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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

РУШДИ ҲАМКОРИҲОИ 
ТОҶИКИСТОНУ ЧИН 

Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон нахуст ба Роҳбари киш-
вари мизбон барои пазироии самимӣ ва 
даъват ҷиҳати иштирок дар маросими 
ифтитоҳи бозиҳои зимистонаи Олимпӣ 

изҳори сипос карданд.
Сарвари давлат Раиси Ҷумҳурии Мар-

думии Чинро ба ифтихори баргузории 
чорабинии бошукӯҳи варзишӣ, ҳамчунин 
фарорасии иди Баҳор ва Соли нави анъа-

5 феврал Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Пекин дар ҳошияи 
маросими ифтитоҳи бозиҳои Зимистонаи олимпӣ бо Раиси Ҷумҳурии Мардумии 
Чин муҳтарам Си Ҷинпин мулоқот карданд.

Дар мулоқот маҷмӯи васеи масоили ҳамкории ду кишвар мавриди баррасӣ 
қарор дода шуд.

навии мардуми Чин шодбош гуфтанд.
Бо ёдоварӣ аз таърихи 30-солаи 

муносибатҳои дипломатии кишварҳо Пре-
зиденти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон аз робитаҳои ҳасанаи ҳамҷаворӣ, 

дӯстӣ ва боварию эътимоди мутақобилаи 
шарикии стратегӣ изҳори қаноатмандӣ 
карданд.

Дар мулоқот масоили рушди 
ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷорату иқтисод, 
сармоягузорӣ, бахусус саноат муҳокима 
гардид.

Барои воридоти технологияи нав ва 
дар ҳудуди Тоҷикистон таъсис додани 
заминаҳои истеҳсоли “технологияи сабз”, 
бахусус мошинҳои электрикӣ, панелҳои 
офтобӣ, сохтмон ва бо технологияи пеш-
рафта муҷаҳҳаз кардани иншоотҳои энер-
гетикии Тоҷикистон изҳори ҳавасмандӣ 
карда шуд.

Ҷонибҳо ҳамчунин дар вохӯрӣ 
масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар 
соҳаҳои кишоварзӣ, афзоиши ҳаҷми со-
дирот, пеш аз ҳама маҳсулоти кишовар-
зии аз ҷиҳати экологӣ тозаи Тоҷикистон 
ба Чин, рушди минбаъдаи робитаҳо дар 
бахши нақлиёт ва логистикаро баррасӣ 
намуданд.

Таъкид гардид, ки мулоқоти гурӯҳи 
кории Тоҷикистону Чин оид ба ҷалби сар-
моя, робитаҳо дар чаҳорчӯби Иқдоми “Як 
камарбанд - як роҳ” ва таҳияи лоиҳаҳои 
нави саноатӣ, энергетикӣ, нақлиётӣ 
ва кишоварзӣ метавонанд аз омилҳои 
муҳими пешбарандаи муносибатҳои суд-
манди ду кишвар бошанд.

Густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои 
фарҳангӣ-гуманитарӣ, маориф, 
тандурустӣ аз самтҳои дигару муҳими 
муносибатҳои шарикии ду кишвар маъни-
дод гардид.

Ба ҷониби Чин барои расонидани ку-
маки моддӣ дар шакли вояҳои зидди ко-
роновирус дар давраи пандемия изҳори 
сипос карда шуд.

Зимни баррасии мавзуи амниятӣ 
ба масъалаҳои мубориза бар зидди 
терроризм, экстремизм, ҷудоихоҳӣ, 
ҷиноятҳои муташаккили трансмиллӣ, 
гардиши ғайриқонунии маводи нашъао-
вар ва ҷиноятҳои киберӣ, инчунин вазъи 
иҷтимоию иқтисодии кишвари ҳамсояи 
Афғонистон, таваҷҷуҳ зоҳир карданд.

Ҷонибҳо ба ҳамгироӣ дар доираи 
Созмони Ҳамкории Шанхай ва дигар 
созмонҳои байналмилалию митақавӣ 
аҳамияти махсус доданд.

Дар охири мулоқот Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон аз Раиси Ҷумҳурии Мардумии 
Чин муҳтарам Си Ҷинпин даъват ба 
амал оварданд, ки бо сафари расмӣ ба 
Тоҷикистон ташриф оранд. Даъват бо 
хушнудӣ пазируфта шуд. 

       prezident.tj

Аз мулоқоти Эмомалӣ Раҳмон бо Си Ҷинпин
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си пешбари шуъбаи ташкилӣ 
ва кор бо кадрҳои Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Ёвон: “Сафед-дара” макони 
сайёҳию тамошобоб, макони 
сайёҳату истироҳат, мавзеи 
биҳиштосои Тоҷикистони азиз 
аст. Дар қатори пешсафони ҳизбӣ 
ман низ, яке аз хушбахтаринҳо 
будам, ки дар ин сафари хотир-
мон ба саёҳати “Сафед-дара” 
рафтам. 

Дар баробари кӯҳҳои 
осмонбӯси сафед, барфҳои чун 
ҷомаи зимистон махмалин, боду 
ҳавои дилнишину қаҳваҳои чун 
дар чойҷӯши момогӣ омодагар-
дидаи “Сафед-дара”, рафту ома-
ди сайёҳони хориҷӣ ба ин мавзеъ 
таваҷҷуҳи маро бештар ҷалб на-
муд. Аз мушоҳидаҳо бармеояд, 
ки сайёҳони хориҷӣ аз давлатҳои 
Африқо, Ҳиндустон, Амри-
ко, Афғонистон, Ӯзбекистону 
Қазоқистон, Канада ва даҳҳо 
давлатҳои дигар ба ин ҷо омада-
анд.

Дар ҳақиқат эълон гарди-
дани солҳои 2019-2021 ҳамчун, 
“Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ” аз 
ҷониби Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Раиси муазза-
ми Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба маврид ва саривақтӣ 
буда,таваҷҷуҳи сайёҳони до-
хилию хориҷиро ба мавзеъҳои 
сайёҳии Тоҷикистон ҷалб наму-
дааст.

САЙРИ ДУ ФАСЛ
Сурайё Ализода, раи-

си Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Носири Хусрав: 
“Қобили зикр аст, ки тайи солҳои 
охир маҳз бо ташаббусҳои пай-
вастаи Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва ҳадафҳои 
пайгиронаи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷиҳати ҷалби беш-
тари сайёҳон ва муаррифии 
табиату анъанаҳои миллӣ, ин-
шооту мавзеъҳои сайёҳӣ дар ин 
соҳа ҳамаи заминаҳои меъёриву 
ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуда, 

чораҳои зурурии ҳавасмандкунӣ 
низ татбиқ гардида истодаанд. 

Шароити мусоиди табиӣ ва 
иқлими Тоҷикистон барои ба роҳ 
мондани хизматрасонии муосири 
сайёҳӣ ва инкишофи намудҳои гу-
ногуни он имкониятҳои беҳтарин 
муҳайё кардааст. 

Дар замони соҳибистиқлолӣ 
мавзеи баландкӯҳи "Сафед-
дара” ҳамчун мавзеи сайёҳию 
истироҳатӣ барои сокинони мам-
лакат ва шаҳрвандони хориҷи 
кишвар ободу зебо гардида, до-
рои хизматрасониҳои босифати 
муосири байналмилалӣ гашт ва 
барои қабули сайёҳони хориҷӣ 
пурра омода карда шудааст.

Дар ҳақиқат кишвари азизи 
мо – Тоҷикистон дорои шаро-
ити мусоиди махсуси иқлимӣ 
мебошад. Дар қисми ҷанубии 
ҳудуди кишварамон хусусан ма-
кони зисти ман – вилояти Хат-
лон имрӯзҳо баҳор аз омадани 
худ мужда медиҳад, аммо дар 
мавзеи баландкӯҳи “Сафед-

дара” бошад, ҳоло зимистони 
барфпӯш ҳукмфармост. Тамоми 
инфрасохтор, хизматрасониҳо 
дар ин Маҷмааи лижаронӣ дар 
сатҳи байналмилалӣ ба роҳ мон-
да шудааст. Ман ба Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, ки бо саъю 
талоши пайгирона ва иқдому 
ташаббуси ватанхоҳонаю созан-
даашон дар рушди ин мавзеи 
сайёҳии кишвар саҳм гузошта-
анд, минатдории худро иброз ме-
намоям. 

Аз дидану баҳра бурдани 
хизматрасониҳо дар ин маҷмаа, 
ки дар 3000 метр баландӣ аз 
сатҳи баҳр ҷойгир мебошад, як 
ҷаҳон таассуроти нек бардош-
там. Ҳамчунин ба раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон Миралиён Қиёмиддин 
изҳори сипосгузорӣ менамоям, 
ки чунин шароитҳои истироҳату 
фароғатро барои кормандони 
ҳизб дар шаҳру навоҳии вилоят 
фароҳам овардаанд”. 

Зебо БОЗОРОВА,
“Ҳарози халқ”

Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят

оид ба риояи қоидаҳои бехатарии 
дар ин макони барфпӯш ҳангоми 
саёҳат маълумот доданд. Баъ-
дан бо хизматрасониҳои маишии 
онҷо моро  шинос намуданд, 
ки хело ҳам ҷолиб буданд. Ман 
ҳамчун як шаҳрванди ин сарза-
мин аз чунин табиати нотакрор, 
мавзеъҳои таърихӣ ва рушду 
тараққиёти   кишварамон ифти-
хор дорам”. 

 МАВЗЕИ ДИЛФИРЕБУ ДИДАНӢ
Гулрухсор Мирзоева, му-

дири шуъбаи таблиғот ва 
иттилооти КИ ҲХДТ дар 
ноҳияи  Восеъ: “Тоҷикистон 
соҳиби сарватҳои табиии нота-
крор ва осорҳои таърихии бузург 
буда, барои инкишофи соҳаи 
сайёҳӣ шароитҳои мусоидро 
доро мебошад. Табиати кишвари 
мо кайҳост, ки таваҷҷуҳи ҳар як 
сайёҳро ба худ ҷалб намудааст.

Яке аз чунин мавзеъҳои 
сайёҳии афсонавӣ, ки кас аз 
саёҳат ба ин ҷо болидарӯҳ мегар-
дад,  ин “Сафед-дара” мебошад. 

Санаи 5-уми феврали соли 
равон бо ташаббуси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хат-
лон кормандони пешсафи ҳизбӣ 
ба мавзеи сайёҳии “Сафед-дара” 
сафарбар гардиданд, ки ман низ 
ҳамчун корманди пешсаф дар ин 
саёҳат иштирок доштам.

Ин мавзеи дорои табиати но-
такрори диёр-Маҷмааи кӯҳию ли-
жаронии «Сафед-дара» воқеан 
ҳам диданибоб буд. Ҳамарӯза 
дар барномаҳои телевизионӣ 
ин мавзеъро тамошо мекардам, 
аммо вақте, ки бо чашми сар ди-
дам дар ҳақиқат ин маҷмааи ли-
жаронию сайёҳии «Сафед-дара» 
ба як мавзеи воқеан дилфиреби 
истироҳатию фароғатӣ ва машқу 
тамрингоҳи намуди гуногуни 
варзиши зимистона табдил ёф-
тааст. Он ягона мавзеи сайёҳии 
лижаронӣ дар мамлакат мебо-
шад, ки  дорои инфрасохтори 
зарурии замонавӣ буда, дар он 
барои баргузории мусобиқаҳои 
зимистона ва истироҳату 
фароғати меҳмонону сокино-
ни мамлакат тамоми шароит 
муҳайёст.

Хулоса, воқеан табиати 
биҳиштосои иқлими Тоҷикистон, 
аз ҷумла, Маҷмааи кӯҳию ли-
жаронии «Сафед-дара» барои 
рушди намудҳои гуногуни сайёҳӣ, 
ки имрӯз дар ҷаҳон хеле маъ-
руф, афзалиятнок ва ояндадор 
арзёбӣ мегарданд, мусоидат ме-
кунад ва мо кормандони ҳизбӣ 
миннатдории хешро ба ташкил-
кунандагони ин саёҳат, ба раиси 
Кумитаи иҷроияи вилоятии ҳизб 
Миралиён Қиёмидин мерасонем, 
ки чунин саёҳатро барои мо кор-
мандон роҳандозӣ намуданд. Ин 
иқдом хеле саривақтӣ буда, мо 
ҳизбиёнро  водор месозад, ки боз 
ҳам хубтару бештар фаъолият 
намуда, бо эҳтирому арҷгузорӣ 
ба арзишҳои миллӣ дар пойдо-
рии Истиқлоли давлатӣ ва рушду 
пешрафти минбаъдаи мамлакат 
саҳми арзандаи хешро гузорем”.

ХОТИРОТ АЗ САЁҲАТИ 
НАВБАТӢ

Мирзоев Эраҷ, мутахасси-

Ёдовар мешавем, ки иқдоми 
пешгирифтаи Кумитаи иҷроияи 
вилоятии Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар за-
минаи эълон гардидани  солҳои 
2019-2021 ҳамчун “Солҳои руш-
ди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ”  дар асоси Рейтинги 
ҳизбӣ дар ҳамбастагӣ бо Кумитаи 
муттаҳидаи  иттифоқи касабаи 
кормандони  ҳизбӣ дар вилояти 
Хатлон  бахшида ба 30-солагии  
Истиқлоли давлатӣ  роҳандозӣ 
гардида буд, ки то ба имрӯз идо-
ма дорад. 

Роҳбарияти Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
мувофиқи нишондиҳандаҳои рей-
тинги ҳизбӣ пешсафонро ҳамчун 
василаи ҳавасмандгардонӣ 
ба мавзеъҳои таърихӣ ва 
минтақаҳои дорои табиати нота-
крору сайёҳии кишвар пайваста 
сафарбар намуда истодааст. 

Маврид ба зикр аст, ин нав-
бат 60 нафар пешсафони ҳизбӣ 
ба мавзеи тамошобобу саёҳии 
“Сафед-дара”-и ноҳияи Варзоб, 
ташриф оварда, аз манзараҳои 
зебо, кӯҳҳои сарбафалаккаши-
даи барфпӯши ин мавзеи нота-
крор дидан карда, як ҷаҳон та-
ассуроти неку хотирмон бардошт 
намуданд.

БИҲИШТИ РӮИ ЗАМИН
Худойдод Ёров, сармута-

хассиси шуъбаи таблиғот ва 
иттилооти КИ ҲХДТ дар ви-
лояти Хатлон: “Хушбахтона, 
банда дар асоси Рейтинги ҳизбӣ 
бори сеюм аст, ки дар гурӯҳи 
“Пешсафон” шомил гардидам 
ва зимни сафарҳо ба ҷойҳои 
сайёҳии кишвар ба худ як ҷаҳон 
таассуроти нек бардошт кар-
дам. Ин навбат низ мо 60 нафар 
кормандони Кумитаи иҷроияи 
вилоятӣ ва кумитаҳои зертобеъ 
дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ба 
мавзеи саёҳии “Сафед-дара” са-
фарбар гардидем. Воқеан, сафар 
бо ҳамроҳии гурӯҳи кормандон 
дар як хатсайр хубу хотирмон 
буд. Агарчи роҳ аз шаҳри Бохтар 
то мавзеи саёҳии “Сафед-дара” 
дур бошад ҳам, вале мо  хастаги-
ро эҳсос накардем. Зеро  яке аз 
таҷрибаву зиндагии хеш  ва  ди-
гаре  латифаю қиссаҳои ҷаззоб 
нақл мекарданд. Илова бар ин 
рақсу сурудхонии ҳамсафарон 
хотирамонро болида гардонид, ки 
ин бароям фаромӯшношуданист.  

Вақте мо ба ин гӯшаи диёр 
расидем, бори дигар дарк кар-
дам, ки Тоҷикистон воқеан 
биҳишти рӯи замин аст. Кӯҳҳои 
сарбафалаккашида дар худ ли-
боси сафед ба бар карда, осмо-
ни соф, ҳавои фораму тоза ба ин 
мавзеъ ҳусну таровати дигар зам 
кардааст. Моро ҳангоми ворид 
гаштан   ба ин мавзеъ масъулин 
бо рӯҳияи болидаву расми хуби 
тоҷикона истиқбол гирифтанд ва 

Саёҳати якрӯзаи корман-
дони кумитаҳои иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар шаҳру 
ноҳияҳои вилояти Хатлон   ба 
мавзеи  таърихию сайёҳии 
“Сафед-дара”-и ноҳияи Варзоб  
сурат гирифт. 

ПЕШСАФОН БА «САФЕД-
ДАРА» РАФТАНД
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ҶАЙҲУН. Масъу-
лини Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Ҷайҳун оид ба 
шарҳу тавзеҳи Паёми 
Пешвои миллат, баланд 
бардоштани масъули-
яти падару модар дар 

таълиму тарбияи фарзанд, танзими анъана ва ҷашну маросим 
ва сафарбар кардани ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ бо сокинони  
деҳаи Наврӯзи  ҷамоати деҳоти Истиқлоли ноҳия вохӯрӣ доир 
намуданд.

Зимни вохӯрӣ масъулин иброз доштанд, ки моро зарур аст 
Паёми навбатии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро 
сармашқи кори худ қарор дода, баҳри амалӣ гардонидани 
ҳадафи стратегӣ – саноатикунонии босуръати кишвар кӯшиш ба 
харҷ диҳем. Зеро рушди устувори соҳаи саноат ҳамчун тавлид-
кунандаи арзиши баланди иловашуда таъмин гардида, дар ин 
раванд даҳҳо ҳазор ҷойи нави корӣ ташкил хоҳад гашт. 

К Ӯ Ш О Н И Ё Н . 
Масъулини Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Кӯшониён бо 
мақсади пурзӯр на-
мудани чораҳои зид-
диэпидемикӣ баҳри 
пешгирӣ аз интиқолу 
паҳншавии бемории 
сироятии коронавирус дар деҳаи Ганҷинаи ҷамоати деҳоти 
Меҳнатобод корҳои оммафаҳмониро бо усули хона ба хона доир 
намуданд.

Зимни вохӯрӣ бо аҳолии деҳаи мазкур таъкид доштанд, ки 
тибқи тавсияи табибон амал намуда, ҳама бояд ба ваксина 
фаро гирифта шаванд, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ фосиларо риоя на-
муда, ниқоб дошта бошанд. 

Ҷ.БАЛХӢ. Тибқи 
дастуру супоришҳои 
мақомоти болоии ҳизб 
бо мақсади муқовимат 
бо гурӯҳҳои ифротӣ 
ва тундгаро дар 
шабакаҳои иҷтимоӣ, 
дар Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо гурӯҳи 
вокунишгарони ҳизбӣ, ки аз ҳисоби  кормандони масъули ҳизбӣ, 
вакилон ва фаъолони ҷомеа таъсис дода шудааст, семинар-
машварати омӯзишӣ баргузор гардид.

Дар семинари омӯзишӣ масъулин дар бораи сари вақт нишон 
додани   вокунишҳо бар зидди  гурӯҳҳои ифротӣ  андешаронӣ 
карда, ҷамъомадагонро барои  фаъолмандӣ дар шабакаҳои 
иҷтимоӣ даъват намуданд.

ВОСЕЪ. Корман-
дони Кумитаи иҷроии 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Восеъ бо 
мақсади саҳм гузоштан 
дар пешгирии бемории 
сироятии коронавирус 
ва гирифтани ваксина 

ҳамарӯза дар байни сокинон корҳои тарғиботиро ба роҳ мон-
даанд. 

Ин навбат масъулини ҳизбӣ дар якҷоягӣ бо намояндагони 
ТҶҶ “Созандагони Ватан” дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки Ҳулбуки 
ноҳия бо усули хона ба хона гардиш доир намуданд.

Зимни вохӯрӣ бо сокинон иброз доштанд, ки барои пешги-
рии бемориҳои сироятӣ ҳамаи моро зарур аст, дастаҷамъона 
алайҳи ин беморӣ мубориза барем ва барои ин пеш аз ҳама 
худро эм гузаронему қоидаҳои гигиениро риоя намоем.

ЁВОН. Бо мақсади 
оммавигардонии вар-
зиш, ташаккули тарзи 
ҳаёти солим   дар до-
ираи аксияи ҳизбии 
“Якҷоя месозем” дар 
маҳаллаи Саъдӣ 
Шерозии ҷамоати 
шаҳраки Ёвон бо 

ҷалби шахсони саховатпеша, соҳибкорони ватандӯст, саҳми 
сокинони маҳал, аъзо ва ҷонибдорони Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон толори варзишии наву замонавӣ сохта 
шуд.

Бояд ёдовар шуд, ки толори мазкур барои ҷалби ҷавонон 
ба варзиш ва пешгирии ҷавонон аз шомилшавӣ ба ҳар гуна 
гурӯҳҳои ифротӣ ва ҷинояткорӣ мусоидат намуда, барои ба 
варазиш майл намудани ҷавонони маҳали мазкур мусоидат 
менамояд.

ЛЕВАКАНТ. Дар 
оромгоҳи деҳаи Ну-
рафшони ҷамоати 
деҳоти Ваҳдат бо иш-
тироки масъулини Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар шаҳри 

Левакант, имомхатибон ва сокинони деҳаи мазкур аксияи ҳизбӣ 
зери унвони “Рӯзи ёдоварӣ” доир карда шуд. 

Дар ин рӯз беш аз 40 нафар ҷонибдорон ва аъзои Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон ба ҳашар  баромада,  дохил ва 
атрофи оромгоҳро тоза намуда, саҳми худро дар ин кори хайр  
гузоштанд.

ВАХШ. Бо ташаб-
буси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Вахш ва  даст-
гирии ташкилоти ибти-
доии ҳизбии “Иттифоқ” 
роҳи деҳаи Иттифоқи 
ҷамоати деҳоти Машъ-
ал дар доираи аксияи 
ҳизбии "Якҷоя месозем!" бо иштироки ҷонибдорон ва фаъоло-
ни Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ба масофаи зиёда 
аз 12 километр сангфарш карда шуд. 

ДАНҒАРА. Бо мақ-
сади иҷрои дастуру 
супоришҳои мақомоти 
болоии ҳизб ва саҳм 
гузоштан дар пешги-
рии бемории сироятии 
коронавирус масъули-
ни Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара дар якҷоягӣ бо аъзои 
ТҶҶ “Созандагони Ватан” байни хонандагони муассисаҳои 
таълимӣ  корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монданд.

Зимни суҳбат бо хонандагони муассисаи таълимӣ 
Раҷабализода Ҳокималӣ, мудири шуъбаи ҷавонони кумитаи 
мазкур иброз дошт, ки саломатии ҳар як шахс дар дасти худ 
ӯст, барои ин ҳар яки моро мебояд, ки пеш аз ҳама гигиенаи 
шахсиро риоя намуда, аз маводҳои антисептикӣ ва ниқобҳои 
муҳофизатӣ истифода намоем.

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

ҚУБОДИЁН 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 

дар ноҳияи Қубодиён якҷоя 
бо ташкилотҳои ибтидо-
ии “Биноӣ” ва “Исмоили 
Сомонӣ”оид ба тоза на-
мудани дохил ва атро-
фи оромгоҳҳо аксияи 
ҳизбӣ таҳти унвони “Рӯзи 
ёдоварӣ”-ро роҳандозӣ на-
муданд. 

Дар ин рӯз беш аз 280 на-
фар аъзо ва ҷонибдорони 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон ба оромгоҳи 
деҳаҳои Гузари Боло, 
Ғишткӯпрук, Равшанобод 
ва Қиёти ҷамоати деҳоти 
ба номи Носири Хусрав ва 
кӯчаҳои Восифӣ, Чорбоғ, 
Исмоили Сомонии ҷамаоти 
шаҳраки Қубодиён барои 
тоза намудани гирду атрофи 
оромгоҳҳо баромада, саҳми 
арзандаи худро гузоштанд. 
Ёдовар мешавем, ки чора-
бинии мазкур оид ба тоза 
намудани дохил ва атро-
фи оромгоҳҳо зери унвони 
“Рӯзӣ ёдоварӣ” дар оянда 
низ дар дигар маҳаллаҳои 
ноҳия ташкил ва гузаронида 
мешавад.

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.

НОРАК 
Бо ибтикори Кумитаи 

иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри 
Норак ва намояндагии ТҶҶ 
“Созандагони Ватан” акси-
яи ҳизбӣ  таҳти унвони "Худ 
ва дигаронро аз коронави-
рус ҳифз намоед!” бо усули 
хона ба хона доир гардид.  
Мақсад аз баргузории ак-
сия пешгирӣ аз паҳншавии 
ин беморӣ мебошад. Дар 
аксия ба сокинон  зиёда аз 
130 маводи таблиғотӣ даст-
рас карда шуд.  

ПАНҶ 
Дар ҳошияи дасту-

ру супоришҳои Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вило-
яти Хатлон бобати ни-
шон додани муқовимат ба 
гурӯҳҳои ифротӣ ва тундга-
ро дар шабакаҳои иҷтимоии 
интернетӣ дар назди Куми-
таи иҷроияи ноҳия аз ҳисоби 
кормандони масъули ҳизбӣ, 
вакилони ҳизбӣ, раисони 
ташкилотҳои ибтидоӣ, во-
лонтёрон гурӯҳи “Вокуниш-
гарони ҳизбӣ” таъсис дода, 
бо мақсади тақвият бахши-
дани кор дар ин самт ва так-
мил додани малакаи касбии 
вокунишгарон бо онҳо се-
минар-машварати омӯзишӣ 
гузаронида шуд. 
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бекорӣ дода шудааст, ки аз ин теъ-
дод ба 30 нафарашон  кумакпулии 
яквақта пардохт карда шудааст. 
Ҳамзамон дар соли сипаригардида   
11 ҳазору 974 нафар зонону духта-
рон  бо ҷойи кор таъмин шуданд.

– Бо мақсади рушди соҳибкорӣ 
миёни занону духтарони 
соҳибҳунар дар соли гузашта аз 
тарафи Раёсати Агентии меҳнат ва 
шуғли аҳолии вилояти Хатлон ба 
343 нафар бонувон ба андозаи 221 
ҳазор сомонӣ қарзҳои имтиёзноки 
бефоиз дода шудааст.

Бо мақсади паст намудани 
сатҳи бекорӣ дар байни бонувон 
аз он ҷумла, ба хотири таъмини за-
нону духтароне, ки барои дарёфти 
кор ба бозори мардикорон меоянд,  
аз тарафи 114 корхонаҳои гуно-
гун 1 ҳазору 650 ҷойи кори холӣ 
пешниҳод карда шуд.

Тибқи гузаронидани корҳои 
фаҳмондадиҳӣ дар бозори мар-
дикорзанон аз ҷониби раёсатҳои 
Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ 
шаҳру ноҳияҳои Вахш, Кӯшониён, 
Хуросон, Левакант, Бохтар 228 зан 

ба қайд гирифта шудааст, ки аз 
ин шумора 7 нафари онҳо бо кор 
таъмин гардида, 107 нафари дигар 
ба касбомӯзӣ фаро гирифта шуда-
анд. Ҳамчунин, 6 нафари онҳо ба 
корҳои ҷамъиятӣ ҷалб гардида, 1 
нафар аз ҳисоби раёсати мазкур 
ба кумаки яквақта таъмин кар-
да шудааст. Инчунин, 102 нафар 
бонувони дигар ба машваратҳои 
фардӣ фаро гирифта шудаанд, –  
иброз дошт Қобил Файзализода. 

Масъулони Раёсати Агентии 
меҳнат ва шуғли аҳолии вилояти 
Хатлон,  иброз медоранд, ки бо эъ-
лон гардидани солҳои 2022-2026 
“Солҳои рушди саноат”, ҷиҳати бу-
нёд гардидани садҳо корхонаҳои 
саноатӣ фурсати муносибе 
фароҳам гардида, бо ин васила 
метавон ҳазорон нафар сокинони 
кишвар, аз ҷумла занону духтарон-
ро бо ҷойи кору музди маоши хуб 
таъмин намуд. 

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,
“Ҳамрози халқ”

Дар солҳои пешин ҳам зано-
ну духтарон мехостанд ба кори 
дӯзандагӣ фаро гирифта ша-
ванд, аммо бинобар надоштани 
ҳуҷҷати тасдиқкунанда онҳоро дар 
коргоҳҳои дӯзандагӣ ба кор намеги-
рифтанд. Ҳамакнун дар якҷоягӣ бо 
Раёсати Агентии меҳнат ва шуғли 
аҳолии ноҳия ба бонувоне, ки 
курсҳои дӯзандагиро хатм менамо-
янд, сертифкат дода мешавад. Бо-
нувон бо ин ҳуҷҷати тасдиқкунанда 
метавонанд барои ҷойи кор ба 
дилхоҳ корхонаҳо фаро гирифта 
шаванд. Ҳамчунин, дар идомаи 
ҳунаромӯзӣ ба занону духтарон 
ситипендия муқаррар гардидааст, 
– мегӯяд ин бонуи ҳунарманд.

Қобили зикр аст, ки дар солҳои 
2019-2021 “Солҳои рушди деҳот, 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ”, бону-
вони вилояти Хатлон бо ҷонибдорӣ 
аз ин ташаббуси наҷибонаи Пеш-
вои муаззами миллат ҳунарҳои 
мардумиро дубора эҳё намуданд. 
Дар ин замина ҳунармандони чи-
радасти кишварамон  бо самараи 
дастранҷҳои хеш дар дохилу хориҷ 
аз кишвар муаррифӣ гардида,  
ҳунарҳои чакандӯзӣ, қуроқдӯзиву 
дигар ҳунарҳои дастии хешро пеш-
каши оламиён гардониданд. 

Ба гуфтаи Арабгул Ҳошимова 
дар давраи татбиқи “Солҳои рушди 
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” 
бонувон имкон пайдо намуданд, ки 
ҳунарҳои хешро рушду ривоҷ дода, 
бо омода намудани дастранҷҳои 
бозоргир барои худ даромади 
иловагӣ пайдо намоянд. Мав-
рид ба ёдоварист, ки бо мақсади 
ҳавасмандгардонии аҳолӣ ҷиҳати 
истеҳсоли молҳои ниёзи мардум 
ва рушди ҳунарҳои мардумӣ аз 1 
январи соли 2018 фурӯши маҳсули 
ҳунарҳои мардумӣ аз пардохти 
ҳамаи намудҳои андоз озод карда 
шуд.

ҲУНАР АЗ ГАНҶИ ҚОРУН БЕҲ

Ҳамин тавр, Арабгул дар 
якҷоягӣ бо Раёсати Агентии 
меҳнат ва шуғли аҳолии ноҳия зи-
ёда аз 20 нафар ҷавондухтаронро 
ба ҳунаромӯзӣ фаро гирфт. Ба ан-
дешаи ӯ хуб мешуд чунин курсҳои 
омӯзишӣ пайваста роҳандозӣ гар-
дида, дар ин замина ба хусус зано-
ну духтаронеро, ки барои дарёфти 
корҳои нақдмузд тамоми рӯз дар 
бозори мардикорон интизорӣ ме-
кашанд, ба ҳунаромӯзӣ фаро ги-
рифт. 

Бинобар маълумотҳои Қобил 
Файзализода, сардори Раёсати 
Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ 
дар вилояти Хатлон, соли 2021 ба 
9 ҳазору 377 нафар занон мақоми 

 Дар асоси Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 28-уми майи соли 2021, таҳти №186 «Дар бораи 
зиёд намудани андозаи нафақаҳои гурӯҳҳои алоҳидаи 
нафақагирон, ки ба онҳо нафақа аз рӯи маъюбӣ таъин ва 
пардохт мегардад», аз 1-уми сентябри соли 2021 амалӣ 
гардида, аз ҷониби раёсату шуъбаҳои Агентии нафақаи 
шаҳру ноҳияҳои вилоят пурра ба анҷом расонида шуд.

Вобаста ба фармони мазкур тибқи маълумотҳои 
ҷамъбастгардида дар вилоят аз шумораи умумии 
нафақагирон 25 ҳазору 222 нафар нафақагири маъюб ба 
зиёдшавии нафақа фаро гирифта шудаанд.  

– Дар натиҷаи бозҳисобӣ маблағи моҳонаи нафақапулии 
онҳо то давраи зиёдшавӣ 6 милиону 225,9 ҳазор сомонӣ ва 
баъди зиёдшавӣ 7 миллиону 367,8 ҳазор сомониро ташкил 
дода, фарқияти маблағи зиёдшуда дар як моҳ 1 миллиону 
142,0 ҳазор сомониро ташкил медиҳад, –  иброз дошт Му-
созода С., сардори Раёсати Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва 
нафақа дар вилояти Хатлон зимни нишасти матбуотӣ ба 
хабарнигорон.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ
“Ҳамрози халқ”

Давоми соли 2021 дар вилояти Хатлон ба 200 
шаҳрванди хориҷӣ, аз ҷумла ба 170 шаҳрванди Ҷумҳурии 
Халқии Чин, 2 нафар Швейтсария, 12 нафар Испания, 8 
нафар Ҷумҳурии Исломии Эрон, 3 нафар Ҷопон, 4 нафар 
Филиппин ва ба як шаҳрванди Афғонистон аз тарафи Ра-
ёсати Хадамоти муҳоҷирати Вазорати меҳнат, муҳоҷират 
ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
иҷозатномаи кор дода шудааст.

Зимни нишасти матбуотӣ масъулини ниҳоди мазкур 
гуфтанд, ки дар ҳудуди вилоят 39 субеъкти хоҷагидорӣ до-

рои иҷозатномаи ҷалби қувваи кории хориҷӣ ба қайд гириф-
та шудааст, ки дар онҳо 636 шаҳрванди хориҷӣ фаъолият 
менамоянд. Инчунин, дар ин ширкатҳо 4 ҳазору 365 нафар 
шаҳрвандони кишвар, аз ҷумла 225 нафар муҳоҷирони 
меҳнатие, ки вурудашон ба хориҷи кишвар мамнуъ мебо-
шад, ба кор ҷалб карда шудаанд.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ
“Ҳамрози халқ”

Аз нишастҳои матбуотӣ

Дар як сол 23 дипломи аъло 

Ба 200 шаҳрванди хориҷӣ 
иҷозатномаи кор дода шуд

  Соли 2021 нафақаи маъю-
бон 1 миллиону 142 ҳазор 
сомонӣ зиёд шуд    

Дар Донишгоҳи давлатии Бохтар раванди таълим аз рӯйи 
70 ихтисос барои соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи ҷумҳурӣ 
ба роҳ монда шудааст. 
Дар нишасти хабарӣ Давлатзода Сайфиддин, ректори 
донишгоҳи мазкур иттилоъ дод, ки агар дар соли 2020 аз 
шумораи умумии хатмкунандагон 11 нафар соҳиби ди-
пломи аъло гардида бошад, ин шумора дар соли 2021 ба 
23 нафар расидааст, ки муқоиса ба соли пешин 12 нафар 
зиёд мебошад. 
Дар соли 2021-ум 24 устодони донишгоҳ рисолаҳои 
номзадӣ ва 2 нафар рисолаи докторӣ ҳимоя намудаанд, ки 
нисбати соли гузашта 6 нафар зиёд аст.
Соли 2021-2022 дар зинаи магистаратураи донишгоҳ 479 
нафар таҳсил менамоянд, ки 8 нафари онҳо бо дипломи 
аъло тариқи буҷавӣ ба ин зина дохил гардидаанд.
Дар соли сипаришуда омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳ 
дар баргузории озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ соҳиби 15 ҷойи 
ифтихорӣ гардидаанд, ки нисбат ба соли қаблӣ 5 ҷой зиёд 
аст. 
 Раёсати Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири 
Хусрав ба хотири қадрдонии устодону донишҷӯёне, ки дар 
озмунҳо иштирок намуда, ғолиб омаданд ва рисолаҳои 
номзадию докторӣ ҳимоя намудаанд 99 ҳазор сомонӣ ку-
мак намудааст. Инчунин, аз ҷониби раёсати донишгоҳ ба 
донишҷӯёни ятими кулл ва имконияташон маҳдуд ба андо-
заи 21 ҳазор сомонӣ кумакпулӣ дода шудааст. 

Маҳмадалӣ АКРАМОВ,
“Ҳамрози халқ”

Фарогирии бонувон бо ҷойи кор ва таъмини баробарии 
гендерӣ бо мақсади ҷобаҷогузории занон дар вазифаҳои 
роҳбарӣ аз мавзӯъҳои ҳамеша мавриди баррасии  роҳбарияти 
олии кишвар қарор дорад.  Ин аст, ки сол аз сол теъдоди 
бонувон дар вазифаҳои роҳбарӣ афзуда истодааст. Сокини 
ноҳияи Кӯшониён Арабгул Ҳошимова беш аз 30 сол меша-
вад, ки ба занону духтарони хонашин нозукиҳои гулдӯзӣ, 
сӯзанидӯзӣ, қуроқдӯзӣ ва бофандагиро меомӯзад.
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дон мебарояд, тарс надо-
рад. Маҳз ҳамин ҷасораташ 
аст, ки дар чанд мусобиқаи 
ҷумҳуриявӣ ҷойи аввалро 
ишғол кардааст”, – нақл меку-
над Т. Ҷӯрахонов.

Дар Муассисаи давлатии 
варзишии ноҳияи Вахш даҳҳо 
нафар аз намудҳои гуногу-
ни варзиш тамрин мекунанд. 
Дар онҷо Тӯрахон Ҷӯрахонов 
ба алоқамандони варзиш 
нозукиҳои соҳаро меомӯзонад. 
Мегӯяд, ки солҳои охир сафи 
варзишгарон дар ноҳия зиёд 
гардида истодааст. 

Тибқи иттилои масъулини 
Раёсати ҷавон ва варзиши ви-
лояти Хатлон дар вилоят 34  
муассисаи давлатии мактаби 
варзишӣ буда, аз ин шумора 
6 адади онҳо мактабҳои сатҳи 
вилоятӣ ва 28 адади онҳо 
шаҳрию ноҳиявӣ мебошанд. 
Шумораи толорҳои варзишӣ 
562 адад буда, нисбати соли 
2020, 15 адад зиёд гардида-
аст.

Шумораи варзишгарон дар 
вилоят ба 16 ҳазору 324 на-
фар расида, 2 ҳазору 232 на-
фарашро бонунвон ташкил 
медиҳанд.

Дар соли 2021 вар-
зишгарони вилояти Хат-
лон аз мусобиқаҳои сатҳи 
ҷумҳуриявӣ 926 медали тил-
ло, 832 нуқра ва 967 медали 
биринҷӣ, дар маҷмӯъ 2 ҳазору 
725 медал ба даст оварда-
анд. Дар мусобиқаҳои вар-
зишии байналмилалӣ бошад 
дар маҷмӯъ 41 медали тил-
ло, нуқра ва биринҷӣ ба даст 
оварданд.

Бояд гуфт, ки Раёсати 
ҷавонон ва варзиши вило-
ят ва бахшҳои он дар шаҳру 
ноҳияҳо баҳри ҷалби аҳолӣ, 
хосса наврасону ҷавонон ба 
варзиш мунтазам мусобиқаҳои 
варзиширо ташкил ва бар-
гузор мекунанд. Дилшод 
Мадалиев, масъули ниҳоди 
мазкур мегӯяд, ки соли 2021 
дар вилоят 152 мусобиқаи 
сатҳи вилоятӣ гузаронида 
шуда,  нисбати соли 2020, 72 
мусобиқа зиёд мебошад.

“Ғолиб омадани варзиш-
гарони вилоят дар олим-
пиадаҳои байналмилалӣ гу-
воҳи он аст, ки шароити соҳа 
рӯз аз рӯз беҳтару хубтар гар-
дида истодааст. Бояд қайд на-
моям, ки соли сипаришуда дар 
ҳудуди вилоят дар марҳилаи 
якум 1 ҳазору 361 мусобиқа 
бо фарогири 75 ҳазору 729 на-
фар, ки 13 ҳазору 179 нафари 
онҳо духтарон мебошанд, гу-
заронида шудааст»,- мегӯяд 
Дилшод Мадалиев.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
“Ҳамрози халқ”

Марям Исматова аз ҷумлаи 
варзишгарони муваффақ дар 
ноҳияи Вахш аст. Чаҳор сол 
мешавад, ки дар толори му-
ассисаи давлатии варзишии 
ноҳия аз намуди варзиши та-
эквондо машқу тамрин мена-
мояд. Ба гуфтаи муррабияш ӯ 
миёни ҳамсолон ва дигар вар-
зишгарон маҳорати баланд 
дошта, дар чанд мусобиқаи 
сатҳи ноҳиявӣ ва вилоятию 
ҷумҳуриявӣ ширкат варзида, 
ғолибият ба даст овардааст.

Марям 14 сол дорад ва хо-
нандаи муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №2-и ноҳияи 
Вахш мебошад. Ба варзиш 
шавқи беандоза дошта, дар 
синни 11 солагияш ба олами 
варзиш ворид шудааст. 

Ин духтар чи тавр таво-
нист, ки дар 6 мусобиқаи 
ҷумҳуриявӣ иштирок карда, 
дар чаҳортои он ғолиби ҷойи 
аввал гардад? Чаро варзишро 
пешаи худ кард? Аз варзиш 
чӣ манфиат ба даст овард? 
Барои ҷавоби ин суолҳоро ги-
рифтан ба Муассисаи давла-
тии варзишии ноҳия рафтем 
ва ӯро бо чанд тан варзишга-
ри дигар саргарми машқу там-
рин дарёфтем.

Зимни суҳбат маълум гар-
дид, ки Марям Исматова дар 
синни 8-9 солагиаш дар теле-
визион барномаҳои варзиши-
ро дида, шавқу ҳавасаш ба 
варзиш зиёд мешавад. Дар 
баробари таҳсилаш дар мак-
таб ҳар рӯз тақрибан соати 
5-и бегоҳӣ ба толори варзишӣ 
меравад.

– Чор сол мешавад, ки дар 
инҷо машқу тамрин мекунам. 
Соли 2021 ва 2022 дар пой-
тахти мамлакат шаҳри Душан-
бе дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ 
фаъолона ширкат варзида, 
соҳиби медали тилло гарди-
дам. Дар ду мусобиқаи дигар 
низ ғолиби ҷойи дуюм гаштам. 
Яке аз сабабҳои асосии ғолиб 
омаданам, пеш аз ҳама шавқу 
завқ доштан ва тамринҳои 
пайваста мебошад”, – мегӯяд 
Марям Исматова.

Ӯ иброз дошт, ки ба ҳар 
сухани устодаш гӯш медиҳад 

АЗ МУХЛИСӢ, ТО ПИРӮЗӢ 
ДАР РАҚОБАТҲО    

Дар вилояти Хатлон даҳҳо дух-
тароне ҳастанд, ки дар озмунҳои 
варзишии сатҳи ноҳиявию 
вилоятӣ ва ҷумҳуриявию 
байналмилалӣ  ширкат вар-
зида, ҷойҳои намоёнро ишғол 
кардаанд. Ба гуфтаи варзиш-
гарон танҳо шароити созгор ва 
тамринҳои ҳамаҷониба метаво-
над, ки варзишгарро ба қуллаи 
мурод бирасонад.

ва ҳаракатҳои ӯро гаштаю 
баргашта такрор мекунад. 
Ҳадафаш аз варзиш пайдо 
кардани обрӯ миёни ҷомеа ва 
солим будан аст. 

– Бояд ҳар як фарзанд 
кӯшиш кунад, ки бо амалҳои 
хубаш қадру манзалати воли-
дайнашро дар ҷомеа баланд 
бардорад. Имрӯз падару мо-
дари ман хурсанд ҳастанд, ки 
номи ман дар мактаб бо некӣ 
садо медиҳад. Вақте муалли-
мон ба ман раҳмат мегӯянд, 
дуборо неру мегирам ва ба-
рои ояндаи худам боз ҳам 
заҳмат мекашам”, – ироа 
дошт ин варзишгар.

Варзишгари наврас оянда 
мақсад дорад, ки устоди риш-
таи таэквандо шавад. На танҳо 
духтарон, балки писаронро 
низ аз ин намуди варзиш хуб 
ёд диҳад, то дар мусобиқаҳои 
сатҳи ҷумҳуриявию байнал-
милалӣ иштирок намуда, пар-
чами Тоҷикистонро парафшон 
намоянд.

Тӯрахон Ҷӯрахонов, мур-
рабии Марям Исматова 
мегӯяд, ки ин духтар аз ди-
гар варзишгарон чусту чолок 
буда, дар чанд мусобиқаи 
варзишӣ аз худ маҳорати ба-
ланд нишон дода, бо медалу 
диплом ва сипосномаҳо бар-
гаштааст.

– Марям варзишгари хуб 
аст, дар мусобиқаҳо бо як 
ҷасорати мардонагӣ ба май-

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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 Идома дар шумораи оянда

Арзу шикоятҳо

ТЕЗИИ КОР ДАР САРИ КОР  

Сангинзода Рустам гуфт, ки 
боз як проблемаи ҳудуди вилоят 
ин аз гардиши кишоварзӣ берун 
мондани баъзе заминҳо мебо-
шад. Дар ҳудуди вилоят зиёда 
аз  1300 гектар заминҳои кишт 
бо сабабҳои гуногун аз гардиши 
кишоварзӣ берун мондааст. Оид 
ба муайян намудани  зарарҳои 
расонидашуда дар ин самт му-
тахасисони соҳавӣ бо қарори 
ҳайати мушовараи прокурату-
раи вилояти Хатлон вазифадор 
гардидаанд, ки баҳри рӯёнидани 
зарарҳои расонидашуда ва ба  
гардиши кишоварзӣ ворид на-
мудани ин гуна заминҳо дар до-
ираи ваколати худ чораандешӣ 
намоянд. Қайд кардан бамав-
рид аст, ки дар асоси санадҳои  
этиноии прокурорӣ дар давраи 
соли 2021 зиёда аз 4 ҳазору 500 
гектор заминҳои ғайриқонунӣ 
ғасбшуда ё ғайриқонунӣ бо 
қарорҳои раисони шаҳру 
ноҳияҳо додашуда  ба ҳолати 
аввалааш бозпас гардонида шу-
данд.  Мусоҳиби мо мегӯяд, ки 
ин миқдор замин дар ҳудуди як 
вилоят кам нест. Мабодо агар 
прокуророн низ ба ин масъала 
диққати ҷиддӣ намедоданд, худ 
қазоват намоед, ки дар ҳудуди 
як вилоят ин миқдор замин 
ғайриқонунӣ  тақсим мешуд.  

ТАСМИМИ НАВБАТӢ
– Дар соли ҷорӣ мо тасмим 

гирифтем, нисбати раисони 
шаҳру ноҳияҳое, ки дидаву  до-
ниста қарорҳои ғайриқонунӣ 
қабул мекунанд,  пас аз 
баррасӣ ва қонеъ гардонидани 
эътирозҳои прокуророни шаҳру 
ноҳияҳо бо дастрасии моддаи 
153 Кодекси ҳуқуқвайронкунии 
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
масъалаи ба ҷавобгарии 
маъмурӣ кашидани онҳоро ба 
миён мегузорем.  Дар моддаи 
153 Кодекси ҳуқуқвайронкунии 
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
чунин талабот ҷой дорад. Мин-
баъд мо кӯшиш мекунем, ки 
нисбати шахсони аввали шаҳру  
ноҳияҳо чораандешӣ намоем.  
Ин ба он хотир аст, ки  масъу-
лияти раисони шаҳру ноҳияҳо 
бобати иҷрои қарорҳо  ҷиддитар 

Бахши назорати иҷрои 
қонунгузории замини Прокура-
тураи вилояти Хатлон ҳолати 
иҷрои қонунгузорӣ дар самти 
самараноку оқилона истифо-
да намудани заминро бо ҷалби 
мутахассисони соҳавӣ мавриди 
санҷиш ва чораандешӣ қарор 
дода, дар ин самт соли 2021 
прокуророни шаҳру ноҳияҳои 
вилоят нисбати ҳамин давраи 
соли гузашта бештару хуб-
тар фаъ-олият намудаанд. 
Мувофиқи гуфтаи Сангинзода 
Рустам, сардори бахши назо-
рати иҷрои қонунгузории за-
мин дар Прокуратураи вилоя-
ти Хатлон аз ҷумла, дар асоси 
санҷишҳои гузаронидаи про-
куророни шаҳру ноҳияҳо дар 
маҷмӯъ дар самти қонунгузории 
замин 429 парвандаи ҷиноятӣ 
оғоз ва мавриди тафтиш қарор 
гирифтааст, ки нисбати соли 
қаблӣ 39 парвандаи ҷиноятӣ 

(391парвандаи ҷиноятӣ дар 
соли 2020) зиёд мебошад. Аз 
ин парвандаҳои ҷиноятӣ 102 
парвандаи ҷиноятии характе-
ри коррупсионӣ ва иқтисодӣ-
коррупсионидошта мебошад, 
яъне нисбати шахсони масъулу 
мансабдор ҳамагӣ 108 парван-
даи ҷиноятӣ оғоз карда шуданд. 

Чуноне Сангинзода Рустам 
гуфт, агар парвандаҳои ҷиноятии 
нисбати шахсони мансабдорро 
ба категорияҳо ҷудо намоем, 
давоми соли 2021 нисбати 7 
нафар кормандони мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти  давлатии 
шаҳру ноҳияҳо, 26 нафар раи-
сон ва кормандони ҷамоатҳои 
шаҳраку деҳот, 31 нафар 
роҳбарони хоҷагиҳои кишоварзӣ 
ва хоҷагиҳои деҳқонӣ, инчунин 
нисбати 7 нафар кормандони 
Кумитаи идораи замин ва 18 
нафар  кормандони Корхонаи 
фаръии давлатии бақайдгирии 
молу мулки ғайриманқул дар 
шаҳру ноҳияҳои ҳудуди вилоят 
парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз ва 
мавриди тафтиш қарор дода шу-
дааст. Аксарияти парвандаҳои 
ҷиноятӣ  пас аз ба итмом ра-
сонидани тафтишоти пешакӣ 
барои моҳиятан баррасӣ наму-
дан ба судҳои шаҳру ноҳияҳои 
вилоят  ирсол шуда, шахсони 
гунаҳкор  дар доираи талаботи 
қонун ҷазои сазовор гирифтанд.  

ЗАМИН ҒАСБ ШУДА Ё 
ТАҚСИМОТ ҒАЙРИҚОНУНИСТ? 

Мувофиқ ба иттилои бахши назора-
ти иҷрои қонунгузории замини Про-
куратураи вилояти Хатлон давоми 
соли 2021 ҳолати қонуншикании замин 
дар муқоиса ба соли пешин зиёд ош-
кор гашта, беш аз 4 ҳазор гектар   ба 
ҳолати аввала баргардонида шудааст.

317 ҚАРОРИ ҒАЙРИҚОНУНӢ 
ДАР ЯК СОЛ

– Боз як проблемае, ки 
дар ҳудуди вилоят ҷой до-
рад, ин аз ҷониби раисони 
шаҳру ноҳияҳои вилоят ба 
тасвиб расидани қарорҳои 
ғайриқонунӣ мебошад. Агар ба 
нишондиҳандаҳои омории ви-
лоят назар афканем, соли 2020 
аз ҷониби прокурорҳо ҳамагӣ 
ба 245 қарори ғайриқонунии ра-
исони шаҳру ноҳияҳо вобаста 
ба замин эътироз оварда шуда 
буд ва соли 2021 ин нишондод 
ба 317 ҳолат расид. Яъне, ин аз 
он далолат медиҳад, ки бино-
бар пурзӯр гардидани назорати 
прокурорӣ, прокуророни шаҳру 
ноҳияҳо вазифадор гардидаанд, 
ки иҷрои саривақтии қарорҳои 
раисони шаҳру ноҳияҳо, асос-
нок ва сифатнокии онҳоро пай-
васта мавриди санҷиш қарор 
бидиҳанд. Аз ин сабаб дар да-
воми соли 2021 ба 317 қарори 
ғайриқонунии раисони шаҳру 
ноҳияҳо эътирозҳои прокурорӣ 
оварда шудааст, ки аз инҳо аз 
ҷумла, раиси ноҳияи Ховалинг 
29 қарор (7 қарор аз раиси 
амалкунанда), Кӯшониён 26 
(22 қарор аз раиси амалкунан-
да), Бохтар 16 (16 қарор аз ра-
иси амалкунанда), Вахш 17 (аз 
собиқ), Дӯстӣ 22, Қубодиён 
16 (9 қарор аз раиси амалку-
нанда), Фархор 21, Восеъ 17, 
Муъминобод 18 (8 қарор аз 
раиси амалкунанда ), А. Ҷомӣ 
15 (8 қарор аз раиси амалку-
нанда) мебошад.    

Агар ин қарорҳоро ба фоиз 
тақсимбандӣ кунем, зиёда аз 
65% этирозҳои прокуророн ба 
қарорҳои раисони амалкунан-
да мебошад. Яъне, ин далолат 
ба он медиҳад, ки мудоми ба 
тавсиб расидани қарор проку-
ророн саривақт онро мавриди 
омӯзиш қарор дода, чорандешӣ 
кардаанд, то ин ки шаҳрвандон 
хароҷоти зиёдатӣ накунанд, – 
иброз дошт С. Рустам.

шавад.  
Агар ба ин модда назар аф-

канем, дар ин ҷо қонунгузор 
ба шахсони мансабдор ишо-
ра мекунад, чунки қарор танҳо 
аз ҷониби шахсони мансабдор 
бароварда мешавад. Бинобар 
ин нисбати шахсони мансаб-
дор  қонунгузор ба андозаи 
аз 40 то 50 нишондиҳанда ба-
рои ҳисобҳо маблағи ҷарима 
пешбинӣ кардааст. Яъне, ба 
мову шумо маълум аст, ки тибқи 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи буҷети давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки ба 
қарибӣ қабул гардид, аз якуми 
январи соли ҷорӣ сар карда, 
ҳадди як нишондиҳанда барои 
ҳисобҳо баробар ба 64 сомонӣ 
мебошад. Қонунгузор аз 40 то 
50 нишондиҳанда муайян кар-
дааст, агар мо 50-ро ба 64 зарб 
занем 3 ҳазору 200 сомонӣ ме-
шавад. Яъне, барои як қарори 
ғайриқонунӣ қонунгузор 3 ҳазору 
200 сомонӣ ҷарима пешбинӣ 
кардааст, – иброз дошт Сангин-
зода Рустам, сардори бахши на-
зорати иҷрои қонунгузории за-
мин дар Прокуратураи вилояти 
Хатлон.

БЕТАРАФ НАБОШЕМ
Мо бояд бетараф набошем, 

мегӯяд мусоҳибамон. Пешгирии 
қонуншикании замин на танҳо 
вазифаи кормандони Кумитаи 
идораи замин аст, балки ва-
зифаи кормандони мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ, кормандони 
мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ, ҷамоатҳои 
шаҳраку деҳот, инчунин тамоми 
шаҳрвандон мебошад.  

Маҳмадалӣ АКРАМОВ,
“Ҳамрози халқ”

СУХАНИ НОГУФТА
Фасли тобистон бо вази-

дани гармиҳои майнаҷӯшаш, 
дар сарзамини Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳукумрониро 
ба дасти худ гирифт. Он 
рӯзҳо аввалҳои моҳи ша-
рифи Рамазон буд. Марду-
ми меҳнатқарини деҳот ба 
гармиҳои нисфирӯзии фас-
ли тобистони беҳолкунанда 
тоб наоварда, худро ба оби 
хунуки рӯҳбахши дарёҳо меза-
данд. Мардуми рӯзадор бошад 
аз баландшавии ҳарорати 
гармии замин, ки зиёдтар 
аз 50 дараҷа тасфида буд, 
ҳалқашон хушк шуда, зуд ба 
хонаҳои салқин панаҳ мебур-
данд. Зеро, ки каме кувват 
гиранду баъд бо қувваи нав 
ба саҳро баромада меҳнат 
кунанд...

Як писарбачаи шӯхи 
беқарори деҳотӣ, дар он кӯча 

роҳравон ба дару бомҳои мар-
дум бо рагаткааш санг ҳаво 
дода, аз тарақ туруқи сангча 
ҳаловат мебурд. Мардум аф-
гор шуда, аз ин рафтори ба-
даш нороҳат мешуданд. Аммо 
ӯ баландшавии садои сагҳо ва 
ё бероҳатона аз хона берун-
шавии соҳибхонаҳоро дида, 
дарун-дарун шодӣ мекард. 
Дар ҳолати аз назди хонаҳо 
гузаштан худро чун бегуноҳ 
вонамуд намуда, орому бепар-
во аз назди он “ҷабрдидаҳо” 
қадам мепартофт. Аз 
хонаҳои онҳо дуртар рафтан 
пас ба қафояш нигоҳ мекарду 
ба садои баланд қоҳ-қоҳ зада 
механдид. 

Имрӯз ҳам он шумписар ба 
назди ҳамон дари дутабақаи 
чӯбине, ки аз ҳавлии он са-
дои овози бадҳайбати саги 
бетоқатбуда баланд мешуд, 

расид. Баъди сангеро гириф-
та ба сӯи дари дутабақа за-
дани ӯ саги дар ҳавлӣ буда, 
бетоқатона аф-аф кунон 
худро ба дарвозаи ҳавлӣ 
мекӯфт. Ногоҳ саг аз сими ба 
занҷир бастааш ҷудо шуд. Ӯ 
худро бори дуюму сеюм сахт 
ба дарвоза зад, ки дарвоза 
якбора кушода шуд. Саге, 
ки чанд муддат аз ин писари 
бадфеъл, ранҷу ситами зиёд 
дида буд, бо як хоҳишҳои тал-
ла кардан аз ҳавлӣ берун шуд. 
Писарбача чунин ранг гириф-
тани корро магар интизор 
набуд, ки бепарвоёна як-як 
қадам зада пеш мерафт...

Писарбача гумон мекард, 
ки чун ҳарвақта сагро ранҷ 
медиҳаду аз кори кардааш 
роҳат мебарад. Аммо вақте, 
ки саги бадҷаҳли аз занҷир 
ҷудошударо дид, бо як тарсу 

ваҳм доду фиғон бардошта 
гурехт...

Саг бо як ҳаракати ба-
ланд, аз қафои писарбача 
таҳдидкунон давид.  Ӯ ин 
рӯзро моҳҳо интизор буд, 
то ин ки   қассосашро аз ин 
писари ҷабррасони мардуму 
ҳайвонҳои безабон гирад. Он 
бо тамоми қувват аз думбо-
лаш давид.

Соҳиби саг, аз гармии хур-
шеди сӯзон беҳол шуда, дар 

ҳуҷраи салқини даромадгоҳи 
ҳавлӣ истироҳат мекард. Аз 
садои ғазабноки сагаш якуяк-
бора ҳушёр шуду барои наҷот 
додани шахси дар тала мон-
да, аз ҷойи хобаш хеста беру-
ни ҳавлӣ баромад...

Абдумалик ҲАКИМОВ, 
устоди ДД Бохтар ба 

номи Носири Хусрав
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мустаҳкамиаш харидори зиёд 
дорад. Аз дарахтони туту бед 
низ табақ омода карда меша-
вад, лекин онҳо ҷойи дарахти 
чормағзро гирифта наметаво-
нанд. Инчунин, табақ аз да-
рахти тирак низ омода карда 
мешавад, аммо табақи аз да-
рахти тирак тарошидашуда на 
онқадар сифати хуб дошта, ба 
зудӣ сифати худро гум меку-
над, – мегӯяд усто  Холмирзо. 

Дар баробари руш-
ди ҳунараш ва таъминоти 
бозорҳои шаҳр бо дастранҷи 
хеш Холмирзо Тоҳиров  
ҳунармандони ҷавонро низ 
нозукиҳои касбро меомӯзонад. 
Дар қатори дигар ҷавонони 
кӯчаи ба номи Ҷалилови шаҳри 
Бохтар писари ӯ ҳам ба ҳунари 
чӯбтарошӣ шавқу рағбати зиёд 
дорад. Аз ин инсони солеҳ дар 
ин дунё номи неку фарзандо-
ни накӯкирдор ва шогирдони 
ҳунарманду маҳсули ҳунараш 
боқӣ мемонанд. 

– Хушбахтона  имрӯзҳо 
аз  ҷониби давлату Ҳукумати 
Тоҷикистон барои мо 
ҳунармандон тамоми шарои-
ту имкониятҳо фароҳам овар-
да шудааст, то ин ки пешава-
рон касабаҳои аҷдодии худро 
давом дода, дар баробари 
пешбурди рӯзгор барои дигар 
ҳамдиёрони худ низ ҷойи кор 
фароҳам оварда битавонанд. 

Орзуи онро дорам, ки  дар оян-
да  бо истифода аз тарҳҳои 
зебо ҷиҳати эҳёи ҳунару осо-
ри ниёгонамон саҳми арзанда 
гузорам. Бинобар ин, зимни 
омода намудани дастранҷҳои 
ҳунарии худ бояд аз идеяҳои 
нав ба нав истифода наму-
да, маҳсули ҳунарҳои худро 
бо навовариҳои ҷолиб пеш-
каши муштариён гардонем. 
Ҳунарманд, танҳо дар вақту 
замоне аз пешаи интихоб-
кардааш баракат меёбад, ки 
содиқона заҳмат кашида, бо 
кашфиётҳои нав ба нав муш-
тариёни маҳсулоти худро зиёд 
намояд. Бинобар ин, ҳамчун  
чӯбтароши собиқадор ба 
пайравони ин гуна ҳунарҳои 
мардумӣ тавсия медиҳам, ки 
илова ба аз бар намудани 
илму дониш, инчунин  тариқи 
бозомӯзӣ ва ҷустуҷӯиҳои эҷодӣ 
ҳунари худро такмил диҳанд. 
Аз сӯи дигар, ба ҷуз ҳунаре, ки 
мояи пешбурди рӯзгорашон ба 
ҳисоб меравад, боз вақт ёфта, 
касбу ҳунарҳои дигарро низ 
биомӯзанд. Зеро гузаштагона-
мон бе сабаб нагуфтаанд: “Ба 
як мард чил ҳунар кам аст”, 
таъкид медорад устои чира-
даст Холмирзо Тоҳиров.

Зебо БОЗОРОВА, 
“Ҳамрози халқ”

Ҳунари табақтароширо 
аз синни 12 солагӣ аз бобо-
яш омӯхтааст, ки аз  устоҳои 
номдори шаҳр буда, бо 
табақтарошиву гаҳворасозӣ 
миёни мардум шинохта шуда 
буд. Тӯли беш аз 41 соли  фаъо-
лияташ дар ин ҷода Холмирзо 
Тоҳиров ҳамчун табақтароши 
моҳир муштариёни зиёд до-
шта, маҳсули омоданамудааш 
ҳамеша харидори худро пай-
до мекунад. Тавре худ иқрор 
мешавад, ҳатто дар солҳои 
мушкилиҳои иқтисодӣ ҳам ба 
муҳоҷирати меҳнатӣ  нараф-
та, аз ҳисоби ҳунари бобоӣ 
рӯзгори худро пеш бурд. 

– Чандин бор бо даст-
ранҷҳои ҳунариам дар озму-

ну намоишгоҳҳо  
иштирок кар-
да, маҳсули 
ҳунарамро сокино-
ни шаҳру навоҳии 
гуногуни мамлакат 
харидорӣ карда-
анд. Бароям мояи 
с а р б а л а н д и в у 
ифтихор аст, ки 
барои харидории 
табақу гавҳораҳои 
сохтаам аз дигар 
шаҳру вилоятҳо 
ба суроғам ме-
оянд. Албатта, 
ҳунармандон дар 
ҳама гӯшаҳои 

кишвари азизамон зиё-
данд, аммо меҳру муҳаббати 
инсондӯстона, пайванди 
робитаҳои дӯстӣ  сабаб ме-
шавад, ки мардум аз гӯшаву 
канорҳои гуногуни Тоҷикистон 
ба суроғам меоянд. Барои мо 
ҳунармандон ризоияти мушта-
риро ба даст овардан давлат 
аст, зеро маҳз онҳо бо хари-
дории маҳсули дастранҷи мо 
ва муносибату эҳтироми моро 
дида овозаи ҳунарамонро ба 
дигар шаҳрҳо мебаранд. Аслан  
мо  мардуми тоҷик бисёре аз 
хӯрокҳои миллиамон,  аз ҷумла, 
шакаробу қурутоб, фатирма-
скаву чанголӣ, отала ва  дигар 
таомҳои миллиро дар табақ та-

Холмирзо Тоҳиров аз зумраи 
ҳунармандонест, ки бо салиқаи 
табақтарошӣ миёни сокинони 
шаҳри Бохтар ва навоҳии минтақа 
маҳбубияти хосса  дорад. Маҳсули 
дастранҷи ӯро дар растаҳои 
бозорҳои вилоят ва хонадони бисё-
ре аз сокинон метавон  мушоҳида 
намуд. 

новул мекунем ва хушбахтона  
имрӯзҳо дар хориҷи кишвар 
низ бо иқдоми соҳибкорону 
муҳоҷирони муваффақи тоҷик 
ошхонаҳои миллӣ боз гарди-
даанд, ки табақҳои омодакар-
даи моро харидорӣ намуда, ба 
Федератсияи Русия низ меба-
ранд, – мегӯяд ӯ.

Аз қиссапардозиҳои ҷоли-
баш маълум аст, ки аз ишти-
рок дар чорабиниҳои  гуно-
гуни ҳунарӣ хотираҳои зиёд 
дошта, ташкили чорабиниҳои 
фарҳангӣ ва намоишномаҳои 
ҳунарии пешаварони Хат-
лонро дар дигар кишварҳо 
василаи муҳими муаррифии 
ҳунармандони чирадаст арзёбӣ 
менамояд. Табақҳои омодакар-
даи ин ҳунарманд аз маҳсули 
дасти дигар ҳунармандон фарқ 
дорад ва маҳз ҷаҳду талошаш 
ҷиҳати рушду ривоҷи ҳунари аз 
аҷдодон омӯхтааш ӯро дар ми-
ёни мардум маҳбубу мӯътабар 
мегардонад. 

–Ҳунари табақтарошӣ 
заҳмати зиёд талаб меку-
над, зеро омода намудани 
табақи хушсифату бозоргу-
зар нозукиҳои зиёд дорад. Ба 
гуфтаи Холмирзо Тоҳиров ба-
рои омода намудани як табақ 
камаш 5-6 соат вақт лозим 
меояд. Ман ҳеҷ гоҳ сирру ас-
рори ҳунарамро пинҳон на-
медорам, баръакс самимияту 
ошкорбаёнӣ боварӣ ва  меҳру 
муҳаббати ҳамидигариро 
зиёд намуда,  муштарии 
маҳсулотамон ба мо дӯсти 
қарин мегардад, –  иброз дошт 
Холмирзо Тоҳиров.

Ба гуфтаи вай барои тайёр 
кардани табақи хушсифат да-
рахти чормағз беҳтар аст. Зеро 
табақҳои аз дарахти чормағз  
омодакардашуда ҳам аз рӯи 
сифат ва ҳам аз рӯи ҳусну 

ЯК МАРДУ ЧИЛ ЊУНАР

ТУХМ ВА ХУСУСИЯТҲОИ 
ШИФОБАХШИ ОН 

Тухми мурғи хонагӣ ба 
ҳама маълум аст. Беҳтаринаш 
он аст, ки дар ҳаҷм калон ва 
ҳамон рӯз тавлид ёфта бошад. 
Он дар гармии ҳаво бо мурури 
замон палағда мешавад. Би-
нобар ин дар фасли тобистон 
беҳтараш дар намак нигоҳ до-
ранд, тез вайрон намешавад. 

Мизоҷи зардаи он барои ҳамаи 
мизоҷҳои инсон мувофиқ ва 
форам аст ва андак моил ба 
гармӣ мебошад. Ва мизоҷи са-
федааш дар дараҷаи дуввум 
сард ва тар аст. Мизоҷи пӯсти 
берунаш дар дараҷаи дуввум 
сард ва хушк аст. 

Зардаи онро нимбирён кар-

да ё нимпухта бихӯранд, дар 
бадан моддаҳои сара пайдо ме-
гарданд, ғизоияташ зиёда аст. 
Дил, майна ва баданро қувват  
мебахшад, ба даруни сина 
фуромадани назлаҳои гармро 
манъ мекунад ва ҳоли бади 
узвҳои даруни синаро ислоҳ 
месозад, инчунин шахшӯлии он 
узвҳоро нест мегардонад. Хун 
қай кардан, дағалии рӯдаҳо, 
хичак ва меъдаро ба ибро ме-
оварад, захмҳои гурда ва хича-
кро шифо мебахшад ва касеро, 
ки аз хуни бисёр рафтан суст 
гашта бошад, қавӣ мегардонад.
Зардаи тухми мурғро дар зар-
фи чинӣ ё сафол барҳам за-
нанд, яъне бикованд ва баъд 
дар зарфи мис ё дигар, ки дар 
он об бошад, бияндозанду ҷӯш 
диҳанд ва бикованд, то ним-
пухта гардад. Ин усул беҳтарин 
тарзи пухтани он аст. Зеро ки 
зудҳазм, дар ғизоият сара ме-
бошад ва барои ҳалқ, сурфа 
ва хун қай кардан даво ме-
шавад. Агар зардаи хомашро 
бихӯранд, азияти газидани мор-
ро дафъ мекунад, овозро соф 
мегардонад, инчунин сӯзиши 
хичакро ба ибро меоварад. Ба 

ин тариқ, бисёр хӯрдани зар-
даи тухми мурғ ба меъда зарар 
дорад, дар гурда санг, доғи са-
феди пӯст ва доғи кунҷитдакро 
пайдо мекунад. Нимпӯхтаи 
онро ба тифлон ба ҷойи шир 
бихӯронанд, раво мебошад. 
Тухми мурғро то сахт шудан 
пухта бихӯранд, хусусан дар 
мизоҷи одамоне, ки рутубат би-
сёр пайдо мешавад, суст ҳазм 
мегардад ва иллати қулинҷ 
(колит)-ро пайдо мекунад. 
Тухми нимпухтаро бо кӯфтаи 
тухми зағир бихӯранд, барои 
иллати зиқ-ун-нафас (бронхи-
альная астма) нафъ дорад. Бо 
андак намак, мустако ва анза-
рут бихӯранд, баданро фарбеҳ 
мегардонад, бо татум, мозу ва 
тухми мавизи ангур, инчунин бо 
ангур бихӯранд, исҳоли сафро-
виро манъ мекунад.   

Хӯрдани зардаи тухм 
бо сафедааш ба одамони 
гарммизоҷ мувофиқ ва форам 
аст. Равғани зардаи тухмро 
бимоланд, мӯйро мерӯёнад, 
ба узвҳои беҳаракату ростмон-
да ва ҷингакшуда, ки сабабаш 
зиёд гаштани балғам бошад, 
шифо мебахшад. Гирифтани 
равғани тухми мурғ ин тавр аст. 

Чанд тухмро дар об ҷӯшонида 
мепазанд. Баъд зардаи онҳоро 
ҷудо карда, дар рӯйи тунукаи 
оҳанӣ гузошта, бар болои оташ 
мениҳанд. Зардаи тухм сӯхта, 
равғанаш ҷудошавон равон ме-
гардад. Агар равон нашавад, 
бо ягон чиз фишор медиҳанд, 
баъд равған ҷудо шуда, поён 
меояд. Сафедаи тухми мурғро 
ба ҳар ҷойи бадан, ки бимо-
ланд, масомҳои (сӯрохҳои 
пӯсти бадан)-ро баста мегардо-
над ва ба варамҳои гарм бимо-
ланд, онҳоро таҳлил медиҳад. 
Пӯсти тухми мурғро носӯхта, 
кӯфта, 7 грамм аз он бихӯранд, 
боҳро меангезад. Кӯфтаи инро 
бо асал ва сирко хамир карда 
бимоланд, варамҳоро таҳлил 
медиҳад. Ин кӯфтаашро ба 
ҷароҳатҳои кӯҳна ва нав би-
пошанд, хуни онҳоро аз раф-
тан манъ мекунад ва даҳани 
онҳоро ба ҳам мечаспонад. 
Миқдори як бор хӯрдан аз тух-
ми мурғ дар як рӯз аз 5 то 15 
дона мумкин аст. 

Гирдоваранда 
Зебо БОЗОРОВА

Роҳнамо
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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.

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.

Ҷавоби красворди ҳафтаномаи №05

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

солонаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилоя-
ти Хатлон муаррифӣ гардид.  2. Ташаббуси 
ҳизбӣ, ки сабқати кормандонро ба миён овар-
дааст.  5. Калимаи дуюми унвони (номи) та-
шаббуси ҲХДТ дар вилояти Хатлон, ки ба то-
закунии оромгоҳҳо равона шудааст.  9. Намуди 
хоҷагидорӣ, ки як навъи доругӣ, ширинӣ ҳосил 
(истеҳсол) мекунад.  12. ... биё, то инки хӯрок ху-
нук нашавад.  14. Раванди муосири идоракунӣ ва 
муносибатҳо, ки онро сохторҳои ҳизбии вило-
яти Хатлон низ, пеша кардаанд.  17. Иттифоқ, 
иттиҳодия, ташкилот.  18. Калимаи якуми 
аксияи (ташаббуси) ҳизбӣ дар вилояти Хат-
лон.  19. Калимаи дуюми аксияи (ташаббуси) 
ҳизбӣ дар вилояти Хатлон.  21. Талаботи то-
беият, иҷрои дастур.  23. Суруд, шеър, хондан.  
24. Ҳисси баланди ... асоси садоқат ба меҳан 
арзёбӣ мегардад.  28. Соҳае, ки ба саломатии 
инсон сарукор дорад.  30. ... кардан, беҳ аз су-
хан 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 на-
муди муосир.  38. Семоҳа, давраи ҳисоботӣ.  

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

намуди асбоби мусиқӣ.  4. Тавоноӣ, қувват.  6. 
Дар мусобиқаҳои варзишӣ нақши калидӣ до-
рад.  7. ... забон аст сухан.  8. Моҳи таъсисёбии 
ҲХДТ.  10. Хафа шудани шахс ё ба ғазаб омадан.  
11. Ба ... хиёнат набояд.  13. Ихтиёрӣ, хайрхоҳ, 
доимо омодаи кумак.  14. Шаҳрвандӣ, тобеи-
ят.  15. Макони захиракунии 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 уз-
вият ба ҳизб ба қайд гирифта мешавад.  25. ... 
асоси муваффақиятҳо мегардад.  26. Дар асо-
си он фаъолият баҳогузорӣ мегардад.  27. Ба 
берун аз кишвар баровардани молу маҳсулот.  
29. Васила чист, ки ту дохилию ман хориҷ, / Ту 
гушт мехӯрию ... мани афгор?!  30. Мансабдор, 
вазифадор.  33. Намуди ранг.  35. Намуди хӯрок, 
маъруф дар замони Шӯравӣ  

Ду марди нобино, 
дар як роҳе, ки зани 
подшоҳ мегузашт, 
нишаста гадоӣ мекар-
данд . Вақте, ки зани 
подшоҳ мегузашт, 
якеашон мегуфт: Ху-
довандо маро аз фазли 

худ бениёз бигардон 
... Гадои дигар бошад, 
мегуфт: Худоё маро 
аз фазилати зани 
подшоҳ бениёз би-
гардон. Зани подшоҳ 
овози ин ду гадоро 
шунида ба шахсе, ки 

"Фазли Худоро" талаб 
мекард, ду дирҳам ва 
ба шахсе, ки "фазила-
ти зани подшоҳ"-ро 
талаб мекард, ҳар рӯз 
як мурғи бирён дар 
дохилаш даҳ динор 
мефиристод. Соҳиби 
мурғи бирён бошад 
ҳамарӯза мурғи би-
рёнро ба гадое, ки ду 
дирҳам мегирифт, 
мефурӯхт вале ӯ ха-
бар надошт, ки дар 
дохили мурғ даҳ динор 
аст. Аз байн даҳ рӯз 
гузашт, зани подшоҳ 
назди шахсе, ки фази-
лату ӯро мехост, ома-
да гуфт : -Оё фазила-
ти ман туро бениёз 
нагардонид?! Гадо 

гуфт: -Чаро? Зани 
подшоҳ гуфт :Дар ин 
даҳ рӯз барои ту сад 
динор фиристодам. 
Гадо гуфт : Не, балки 
бароям як мурғи бирён 
мефиристодӣ ва ман 
онро ба ду дирҳам ба 
ин гадо мефурӯхтам. 

 Зани подшоҳ хан-
дида гуфт: Ту, ки 
аз "фазилати ман" 
хостӣ, Худованд ту-
ро маҳрум сохт ва 
рафиқат бошад аз 
"фазли Худо" хост, 
Худованд ӯро бениёз 
гардонид.  

Албина МИРЗОҚУЛОВА,
аз  саҳифаи  

фейсбукии  дӯстон

ПАНДИ 

РУЗ-

ЭЪТИБОР НАДОРАД
Дипломи гумшудаи  СТ-1 №376316, ки онро соли 

1993 Совхоз-техникуми ордени Лениндори ба номи В.В. 
Куйбишеви ноҳияи Коммунистӣ (ҳозира Муассисаи дав-
латии таълимии “Коллеҷи махсусгардонидашуда”-и 
шаҳри Бохтар) ба Очилов Рустам Джумаевич додааст, 
эътибор надорад. 


