,  имрӯз бояд вилояти Хат-
лон ба минтақаи асосии рушди 
соҳаи парандапарварӣ ва таъ-
мини бозори истеъмолии киш-
вар бо маҳсулоти гӯшту тухми 
мурғ табдил меёфт. Сабаби 
арзиши баланди тухми мурғро 
тоҷири бозори “Фаровон” Зуҳро 
Ҳакимова ба он рабт медиҳад, 
ки ин маҳсулоти парҳезӣ аз 
вилояти Суғд ворид мешавад. 
Аммо новобаста ба фаъолия-
ти  фермаҳои парандапарва-
рии минтақаи Бохтари вилоят 
бозҳам арзиши ин маҳсулот 
поин нарафтааст. 

Ҳатто баъзе фурӯшандаҳои 
бозорҳои шаҳри Бохтар,ки 
бо ҳар баҳона нархи молу 
маҳсулоти худро баланд ме-
бардоранд, ин бор боло раф-
тани арзиши тухми мурғро ба 
қиматшавии арзиши сӯзишворӣ 
рабт медиҳанд. 

Ҳамин тавр, дар ра-
дифи боло рафтани ар-
зиши маҳсулоти парҳезӣ 
фурӯшандаҳои бозорҳои шаҳри 
Бохтар нархи гӯшти гов ва дигар 
маҳсулоти гӯшту шириро низ 
боло бардошта истодаанд.

Зарина ОДИНАМАМАДОВА, 
коромӯзи ҳафтаномаи 

“Ҳамрози халқ”
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дан мусоидат мекунад. «Дар 
гузашта таҷҳизот буд, вале 
бо онҳо кор кардан хеле душ-
вор буд. Бо таҷҳизоти ҳозира 
кор бисёр осон ва қуллай аст. 
Дар вақти дарсҳои амалӣ шо-
гирдон оҳанҳоро бурида тай-
ёр мекунанд ва ба устохонаи 
кафшергарӣ бурда, дарвоза, 
гулдон, панҷара ва амсоли 
инҳоро омода мекунанд. Мо 
талош меунем, ки шогирдонро 
дар муддати як сол нозукиҳои 
касби интихобкардаашонро 
ёд диҳем»,– мегӯяд Сабзаалӣ 
Азимов. Ба гуфтаи Азимов 
онҳое, ки дар муассисаҳои 
давлатии таълимӣ таҳсил 
мекунанду соҳибкасб мегар-
данд, ҳангоми муҳоҷирати 
меҳнатӣ дар хориҷи кишвар 
низ мушкилӣ намекашанд. Дар 
замони муосир барои интихоби 
касб, хусусан барои ҷавонон 
шароити хуб фароҳам оварда 
шудааст. Бояд ҳар як инсони 
солимфикр касбу ҳунареро аз 
худ намояд, ки ба манфиати 
худ ва ҷомеа бошад. Шахси 

ҳунарманд дар ҳама давру за-
мон ҷойгоҳи худро дорад. 

Асри XXI-ро асри пешрафти 
илму техника меноманд.Техни-
ка ва дастовардҳои техникии 
инсоният дар ташаккули ма-
даният нақши муҳиме мегузо-
ранд. Бояд гуфт, ки техника ва 
технологияи замони имрӯза ба 
рӯзгори мардум дастовардҳои 
зиёде оварда, дар ҳалли муш-
килоти зиндагии мардум му-
соидат менамояд. Солҳои 
охир дастовардҳои ҷавонони 
тоҷик дар самти навоварию 
ихтироъкорӣ чашмрас мебо-
шад. Ҳукумати мамлакат низ 
дар ин самт таваҷҷуҳи хоса 
дошта, шароити илмомӯзиро 
барои ҷавонону наврасон 
фароҳам оварда истодааст.

Ҳамин аст, ки дар шаҳру 
ноҳияҳои ҷумҳурӣ литсейҳои 
касбию техникӣ бо технологияи 
замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида 
шуда истодаанд, ки хонандагон 
баъди хатми мактаби миёна до-
хил шуда, соҳиби касб   меша-
ванд.

Иброҳим Абдуллоев, со-
кини ноҳияи Вахш аст. 7 моҳ 
мешавад, ки дар Муассисаи 

давлатии таълимии «Литсейи 
касбии техникӣ»-и шаҳри Бох-
тар аз рӯйи ихтисоси кафшер-
гари барқӣ ҳунар меомӯзад. 
Мегӯяд, ки шароити таълим 
дар инҷо хуб аст. «Мо аллакай 
тарзи буридану пайванд кар-
дани оҳанро омӯхтем. Гулдону 
дарвозаҳои хурд сохтаем, ки 
дар оянда бузургашро сохта ме-
тавонем. Он таҷҳизоту ашёҳое, 
ки барои омӯхтани касб ло-
зим аст, бароямон фароҳам 
оварда шудаанд. Устодони 
ботаҷриба ба мо нозукиҳои    
касбро меомӯзонанд»,–мегӯяд 
Иброҳим Абдуллоев. Исмо-
ил Ҷалилов, устои таълимии 
истеҳсолӣ беш аз 20 сол ме-
шавад, ки дар Муассисаи дав-
латии таълимии «Литсейи кас-
бии техникӣ»-и шаҳри Бохтар 
кору фаъолият мекунад. Садҳо 
шогирдро соҳибкасб карда-
аст. Мегӯяд, ки дар устохонаи 
муассиса 21 таҷҳизот мавҷуд 
мебошад. «Қисми зиёди онҳо 
ҳозиразамон буда, ҳангоми 
истифодабарӣ барои ҳам хо-
нанда ва ҳам муаллим бехатар 
мебошанд. Яктои инҳо кори 3 
таҷҳизоти замони Шӯравиро 
анҷом медиҳад, инчунин кам-
масраф мебошанд»,– ироа 
дошт И. Ҷалилов. Мусоҳиби 
мо мегӯяд, ки бо истифода аз 
таҷҳизоти мавҷуда шогирдон 
рахти хоб, кат барои нишастан, 
мизи хӯрокхӯрӣ ва дигар ашёи 
рӯзгор месозанд. Аслан мар-
дум ба устохонаи онҳо омада, 
ин ё он намуди ашёи рӯзгорро 
фармоиш медиҳанд. 

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
 «Ҳамрози халқ»

Чунин таҷҳизоти ҳозира-
замонро мо дар Муассисаи 
давлатии таълимии «Лит-
сейи касбии техникӣ»-и шаҳри 
Бохтар мушоҳида кардем. 
Ҳангоми ворид шуданамон 
ба ин таълимгоҳ касбомӯзон 
саргармӣ кор буданд. Ҳиммат 
Зокиров, ҷонишини директор 
оид ба таълими «Литсейи кас-
бии техникӣ»–и шаҳри Бохтар 
мегӯяд, ки дар ин таълимгоҳ аз 
рӯйи 7 ихтисос ба касбомӯзон 
дарс дода мешавад.     Литсейи 
касбии техникии мазкур дар 
гузашта хеле овозадор буд, ки 
аз минтақаҳои дур омада кас-
бу ҳунар меомӯхтанд. Ба гуф-
таи Зокиров нисбат ба 7-8 сол 
пеш таваҷҷуҳи ҷавонон низ ба 
литсейҳо афзудааст. Бархе аз 
касбомӯзони онҳо баъди хатми 
синфи 9 ба инҷо омадаанд, ки 
мехоҳанд соҳибкасб гарданд. 
«Онҳое, ки баъди хатми синфи 
11 меоянд як сол ва онҳое, ки 

баъди хатми синфи 9 меоянд 
ду сол таҳсил мекунанд. Бар-
хе аз онҳо баъди соҳибкасб 
шудан барои гирифтани маъ-
лумоти иловагӣ ба донишгоҳу 
донишкадаҳо кишвар рафта 
таҳсил мекунанд. Алъон шу-
мораи касбомӯзони мо 462 на-
фарро ташкил медиҳад»,–ироа 
дошт Ҳиммат Зокиров. Ба гуф-
таи масъулин дар муассиса дух-
тарон низ курси компютерӣ ва 
ҳунарҳои дӯзандагию гулдӯзиро 
аз худ мекунанд. Сабзаалӣ Ази-
мов, устои таълимии истеҳсолӣ 
мегӯяд, ки бо ташаббуси масъу-
лин ба муассиса аз хориҷи киш-
вар технологияҳои нав барои 
доштан ва буридану тунук кар-
дани металҳои ғафс оварда шу-
дааст, то зимни гузаронидани 
дарсҳои амалӣ аз онҳо васеъ 
истифода баранд. Бояд гуфт, 
ки чунин таҷҳизот дар гузаш-
та набуд ва айни замон барои 
мутахассиси касбӣ тайёр кар-
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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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Бо ворид гардидани техника ва технологияҳои 
муосир ба литсейҳои касбию техникӣ кори 
омӯзгорон ва донишҷӯён дар самти омӯзиши ҳанар 
ба маротиб осон гардидааст. Касбомӯзон даво-
ми таҳсил бо истифода аз таҷҳизоти зарурӣ  
нозукиҳои ҳунари кавшергарӣ, чӯбтарошӣ, васлу 
насби лампаҳо ва таъмири мошинро аз худ меку-
нанд. 

КАСБОМӮЗӢ БО 
ТАҶҲИЗОТИ МУОСИР
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гуна мо ба ҳамдигар кумак кар-
да метавонем. Ман ҷаноби Чуан 
Руенг, корманди бонк дар Банг-
кок Таиланд бо United Overseas 
Bank (UOB) ҳастам. Ман боварӣ 
дорам, ки ин хости Худост, ки 
ҳоло бо шумо рӯ ба рӯ шавам. 
Ман як баҳси муҳими тиҷоратӣ 
дорам ва мехоҳам бо шумо нақл 
кунам ва фикр мекунам, ки шумо 
таваҷҷуҳ хоҳед кард, зеро ин ба 
насаб/шаҳрвандии шумо во-
баста аст ва шумо аз он баҳра 
хоҳед бурд. Як марҳум ҷаноби 
Аллен Акрамов, шаҳрванди 
кишвари шумо дар Бангкок ба 
тиҷорати тилло машғул буда, 
дар бонки ман дар соли 2007 
барои 108 моҳи тақвимӣ пасан-
дози доимӣ дошт, ки ба маблағи 
5,500,000.00 доллари ИМА 
(панҷ миллиону панҷсад дол-
лари ИМА) маблағ гузоштааст. 
Таърихи ин амонат соли гузашта 
буд. Мутаассифона, Аллен дар 
байни қурбониёни марг дар авҷи 
пандемияи CoronaVirus (Ковид 
19) дар солҳои 2019-2020 дар ин 
ҷо дар Таиланд ҳангоми сафари 
корӣ буд. Роҳбарияти бонк ҳанӯз 
дар бораи марги ӯ огоҳ нест, ман 
дар ин бора медонистам, зеро 
ман корманди ҳисоби ӯ будам. 
Ҳангоми кушодани суратҳисоб ӯ 
ҳеҷ гуна Next of Kin/ворисро зикр 
накардааст ва ӯ издивоҷ накар-
да буд ва хешу табораш ҳам 
пайдо нашуд. Ҳафтаи гузашта 
роҳбарияти бонки ман барои 
санҷиши бонк, барои қайд карда-
ни суратҳисобҳои пасандозҳои 
бефаъолият ва партофташу-
да вохӯрӣ баргузор кард. Ман 
медонам, ки ин рӯй хоҳад дод 
ва аз ин рӯ ман василаи ҳалли 
вазъиятро меҷӯям, зеро агар ди-
ректорони бонки ман марги ӯро 
ошкор кунанд, бонк маблағро 
барои мубодилаи директорони 
худ равона мекунад. Пас, ман 
намехоҳам, ки чунин рӯй диҳад. 
Аз ин рӯ, вақте тафсилоти шумо-
ро дидам, хурсанд шудам. Ҳоло 
ман дар ҷустуҷӯи ҳамкориҳои 
шумо ҳастам, то шуморо 
ҳамчун наздикони хешовандӣ/
вориси ҳисоб муаррифӣ кунам, 
зеро шумо бо ӯ як насаб ва як 
миллат доред ва идораи бон-
ки ман тавассути кумаки ман 
суратҳисобро ба шумо медиҳад. 
Ҳеҷ гуна хатар вуҷуд надо-
рад; муомилот тибқи як со-
зишномаи қонунӣ иҷро кар-
да мешавад, ки шуморо аз 
ҳама гуна вайронкунии қонун 
муҳофизат мекунад.  Беҳтар 
аст, ки мо пулро талаб кунем, 
аз он ки ба директорони Бонк 
иҷозат диҳем, ки онро байни худ 
тақсим кунанд. Ман одами хасис 
нестам, бинобар ин пешниҳод 
мекунам, ки мо маблағро мута-
носибан 50/50% барои шумо ва 
ман тақсим кунем. Фикри худро 
дар ин бора ба ман бигӯед ва 
лутфан ин маълумотро махфӣ 
нигоҳ доред. Вақте ки посу-
хи таъҷилии шуморо тавассу-
ти суроғаи почтаи электронии 
шахсии худ дар зер мегирам, 
ман ба шумо тафсилоти беш-
тар медиҳам. Почтаи электронӣ: 
chuanrueng343@gmail.com Бо 
эҳтиром Чуан Руенг”. 

Дар саҳифаи фейсбукӣ дар 
як марҳилаи кӯтоҳ се нафар бо 
ному насаби хориҷӣ дархост ра-
вон карданд, то онҳоро ба дӯстӣ 
қабул намоям. Чун одат аҷдодӣ 
аст, наметавонем онҳоро ба 
дӯстӣ қабул накарда бошем. 
Баъди шиносоӣ ҳар кадома-
шон худро масъулони бонкҳои 
кишварҳои хориҷӣ муаррифӣ 
намуданд. Аммо гап сари он 
меравад, ки дӯстии “рафиқони 
хориҷиамон” бетамаъ набуда-
аст.

Онҳо чӣ мехоҳанд, беҳтараш 
суханро ба дарозӣ набарему ба 
матни навиштаашон ошно ша-
вем:

ДЭВИД МАККЕЙ АЗ ТОРОН-
ТОИ КАНАДА: “Ман президент 
ва директори генералии ROYAL 
BANK OF CANADA мебошам.... 
. Ман ба шумо дар бораи як 
мард/шаҳрванди кишвари шумо 
ҷаноби Алекс Акрамов, ки соҳиби 
як ширкати истихроҷи тилло дар 
Канада буд ва инчунин яке аз 
саҳмдорони калонтарини бонки 
мо, ROYAL BANK OF CANADA, 
навиштаам. Ин шаҳрванди 
кишвари шумо дар бонки мо 
Шоҳигарии БАНК OF CANADA 
суратҳисоби шахсии пасандози 
доимӣ кушода, маблағи 78 000 
000.00 доллари ИМА (ҳафтоду 
ҳашт миллион доллари ИМА) ба 
суратҳисоб бо мақсади кушода-
ни корхонаи истеҳсоли мошин 
гузоштааст. Ширкат дар киш-
вари шумо вуҷуд дорад. Аммо 
ҳамчун як соҳибкори бузург ва 
сайёҳи доимӣ/мунтазам, хеле 
таассуфовар буд, ки ӯ дар байни 
қурбониёни бемории коронави-
руси (COVID-19) буд ва ӯ моҳи 
декабри соли 2019 даргузашт.... 
Муштарӣ ҳангоми кушодани 
суратҳисоби шахсии пасандози 
муқарраршуда ва ба пасандоз 
гузоштани пул дар бораи хешо-
вандон/ворисҳо чизе нагуфт...... 

Ҳоло мо дар ҷустуҷӯи 
ҳамкорӣ бо шумо ҳастем, 
то шуморо ҳамчун наздико-
ни хешовандӣ/вориси ҳисоб 
муаррифӣ кунем, зеро шумо ва 
ӯ як насаб ва як миллат доред... 

Ҳеҷ гуна хатар вуҷуд на-
дорад; муомилот тибқи як 
созишномаи қонунӣ иҷро кар-
да мешавад, ки шуморо аз 
ҳама гуна вайронкунии қонун 
муҳофизат мекунад.  Беҳтар 
аст, ки мо пулро талаб кунем, 
аз он ки ба директорони бонк 
иҷозат диҳем, ки онро байни 
худ тақсим кунанд. Ман як ода-
ми хасис нестам, бинобар ин 
ман пешниҳод мекунам, ки мо 
маблағҳоро тақсим кунем,  30% 
барои шумо, 30% барои мудири 
бонк ва 40% барои ман.  

Назари худро дар ин бора ба 
ман бигӯед ва лутфан ин маъ-
лумотро махфӣ нигоҳ доред. 
Вақте ки посухи фаврии шуморо 
тавассути суроғаи почтаи элек-
тронии расмии худ ё Whatsapp 
дар зер мегирам, ман ба шумо 
тафсилоти бештар медиҳам. 
Суроғаи почтаи электронии 
ман: davidmckay257@gmail.com, 
davidmckay257@gmail.com. Бо 
эҳтиром Ҷаноби Дэвид Маккей”.

ЧОНГ ВИ, МЕНЕҶЕРИ ФИЛИ-
АЛ ДАР БАНГКОК:   Ман ҷаноби 
Чонг Ви, менеҷери филиал дар 
Бангкок Таиланд дар United 
Oversea Bank (UOB) ҳастам.....   
Як шаҳрванди кишвари шумо бо 
номи Аллен Акрамов дар бонки 
ман дар соли 2007 барои 108 
моҳи тақвимӣ пасандози доимӣ 
дошт, ки арзиши он 5,500,000.00 
доллари ИМА (панҷ миллион 
панҷсад доллари ИМА) буд. Де-
позит 22 январи соли 2014 охи-
рин буд. Мутаассифона ӯ дар 
қатори қурбониёни садамаи Air_
Crash дар Русия бо иштироки 
шасту ду мусофир дар минтақаи 
марказии Ростов Дон буд. 

АҶОИБҲО ДАР ФЕЙСБУК. ПАСИ 
ИН ПАРДАҲО КИ БОШАД? 

Давоми вақтҳои охир дар шабакаи Фейсбук баъзе воқеаҳои 
аҷибе ба чашм бархӯрд мекунанд. Аниқтараш атрофи тасарруфу 
тақсими ким кадом “пасандозҳо”-и ҳангуфте, сухан меравад, ки 
гӯё шаҳрвандони Тоҷикистон дар бонкҳои хориҷ бе ворис гузош-
та бошанд. Чунин ҳолат зиёд, аммо инҷо танҳо аз равзанаи фейс-
букии як нафар мехоҳем матлабро ошкор гӯем, гарчанде сухан 
оид ба нигоштаҳои он нафароне меравад, ки мехоҳанд амалиёта-
шон махфӣ анҷом ёбад.

Роҳбарияти бонки ман ҳанӯз 
дар бораи марги ӯ огоҳ нест, ман 
дар ин бора медонистам, зеро 
ман корманди ҳисоби ӯ будам. 
Ҳангоми кушодани суратҳисоб ӯ 
ҳеҷ гуна Next of Kin/ворисро зикр 
накардааст ва ӯ издивоҷ накар-
да буд ва хешу табор ҳам пайдо 
нашуд. ... Ҳоло ман дар ҷустуҷӯи 
ҳамкориҳои шумо ҳастам, 
то шуморо ҳамчун наздико-
ни хешовандӣ/вориси ҳисоб 
муаррифӣ кунем, зеро шумо бо 
ӯ як насаб ва як миллат доред 
ва идораи бонки ман тавассу-
ти кумаки ман суратҳисобро ба 
шумо медиҳад. Ҳеҷ гуна хатар 
вуҷуд надорад; муомилот 
тибқи як созишномаи қонунӣ 
иҷро карда мешавад, ки шу-
моро аз ҳама гуна вайронку-
нии қонун муҳофизат меку-
над. Беҳтар аст, мо пулро талаб 
кунем, аз он ки ба директорони 
Бонк иҷозат диҳем, ки онро дар 
байни худ тақсим кунанд. Ман 
одами тамаъкор нестам, бино-
бар ин ман тавсия медиҳам, ки 
маблағро 50/50% барои шумо 
ва ман тақсим кунем. Умедво-
рам, ҳиссаи шахсии ман кумак 
мекунад, ки ширкати шахсии 
худро эҷод кунам. Назари худро 
дар ин бора ба ман бигӯед ва 
лутфан ин маълумотро махфӣ 
нигоҳ доред. Ман ба шумо таф-
силоти бештар медиҳам, вақте 
ки посухи фаврии шуморо та-
вассути почтаи электронии шах-
сии худ дар зер мегирам. Почтаи 
электронӣ: cheongiwee422@
gmail.com Бо эҳтиром Чонг Ви”.

ЧУАН РУЕНГ, КОРМАНДИ 
БОНК ДАР БАНГКОК: “Ман бо 
тарҷумони забон ба шумо мена-
висам. Ман дар ҷустуҷӯи касе бо 
ин фамилия будам. Ҳамин тавр, 
вақте ки профили шуморо дар 
Фейсбук дидам, қарор додам, ки 
шуморо илова кунам ва ба шумо 
паём навиштам, то бубинам, чӣ 

КИСТАНД ИНҲО? ЧӢ ҲАДАФ 
ДОШТА БОШАНД? 

Аз ин се нафар дар асо-
си дархосташон бо ду нафар 
тариқи почтаи электронӣ та-
мос гирифтем.  Чонг Ви  чунин 
ҳуҷҷатҳоро пурсид то барояш 
бифиристем: *номҳои пурра, 
*таърихи таввалуд, *нусхаи 
шиноснома ё шаҳодатномаи 
ронандагӣ, *маълумот оид 
ба ҷойи кор, *суроғаи ҷорӣ, 
*рақами телефон.

Аммо ба Чуан Руенг бо-
шад ин ҳуҷҷатҳо лозим будааст: 
*ному насаб, *суроғаи почта/
хона, *рақами телефон/факс, 
*ҷинс/шуғл, *аҳволи оилавӣ, 
*санаи таваллуд, *нусхаи ши-
носнома. 

АҶОИБҲО
Ин нафарон баъзе 

ҳуҷҷатҳои ба гуфтаи худашон 
тасдиқкунандаи шахсияташон-
ро мефиристанд, то боварашон 
кунем. 

Бо забони тоҷикӣ хеле хуб 
менависанд ва қариб ҳама он 
нозукиҳои граматикии забони 
адабии тоҷикӣ риоя мешавад, 
гарчанде ба гуфтаи худашон 
хориҷиянд. 

Нигоштаҳо аз ҷиҳати услуби 
навишт қариб пурра ба ҳам мо-
нанданд ва гумони ғолиб он аст, 
ки шояд дар сеи ин нигошта ҳам 
паси мошинаи компютерӣ як кас 
бошад? Бисёри ҷумлаҳои ин се 
нафар аз ҳам фарқе надоранд. 

Аз маблағҳои ниҳоят калон 
сухан меӯяд, ки шуниданаш ба-
роямон афсона аст. Аҷиб он аст, 
ки маблағҳои ҳангуфт дар бонк 
гузошта шудаст, аммо бе ворис.

Аҷиб менамояд, ки 
ҳамнасабу ҳамватани мо то ин 
андоза тоҷири муваффақ бо-
шад, чаро ӯро намешиносем, 
ақалан дар интернет дар бора-
аш маълумоте нест?

Аҷиб аст, ки агар бо навор 
суҳбат кардан хоҳем, ин нафа-
рон мегурезанд. 

 Гуфтаи хеле аҷиб доранд, 
ки дар 3 нигошта ҳам айнан 
бе каму костӣ такрор шуда: 
“Ҳеҷ гуна хатар вуҷуд надо-
рад; муомилот тибқи як со-
зишномаи қонунӣ иҷро кар-
да мешавад, ки шуморо аз 
ҳама гуна вайронкунии қонун 
муҳофизат мекунад”. Оё со-
зишномаи қонуние вуҷуд дошта 
метавониста бошад, ки нафаре 
маблағи каси дигарро тасарруф 
кунад, аммо он аз ҷавобгарӣ 
муҳофизаташ созад??? 

Ё шояд ҳуҷҷатҳоро дар кори 
қаллобие истифода мекарда бо-
шанд?

PS: Дар ҳама сурат ирсо-
ли ҳуҷҷатҳо ба нафари ғайр, 
ки мақсадаш ошкор нест,    
паёмади манфӣ дорад. 
Ҳадафи мо он аст, ки мабо-
до касе ба доми фиреб нааф-
тад. Итминон аст, ки ин гуна 
муомилот бояд ҳатман аз 
ҷониби сохторҳои алоқаманд 
пайгирӣ шавад ва ошкор гар-
дад, ки паси ин пардаҳо ки бо-
шад? 

М. АКРАМОВ,
“Ҳамрози халқ”
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зиндагӣ идеали худро дорад. 
Қаҳрамони матлаби мо қисса 
кард, ки бо Отахон Латифӣ, 
Нур Табаров, Муқим Абдурах-
монов, Шоҳмузаффар Ёдгорӣ, 
Ҳакназар Ғоиб якҷо кор карда-
аст ва дар соҳаи журналистика 
онҳо идеалаш мебошанд. 

Ба гуфтаи мусоҳиби мо асоси 
журналистика ҳақиқатнигорист. 
Барои амалӣ сохтани ҳадафи 
худ ва ба мақсад расидану 
дучори монеаҳо нагаштан ба 
журналист ҷасорат, матонат, 
устуворӣ ва сабру таҳаммул 
лозим. Шукр, ки ман ин ҳамаро 
доштам ва маҳз бо ин хислат 
бо Президент, Раиси думаи 
давлати Русия, раисони вило-
яту шаҳру ноҳияҳо, вазирону 
сардорони мақомоти кудратӣ 
ва ҳатто бо маҳбусон мусоҳиба 
анҷом додаам. 

Мусоҳиби мо мегӯяд, ки дар 
соҳаи журналистика фаъолият 
кардан хеле мушкил аст, мах-
сусан барои занон, зеро дар 
давоми фаъолият дар ҷомеа бо 
ҳар гуна шахс вохӯрдан мумкин 
аст. Ба андешаи ӯ агар журна-
лист новобаста аз зан ё мард 
буданаш рисолати касбии худ-
ро софдилона пеш барад, ит-
минон аст, ки дучори бархӯрде 
нахохад гашт. Барои Туҳфа 
Аҳмадова эътимоду эҳтироми 
мардум ҷойи аввал меистад. 

Ба гуфтаи ӯ риояи меъёрҳои 
забони адабӣ барои журналист 
хеле муҳим аст. Ба таври фаврӣ 
бо забони сода ва оммафаҳм ра-
сонидани иттилои дуруст вази-
фаи асосии журналист маҳсуб 
меёбад. Журналист бояд тавре 
маводро пешниҳод намояд, ки 
он диққатҷалбкунандаю фаҳмо 
бошад. 

– Вақте дар ҳафтавору 
маҷалла ва саҳифаҳои 
интернетӣ маводро мехо-
нам, баъзан шоду баъзан 
рӯҳафтода мешавам. Забони 
ноби тоҷикиро бояд пос дошт. 
Аз истифодаи калимаҳои 
душворфаҳм канора ҷуст.

 Журналист бояд содиқонаю 
беғаразона рисолати касбии 
хешро иҷро намояд. Ба журна-
листони ҷавонони имрӯза эъти-
мод дорам, зеро онҳо соҳиби та-
моми шароиту имкониятҳоянд, 
– мегӯяд Туҳфа Аҳмадова.

Ҳар соҳа муваффақият ва 
камбудиву норасоиҳои худро 
дорад, аз ҷумла соҳаи жур-
налистика низ. Чуноне Туҳфа 
Аҳмадова гуфт: “Муваффақияти 
журналистикаи имрӯза дар он 
мебошад, ки аз тамоми шаро-
ит бархӯрдор аст. Камбудӣ дар 
он аст, ки аз имкониятҳо гоҳ-гоҳ 
баъзеҳо ғаразнок истифода ме-
кунанд. Ман барои журналисто-
ни имрӯза солимию муҳити соз-
гору матонату ҷасорати қавии 
эҷоди созанда хоҳонам”.

    
Умедаи ШАРИФХӮҶА,

“Ҳамрози халқ”

БА ИФТИХОРИ РӮЗИ 
МАТБУОТ

Матбуот чашму гӯши халқ, 
муҳимтарин рукни ҷомеаи 
демократӣ мебошад ва 
ҷамияъиятро аз бисёр нокомиҳои 
зараровар раҳо карда метавонад.                                                               

 Эмомалӣ Раҳмон
***

Ҳар қавме, ки рӯзнома надорад, 
гӯё ки забон надорад, яъне қавми 
берӯзнома мисли одами безабон 
аст. 

Садриддин Айнӣ        
***                                                                

Сиёсатмадоре, ки аз журналис-
тон шикоят мекунад, ҳамон киш-
тиест, ки аз мавҷҳо шикоят меку-
над.

Эпох Пауэлл

***        
Аз даҳ журналист метавон даҳ 

вазир сохт, вале аз даҳ вазир як 
журналист ҳам наметавон сохт.

Отто Бисмарк
*** 

Ман аз сад  ҳазор найза ба андо-
заи хабари се рӯзнома наметарсам.

Наполеон 
*** 

Дар бораи оянда сиёсатмадо-
рон, дар бораи гузашта муаррихон 
ва дар бораи имрӯз журналистон 
меандешанд.

Жарко Петан

Таҳияи Иноятмоҳ САЙФУЛЛОЗОДА 
“Ҳамрози халқ”

Модар воситаи эҷод ва рамзи 
хилқат аст.  Ҳеҷ гоҳ дар зиндагӣ 
наметавонед муҳаббате беҳтар ва 
воқеитар аз муҳаббати модар биё-
бед.                                                                               

 Оноре де Балзак.
***  

Дунё бозорест, ки беҳтарин ма-
тои он зани шоиста аст.

                                                                                                     (Ҳадис) 
***  

 Ризоияти Худованд дар ризои-
яти падару модар ва хашми ӯ дар 
хашми онҳост.

Паёмбар (с)

***  
Саодати тамоми халқ ба тар-

бияи дурусти фарзандон вобаста 
аст.

         Ҷон Локк 
***  

Поктарин нигоҳи меҳромезро 
дар чашмони падару модари хеш 
ҷустуҷӯ кун.

Уруди Бузург

 Таҳияи   
Умедаи ШАРИФХӮҶА

Рӯзноманигорӣ аз касбҳои пуршараф маҳсуб 
ёфта, дар тамоми дунё саҳмаш боризу муассир аст. 
Ҷомеаи навинро бидуни журналистика тасаввур 
кардан ғайриимкон аст. Журналист нафарест, ки 
аз воқеаву рӯйдодҳо хабар медиҳад ва дар ҷомеа 
афкорсозӣ мекунад, набзаш пештар аз набзи ҷомеа 
метапад. 

Роҳнамо

Мегӯянд, ки на ҳар кас та-
вони журналист шудан дорад, 
зеро ин пеша заҳмати беш 
мехоҳад. Имрӯз дар соҳаи 
воситаҳои ахбори омма сафи 
журналистзанҳо арзанда 
маҳсуб ёфта, ба ин васила дар 
ҷомеа мавқеи хосса доранд. Ин 
гуфтаҳо далели он аст, ки занон 
метавонанд тамоми корҳоро 
уҳдабаро бошанд. Албатта ин 
ҳама бо шарофати дастгириҳои 
Ҳукумати мамлакат аст, ки 
дар ҷомеаи Тоҷикистон занон 
мавқеи волоро соҳибанд. 

Мо низ ин паҳлӯи мавзӯъро 
пайгирӣ намуда, бо яке аз 
занҳои собиқадори соҳаи жур-
налистика, ки ба гуфтаи мардум 
“мӯи хешро дар ин ҷода сафед 
кардааст” суҳбате доштем. 

Туҳфа Аҳмадоваро орзуи 
кӯдакӣ амалӣ мешаваду бо 
қалам 48 сол хизмати мардум 
мекунад. – Аз даврони кӯдакӣ, 
ҳанӯз аз синфи 1 то синфи 10 
ва ҳамзамон даврони донишҷӯи 
низ мутолиаи рӯзномаву 
маҷаллаҳо ва китобҳои бадеӣ 
мекардам ва завқи ман ба ин 

касб бештар мешуд. Дар воқеъ 
барои интихоби касб омилҳое 
ба вуҷуд омада, дар дили 
шахс меҳру муҳаббати ҷодаи 
интихобнамудаашро дучанд 
месохтааст ва боз монеаҳое 
низ пешорӯ омада, боис ба 
дилмондагӣ аз касб низ мегаш-
тааст. Дар кори худ содиқ будан 
ва ба ҳама мушкилот тоб овар-
дан саҳл нест, махсусан барои 
занҳо, ки вазифаи пурмасъули-
яти тарбияи фарзандро низ бар 
дӯш доранд, – мегӯяд Туҳфа 
Аҳмадова. 

Ҳамсуҳбати мо низ новобас-
та аз модар будан дар ин соҳаи 
мушкилу заҳматталаб фаъоли-
яти пурсамар нишон додааст. 
Тавре ӯ гуфт, дар интихоби касб 
ва фаъолияти журналистӣ ба-
рояш монеаҳо ҷой надоштаанд. 
– Шукронаи Худои меҳрубон 
барои мани якрав шавҳари 
оқилу доноро насиб гардонид, 
ки ӯ на танҳо дар фазои оилаю 
тарбияи фарзандон бароям 
имкониятҳоро фарохам сохт, 
балки дар фаъолияти   жур-
налистию сафарҳои хидма-

Т. АҲМАДОВА: “АСОСИ ЖУРНАЛИСТИКА 
ҲАҚИҚАТНИГОРИСТ” 

СУХАНОНИ ТИЛЛОӢ

тии кӯтоҳу тӯлониям ба шаҳру 
навоҳии ҷумҳурӣ ва хориҷ му-
соидат карду кумакам расонид. 
Албатта ба ҳар нафар лозим 
будааст, ки барои тақвияту 
рушди касбияташ шахсе дар 
паҳлуяш бошад, то ӯро дарк 
намояду дастгириаш кунад, – 
иброз дошт Туҳфа Аҳмадова. 

Апаи Туҳфа мегӯяд, за-
мони наврасию ҷавониям дар 
баробари оне, ки рӯзномаву 
маҷалаҳоро мутолиа мекардам, 
ҳатман ба муаллифони мавод 
нома менавиштаму аз онҳо по-
сух мегирифтам. Соли 1972 дар 
тамоми қаламрави Иттиҳоди 
Шуравӣ ба муносибати 50-со-
лагии таъсисёбии СССР дар 
мактабҳо озмун эълон гардид. 
Ман дар мавзӯи "Таърихи деҳаи 
ман" иншо навишта, дар шаҳр, 
вилояту ҷумҳурӣ сазовори ҷойи 
аввал гаштам ва аз дасти ра-
иси Иттиҳоди нависандагони 
Тоҷикистон, шоири оламшумул 
Мирзо Турсунзода ҷоиза ги-
рифтам, ки боиси рӯҳбаландӣ 
ва қадами ҷиддӣ гузоштан дар 
роҳи эҷоди минбаъдаам гашт. 
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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.

Афандиро ба ма-
росими дафни Қозӣ 
даъват карданд, 
аммо Афандӣ ба ин 
маросим  нарафт. 
Сабаб пурсиданд. 
Афандӣ гуфт:

– Ман нағз ме-

донам, ки қозӣ ба 
маросими дафни 
ман намеояд, пас 
чаро ман ба маро-
сими дафни вай ра-
вам?

***
Дар дарси био-

логия муаллим аз 
хонанда мепурсад:

– Дар дунё 
чанд намуди моҳӣ 
мавҷуд аст?

 Хонанда:
– Ду намуд: 

пухтагӣ ва хом 
***

Афандӣ   ба қаб-

ристон рафта, дар 
як қабр мехонад, ки 
солҳои умраш 1940  
то 2010. Аммо дар 
зер  навиштагӣ, ки 
вай 20 сол зиндагӣ 
кардааст. Ҳайрон  
мешавад ва аз по-
сбони қабристон 
мепурсад: Чӣ хел 
вай 20 сол умр ди-
дааст, 70 сол бояд 
бошад? Дигараш 
24 сол навишта-
гию, аммо 75 сол 
зиндагӣ карда-

аст, инро чӣ хел 
фаҳмем? 

Посбон: 
– Инҷо фақат 

солҳои пулдория-
шонро навишта-
анд.

Афандӣ:
– Ин хел бо-

шад баъди мурдани 
ман дар қабрам на-
висед, ки таваллуд 
нашуда мурд. 
                                                                      

Таҳияи 
Шабнам САТТОРОВА,

аз саҳифаҳои 
фейсбукӣ

Биё бо ҳам механдем

крОСсворд
    ТАВАҶҶУҲ!!!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!

Ҳар нафаре, ки аввалин шуда кроссвордро дуруст пур карда, ба суроғаи дар поён дарҷшуда ё тариқи почтаи  электро-
нии info@hkhdtkhatlon.tj  расонад, соҳиби туҳфа (200 сомонӣ)  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.

ТАВАҶҶУҲ!
Кроссворди  нашрияи «Ҳамрози халқ» №8 

(24.02.2022)-ро Муҳаммад Расулов, мудири бахши 
хадамоти муҳоҷират дар шаҳри Левакант дуруст 
пур кард. 

Ҷавоби кроссворди ҳафтаномаи №09

УФУҚӢ (АЗ ЧАП БА РОСТ) 
1. ... ташаббуси созанда, ки зимни ҳисоботи 

солонаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон муаррифӣ гардид.  2. Ташаббуси ҳизбӣ, 
ки сабқати кормандонро ба миён овардааст.  5. 
Калимаи дуюми унвони (номи) ташаббуси ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон, ки ба тозакунии оромгоҳҳо 
равона шудааст.  9. Намуди хоҷагидорӣ, ки як 
навъи доругӣ, ширинӣ ҳосил (истеҳсол) меку-
над.  12. ... биё, то инки хӯрок хунук нашавад.  14. 
Раванди муосири идоракунӣ ва муносибатҳо, ки 
онро сохторҳои ҳизбии вилояти Хатлон низ, 
пеша кардаанд.  17. Иттифоқ, иттиҳодия, таш-
килот.  18. Калимаи якуми аксияи (ташаббуси) 
ҳизбӣ дар вилояти Хатлон.  19. Калимаи дуюми 
аксияи (ташаббуси) ҳизбӣ дар вилояти Хатлон.  
21. Талаботи тобеият, иҷрои дастур.  23. Суруд, 
шеър, хондан.  24. Ҳисси баланди ... асоси садоқат 
ба меҳан арзёбӣ мегардад.  28. Соҳае, ки ба сало-
матии инсон сарукор дорад.  30. ... кардан, беҳ аз 
сухан гуфтан аст.  31. Сомона, фазои маҷозӣ.  
32. Намуди бозии варзишӣ.  34. Намуди ҳуҷра дар 
меҳмонхона.  36. Намуди бозӣ, намуди рақс дар 
халқи славянҳо.  37. Навоварӣ, фаъолияти наму-
ди муосир.  38. Семоҳа, давраи ҳисоботӣ.  

Амудӣ (аз боло ба поён)
1. Соли ҷорӣ.  2. Хандаи шаб, гиряи...  3. Як на-

муди асбоби мусиқӣ.  4. Тавоноӣ, қувват.  6. Дар 
мусобиқаҳои варзишӣ нақши калидӣ дорад.  7. ... 
забон аст сухан.  8. Моҳи таъсисёбии ҲХДТ.  10. 
Хафа шудани шахс ё ба ғазаб омадан.  11. Ба ... хиё-
нат набояд.  13. Ихтиёрӣ, хайрхоҳ, доимо омодаи 
кумак.  14. Шаҳрвандӣ, тобеият.  15. Макони захи-
ракунии молу маҳсулот.  16. Шабе фитод ба каф 
зулфи уву ... рафт, / Ҳамон зи хуш равам, дасти 
худ чу мебӯям.  20. Раванд, ҷараён.  22. Мақоми 
олии ҳизби сиёсӣ  23. Мунозира, норозигӣ  24. 
Ҳуҷҷате, ки дар узвият ба ҳизб ба қайд гирифта 
мешавад.  25. ... асоси муваффақиятҳо мегардад.  
26. Дар асоси он фаъолият баҳогузорӣ мегар-
дад.  27. Ба берун аз кишвар баровардани молу 
маҳсулот.  29. Васила чист, ки ту дохилию ман 
хориҷ, / Ту гушт мехӯрию ... мани афгор?!  30. Ман-
сабдор, вазифадор.  33. Намуди ранг.  35. Намуди 
хӯрок, маъруф дар замони Шӯравӣ  


