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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

мекунанд. То имрӯз садҳо нафар 
низомиён - фарзандони бонан-
гу номуси Ватан бо мукофотҳои 
давлатӣ ва рутбаҳои олии ҳарбӣ 
сарфароз гардонида шудаанд 
ва ин иқдом минбаъд низ идома 
дода мешавад.

Дар рӯҳияи ватандӯстиву 
ватанпарастӣ, садоқат ба Ватан 
ва савганди ҳарбӣ, ҳушёриву зи-
ракии сиёсӣ ва дӯстиву рафоқат 
тарбия кардани афсарони 
ҷавон ва сарбозон аз ҷумлаи 
масъалаҳои муҳимтарин мебо-
шад.

Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бо итминон 
иброз доштанд, ки мо ба Қувваҳои 
Мусаллаҳи кишварамон эътимо-
ди комил дорем ва медонем, ки 
онҳо минбаъд низ истиқлолияту 
озодии Тоҷикистони маҳбубамон, 
амнияти давлат ва суботу оромии 
мардуми моро ҳамчун сипари бо-
эътимод ҳимоя мекунанд. Ҳайати 
шахсии Қувваҳои Мусаллаҳ 
ҷашни 30-солагии Истиқлоли дав-
латиро бо интизоми қавӣ, омода-
бошии доимии ҷангӣ, рӯҳияи ба-
ланди ватандӯстӣ ва садоқат ба 
касби бошарафу муқаддаси худ 

Сарвари давлат оид ба таъ-
рихи 28 соли дар шароити ниҳоят 
вазнину ҳассоси иқтисодӣ ва 
ҳарбиву сиёсии кишвар таъси-
сёбии Қувваҳои Мусаллаҳи мам-
лакат, аз имтиҳону озмоишҳои 
сахту сангин гузаштану ба як 
сохтори муташаккилу боэътимод, 
неруи пурқудрати ҳимоятгари 
давлату халқи Тоҷикистон ва 
яке аз шоҳсутунҳои давлати 
соҳибистиқлоли Тоҷикистон таб-
дил ёфтанаш, андешаронӣ кар-
данд.

Таъкид гардид, ки бо тало-
шу ҷоннисориҳои фарзандони 
бонангу номуси Ватан, яъне 
афсарону сарбозони Қувваҳои 
Мусаллаҳ ва кормандони 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ай-
ёми ниҳоят душвор ва барои 
мардуми кишвар тақдирсоз сох-
ти конститутсионӣ, сулҳу оромӣ, 

суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ 
барқарор гардида, барои рушди 
иқтисодиву иҷтимоии мамлакат 
шароити мусоид фароҳам оварда 
шуд.

Сарвари давлат таъкид кар-
данд, ки Ҳукумати мамлакат аз 
рӯзҳои нахустини таъсисёбии 
Қувваҳои Мусаллаҳ бо вуҷуди 
имкониятҳои ниҳоят маҳдуди 
иқтисодиву молиявӣ барои бунё-
ди инфрасохтори низомӣ, таъ-
сиси ҷузъу томҳои махсусгардо-
нидашуда, таъмин кардани онҳо 
бо техникаву таҷҳизоти замонавӣ 
ва фароҳам овардани шароити 
зарурӣ барои хизмат ва зиндагӣ 
тамоми тадбирҳоро амалӣ намуд 
ва ин раванд вобаста ба рушди 
иқтисодиёт идома меёбад.

Роҳбарияти давлат ва Ҳукумат 
хизмати содиқонаи хизматчиё-
ни ҳарбиро ҳамеша қадршиносӣ 

ҚУВВАҲОИ МУСАЛЛАҲ шОҲСУТУНИ 
ДАВЛАТИ СОҲИБИСТИҚЛОЛ  

23 феврал дар Кохи Борбад Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарфармондеҳи Олии 
Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар ҷамъомади тантанавӣ ба ифтихори 28 - 
солагии таъсисёбии Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ карданд.

истиқбол мегиранд.
Дар охир Президенти мамла-

кат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бори дигар тамоми ҳайати шах-
сии ҷузъу томҳои низомӣ ва 
шаҳрвандони кишварро ба иф-
тихори бисту ҳаштсолагии таъси-
сёбии Қувваҳои Мусаллаҳ табрик 
гуфта, ба ҳамаи онҳо саломативу 
сарбаландӣ ва дар роҳи ҳифзи 
Ватани соҳибистиқлоламон рӯҳи 
шикастнопазир ва иродаи қавӣ 
орзу карданд.

 
 ХИЗМАТИ СОДИҚОНА БА 
ВАТАН ИФТИХОР АСТ 

Дар вилояти Хатлон 
низ ба хотири таҷлили Рӯзи 
Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон силсилачорабиниҳо 
доир гардиданд. Чунин як чо-
рабинии бошукӯҳ дар қисми 
низомии 07017-и Вазорати Му-
дофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
баргузор карда шуд. Дар вазъ-
ияти тантанавӣ аз таъсисёбӣ, 
марҳилаҳои тайнамуда ва ша-
роити имрӯзаи Артиши миллӣ 
сухан гуфта шуд. Ҳамчунин, дар 
ин чорабинӣ як қатор аскарону 
афсарони шуҷоъ, ки барои Ватан-
Модар хизмати содиқона анҷом 
дода истодаанд, дар вазъияти 
тантанавӣ қадршиносӣ шуданд. 
Роҳбарияти Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон низ дар 
чорабинӣ иштирок ва суханронӣ 
карда, аскарону афсарони қисми 
низомиро таҳният гуфтанд.

Ҳамчунин ҳайати меҳмонон 
дар ин рӯз бо шароити будубо-
ши аскарону афсарон аз наздик 
ошно шуданд.   

Албатта, ин ҳама дастовард, 
ки дар фазои озоду осудаи киш-
вар ба даст омадааст, натиҷаи 

хизматҳои содиқонаи фарзандо-
ни далери Ватан, муҳофизони 
марзу буми он мебошад. 

Миралиён Қиёмиддин Аб-
дусалимзода – раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хат-
лон ва Неъматулло Иброҳимзода 
– раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Бохтар дар арафаи 
ҷашни Рӯзи Қувваҳои Мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хабарги-
рии чанде аз сокинони шаҳри Бох-
тар рафтанд. Зимни ин ташриф 
бо Сафармуҳаммад Холов, ки 
таҷрибаи 26 солаи кор дар умури 
дохила дорад, суҳбат намуданд. 
Номбурда солиёни зиёд меша-
вад, ки ба ҳайси раиси маҳаллаи 
ба номи “Ҷамила Мирзоқодирова” 
кору фаъолият дорад. Бояд гуфт, 
ки дар ободии маҳал, маъракаҳои 
даъвати наваскарон ба сафи 
Қувваҳои Мусаллаҳ ҷавонони 
маҳаллаи мазкур пешсаф мебо-
шанд. 

Дар ин баробар раиси кумита 
ба хонаи Нозимов Аъзам – ишти-
рокчии муҳорибаҳои Афғонистон, 
сокини маҳаллаи “Бохтариён” ва 
оилаи Маҳмудовҳо (волидайни 
сарбози марҳум) рафта, ба иф-
тихори ин ҷашн онҳоро табрик 
гуфтанд. 

Миралиён Қиёмиддин дар 
вохӯрӣ аз ҷумла иброз дошт, ки 
хизмати содиқона ба Ватан иф-
тихор аст. Ин Ватан бо фарзан-
дони баору номусаш мефахрад. 
Тинҷиву осудагии ин кишвари 
азиз низ натиҷаи корнамоиҳои 
фарзандони бо нангу номуси он 
мебошад. 

www.president.tj

Шуъбаи иттилоот ва матбуоти  
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон
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БОЗОМӮЗИ БА МАНФИАТИ МОСТ

Бо мақсади таҳким бахшидани фаъолияти 
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, таъмини самаранокии 
фаъолият, сатҳи дониш ва малакаи корбарии масъулони 
ташкилотҳои ҳизбӣ аз 18-уми феврали соли равон дар 
толори Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон семи-
нари омӯзишӣ баргузор гардида истодааст. Чорабинии 
мазкур дар асоси нақшаи чорабиниҳои Кумитаи иҷроияи 
вилоятии ҲХДТ роҳандозӣ шудааст. 

Иброз шуд, ки аз иншооти баистифодадодашуда 
давоми соли 2020 ҳамагӣ 43 иншоот, аз он ҷумла 
бахшида ба таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз 
–2020, 8 иншоот, бахшида ба ҷашни Ваҳдати миллӣ 
5 иншоот ва барои пешвозгирии ҷашни 29 солагии 
Истиқлоли давлатӣ 4 иншоот бо маблағи беш аз 2 
миллион сомонӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода 
шудаанд.

Аҳлиддин МуБОРАКШОҲ,
“Ҳамрози 

АЗ ОМОДАГИҲОИ ҶАшНӢ
Дар нишасти матбуотӣ Нишонзода Даврон, раиси 
ноҳияи Носири Хусрав иттилоъ дод, ки бо мақсади 
омодагӣ ба ҷашни 30–солагии Истиқлоли давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Носири Хусрав 
тибқи нақшаи чорабиниҳо бунёду таъмири 85 иншо-
от ба нақша гирифта шуда, дар давоми 2 соли охир 
87 адад ё ки 102, 3 фоизи иншооти ҷашнӣ ба маблағи 
беш аз 6 миллион сомонӣ ба истифода дода шуда-
аст. 

Аз нишастҳои матбуотӣ

АЗ НИшОНДОДҲОИ 
КИшОВАРЗӢ 
– Ҳаҷми маҳсулоти умумии кишоварзӣ 103,3 фоиз, 
аз ҷумла дар соҳаи растанипарварӣ 101,5 фоиз, 
чорводорӣ 107,9 фоиз ва моҳипарварӣ 100 фоиз-
ро ташкил дода, нисбати соли 2019, 29,5 миллион 
сомонӣ зиёд мебошад, – гуфт зимни нишасти 
матбуотӣ Садриддинзода Бадриддин, раиси 
ноҳияи Қубодиён.

Иброз шуд, ки дар ин давра дурнамои истеҳсоли 
пахта 101,5 фоиз таъмин гардида, нисбати соли 
2019, 68 тонна кам мебошад.

Содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи киш-
вар 5 ҳазору 64 тонна ё ин ки 102,3 фоизи нақша 
иҷро гардида, нисбати соли 2019, 1242 тонна зиёд 
мебошад.

Иттилоъ дода шуд, ки соли 2020 ҳолати мелио-
ративии 255,5 га замин беҳтар карда шуда, айни ҳол 
ҳолати мелиоративии 640 га замини корами обии  
хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия, бинобар сабаби нора-
соии оби полезӣ ва баландшавии оби зеризаминӣ 
беҳбудиро тақозо менамояд. 

Аҳлиддини МуБОРАКШОҲ, 
“Ҳамрози халқ”

ЧАНДЕ АЗ НИшОНДИҲАНДАҲОИ 
МЕҲНАТӢ

– То имрӯз дар ноҳияи шаҳритус аз 365 
иншооти ба ифтихори 30 – солагии Истиқлоли 
давлатӣ банақшагирифташуда, 308 адади онҳо 
мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд, 
ки 84,5 %-и нақшаро ташкил медиҳад. Дар 
иншооти дигари ҷашнӣ корҳои сохтмонӣ бо 
маром идома дорад, – иброз дошт раиси ноҳия 
Ҷаббори Ғаффор. 

Ба иттилои масъулин дар ноҳия аз 10 намуди андоз 9 
намудаш иҷро гардида, як намуди он иҷро нашудааст, ки 
ин ҳам бошад андоз аз низоми содакардашуда мебошад.

Иттилоъ доданд, ки ҳаҷми умумии истеҳсоли 
маҳсулоти ноҳия дар 12 моҳи соли 2020, 107,6 % афзуда, 
нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 беш аз 73 миллион 
сомонӣ зиёд аст. 

Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар соли сипа-
ригашта 107,2 дарсад таъмин шудааст. Растанипарварӣ 
662 миллиону 825 ҳазор сомонӣ ва чорводорӣ бошад 184 
миллиону 761 ҳазору 500 сомониро ташкил медиҳад. 

                                                                       
Аҳлиддини МуБОРАКШОҲ

“Ҳамрози халқ”

Дар доираи нақшаи корӣ-2021 
вобаста ба таҳкими фаъолияти 
ташкилотҳои ибтидоӣ шаҳри Бохтар 
ва ноҳияи Кӯшониён ҳамчун минтақаи 
озмоишӣ интихоб гардидааст. Зим-

нан, семинар-машварат дар толори 
кумитаи иҷроияи вилоятӣ маҳз ба 
ҳамин мақсад бо иштироки роҳбарони 
тамоми ташкилотҳои ибтидоии шаҳри 
Бохтар ва ноҳияи Кӯшониён бо тартиб 

ҳар рӯз 30 нафарӣ доир гардида ис-
тодааст. Тибқи нақша ин семнар то 10 
март идома меёбад.  

Дар ифтитоҳи семинари омӯзишӣ 
Миралиён Қиёмиддин Абдусалимзо-
да, раиси Кумитаи иҷрояи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон аз ҷумла қайд намуд, 
ки бозомӯзӣ ба манфиати мост. “Ҳар 
ки аъзои ҳизб шавад, пеш аз аъзо 
шудан дар зеҳни ӯ як суол пайдо ме-
шавад, чаро ман бояд аъзои ҳизб бо-
шам? 

Узвият ба ҳизби сиёсӣ ин нишони 
садоқат ба Ватан, давлат буда, ба 
шаҳрванд мақоми сиёсӣ дода, ба ӯ 
ҷиҳати иштирок ва саҳмгузории бе-
восита дар идоракунии муносибатҳои 
сиёсӣ ё давлатӣ имконият фароҳам 

меорад” –гуфт Миралиён Қиёмиддин. 
Дар семинари мазкур аз ҷумла, 

ҳаракати аъзои ҳизб, ҳуқуқу 

уҳдадориҳои узви ҳизб, тартиби 
ҷамъоварии ҳаққи узвият, барасмият-
дарории ҳуҷҷатгузорӣ, қатъ гардони-
дани узвият дар ҳизб ё хориҷ кардани 
узви ҳизб ва дигар мавзӯъҳои амсоли 
инҳо мавриди омӯзиш қарор дода ме-
шавад.

Дар назар аст, ки оянда чунин се-
минар – машваратҳои омӯзишӣ бо 
иштироки ташкилотҳои ибтидоии 
дигар шаҳру ноҳияҳои вилоят низ 
роҳандозӣ карда мешаванд. 

     
А. МИРзОҚулОвА,

“Ҳамрози халқ”
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ҲАМАДОНӢ. Намоян-
дагони Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Мир 
Сайид Алии Ҳамадонӣ 
дар муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №8-и 
деҳаи Гулободи ҷамоати 
деҳоти Меҳнатобод бо 
аъзову ҷонибдорони ҳизб 
оид ба фаҳмонидани 

моҳияти нуктаҳои Паёми Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон вохӯрӣ доир намуданд.

Зимни баромад раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи мазкур 
Давталҷон Ғаффорзода қайд намуд, ки Пешвои миллат дар Паёми 
имсолаашон оид ба беҳтар кардани сатҳу сифати таълим дар ҳамаи 
зинаҳои таҳсилот андешаронӣ намуда, таъкид намуданд, ки барои 
омӯзиши фанҳои дақиқ, риёзӣ ва табиӣ дар муассисаҳои таълимӣ 
диққати махсус дода шавад. 

ФАРХОР. Мулоқоти 
навбатии намояндагони 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Фархор дар 
ташкилоти ибтидоии “Ма-
орифчиён” бо мақсади 
шарҳу тавзеҳи нуқтаҳои 
Паёми Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бар-
гузор гардид.

Дар мулоқот Далер Раҳмонов, намояндаи ҳизби ноҳия аз Паёми 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ иқтибосҳо оварда, 
қайд намуд, ки бо мақсади беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, барои рушди тафаккури техникии насли 
наврас Пешвои муаззами миллат солҳои 2020 -2040 –ро “Бистсолаи 
омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи 
илму маориф” эълон намуданд.

Мо бояд нисбати таълиму тарбияи насли наврас диққати ҷиддӣ 
дода, тарзе онҳоро тарбия кунем, ки оянда номбардори ин миллату 
сарзамин бошанд. 

вОСЕЪ. Дар ҷамоати 
деҳоти Гулистони ноҳияи 
Восеъ миёни ҷавонон 
мусобиқаи шавқовари во-
лейбол гузаронида шуд.

Дар мусобиқаи вар-
зишӣ кормандони масъ-
ули Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Восеъ 
қайд карданд, ки дар ху-
суси варзиш Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон андарзи 
пурмуҳтавое гуфтаанд: «Масъалаи дигаре, ки ба андешаи мо дар зин-
дагии ҷавонон ва умуман дар ҳаёти ҷомеа нақши муҳим бозида, боиси 
пешгирии нашъамандӣ ва дигар амалҳои ношоиста шуда метавонад, 
инкишофи варзиш аст”. 

Баъдан омӯзгорони варзиш дар навбати худ иброз доштанд, ки 
худдорӣ аз амалҳои зишт ҷавононро сарбаланд ва накӯном мегардо-
над. Аз ин хотир мебояд ташаккули ҷисмонии насли наврас  роҳандозӣ 
шуда, аз анъанаҳои неки миллии тарбияи ҷисмонии худ онҳоро бар-
хурдор намоем.

БАлҶувОН. Вохӯрии 
гурӯҳи корӣ дар деҳаи 
Ғулаки Заррини ҷамоати 
деҳоти ба номи Сафар 
Амиршоев доир гардид. 
Раиси Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии ҲХДТ Мирзо-
зода Исуф аз таъкидҳои 
Роҳбари давлат дар Паё-
ми навбатӣ, ки соли 2021 

соли вазнин дар тамоми давлатҳои ҷаҳон пешбинӣ шудааст, ёдо-
вар гашт. Таъкид гардид, ки ҳар як фардро зарур аст, ҳар ваҷаб за-
мини дарихтиёрдоштаро самаранок ва оқилона истифода намояд, то 
душвориҳои бавуҷуд омада ба осонӣ паси сар шаванд. 

Сипас, дар навбати худ сокинон, аз ҷумла кишоварзони деҳа қайд 
карданд, ки меҳнат кардан барои мо шараф аст. Ҳар шахсе, ки меҳнати 
софдилонаю содиқона мекунад, ҳеҷгоҳ муҳтоҷ намегардад ва мо пай-
васта ҷонибдори сиёсати пешгирифтаи Сарвари давлатем ва барои 
пешрафту зиндагии шоистаи хеш меҳнат менамоем.

Дар охир оид ба сарфакорона истифода бурдани неруи барқ ва 
пардохти саривақтии маблағи истифодаи он ва дар ин замина иштирок 
дар озмуни ҳизбии "Беҳтарин сарфакори барқ" мавриди баррасӣ қарор 
гирифт.

ДӮСТӢ. Дар деҳаҳои 
Бадахшон ва Найсони 
ҷамоати деҳоти Ҷиликӯли 
ноҳияи Дӯстӣ вохӯрии 
Исматулло Исмоилов, ва-
кили Маҷлиси вакилони 
халқи ноҳия бо сокинон 
доир шуд. 

Зимни суҳбат вакили 
мардумӣ оид ба самтҳои 

афзалиятноки Паёми имсолаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пеш-
вои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон баҳри расидан ба рушди устувори иқтисодӣ ва зинадгии шоис-
таи мардум ёдовар шуда, сокинонро барои амалан татбиқ намудани 
дастуру супоришҳои Пешвои миллат, ки бо мақсади таъмини зиндагии 
шоистаи мардум равона шудааст, раҳнамоӣ намуд.

А.ҶОМӢ. Масъулини 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Абдураҳмони 
Ҷомӣ дар ташкилоти иб-
тидоии ҳизбии “Шаҳраки 
Абдураҳмони Ҷомӣ” бо 
аъзо ва ҷонибдорони 
ҲХДТ вохӯрӣ баргу-
зор намуданд. Дар 
вохӯрӣ Муҳаммаддовуд 
Муҳаммадалӣ, раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи мазкур, 
Абдураҳим Амонзода, иҷрокунандаи вазифаи раиси ҷамоати шаҳраки 
Абдураҳмони Ҷомӣ, узви фаъоли ҳизб Холбобо Исмоилов ширкат дош-
танд. 

Ташкилкунандагони чорабинӣ дар суҳбат қайд карданд, ки моро за-
рур аст ҷиҳати дар амал татбиқ гардидани ҳама дастуру супоришҳои 
Пешвои миллат ва дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни 
пуршукӯҳи миллату меҳанамон 30-солагии Истиқлоли давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳмгузорӣ намоем. 

лЕвАКАНТ. Бо 
мақсади ба аҳолӣ расо-
нидани муҳтавои Паёми 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олӣ дар деҳаи 
Сарбанди ҷамоати деҳоти 
Ваҳдати шаҳри Левакант 
вохӯрӣ доир гардид.

Дар маҷлис мудири шуъбаи таблиғот, иттилоот ва матбуоти Ку-
митаи иҷроияи шаҳрии ҲХДТ Суҳроб Валиев, мудири бахши маориф 
Ниёзалӣ Ашӯров ва кормандони ҷамоати деҳоти мазкур ширкат дош-
танд.

Дар вохӯрӣ Суҳроб Валиев, аз ҷумла гуфт, ки Паёми Роҳбари 
давлат пайки бунёдкориву созандагиҳо, дастоварду пешрафтҳо дар 
самтҳои иқтисодию иҷтимоии мамлакат ва ояндаи боз ҳам хубтару 
беҳтар ба ҳар сокини мамлакат мебошад. 

Дар идомаи мулоқот масъулин вобаста ба сарфакорона истифо-
да намудани неруи барқ, пардохти саривақтии маблағи он, самаранок 
истифода намудани ҳар ваҷаб замин бо мақсади таъмини амнияти 
озуқаворӣ сухан гуфта, иштирокдоронро ба амалҳои созанда роҳнамоӣ 
карданд.

ШАҲРИТуС. Ба иф-
тихори 28-солагии Рӯзи 
таъсисёбии Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон масъулини 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Шаҳритус ва 
чанде аз фаъолони ҳизб 
ба аёдат ва хабаргирии 
якчанд сокини ноҳия раф-
танд, ки яке аз ин нафа-
рон иштирокчии Ҷанги Бузурги Ватанӣ Кенҷа Шоматов буд.

Инчунин, дар ин баробар фаъолони ҳизб аз аҳволи оилаи марҳум 
Низомҷон Гуляев, сокини деҳаи Чоршанбе ва оилаи марҳум Шарифҷон 
Баротов, сокини деҳаи Қаҳрамон, ки эшон ҳангоми адои хизмати Ватан 
– Модар ба ҳалокат расидаанд, бохабар шуданд. 

Ҳамзамон дар ин раванд фаъолони ҳизб дар ноҳияи Шаҳритус ба 
хабаргирии аҳли оилаи марҳум Шамсулло Саноев, сокини ҷамоати 
шаҳраки Шаҳритус рафта, аз ҳолу аҳволи эшон пурсон шуданд. Номбур-
да соли 1984 ҳангоми амалиёти ҷангӣ дар шаҳри Қандаҳори Ҷумҳурии 
исломии Афғонистон ба ҳалокат расидааст. 

Дар ин баробар як миқдор кумаки яквақтаинаи моддӣ низ ба ҳамаи 
ин оилаҳо расонида шуд.

 НОРАК 
Дар ташкилоти ибтидоии 

ҳизбии “Таъмиргар” бо иштиро-
ки кормандони масъули Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар шаҳри Норак 
оид ба шарҳу тавзеҳи нуктаҳои 
Паёми навбатии Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон вохӯрӣ баргузор 
карда шуд. 

Зоирзода Савзалӣ, муо-
вини раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри Норак атрофи 
нуктаҳои Паём суханронӣ наму-
да, тадбирҳои Ҳукумати мамлакат 
дар самти рушди соҳаи энергети-
каро шарҳ дод. 

Инчунин, дар идомаи мулоқот 
иштирокдорон вобаста ба сарфа-
корона истифода намудани не-
руи барқ, пардохти саривақтии 
маблағи он, самаранок истифо-
да намудани ҳар ваҷаб замин 
бо мақсади таъмини амнияти 
озуқавории кишвар сухан гуфтанд. 

ХОвАлИНГ
Ҷиҳати сазовор таҷлил наму-

дани Рӯзи таъсисёбии Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
намояндагони дастгоҳи Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ, мудири бах-
ши омор ва баҳисобгирии аъзои 
ҳизб Мақсуда Сангинова, мудири 
бахши корҳои махсус Холиқзода 
Гулҷаҳон Содиқ, мудири шуъбаи 
кор бо ҷавонон, муовини якуми 
раиси ТҶҶ “Созандагони Ватан” 
Иззатулло Ҳабибзод ба аёдати 
оилаҳое рафтанд, ки фарзандо-
нашон ҳангоми иҷрои вазифаҳои 
хизматӣ ва дар сафи Артиши 
миллӣ ҳалок гардидаанд. Дар ин 
баробар ба ин оилаҳо як қатор 
кумакҳои ғизоӣ низ расонида шуд.

Аъзои ин хонаводаҳо аз 
иқдоми ҳизбиён, ки дар пайравӣ 
ба ғамхориҳои Раиси муаззами 
ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
мебошад, изҳори миннатдорӣ кар-
данд. 

ЁвОН
Бо мақсади ба сокинон расони-

дани нуктаҳои Паёми Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси 
Олӣ дар ташкилоти ибтидоии 
“Шараф”-и деҳаи Меҳнатободи 
ҷамоати деҳоти Ситораи Сурх 
вохӯрӣ баргузор гардид.

Дар вохӯрӣ намояндагони Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Ёвон, аз ҷумла қайд намуданд, ки 
соли 2020 на танҳо барои кишвари 
мо, балки барои сокинони тамоми 
сайёра соли душвор ба шумор ме-
рафт ва аз лиҳози иқтисодӣ тамо-
ми давлатҳои абарқудрат зарар 
диданд. 

Инчунин, дар вохӯрӣ моҳияти 
Муроҷиатномаи Ҳукумати Ҷум-
ҳурии Тоҷикистон оид ба сарфа-
корона истифода бурдани неруи 
барқ ва истифодаи самараноки 
ҳар як ваҷаб замин баррасӣ гар-
дида, аз ҷониби ҳар нафар ама-
лан иҷро шудани сиёсати давлату 
Ҳукумати кшварро хеле муҳим до-
ниста шуд. 

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

БАХШИДА БА ИСТИҚБОЛИ 30-юМИН СОЛГАРДИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИИ ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН, ДОИР КАРДАНИ СУҲБАТҲО БО ШАҲРВАНДОН ДАР МАСъАЛАИ ИСТИ-
ФОДАИ МАҚСАДНОКИ НеРУИ БАРҚ, ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ҲАР ЯК ВАҶАБ ЗАМИН, 
ЧОРАҲОИ ПеШГИРӣ АЗ ПАҲНШАВИИ КОРОНАВИРУС 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 МеБОШАНД.
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ҚИСМИ ЗИЁДИ 
ИНшООТҲО СОХТА 
шУДАНД

Саидмуъмин Ҳафизов, 
сармеъмори мақомоти иҷ-
роияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатии ноҳияи Фархор 
мегӯяд, ки тибқи нақшаи 
чорабиниҳои 30-солагии 
Истиқлоли давлатӣ дар 
ноҳия 470 иншооти гунон-
гун бояд мавриди истифода 
қарор гиранд.  

Аз иншоотҳои ҷашние, 
ки ба нақша гирифта шуда-
анд, то имрӯз сохтмони 391 
иншоот пурра ба анҷом ра-
сида, садҳо нафар бо ҷойи 
кор таъмин гардиданд. Са-
идмуъмин Ҳафизов мегӯяд, 
ки ҳар дастуру супорише 
аз ҷониби Роҳбари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ироа мегардад, дар пеш-
рафт ва зиндагии шоистаи 
мардум нақши калидӣ до-
рад.

Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи 
маориф диққати бештар 
дода, баҳри рушди соҳа та-
моми тадбирҳои заруриро 
андешида истодааст. Масъ-
улони Мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давла-
тии ноҳияи Фархор пайравӣ 
ба сиёсати маорифпарва-
ронаи Сарвари давлат на-
муда, бунёди 14 муассисаи 
таълимӣ барои 7 ҳазору 480 
хонанда ва 48 синфохонаи 
иловагиро бароҳ монда-
анд, ки то ҷашни 30-солагии 
Истиқлоли давлатӣ мавриди 
истифода қарор дода меша-
ванд.

“Барои сазовор пешвоз 
гирифтани ҷашни 30-сола-
гии Истиқлоли давлатӣ дар 
ҳамаи 10 ҷамоати ноҳия 
иншоотҳои ҷашние, ки мав-
риди истифода қарор гириф-
таанд, ба симои ноҳия ҳусни 
дигар зам кардаанд. Роҳҳои 
маҳаллӣ таъмиру тармим 
ва кӯчаҳо низ чароғон шуда 
истодаанд”, – гуфт Саидмуъ-
мин Ҳафизов ва илова кард, 
ки бунёди як қатор иншоот, 
аз ҷумла бинои Коменда-
тураи сарҳадии “Фархор”, 
шуъбаи Агентии назорати 
маводи нашъаовари наз-
ди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, сохтмони би-
нои Қасри фарҳанг, Куми-
таи идораи замин ва корхо-
наи давлатии “Бақайдгирии 
молу мулки ғайриманқул” 
дар солҳои 2019-2021 аз 
ҳисоби маблағҳои вазорату 
кумитаҳои дахлдор дарна-
зар дошта шудааст. 

Номбурда илова кард, ки 
дар 3-соли охир 9 коргоҳи 
дӯзандагӣ мавриди ис-
тифода қарор дода шуда, 
даҳҳо зан ба ҷойи кор таъ-
мин шудаанд. Ҳамзамон, 
1 коргоҳи дӯзандагии ди-
гар дар шаҳраки Фархор бо 
50 ҷойи корӣ дар арафаи 
анҷомёбист. Инчунин, 1 адад 
коргоҳи дуредгарӣ ва 8 май-
дончаи варзишӣ сохта шуда-
аст.

ТАНДУРУСТИЮ МАОРИФ 
ТАДРИҶАН РУшД ЁФТАНД

Ҳикматулло Ҳакимов, 
мудири шуъбаи руш-
ди иҷтимоӣ ва робита бо 
ҷомеаи Мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давла-
тии ноҳияи Фархор нақши 
соҳибкорони маҳаллиро дар 
бунёду азнавсозии иншоот 
хеле бориз арзёбӣ кард. Аз 
ҷумла қайд дошт, ки дар сам-
ти соҳаи маориф дар соли 
2020 як қатор синфхонаҳои 
иловагӣ бо ташаббуси худи 
соҳибкорон сохта шуда, 
мушкили норасоии ҷойи ни-
шаст то як андоза ҳалли худ-
ро пайдо кард. “Алъон бун-
ёди 67 синфхонаи иловагӣ 
идома дошта, сохтмони 
муассисаи таҳсилоти миё-
наи умумии рақами 2 дар 

АЗ СОЗАНДАГИҲО 
ДАР ФАРХОР 

Дар ноҳияи Фархор ба истиқболи 30 – солагии Истиқлоли дав-
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагӣ бо вусъат идома 
дорад. Бунёди хонаҳои баландошёна, мактабу бунгоҳҳои тиббӣ, 
майдончаҳои варзишӣ, китобхона ва коргоҳҳои дӯзандагию 
бофандагӣ аз ҷумлаи иншоотҳои ҷашние мебошанд, ки қисми 
зиёди онҳо сохта, мавриди истфода қарор гирифтаанд.

марҳилаи анҷомёбӣ қарор 
дорад. Бо кушода шудани 
муассисаи мазкур мушкило-
ти 3 муассисаи таълимие, 
ки дар 3 баст фаъолият 
мекунанд, бартараф шуда, 
минбаъд хонандагон биду-
ни ҳеҷ мушкилӣ таълиму 
тадрис мегиранд”, – мегӯяд 
Ҳикматулло Ҳакимов.

Ба гуфтаи Ҳакимов 
дар қатори дигар соҳаҳо, 

пешравиҳо дар соҳаи 
тандурустӣ низ чашмрасанд. 
Дар ноҳияи Фархор 72 му-
ассисаи соҳаи тандурустӣ, 
аз ҷумла 1 беморхонаи 
марказӣ, 1 маркази сало-
матии ноҳиявӣ, 14 марка-
зи махсусгардонидашудаи 
оилавӣ, чаҳор беморхонаи 
рақамӣ, 23 бунгоҳи тиббӣ ва 
25 маркази саломатӣ ба 174 
ҳазору 500 нафар хизмати 
тиббӣ мерасонанд.

Тавре ки номбурда гуфт, 
ба ифтихори ҷашни таъ-
рихии 30-юмин солгарди 
Истиқлоли давлатӣ, дар 
ҳамдастӣ бо соҳибкорону 
шарикони рушд 3 маркази 
саломатӣ бо тамоми шаро-
ити муосири тиббӣ сохта, 
мавриди истифодаи умум 
қарор дода шуданд. “Тибқи 
нақшаи пешбинигардида се 
бунгоҳ ва маркази саломатӣ 
давоми соли ҷорӣ аз нав 
сохта мешавад. 

Дар соли 2020 барои 
пешгирии бемории сироя-
тии коронавирус аз ҷониби 
Ҳукумати мамлакат, Вазо-
рати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ инчунин, 

Сайдмуъмин Ҳафизов

Ҳикматулло Ҳакимов

Амонҷон Муҳиддинов, 
"Ҳамрози халқ"

соҳибкорон дастгоҳҳои 
нафасдиҳии сунъӣ, мавод-
ҳои антисептикӣ ва маво-
ди ғизоӣ ба беморхонаҳои 
ноҳия ворид гардид,” – гуфт 
Ҳикматулло Ҳакимов, муди-
ри шуъбаи рушди иҷтимоӣ 
ва робита бо ҷомеаи 
мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатии ноҳияи 
Фархор.

 
ҲИЗБИЁН ТАРҒИБГАРИ 
ҲАДАФҲОИ СОЗАНДА

Масъулони мақомоти иҷ-
роияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатии ноҳияи Фархор 
саҳми кормандони Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
ноҳияро дар самти ташвиқу 
тарғиби ҳадафҳои созан-
даи ҲХДТ ва сиёсати пеш-
гирифтаи Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
хеле муҳим арзёбӣ наму-
данд. 

Назарзода Алӣ Исмон, 
раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Фархор 
зимни суҳбат бо хабарни-

гори ҳафтаномаи “Ҳамрози 
халқ” иброз намуд, ки соли 
2020 новобаста аз вазъия-
ти баамаломада – бемории 
ҳамагири коронавирус, ки 
мардум бим доштанд, кор-
мандони ҳизб бидуни тарс 
миёни мардум буданд ва 
маводҳои иттилоотиро дар 
самти пешгирии бемории си-
роятии COVID-19 дастраси 
сокинон мегардониданд. Ин-
чунин, Барномаи пешазинти-
хоботии номзад ба мансаби 
президентиро дар ҳамаи 
ҷамоатҳои ноҳия ба сокинон 

расониданд.
Назарзода Алӣ Исмон 

мегӯяд, ки Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар баромадҳои хеш 
борҳо ироа доштанд, ки ҳар 
порча замини киштро сама-
ранок истифода бурда, ма-
води ғизоиро барои ду сол 
захира намоед. “Албатта, мо 
кормандони ҳизби ноҳия дас-
тури Сарвари давлатро боз 
ҳам миёни мардум ташвиқу 
тарғиб намудем. Давоми 
соли 2020 ба оилаҳои ниёз-
манд кумакҳои яквақтаина 
расонидем. Ногуфта намо-
над, ки то ҳол иқдомҳои мо 
ҳизбиён дар самти дастги-
рии ниёзмандон мавриди 
амал аст”, – иброз дошт На-
зарзода Алӣ Исмон. 

Ҳамчунин илова кард, ки 
ташаббуси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хат-
лон дар самти амалӣ гар-
дидани Лоиҳаи мукаммали 
иншооти гигиенӣ бо усулҳои 
дренажиро дастгирӣ намуда, 
ин иншоотро дар назди би-
нои Кумитаи иҷроия бунёд 
кардем ва чанд корхонаву 
ташкилотҳои дигар низ дар 
пайравӣ ба ин иқдом мақсад 
доранд чунин иншоот бунёд 
намоянд. 

Мардуми заҳматкашу 
қавииродаи ноҳияи Фархор 
якдилона аз ҳамаи имкония-
ти мавҷуда васеъ истифода 
бурда, талош мекунанд то 
дар пешрафту тараққиёти 
диёр саҳми шоистае гузош-
та, барои худ ва насли оянда 
шароити арзандаи муносиби 
зиндагӣ муҳайё созанд. 

Назарзода Алӣ Исмон
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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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– Либоси миллӣ ин тараннум-
гари фарҳанги волои миллат аст, – 
мегӯяд  номзади илмҳои иқтисодӣ, 
роҳбари бонувони Донишгоҳи дав-
латии Бохтар ба номи Носири Хус-
рав Наргис Нурализода.

Ҳамчунин, илова намуд, ки 
моро дар навбати аввал аз тар-
зи либоспӯшиамон мешиносанд. 
Ба ҳамагон маълум аст, ки дар 
Тоҷикистони азизи мо атласу адраси 
Суғд,  чаканҳои Хатлон, гулдӯзиҳои 
Рашту Ҳисори шодмон, ҷӯробҳои зе-
бои Бадахшон хеле овозадор буда, 
либоси миллии мо маҳз бо ҳамин 
рангу ҷилои минтақаҳои кишвар дар 
ҷаҳон муаррифӣ гардидааст. Чакану 
атлас зеби духтари тоҷик буда, ҳар 
як нақшу ранги вай гуфтании худро 
дорад ва ба ҳусни зебои духтари 
тоҷик зебогии дигаре зам мекунад.       

– Мо дар ҳама факултетҳои 

донишгоҳ байни донишҷӯдухтарон 
атрофи арҷ гузоштан ба фарҳанги 
миллӣ корҳои тарғиботӣ мегузаро-
нем, то ки ин мероси бойи тоҷикон 
аз байн наравад. Либоси шинаму 
зебо ҷаҳони зоҳирии занону бону-
вонро рангинтар ва ҳатто мафтун-
кунанда менамояд. Пӯшидани ли-
боси атласу адрас набояд либоси 
мавсимӣ бошад, балки он либоси 
рӯзмараи ҳар зани тоҷик ба ҳисоб 
равад. Либоси атласу адрас ҳам ба 
зани роҳбару соҳибкор зебанда асту 
ҳам ба олиму омӯзгор ва ҳам ба 
донишҷӯву хонандаи мактаб.

Тарзи рӯймолбандии асрҳои гу-
заштаи миллати тоҷик чи иллате  до-
шта бошад, ки имрӯз баъзе занону 
духтарони мо онро намеписанданд 
ва тақлид ба фарҳанги бегона на-
муда, рӯймолбандие мекунанд, зеби 

зан, бонуи тоҷик нест. Аҷдодони мо 
то имрӯз ба сар рӯймол бастаанд, аз 
кадом паҳлуе нигоҳ накунем, айбе 
надорад, баръакс аҷаб хушнамову 
шинам аст. Имрӯз ҷавондухтарони 
мо дар рӯзи тӯйи арӯсиашон харҷи 
беҳуда намуда, аз 800 то 3000 
сомонӣ либоси аврупоӣ, ба истилоҳ 
“фата” иҷора гирифта, ба бар мена-
моянд. Хуб мешуд, ки онҳо ба куртаи 
чакану атлас ва либоси миллӣ ба 
хонаи домод мерафтанд, – мегӯяд 
Наргис Нурализода.

Ба гуфтаи муаллима солҳои охир 
бонувоне, ки тақлид ба либоспӯшии 

бегона месозанд, зиёд ба мушоҳида 
мерасад. Духтарон ва баъзан за-
нони тоҷик аз пушти мӯди хориҷӣ 
рафта, ҳиҷобу сатр ва либосҳои 
тангу даридае ба бар мекунанд, ки 
хоси миллати мо нест. Занону дух-
тарон, бояд ба фарҳанги бегона ба 
хусус либоси ғайр тақлид накунанд 
ва омӯзгорон, волидайн, фаъолони 
ҷомеаро мебояд сади роҳи ин бего-
напарастиро бигиранд. 

    – Банда, бениҳоят дӯстдори 
либоси миллӣ ҳастам, ба ҳама 
ҷавондухтарон тавсия медиҳам, ки 
либоси миллӣ ба бар намоянд, зеро 
зеби бонуи тоҷик ин либоси миллӣ 
аст, пас биёед тоҷикона мепӯшем, – 
гуфт Н. Нурализода.

Мутаассифона имрӯз дар бай-
ни ҷавонон баъзе либосҳоеро ди-
дан мумкин аст, ки бо шиорҳои “Я 

мусулманен”, “Я чеченец”, “Я люб-
лю Мухаммед” ва  монанди инҳо 
ҳаргуна мазҳабу равияҳоро таблиғ 
мекунанд. Ин албатта ба ҷамъият 
таъсири худро дорад.

Пӯшидани либос фарҳанги хос 
дорад, мегӯяд Фарзона Раҷабова, 
сокини шаҳри Бохтар. ӯ ҳар рӯз ба 
дӯхтани либос сарукор дорад аз 
мушоҳидаҳояш мегӯяд, ки имрӯз 
занону духтарони мо ба либосҳои 
аврупоӣ завқи зиёд доранд ва 
ҳангоми фармоиши куртаҳои миллӣ 
бисёр тарҳи аврупоиро меписан-
данд. Вале мо мехоҳем, ки бисёртар 

бо тарҳи миллӣ омода намоем.  
Мусоҳиби дигари мо соҳибкори 

бозори “Фаровон”-и шаҳри Бохтар 
Зебунисо Эшонҷонова ба фурӯши 
либосҳои миллӣ машғул аст. ӯ 
мегӯяд, ки бо фарорасии фасли зе-
бои баҳор талаботи занону духтарон 
ба либосҳои миллӣ зиёд мегардад 
ва мо соҳибкорон ҳаракат мекунем, 
ки диққати мизоҷони худро бештар 
ба либосҳои миллӣ ҷалб намоем. 

Хонандаи азизу гиромӣ ва хеле 
закии ҳафтаномаи "Ҳамрози халқ" 
моро зарур аст, ки фарҳанги мил-
лии худро ҳифз намоем, пайравӣ 
аз суннатҳои чандинҳазорсолаи 
миллатамон кунем, либоси милли-
ро дар кишвари худ ва берун аз он 
тарғиб намоем. Дар ин самт дастги-
рии Шумо ба нафъи ҷомеа ва руш-
ди фарҳанги либоси миллӣ хоҳад 
буд. Модоме, ки либоси миллии мо 
нишона аз фарҳанги мост, пас биё-
ед, фарҳанги миллиро бо тақлидҳои 
кӯркӯрона ба бегонагон қабеҳ насо-
зем ва беолоиш ба ояндагон ба ме-
рос гузорем. 

либоси миллӣ як пояи фарҳанги миллат ба 
шумор рафта, ёдгоре аз гузаштагон аст, ки 
дар тӯли асрҳо зебогиашро гум накардааст 
ва минбаъд низ гум нахоҳад кард. вақте, су-
хан аз либоси миллӣ меравад, ҳатман симои 
зан – модари тоҷик бо сару либоси хосаи зебо, 
ки дар ҳама давру замон посдори урфу одат 
ва анъанаҳои муқаддаси халқу миллат ба шу-
мор мерафт, пеши назар меояд, зеро ки занро 
олиҳаи ҳусн мегӯянд.

БИЁЕД, ТОљИКОНА 
МЕПўШЕМ

Наргис НУРАЛИЗОДА,

роҳбари бонувони Донишгоҳи 

давлатии Бохтар

А. МИРЗОҚУЛОВА,
 "Ҳамрози халқ"

"Дар шароити ҷаҳонишавӣ агар хоҳанд давлатеро 

аз байн баранд, аввал забон ва баъдан фарҳангашро 

нест мекунанд". 
                                                  

                Эмомалӣ Раҳмон 
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СИЁњДОНА ДАВОИ БЕМИСЛ 
Сиёҳдона ин тухми растании бӯстонист ба мо-
нанди тухми арпабодиён, вале аз он дарозтару 
бориктар, рангаш сиёҳ ва бӯяш тунд мебошад. 
Гулаш зарди моил ба сафедӣ ва инчунин, бу-
нафш низ мешавад. Баргаш дарозаки нӯгдор, 
тухмаш дар ғилофи калонтар аз ғилофи тухми 
банг (кирмрезонак) аст. Қувваташ то ҳафт сол 
боқӣ мемонад.
Мизоҷаш дар дараҷаи дувум гарм ва хушк аст. 

Илму техника

Дар айни замон рушди ҳеҷ 
як система, ҷомеа, ташкилот ва 
ҳатто давлатро бе интернет та-
саввур кардан ғайриимкон аст. 
Худ тасаввур кунед агар як соат 
интернет дар кишвар қатъ гардад 
чи таъсире онро фаро мегирад. 
Дар баробари қатъи алоқа тамо-
ми бонкҳо аз кор монда, зарари 
зиёде мерасад.

Аҳамияти интернет хеле калон 

аст, лекин онро бояд мақсаднок 
истифода намоем. Ба ин хотир 
имрӯз мо бояд кӯшиш кунем, ки 
истифодабаранда аз он ба ман-
фиат истифода намояд.

Чун ҳадаф одоби истифодаба-
рии интернет аст, бояд мо имрӯз 
аз зинаи аввал алакай аз овони 
мактабхонӣ ба кӯдакон этикаи ис-
тифодаи онро омӯзем, одоби муо-
шират, тарзи истифода, аз кадом 
манбаъ истифода бурдан мумкин 
аст, кадоме фоидаовар ва кадоме 
зараровар, бояд ҳар фарзанди 
мо, шогирди мо онро донад.

Ба ҳамин хотир ман таклиф 
менамоям, ки бигзор дар интернет 
як бахше кушода шавад, ки одоби 
истифода ва муоширатро ба ис-
тифодабарандагон талқин кунад. 
Инчунин ба мақсад мувофиқ ме-
буд, ки агар телевизионҳои мо, 
радиову матбуот махсус аз ин боб 
ташвиқот баранд, то одоби муо-
шират дар интернет риоя шавад. 
Интернет танҳо майдони муоши-
рат нест, интернет дар айни замон 
ба як мактабе табдил ёфтааст, ки 

аз он тамоми намудҳои донишҳои 
замонавиро ба даст овардан мум-
кин аст. Дарсҳои онлайнии гуногу-
ни забономӯзӣ, сиёсиву иқтисодӣ 
ва диниву дигару дигар ба пуррагӣ 
ба интернет ворид шудаанд. Аз 
интернет олимон барои навиш-
тани дисертатсияҳо ва рисолаҳои 
доктории худ истифода меба-
ранд, донишҷӯён корҳои курси-
ву дипломии худро бо истифо-
да аз интернет тайёр мекунанд. 
Сайёҳон ҷои истироҳаташонро 
дар мамлакатҳои гуногун маҳз 
тариқи интернет интихоб ва пайдо 
мекунанд. Довталабон донишка-
даву донишгоҳҳоро тариқи интер-
нет интихоб мекунанд.

Дар интернет китобҳои гу-
ногунро ба даст меоранд, 
филмҳо роҳандозӣ мекунанд, 
луғатномаҳоро дар компютерҳо 
насб мекунанд. Хуллас, интер-
нет имрӯз ба як майдони фаро-
хе табдил ёфтааст ва чунон зуд 
рушд карда истодааст, ки ҳеҷ як 
соҳаеро дар гӯша намегузорад. 
Фақат моро зарур ҳаст, ки тарзи 

дурусти истифодаи онро омӯзем.
Имрӯз рушди ҷомеаро бе 

интернет тасаввур кардан 
ғайриимкон аст. Интернет ин ман-
баи рушди информатсионӣ ва 
иттилоотиву техникӣ аст. Дар за-
мони имрӯз интернет манбаест, ки 
тариқи он имкони фавран аз ахбо-
ри навин, аз кашфиётҳои нав дар 
соҳаҳои гуногун бархурдор шудан 
мавҷуд аст. Ба ин хотир моро за-
рур аст тарзи дурусти истифодаи 
онро омӯзем ва бо пешрафти он 
ҳамқадам бошем.

Давлати Тоҷикистон ва аз 
ҷумла Хадамоти алоқаи назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
зидди озодии баён, андеша ва 
мубодилаи афкор нестанд. Вале 
ҳама мехоҳанд, ки интернет як 
сарчашмаи иғвогариву таҳқиру 
ҳақорат набошад. Озодии баён ин 
ҳуқуқи қонунии ҳар як шаҳрванд 
аст, ки Сарқонуни кишвар онро 
барояш кафолат додаст. Вале дар 
интернет асосан таҳқиру ҳақорат 
аз забони онҳое оварда мешавад, 

ки ному насаби мустаор доранд. 
Мисол дар баъзе ҳолатҳо мехо-
нем, ки оварда шудааст: Ношинос, 
Беном, Беватан ва ғайра. Ва маҳз 
чунин номҳо ҳаргуна таҳқирро 
раво мебинанд. Шарҳу коментҳои 
ана ҳамин гуна номҳоро бояд 
масъулини сайтҳо ба сомонаҳои 
худ роҳ надиҳанд. Коментария до-
дан мехоҳанд бигзор ному насаби 
аслии худро нависанд ва одоби 
муоширатро риоя кунанд.

Яке аз мақсадҳои асосии Пре-
зиденти кишвар низ бо пиёда на-
мудани лоиҳаи муҷаҳҳазгардонии 
мактабҳо бо компютер ва пайваст 
намудан ба шабакаи интернет он 
аст, ки устодон ба хонандагони 
мактабҳо тарзи дурусти истифо-
даи компютерро омӯзанд ва чун 
тарғибгари ватани худ ба воя ра-
санд. Агар мо дар мактабҳо ба 
хонандагон тарзи истифодаи ба-
манфиати техналогияҳои иттило-
отиро омӯзем боварӣ дорам, ки 
дар оянда низ шогирдони мо аз он 
ба манфиат истифода мебаранд.

Интернет дар айни замон як маҳзани бузургест, ки тамоми соҳаҳои 
ҳаёти инсонро дар бар гирифтааст. Ҳар як шахс метавонад бо роҳи 
ҷустуҷӯ аз системаҳои ҷустуҷӯкунанда маълумотҳоеро пайдо намо-
яд, ки соатҳо дар китобхонаҳо дар пайдо кардани онҳо ранҷ мекашид. 
Мо имрӯз метавонем дар бораи ҳар як сиёсатшиноси барҷаста, олиму 
шоир, нависандаҳо ва ҳатто лашкаркашону давлатҳои гуногун ба осонӣ 
ва бе ҳеҷ харҷи иловагӣ дар ҷои нишасти худ маълумоти заруриро пай-
до намоем.

Аз МАНфИАТ ТО ИСТИфОДАИ 
МАќСАДНОКИ ИНТЕрНЕТ 

Исфандиёр Сатторов,
мутахассиси шуъбаи умумӣ

ХИСЛАТҲОИ шИФОБАХшИИ 
СИЁҲДОНА: 

Сиёҳдонаро ошомида  
бихӯранд ва гузошта банданд, 
сурфаи хунукмизоҷ ва балғам 
қай карданро таскин медиҳад. 
Барои дарди узвҳои даруни сина, 
ростнафасӣ, истисқо (водянка), 
зардпарвин, беҳузур (беҷо) шу-
дани дил, бемориҳои сипурз ва 
қулинҷи бодӣ давои хубе  ме-
шавад. Онро ҳар рӯз ба дили 
наҳор бо мудовамат бихӯранд, 
пешоб, ҳайз ва дигарро равон 
мекунад, агар бо равған омехта 
карда, бихӯранд, ранги рухсорро 
сурх мегардонад, ҷеҳраро тоза-
ву зебо  мекунад. Агар бо сирко 
бихӯранд, ҳамаи навъҳои кир-
ми меъдаро нобуд месозад. Аз 
4,5 то 10,5 грамми онро бо оби 
нимгарм бихӯранд, барои саги 
девонагазида дору ва бар зид-
ди заҳри ғунда шифо мебахшад.  
Ҳамин миқдорро бо сиканҷабин 

(сиркоасал) биёшоманд, таби 
дурӯздармиён ва таби балғами 
куҳнаро шифо мебахшад. Бо об 
ва асал бихӯранд, ростнафасиро 
дафъ мекунад, сангҳои гурда ва 
хичакро майда карда мерезонад, 
табҳои куҳнаро шифо мебахшад. 
Бо танакори арманӣ бихӯранд, 
душвории шошиданро ислоҳ ме-
намояд.

Сиёҳдонаро сӯхта, бо руб-
би мӯрд, яъне бо оби ҷӯшонида 
ғафсгардонидаи мӯрд биёшо-
манд, бавосирро шифо мебах-
шад. Хоми онро бибӯянд ё дар 
латта баста, як шаб дар сирко 
тар карда,  онро соида батакрор 
субҳгоҳон дар бинӣ бичаконанд, 
дарди сари куҳнаро, ки аз сардӣ 
бошад, дафъ мекунад, бастагии 
сурохи биниро мекушояд, зуком 
ва назларо барҳам медиҳад, ин-
чунин каҷ шудани рӯйро ба ибро 
меоварад,  дар ин бобат давои 
бемисл аст.

Чун ҳафт адад тухми онро 
як соат дар шири занон тар кар-
да, дар бинии касе, ки иллати 
зардпарвин дошта ва чашмо-
наш зард гашта бошанд, би-
чаконанд, иллатро дафъ ме-
кунад. Сиёҳдонаро кӯфта, бо 
равғани савсани кӯҳӣ даромех-
та, дар бинӣ бирезанд, оби дар 
гавҳараки чашм фуромадаро, 
ки дар ҳолати ибтидо бошад, 

дафъ мекунад. Ва агар кӯфтаи 
сиёҳдонаро батакрор чун сурма 
ба чашм кашанд, гавҳаракро аз 
он оби фуромада холис мегар-
донад, ба шарте ки иллат дар 
ҳолати саршавӣ бошад.

Сиёҳдонаро гарм карда, ба 
сар гармбандӣ намоянд, зукомро 
дафъ мекунад ва агар ба узвҳои 

дигар гармбандӣ кунанд, бодҳоро 
таҳлил медиҳад. Сиёҳдонаро 
дар об ҷӯшонида, ба он об сирко 
омехта, ин таркибро дар даҳан 
гардонанд, дарди дандонро, ки 
аз сардӣ бошад, таскин медиҳад.

Онро кӯфта, ба пеши сар 
гузошта банданд, назлаҳои 
кӯҳнаро банд менамояд ва дар-
ди сарро, ки сабабаш хунукӣ 
бошад, дармон мебахшад. Суро-
хии  бандшудаи биниро мекушо-
яд, агар кӯфтаи онро бо сиркои 
ҳамр (винный уксус) ё бо сир-
кои ангурӣ хамир карда,  гузош-

та банданд, озахҳо, холи рӯйи 
пӯст, иллати пӯстпартоӣ, дарди 
буғумҳо, доғи сафеди пӯст, пес, 
донача ва обилаҳо, инчунин шу-
куфаи пӯстро дафъ мекунад.  

Сиёҳдонаро маҳин ос карда, 
бо хуни кӯршабпарак ё бо хуни 
фароштурук ва ё бо хуни мори 
афъӣ даромехта бимоланд, доғи 

сафеди пӯстро дафъ мекунад.  
Бо асал ва равған сиришта бимо-
ланд, агар бачадон ҳангоми ома-
дани ҳайз дард мекарда бошад, 
дарди онро шифо мебахшад. Бо 
равғани гулисурх сиришта бимо-
ланд, қутурро хоҳ тар бошад ва 
хоҳ хушк, шифо мебахшад.

Сӯхтаи онро бо мумравғане, 
ки аз муми занбӯри асал ва 
равғани савсан тартиб дода ё 
дар равғани ҳино омехта бо-
шанд, ба  сари бемӯй банданд, 
рехтани мӯйро манъ менамояд 
ва мӯйро мерӯёнад - барои ин 
кор батакрор бояд гузошта бан-
данд.

Сиёҳдонаро андак бирён кар-
да, кӯфта, бо гулоб хамир сохта 
гузошта банданд, захмҳои сав-
довии соқи поро дафъ мекунад. 
Сиёҳдонаро то бӯяш баромадан 
бирён кунанд, онро сиёҳдонаи 
бӯдода меноманд. Сиёҳдонаи 
бӯдодаро кӯфта, дар равғани 
зайтун пухта, се-чор қатра аз он 
равған дар бинӣ чаконанд, зуко-
меро, ки бо атсаи бисёр бошад, 
рафъ месозад.

Мизоҷи равғани сиёҳдона 
дар дараҷаи севум гарм ва хушк 
аст. Хӯрдани ин ва молиданаш 
барои иллатҳои фолиҷ, каҷ шу-
дани рӯй, ҷинҷ шудани узвҳо, 
дарди буғумҳо аз сардӣ, дафъ 
кардани гиреҳи асабҳо, мондагӣ, 
дарди камар  даво мебошад.  

(Канзи Шифо)

Гирдоваранда,зебо БОзОРОвА
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Сочинский ва Миссинскийро ба 
сифати навъҳои беҳтарин ва 
серҳосилтарин ҷудо намуда, ба-

њАДИСњОИ ПАЙѓАМБАр

Роҳкушоӣ / панду андарз

Хушии дунё фиребест.
* * *

Бадхӯйӣ ваҳшатест, ки 
роҳи гурез надорад.

* * *
Равиши ҳар кас муаррифи 

(намоянда)-и ботини ӯст.

* * *
Ҳарба (силоҳ)-и заифон ши-

коят аст.
* * *

Айби илм худписандист.
* * *

Бадтарини корҳо он аст, 
ки бо махфӣ кардан наздиктар 
аст.

* * *
Барои таҳсил (дарёфт)-и 

биҳишт домани ҳиммат ба ка-
мар зан.

* * *
Бадтарини халқ касест, ки 

мардум аз ӯ битарсад.
* * *

Намози шаб рӯшноии рӯз 

аст.
* * *

Сукути нодон айбпӯши ӯст.
* * *

Бо хешон некӣ кун, 
ҳомиёнат зиёд мешаванд.

* * *
Рӯшноии дил аз хӯрдани 

ҳалол аст.
* * *

Тангии қалб аз тангии даст 
мушкилтар аст.

* * *
Дунё бар аҳли буғзу 

душманӣ танг аст.
* * *

Ҳар кӣ ранҷаш кам аст, ум-
раш зиёд аст.

* * *
Ҳар кӣ умедаш кӯтоҳ аст, 

умраш дароз аст.
* * *

Итоат ба душман нобу-
дист.

* * *
зулм инсонро ба хоки ҳалок 

меафканад.
* * *

зулм ситамгарро ба нобудӣ 
медиҳад.

* * *
Сояи умри ситамгар кӯтоҳ 

аст.
* * *

Бо қаноат зист кун, то 
подшоҳӣ кунӣ.

* * *
Баландҳимматӣ аз имон 

аст.
* * *

Айби сухан дарозии он аст.
* * *

Дар ҳифзи илм бикӯш, на 
дар ҷамъи китоб.

* * *
Кайфар (сазо)-и ситамгар 

марги зудрас аст.
* * *

Ба дунболи ҳар шабе 
рӯзест.

* * *
Ҳар кӣ солим аст, ғанимат 

бурда.
* * *

Кашокаши марг аз 
ҳамнишини ноҷинс осонтар 
аст.

* * *
Ҷавони хирадманд беҳ аз 

пири бехирад аст.

 Идома дар шумораи оянда

Таҳияи 
Раҷабалӣ ХуДОЁРзОДА

Рушди соҳаи ситруспарварӣ дар ҷумҳурӣ аз бунёду 
ба фаъолият оғоз намудани Стансияи таҷрибавии 
зироатҳои субтропикии дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ 
будаи Институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории 
Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон сарчашма 
гирфта, олимони соҳа ба мисли И.С. Колибзев, в.И. Сулая, 
у. Эшонқулов ва дигарон аз нахустин ходимони илмии ин 
муассиса ба ҳисоб мераванд. Стансияи мазкур соли 1934 
бо ташаббуси академик Н.И.вавилов Шӯрои Комиссарони 
халқии Иттиҳоди Шӯравӣ, Институти умумииттифоқии 
илмӣ-тадқиқотии субтропикии хушки Наркомземи 
Иттиҳоди Шӯравӣ (ҳозира Институти боғу токпарварӣ 
ва сабзавоткории АИКТ таъсис дода шудааст. 

АСОСГУЗОРИ СОҲАИ 
СИТРУСПАРВАРӢ

Вазифаи асосии ин муас-
сисаи таҷрибавӣ ҳаллу фасли 
масоили илмӣ оид ба ташкили 
омӯзиши растаниҳои субтропикӣ 
дар ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ 
мебошад. Бо ибтикори Институти 
мазкур соли 1934 дар ноҳияҳои 
ҷанубии Тоҷикистон аз ҷумла, 
Шаҳритус, Кировобод (Панҷ), 
Фархор, Қӯрғонтеппа (Кӯшониён), 
Варашилобод (Ҷалолиддини 
Балхӣ) барои омӯхтани зироатҳои 
субтропикӣ ва тропикӣ пойгоҳҳо 
ташкил ёфта,  миқдори зиёди 
навъҳои растаниҳои тропикӣ ва 
субтропикӣ аз мамлакатҳои гу-
ногун барои омӯзиш ба ин ҷо 
оварда шуд. Баъдан, 25 октяб-
ри соли 1935 пойгоҳӣ ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ ба Стансияи 
таҷрибавии зироатҳои субтро-
пикии минтақавии Вахш табдил 
дода шуд. Ходими калони илмии 
стансияи таҷрибавии зироатҳои 
субтропикии минтақавии Вахш 
И.С. Колибзев (1941) баъди 
омӯхтани усулҳои гуногуни пар-
вариши растаниҳои ситрусӣ маҳз 
парвариши навъҳои лимӯро дар 
шароити ҷанубии Тоҷикистон 
дар лимӯхонаи типи ҳандақӣ 
тавсия менамояд. Зеро ки зимни 
таҷрибаи тогпайванди ситрусӣ-
понсириус трифолиата, ки дар 
шароити  Гурҷистони Ғарбӣ 
ҳосили хуб медод, аммо дар хоку 
иқлими  ҷанубии Тоҷикистон ба 
касалии хлороз дучор шуда, но-
буд мегарданд. Бинобар ин, оли-
мони соҳа парвариши растаниҳои 
ситрусиро дар шароити водии 
Вахш дар тогпайвандӣ бигара-
дияро тавсия менамоянд. Ҳамин 
тавр, аз соли 1949 парвариши 
растаниҳои лимӯ дар шарои-
ти истеҳсолоти Тоҷикистон дар 
лимӯхонаҳои типи ҳандақӣ оғоз 
ёфт. Вале растаниҳои  лимӯи 
дар тагпайванди бигарадия буда, 
камҳосил, калонҳаҷм мебошанд 
ва барои дар лимухона парва-

риш намудан номувофиқ буда-
анд. В.И.Сулая ва Убайдулло 
Эшонқулов дар натиҷаи омӯзиши 
коллексияи навъҳои лимӯ нишон 
доданд, ки ҳосилнокии лимӯи 
Мейер назар ба дигар навъҳои 
лимӯ 2-3 маротиба зиёд буда, 
ба касалиҳо ва хунукӣ тобовар 
аст, ба хоки ишқорӣ ва муҳити 
пӯшидаи Тоҷикистон мувофиқ 
аст. Онҳо усули самаранокта-
рини аз қаламчаи лимӯи Мейер 
тайёр намудани ниҳолҳоро кор 
карда баромаданд. Дарахтони 
аввлини навъи лимӯи Мейерӣ, 
ки соли 1940  аз Гурҷистон ходи-
ми калони илмии стансияи маз-
кур В.Г. Чихладзе овардаро чун 
растаниҳои модарӣ нигоҳ дошта, 
аз онҳо ҳар сол ба миқдори ҳар 
чӣ зиёд ниҳолҳо тайёр карда, 
дар ҷумҳурӣ ва дигар ҷумҳуриҳои 
Осиёи Марказӣ ӯзбекистон, Турк-
манистон ва Афғонистон васеъ 
паҳн менамоянд. 

Олим ва ситруспарвари тоҷик 
Убайдулло  Эшонқулов соли 
1957 баъди хатми Донишгоҳи 
аграрии Тоҷикистон фаъоли-
яти кориашро дар стансияи 
таҷрибавии зироатҳои субтро-
пикии минтақавии Вахш бо си-
фати ходими хурди илмӣ оғоз 
намуда аст. Вай аввал типҳои 
гуногуни маводҳои болопӯши зи-
мистонаи лимӯхонаҳои хандақро 
омӯхта, ҳар ду самти хандақи 
стандартиро бо чорчӯбаи ои-
надори гармхонагӣ ва ё самти 
ҷанубии хандақро  бо чорчӯбаи 
оинадори гармхонагӣ ва самти 
шимолашро бо сипарҳои тахта-
гин пӯшонданро тавсия медиҳад. 
Навъҳои гуногуни афлесунро 
дар тагпайванди лимӯи Мейер 
омӯхта, лимӯи навъи Мейерро 
нафақат навъи серҳосилтарин, 
балки ба  ҳамаи навъҳои аф-
лесун  тагпайванди беҳтарин  
пешниҳод намуда, афлесуни 
наъҳои Гамлин, Неаполитанский, 

рои минтақабоб кардан тавсия на-
муд. В.И. Сулая ва У.Эшонқулов 
таъсири тагпайвандҳои гуногунро  
ба ҳосилнокии дарахтони пай-
вандии лимӯи Вилла-Франкаро 
омӯхта нишон доданд, ки лимӯи 
Вилла-Франка дар тагпайванди 
лиӯи Мейер, дарахти нисбатан 
қадпаст, серҳосил – ҳосилнокиаш 
ба ҳисоби миёна, назар ба да-
рахтони аз қаламчаи худии Вил-
ла-Франка решасабз кардашуда, 
6 маротиба афзун мегардад ва  
меваҳояш як моҳ пештар пӯхта ме-
расанд. Онҳо дар таҷриба нишон 
доданд, ки растаниҳои афлесунро 
аз қаламчаашон бо ёрии гетероа-
уксин афзоиш додан мумкин аст, 
вале онҳо ба касалиҳои хлороз ва 
гаммоз дучор шуда, то ба давраи 
ҳосилдиҳӣ ворид шуданашон но-
буд мегардад. Қаламчаҳои ман-
дарин бошанд тамоман решасабз 
намешаванд. Бинобар, ин асосан 
ҳамаи ниҳолҳои навъҳои ситрусӣ 
дар тагпайванди лимӯи Мейер 
тайёр карда мешаванд.  Онҳо 
дар натиҷаи омӯзиши навсанҷии 
ситрусӣ навъҳои дурнамои лимӯ 
– Мейер, Вилла-Франка, Лунария-
ро барои дар шароити истеҳсолот 
парвариш намудан тавсия наму-
данд. В. И. Сулая, У.Э. Эшонкулов 
е.К. Кудрина дар натиҷаи корҳои 
дурагакунии байни навъҳои 
лимӯи Мейер бо Вилла-Фран-
ка  навъи Вахш-1 ва дар байни 
навъҳои лимӯи Мейер ва Луна-
рия навъи  Вахш-2-ро ихтиро на-
муданд. У.Эшонқулов соли 1962, 
дар мавзӯи «Парвариши зироати 
афлесун дар шароити ҷанубии 
Тоҷикистон» рисолаи  номзади-
ашро ҳимоя намуд.  Лимӯ ва дигар 
меваҳои ситрусии Тоҷикистон аз 
ҷиҳати маззаю хушбӯйи ва гуво-
роии худ дар ҷаҳон беҳтаринанд, 
ки натиҷаи заҳмати Убайдулло 
Эшонқулов ва В.И. Сулая  мебо-
шад. Дар ин миён аз соли 1962 
то 1979 Убайдулло Эшонқулов 
дар вазифаи директори стансияи 
таҷрибавиии зироатҳои субтро-
пикии минтақавии Вахши ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ, фаъолият 
намуда, дар ин давра дар стан-

сия, навъҳои беҳтарини анор: 
Ширинанор, Ачиқдона, Сурханор, 
Қозоқӣ ва анори Бедона барои 
дар шароити истеҳсолот парва-
риш намудан тавсия дода шу-
данд. Навъҳои беҳтарини хурмо 
Хиакуме, Зенджи-Маруро ҷудо 
карда шуда, навъи хурмои Вахш, 
Тоҷикистон, Ҳисор ихтиро кар-
да, барои минтақабоб намудан 
тавсия дода шуданд. Аз меваҳои 
чилон,бодом, пекан (чормағзи 
амрикоӣ) себ,себи биҳӣ, ноку 
шафтолу,ангуру олу, беҳтарин 
навъҳои онро мавриди омӯзиш 
қарор дода, барои истеҳсолот 
тавсия додаанд. 

Дар як давраи тӯлонии фаъ-
олияти таҷрибавию истеҳсолии 
стансияи мазкур даҳҳо нафар 
мутахассисони ҷавони соҳаи боғу 
токдорӣ таҳти роҳнамоии олимо-
ни ин муассиса дар мавзӯъҳои 
гуногуни соҳаи боғу токпарварӣ 
рисолаҳои илмӣ ҳимоя намуда-
анд. 

Ҳамчунин, дар ин давра оли-
мони стансияи ситруспарварӣ 
омилҳои баланд бардоштани 
ҳосилнокии меваҳои ситрусиро 
дар шароити гармхонаҳо кашф 
намуда, пешкаши хоҷагиҳои 
боғпарварӣ намуданд. Соли 1979 
дар шаҳраки Шарораи Ҳисор аз 
нав Институти илмӣ-тадқиқотии 
боғу токпарварӣ ва сабзавотко-
рии Академияи илмҳои кишовар-
зии Тоҷикистон барқарор карда 
шуда, Убайдулло Эшонқулов ав-
валин директори он таъин карда 
шудааст. Дар ин давра Убайдул-
ло Эшонқулов  баробари корҳои 
ташкилӣ ва роҳбарии Институт 
ба мавзӯъҳои ситруспарварӣ дар 
институт ва стансия роҳбарӣ ме-
намуд. Дар Душанбе дар учаскаи 
таҷрибавии “Табачка”-и Институт 
лимӯхонаҳои типи хандақии ва-
сеъ ва гармхонаҳои рӯйизаминӣ 
бунёд гашта,  омӯзиши коллек-
сияи навъҳои лимӯ, мандарин, 
грейпфрут ба роҳ монда шуд. 

Натиҷаҳои корҳои омӯзиш ва 
паҳнкунии растаниҳои ситрусӣ 
нафақат дар ҷумҳурӣ, бал-
ки дар дигар ҷумҳуриҳои Оси-

ёи миёна маъқул дониста шу-
данд. Дар ин давра Стансия аз 
рӯйи дастовардҳои корҳои илми 
– тадқиқоти иштирокчии до-
имии  намоишгоҳои комёбиҳои 
халқҳои СССР ва РСС Тоҷикистон 
гаштааст. Барои комёбӣ ва  
дастовардҳои илмӣ ва амалии 
бадастовардааш бо 20 диплом 
ва аттестатҳо ВДНХ СССР му-
кофонида шудааст. Убайдулло 
Эшонкулов яке аз сардафтарони 
илми ситруспарварӣ дар Осиёи 
Марказӣ мунтазам бо олимони 
ҷавон ва аспирантҳо ёрии амалӣ 
мерасонид ба  тадкиқоти илмӣ  ва 
фаъолияти амалии муассисаҳои 
тадкиқоти илмии ҷумҳурӣ оид 
ба зироатҳои ситрусӣ роҳбарӣ 
мекард. Убайдулло Эшонқулов 
бо ҳаммуаллифии В.И. Сулая 
китоби «Культура цитрусовых 
в Таджикистане»-ро талиф на-
муда аст. Дар ин китоб таҷрибаи 
ғании устодони машҳур, ки дар 
рӯёондани ҳосили баланди лимӯ 
ном бароварда буданд ба таври 
муфассал оварда шудаанд. Убай-
дулло Эшонқулов пайваста заҳмат 
мекашиданд ҳам дар роҳи илм ва 
ҳам дар амал. Барои хизматҳои 
бузургаш дар ситруспарварӣ бо 
ҷоизаи ба номи Абӯалӣ ибни 
Сино, ду карат  ордени байрақи  
сурхи меҳнат, ордени нишони 
фахрӣ ва медалҳои сершумо-
ри тиллоӣ ва ифтихорномаҳои 
Президиуми  Совети олии РСС 
Тоҷикистон сарфароз гардонида 
шудааст. Убайдулло Эшонқулов 
муаллифи зиёда аз 100 аса-
ри илмӣ, мақолаву рисолаҳо 
ва манаграфияҳо бахшида ба 
ситруспарварӣ ва зироатҳои 
субтропикӣ дар Тоҷикистон ва 
Осиёи Марказӣ мебошад. Убай-
дулло Эшонқулов дар синни 68 
солагӣ чашм аз олам пӯшид. Им-
сол аҳли оила ва ситруспарварон 
6-март 90 солагиашро таҷлил ме-
намоянд.

Қ. Рукнидинов,
номзади илмҳои                                                         

кишоварзӣ,    ходими калони 
илмии Стансияи таҷрибавии 

зироатҳои субтропикии  
      ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ

Ба ифтихори  90 солагии яке аз асосгузорони  соҳаи  
ситруспарварӣ дар Тоҷикистон  Убайдулло Эшонқулов
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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, 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

Ҳафтаномаи дар чопхонаи 
ҶДММ «Нашри Мубориз» бо 
теъдоди 19 200 нусха нашр шуд.
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СКАНВОРД
    ТАВАҶҶУҲ!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!

Ҳар нафаре, ки аввалин шуда сканвордро дуруст пур карда, ба суроғаи дар поён дарҷшуда расонад, соҳиби туҳфа                                
мегардад. Шахси ғолиб дар саҳифаи фейсбукии ҳафтаномаи "ҲАМРОзИ  ХАлҚ" низ муаррифӣ мегардад.

ТАвАҶҶуҲ!
Сканворди дар рӯз-

номаи «Ҳамрози халқ» 
(№7, 118.02.2021) чопшу-
даро Абдусамад Ҳусей-
нов - нафақахӯр, со-
кини ҷамоати деҳоти 
Гардӣ Гулмуроди ноҳияи 
Дӯстӣ дуруст пур кар-
да, саривақт ба идораи 
рӯзнома расонида, ғолиби 
озмун дониста шуд.

ЭЪЛОН!
Ҳафтаномаи «Ҳамрози 

халқ», ки 19200 хонанда до-
шта, беш аз 100 ҳазор нафар-
ро дар як вақт, ҳар ҳафта бо 
иттилооти зарурӣ фаро ме-
гирад, фаъолияти нави худ: 
- эълон ва таблиғ (реклама)-и 
кору хизматрасониҳо, хариду 
фурӯш, табрикоти ҳамкорон 
ва амсоли инҳоро амалӣ 
(эълон) менамояд. Зимнан, 
хоҳишмандон метавонанд ба 
идораи мо ба суроғаи поён 
муроҷиат намоянд. 

Суроғаи мо: ш. Бохтар, 
кӯчаи Айнӣ - 47, бинои Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон, ошёнаи 
сеюм. Телефонҳо: (8 3222) 
2-02-11, саҳифаи  фейсбу-
кии  «Ҳамрози халқ», info@
hkhdtkhatlon.tj  

АСАл – ПАСАл НЕСТ
Хирс 2 литр асалро дар 

таги хок пинҳон карда, дар 
қоғаз менависад:

«Дар инҷо асал – пасал 
нест». 

Харгӯш омада қоғазро 
мехонаду асалро мехӯрад 
ва баъд дар қоғаз менави-
сад: 

«Ин асалро харгӯш – 
паргӯш нахӯрдаст»! 

МОҲИИ СвЕЖИЙ
Як мӯйсафед қати кам-

пираш бозор моҳихарӣ  ме-
равад.  Тамошо карда гаш-
та истодаанд,  ки савдогар 
мегӯяд:

— Бобоҷон моҳихарӣ 
омадӣ?

— Ҳо бачам, ягон моҳии 
свежий харм мегум.

— Бобоҷон моҳиём 

ҳамаш свежиян, ира бин, 
меҷумбан.

 Мӯйсафед мегӯяд:
— Эҳ бачам, ина кам-

пири маҳам меҷумба, неки 
свежий нест...

Ту ҚАТИ МО НАМЕРАЙ? 
2 одами маст аз тараб-

хона мебароянду  дар роҳ 
як таксиро манъ мекунанд. 
Якеаш ба  ронанда мегӯяд: 

— Ака, 3 нафара то мар-
каза чанд сумда мебарӣ?

 Ронанда ҳайрон шуда  
мепурсад:

— Охи шумо 2 нафарен 
ку?

Маст мегӯяд:
— А бача, ту қати мо на-

мерай?

Гирдоваранда А. 
Мирзоқулова

БИЁ БО ҲАМ МЕХАНДЕМ      ЭЪЛОН, ЭЪЛОН!!! 

 Ба  таваҷҷуҳи сокинони вилояти 
Хатлон расонида мешавад,  ки санаи 
28 феврал дар тамоми қаламрави ви-
лоят амалиёти тоза кардани оромгоҳҳо 
таҳти унвони «Рӯзи ёдоварӣ» баргузор 
мегардад. 

Ёдовар мешавем, ки тибқи нақшаи 
муштараки Раёсати Кумитаи иҷроияи 
вилоятии ҲХДТ ва Шӯрои Ҳаракати 
ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
рӯзи якшанбеи охири ҳар моҳ масъ-
улини Кумитаҳои иҷроияи вилоятии 
ҲХДТ, шӯроҳои вилоятии Ҳаракати 
ваҳдати миллӣ, шӯроҳои вилоятии 
собиқадорони ҳизб, шуъбаҳои дин, 
танзими анъана ва ҷашну маросим ва 
инчунин кумитаҳои иҷроияи шаҳриву 
ноҳиявии ҲХДТ ҷиҳати ташкил наму-
дани ҳашари умумивилоятии «Рӯзи 

ёдоварӣ» масъул буда, дар гузарони-
дани ҳашар сокинони маҳаллаву деҳот 
(наздики қабристонҳо)-ро ба ин кори 
хайр ҷалб менамоянд. Тибқи нақша дар 
ҳашари умумивилоятии «Рӯзи ёдоварӣ» 
сокинон дохилу атрофи қабристонҳои 
маҳали худро тозаву озода мекунанд.  

 ДАР АНҶОМИ КОРИ ХАйРУ          
САВОБ  БЕТАРАФ НАБОшЕД!!!

 
Шуъбаи иттилоот ва матбуоти 

КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон

28 ФЕВРАЛ – ТОЗАКУНИИ ОРОМГОҲҲО


