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Барои пешрафт ва зиндагии шоистаи мардум!
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  19 майи 

  соли 2022
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  

Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

А З  М УЛ О Қ О Т И  С А Р О Н И 
ДАВЛАТҲОИ АЪЗОИ СААД

16 май Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия дар мулоқоти 
сарони давлатҳои аъзои Созмони Аҳдномаи амнияти 
дастҷамъӣ (СААД) иштирок ва суханронӣ карданд.

Дар мулоқоти сарони 
давлатҳои аъзои Созмон Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 
Сарвазири Ҷумҳурии Арманис-
тон Никол Пашинян, Прези-

денти Ҷумҳурии Беларус Алек-
сандр Лукашенко, Президенти 
Ҷумҳурии Қазоқистон Қосим-
Жомарт Токаев, Президенти 
Ҷумҳурии Қирғизистон Садир 
Жапаров, Президенти Феде-

ратсияи Русия Владимир Пу-
тин ва дабири кулли Созмони 
Аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ 
Станислав Зас иштирок наму-
данд.

Ин нишаст ба 30-юмин сол-

гарди имзои Созишнома дар бо-
раи Созмони Аҳдномаи амнияти 
дастҷамъӣ ва 20-умин солгарди 
таъсиси Созмони Аҳдномаи ам-
нияти дастҷамъӣ (СААД) бах-
шида шуд.

Мулоқотро бо сухани 
муқаддимавӣ Президенти Фе-
дератсияи Русия Владимир 
Путин ифтитоҳ карда, саро-
ни давлатҳои аъзои Созмони 
Аҳдномаи амнияти дастҷамъиро 
хайрамақдам гуфт.

Кори ҷаласа таҳти раёсати 
Сарвазири Ҷумҳурии Арманис-
тон, Раиси Шӯрои амнияти 
дастҷамъии Созмони Аҳдномаи 
амнияти дастҷамъӣ (СААД) Ни-
кол Пашинян бо иштироки саро-
ни давлатҳои аъзои Созмон дар 
ҳайати маҳдуд оғоз гардида, 
бо имзои санадҳо ва нишасти 
матбуотӣ хотима ёфт.

Аъзои Шӯрои амнияти 
дастҷамъии Созмони Аҳдномаи 
амнияти дастҷамъӣ татбиқи та-
моми қарордодҳои созмон дар 
20 соли мавҷудияти он, инчунин 
вазъ дар ҳудуди кишварҳои аъ-
зои созмон ва дурнамои рушди 
онро баррасӣ карданд.

Аз рӯи натиҷаи мулоқот 
Изҳороти Шӯрои амнияти 
дастҷамъии Созмон ба му-
носибати 30-юмин солгарди 
имзои Созишнома дар бораи 
Созмони Аҳдномаи амнияти 
дастҷамъӣ ва 20-солагии таъ-
сиси Созмони Аҳдномаи ам-
нияти дастҷамъӣ ва Қарори 
Шӯрои амнияти дастҷамъии 
Созмон “Дар бораи супоридани 
мукофотҳои Созмони Аҳдномаи 
амнияти дастҷамъӣ ба ишти-
рокчиёни амалиёти посдори 
сулҳи Созмони Аҳдномаи амни-
яти дастҷамъӣ дар қаламрави 
Ҷумҳурии Қазоқистон” қабул 
карда шуд. 

www.prezident.tj
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Дар асоси дастури Раиси Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ҷиҳати боз ҳам густариш ёфтани фаъолияти 
ҳизбӣ, ташвиқу тарғиби дастовардҳои навини 
мамлакат, ба мардум расонидани ҳадафҳои созан-
даи давлату Ҳукумат ва Барномаву Оинномаи ҳизб 
ва омӯзиши ҷанбаъҳои пешрафти тамоми соҳаҳои 
хоҷагии халқ дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд 
бо иштироки раисони кумитаҳои иҷроияи ҳизб дар 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, фаъолону ҷонибдорон 
ва намояндагони ТҶҶ «Созандагони Ватан» курси 
бозомӯзӣ роҳандозӣ гардид.

АЗ ОЃОЗИ КУРСИ БОЗОМЎЗИИ 
ЊИЗБИЁН ДАР ПАНЉАКЕНТ 

Боиси қаноатмандиву сар-
фарозист, ки дар маросими 
оғози курси навбатии бозомӯзӣ 
шахсиятҳои муҳтарами мам-
лакат – Ёрдамчии Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
масъалаҳои рушди иҷтимоӣ 
ва робита бо ҷомеа, докто-
ри илмҳои ҳуқуқ, профессор 
Насриддинзода Эмомалӣ 
Сайфиддин; раиси Куми-
таи телевизион ва радиои 
назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, доктори илмҳои 
фалсафа, профессор Саид 
Нуриддин Саид; раиси Куми-
таи иҷроияи Ҳаракати ваҳдати 
миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон, 
номзади илми филология 
Рудоба Мустаҷобова; раи-
си Агентии суғуртаи иҷтимоӣ 

ва нафақаи назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси 
Комиссияи марказии тафти-
шотии ҳизб, номзади илми 
иқтисод Давлатзода Дилмурод 
Ашурбек; директори Корхонаи 
воҳиди давлатии ҷумҳуриявии 
“Тоҷикагролизинг”, аъзои Ко-
миссияи марказии тафтишо-
тии ҳизб Юсуф Акрамзода, 
муовини раиси вилояти Суғд 
Азимӣ Зайнура Оқилзода 
ҳузур доштанд.

Зимни ироаи сухани 
ифтитоҳӣ муовини якуми Раи-
си Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон Азизӣ Абдуҷаббор 
Абдуқаҳҳор таъкид намуд, ки 
баргузории ин таҷриба ал-
лакай соли дуюм роҳандозӣ 
гардида, ҳадаф аз ташкил 
ва баргузории курс тақвияти 
маҳорати касбии корман-
дони ҳизбӣ, омӯзиши роҳу 
воситаҳои муосири корбарӣ 
миёни мардум, беҳтар на-
мудани корҳои дохилиҳизбӣ, 
татбиқи самараноки санадҳои 
муҳимми вобаста ба ҳизб ва 
дарёфти тарзу усулҳои фаъ-
олияти муосиру ҷавобгӯй ба 
талаботи рӯз мебошад.

Гуфта шуд, ки мутобиқи 
маълумоти оморӣ, имрӯз 
шумораи аъзои ҳизб беш аз 
508 000 нафар буда, онҳо 
дар 6500 ташкилоти ибтидоӣ 
муттаҳид гардидаанд. Акнун 
фурсате фаро расидааст, ки 
ба ин неруи бузург таваҷҷуҳи 
бештар намуда, фаъолиятро 
миёни ҳизбиён тақвият бах-
шем ва роҳу усулҳои муосиру 
замонавии кор бо электорати 
сиёсиро дарёфт намоем. Дар 
ин масъала мо хеҷ гоҳ ва ба 
ҳеҷ ваҷҳ ба саҳлангорӣ набо-
яд роҳ диҳем.

–Мо бояд сатҳи зеҳнии 
кормандони ҳизбиро баланд 
бардорем, то ҳар нафари 
онҳо аз равандҳои инкишофи 
ҷомеа огоҳ бошанд, - таъкид 

намуд А.Азизӣ.  
Бо намояндагӣ аз 

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии вилояти Суғд му-
овини  раиси вилоят Азимӣ 
Зайнура Оқилзода ва аз номи 
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии шаҳри Панҷакент 
раиси шаҳр Абдухолиқ 
Холиқзода иштирокчиёни кур-
си бозомӯзиро хайрамақдам 
намуда, ба кори он барор хост.

Сипас, маърӯзаи муо-
вини якуми Раиси Ҳизби 

Халқии Демократии 
Тоҷикистон, номза-
ди илмҳои педагогӣ 
Азизӣ Абдуҷаббор 
Абдуқаҳҳор дар 
мавзӯи «Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон ва роҳу 
воситаҳои расидан 
ба ҳадафҳои муай-
янгардидаи он» шу-
нида шуд.

Дар оғози маърӯза гуф-
та шуд, ки мардуми кишвар 
ҳамеша бо садоқат аз сиёса-
ти Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон пуштибонӣ мена-
моянд ва дастгириҳои пайвас-
таи Роҳбари муаззами ҳизбро 
гиромӣ медоранд. Ғояҳои уму-
мимиллие, ки ҲХДТ ташаккул 
додаасту маҳаки барномаҳои 
онро ташкил медиҳанд, имрӯз 
танҳо дар қолаби шиору 
назарияпардозиҳо маҳдуд 
намешаванд ва онҳо алла-
кай дар сохтмони иншоотҳои 
азими аср - НБО «Роғун», 
роҳу пулҳои байналмилалӣ, 
корхонаҳо, биноҳои муас-
сисаҳои иҷтимоӣ, таъмини 
сатҳи муносиби зиндагӣ дар 
доираи иқдом ва аксияҳои 
ҳизбӣ татбиқи худро ёфтаанд 
ва дар оянда низ ин иқдом 
идома хоҳад ёфт. Яъне имрӯз 
дар заминаи ин ғояҳо муҳити 
қулай пешрафтаи ҳаётие та-
шаккул ёфта истодааст, ки 
сокинони кишварро бе эҳсоси 
ташвишу нигаронӣ ба ояндаи 
дурахшон умедвор месозанд. 

–Татбиқи ин ғояҳои бу-
зурги умумимиллӣ, ки дар 
ҳадафҳои оинномавию бар-
номавии ҳизб инъикос гар-
дидаанд, мартабаи ҳизби 
моро ҳамчун таконбахшандаи 
ҳамаи соҳаҳои афзалиятноки 
кишвар ба уфуқҳои нави рушд 
пеши назари аҳли ҷомеа боз 
ҳам болотар бурд, - ишора на-
муд А.Азизӣ.

Дар идома зикр гардид, 
ки ҳизб сохтори комил ва ше-
ваи фаъолияти ба худ хос-
ро доро буда, барнома ва 
стратегияи давлат меҳвари 
асоси фаъолияти он аст. 
Ҳизб ҳамчун қисми таркибии 
низоми сиёсии ҷумҳурӣ, аз 
рӯзи нахустини вориди май-
дони сиёсӣ гаштанаш тавас-
сути сиёсати бунёдкорона 
ва татбиқи собитқадамонаи 
ҳадафҳои барномавии худ, 
бо такя ба масъулиятши-
носию қудрати зеҳнии аъ-
зояш омили таҳкимбахши 
раванди созандагиву бунёд-
кории ҷомеаи Тоҷикистони 
соҳибистиқлол гардидааст. 
Ҳизб дастовардҳои афко-
ри пешқадами ҷамъиятро 
эҷодкорона татбиқ намуда, 
манфиатҳои мардумро сар-
фи назар аз вазъи иҷтимоӣ, 
мансубияти миллӣ, мавқеи 
ҷамъиятӣ ва муносибат ба 
дину мазҳаб ҳимоя наму-
да, суннату анъанаҳо ва 
арзишҳои беҳтарини миллӣ, 
таърихӣ ва фарҳангиро 
дастгирӣ ва инкишоф дода, 
ҳар гуна зуҳуроти маҳалгароӣ, 
миллатчигӣ, таассуби динӣ, 
зӯроварӣ, экстремизм, сепа-
ратизм, терроризми сиёсӣ ва 
диниро қатъиян маҳкум на-
муда, худшиносӣ ва ватанпа-
растиро асоси фаъолияташ 

мешуморад.
Зимни баро-

мади худ муовини 
якуми Раиси ҳизб 
Абдуҷаббор Азизӣ 
баҳри расидан ба 
ҳадафи олии Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон, ки зери 
шиори “Барои пеш-
рафт ва зиндагии 
шоистаи мардум” мушаххас 
гардидааст, ба муҳимтарин 
масъалаҳои мавриди назар 
таваҷҷуҳ карда, вазифагузо-
рии мушаххас намуд.

Бояд гуфт, ки дар Бар-
номаи пешазинтихоботии 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон барои солҳои 
2020-2025 ба масъалаи 
ривоҷи мафкураи давлатию 
ҷаҳонбинии илмӣ ва баланд 
бардоштани сатҳи илму до-
ниш, интизом, садоқат ба Ва-
тан ва мардуми Тоҷикистон, 
таҳаммулпазирӣ, касби-
ят, салоҳиятнокӣ, татбиқи 
технологияҳои замонавӣ ба-
рои рушду нумӯи кишвар, 
арҷгузорӣ ва эҳтироми забони 
давлатӣ ва дигар муқаддасоти 
миллӣ, таҳкими худшино-
сии миллӣ ва рушди ҳувияти 
шаҳрвандӣ афзалияти махсус 
дода шудааст. 

– Маҳз ҳамин муқаррарот 
бояд маҳаки асосии кори моро 
дар фаъолиятҳои минбаъда 
ташкил диҳад. Итминон до-
рам, ки сохторҳои ҳизбӣ фаъ-
олияти худро беш аз ин тав-
сеа бахшида, рисолати хешро 
самимона ва содиқона анҷом 
хоҳанд дод, – иброз дошт А. 
Абдуҷаббор.

Сипас, дар мавзӯи «Инъи-
коси масъалаҳои иҷтимоӣ дар 
Паёми Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба Маҷлиси 
Олӣ» бо истифода аз тех-
никаи муосири электронӣ 
маърӯзаи пурмуҳтаво ва фа-
рогири Ёрдамчии Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
масъалаҳои рушди иҷтимоӣ 
ва робита бо ҷомеа, доктори 
илмҳои  ҳуқуқ,  профессор  
Насриддинзода Эмомалӣ 
Сайфиддин пешкаши ҳозирин 
гардонида шуд. Дар маърӯза 
факту таҳлил ва пешниҳоди 
ҷолиб ва касбӣ садо дода, аз 
ҷониби ҳозирин хеле хуш па-
зируфта шуданд. 

Инчунин, дар идомаи 
курс маърӯза ва суҳбати 
раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳаракати ваҳдати миллӣ 
ва эҳёи Тоҷикистон, номза-
ди илми филология Рӯдоба 
Мустаҷобова дар мавзӯи 
«Омилҳои таҳкими ваҳдати 
миллӣ ва ризоияти ҷомеа дар 
асоси дастуру нишондодҳои 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон» ва раиси 
Кумитаи телевизион ва ради-
ои назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, доктори илмҳои 
фалсафа, профессор Саид 
Нуриддин Саид шунида шуда, 
иштирокчиён вобаста ба 
маърӯзаҳои баёнгардида са-
волу ҷавоб карданд. 

Манбаъ:  Hkhdt Tojikiston
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ПАНҶ. 
Бо иштироки 

кормандони Куми-
таи иҷроияи  ҲХДТ 
дар ноҳияи Панҷ ва 
масъулини мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ дар 
толори муассисаи 
таҳсилоти миёнаи 
умумии №2 ҷиҳати 
шарҳу тавзеҳи Паёми Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олии кишвар бо омӯзгорон, падару мо-
дарон ва ҷавонон мулоқот доир гардид.

Зимни вохӯрӣ ташкилкунандагон доир ба масъалаҳои 
мубрами рӯз ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” 
суханронӣ намуданд. КӮЛОБ. 

Дар доираи ак-
сияи ҳизбии “Якҷоя 
месозем!” аз ҷониби 
мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии  
шаҳри Кӯлоб дар 
ҳудуди шаҳр  корҳои 
ободонию созандагӣ 
бо маром идома дорад. Аз ҷумла роҳи пиёдагарди шаҳраки 
Исмоили Сомонӣ  аз нав таъмиру таҷдид гардида истодааст, 
ки барои рафтуомади бемамонияти сокинону меҳмонони 
шаҳр мусоидат менамояд.

Мавриди зикри хос аст, ки корҳо дар самти бунёду таъ-
мири роҳҳо дар шаҳру деҳоти Кӯлоб бахшида ба 35-солагии 
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикисон бо сифати ба-
ланд  ба анҷом расида истодаанд.

БОХТАР.
Ташаббуси нави 

ҳизбӣ -“Роҳ ба сӯи 
маориф” зери ҳамин 
унвон нақшаи ама-
лиёти муштараки 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон 
ва Вазорати маориф 
ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таҳкими низоми таъ-
лиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ дар шаҳри Бохтар 
муаррифӣ гардид.  

Бо мақсади боз ҳам беҳтару хубтар баргузор гаштани 
“Соатҳои сиёсӣ”  раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри 
Бохтар Иброҳимзода Неъматулло дар толори шуъбаи ма-
ориф бо директорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи уму-
мии шаҳри Бохтар семинари омӯзишӣ доир намуд.

БАЛҶУВОН.
Бо иштироки 

мудири шуъбаи 
таблиғот, иттило-
от ва матбуоти 
Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи 
Балҷувон дар муас-
сисаи таҳсилоти ми-

ёнаи умумии №1 бахшида ба “Рӯзи байналмилалии оила” 
чорабинии идона доир карда шуд.

Зикр гардид, оила дар тамаддуни инсонӣ ҳамчун даргоҳи 
муқаддас ва таъминкунандаи афзоиши нуфус ва дар му-
носибати иҷтимоӣ фазоест, ки арзишҳои умумиинсонӣ 
аз қабили муҳаббат, ҳамдигарфаҳмӣ, садоқат, ҳамзистӣ, 
таҳаммулпазирӣ ва ғайраҳо дар он шакл гирифта, рушд 
кардаанд. Оила ҳаётро рангин намуда, хушбахтӣ меорад.  

ҲАМАДОНӢ.
Кормандони масъ-

ули Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи 
Мир Сайид Алии 
Ҳамадонӣ бахшида 
ба “Рӯзи ҷавонони 
Тоҷикистон” дар 
қисми низомии 45085 –и Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва 
мудофиаи гражданӣ дар якҷоягӣ бо бахши кор бо ҷавонон 
ва варзиш,  масъулини бахши дин вохӯрӣ доир намуданд.

Қайд карданд, ки дар шароити ноустувори сиёсии 
минтақа ва ҷаҳон, раванди босуръати ҷаҳонишавӣ мо 
ҷавононро мебояд, ки зиракии сиёсиро аз даст надода, дар 
ҳифзи манфиатҳои давлату миллат кӯтоҳандешӣ накарда, 
барои ҳимояи марзу буми Ватан ҷони худро дареғ надорем. 
Зеро ҳимояи Ватан барои ҳар як ҷавони боору номуси киш-
вар ҳам қарзу ҳам фарз аст.

ХУРОСОН. 
Бо иштироки Тур-

сунзода Дӯстмурод, 
раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Хуросон дар 
деҳаи  Хуросони 
ҷамоати деҳоти Са-
дриддин Айнӣ  дар 

мавзӯи   вусъати корҳои созандагӣ ҷиҳати сазовор  истиқбол 
гирифтани  35-солагии Истиқлоли давлатӣ, ҷалби бешта-
ри шаҳрвандон дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, аз 
ҷумла сабзавот дар шароити гармхона дар ҳама фасли сол, 
оқилонаву самаранок истифода намудани замин, бахусус 
заминҳои наздиҳавлигиву президентӣ, пешгирии шомилшавии 
ҷавонон аз ҳизбу ҳаракатҳои  ифротӣ ва тарбияи насли наврас 
дар рӯҳияи садоқат ба халқу ватан мулоқот доир гардид.

ВАХШ.
Бо ташаббуси 

Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Вахш, 
дар деҳаи Дӯстии 
ҷамоати деҳоти 
Рӯдакӣ бо иштиро-
ки волонтёрони ТҶҶ 
"Созандагони Ва-

тан" амалиёти умумивилоятӣ оид ба тоза намудани дохил 
ва атрофи қабристонҳо зери унвони “Рӯзи ёдоварӣ”доир 
гардид. 

Дар аксияи мазкур сокинон ва фаъолони ҳизб иштирок 
намуда, дохил ва атрофи оромгоҳро аз алафҳои бегона 
тоза намуданд.

ВОСЕЪ.
Дар ташкилоти ибтидои 

ҳизбии “Кадучӣ–МТМУ №50” 
–и ҷамоати деҳоти ба номи 
Мирзоалӣ Вайсови ноҳияи Во-
сеъ бо иштироки раиси Куми-
таи иҷроияи  ҲХДТ дар ноҳия 
Восеъ, мудири бахши ҷавонон 
ва варзиш ва мудири шуъ-
баи занони мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии ноҳия бо 
хонандагони синфҳои болоӣ ва 
волидайни онҳо хониши сиёсӣ 
баргузор гардид.

Зимни суханронии хеш ба-
ромадкунандагон иброз дош-
танд, ки дар сиёсати Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон тарбияи насли наврас 
мақоми хосса дорад. Маҳз 
ҷавонони эҷодкор, бонангу 
номус, ватандӯсту ватанпар-
вар, ки воқеан ҳам тафаккури 
созанда доранд, метавонанд 
тақдири ояндаи давлату мил-
лат ва ҷомеаро созанда бо-
шанд. Пас ҳар як узви ҷомеаро 
зарур аст, ки дар таълиму 
тарбияи наврасону ҷавонон 
сидқан талош намуда, баҳри 
ояндаи дурахшони онҳо кама-
ри ҳиммат бубанданд.

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

ФАРХОР.
Дар доираи  нақша – 

чорабиниҳо масъулини  Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Фархор  оид ба тарғибу ташвиқи 
нуқтаҳои Паёми Пешвои мил-
лат ба Маҷлиси Олии кишвар 
ва самаранок истифодабарии 
заминҳои наздиҳавлигӣ, сарфа-
корона истифодабарии неруи 
барқ ва пешгирӣ аз паҳншавии 
бемориҳои сироятӣ бо усули 
хона ба хона дар ҳудуди деҳаи 
Деҳқонободи ҷамоати деҳоти  
Хуросон гардиш доир намуданд. 
Зимни корҳои фаҳмондадиҳӣ 
ба оилаҳо варақаҳои тарғиботӣ   
тақсим карда шуд.

ДӮСТӢ.
Бахшида ба Рӯзи 

ҷавонони Тоҷикистон 
дар ноҳияи Дӯстӣ   
чорабинии вар-
зишии марафони 
велосипедронӣ дар 
масофаи 3 км байни 
ҷавондухтарон ва дар 
масофаи 5 км байни 

ҷавонписарон баргузор гардид. Дар ин чорабинӣ  волонтёрони 
назди Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Дӯстӣ фаъолона ишти-
рок намуда, сазовори ҷойҳои намоён гардиданд.

Зимнан дар фарҷоми чорабинӣ раиси ноҳияи Дӯстӣ Нишон-
зода Даврон ғолибони ин тадбири варзиширо табрик гуфта, ба 
онҳо  диплом ва туҳфаҳои хотиравӣ супорид. 

БАРГУЗОРИИ СЕМИНАР-МАШВАРАТ ВА АКСИЯҲОИ ҲИЗБӢ, ДОИР КАРДАНИ СУҲБАТҲО БО ШАҲРВАНДОН ДАР МАСЪАЛАИ ИСТИФОДАИ МАҚСАДНОКИ 
НЕРУИ БАРҚ, ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ҲАР ЯК ВАҶАБ ЗАМИН, ЧОРАҲОИ ПЕШГИРӢ АЗ ПАҲНШАВИИ БЕМОРИҲОИ СИРОЯТӢ АЗ ҶУМЛАИ ТАШАББУСҲОИ 
ҲИЗБИЁНИ ШАҲРУ НАВОҲИИ ВИЛОЯТ БУДАНД. ЁДОВАР МЕШАВЕМ, МАВОДИ ИН САҲИФА, КИ ШАММАЕ АЗ ИҚДОМОТИ ЗИЁДИ ТАТБИҚШУДА ҲАСТАНД, ҶАНБАИ 
ҲИСОБОТӢ ДОШТА, МАСЪУЛИЯТИ ТАҲИЯАШОН БАР ДӮШИ МУТАСАДДИЁНИ КУМИТАҲОИ ИҶРОИЯИ ШАҲРИЮ НОҲИЯВӢ МЕБОШАД.

ҶАЙҲУН.
Бо мақсади пайравӣ аз 

сиёсати хирадмандона ва 
инсондӯстонаи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ, Пеш-
вои миллат, Раиси муазза-
ми Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон раиси таш-
килоти ибтидоии “Нозироти 
андоз” Ҷаъфар Раҳматшоев 
ба як оилаи ниёзманди деҳаи 
Себзори ҷамоати шаҳраки 
Дӯстии ноҳия кумаки пулӣ ра-
сонид.

Ш.ШОҲИН.
Дар бинои маъмурии Куми-

таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Шамсиддин Шоҳин  вохӯрии 
гурӯҳи кории нашрияи ҳизбии 
Кумитаи иҷроияи Марказии 
ҲХДТ “Минбари халқ” бо кор-
мандони Кумитаи иҷроия, 
ҷиҳати боздид ва аз наздик 
ошноӣ пайдо намудан бо 
дастовардҳои хоҷагии халқи 
ноҳия дар зарфи 30 соли 
соҳибистиқлолӣ ва омодагиҳо 
аз сазовор истиқбол наму-
дани 35 солагии Истиқлоли 
давлатӣ доир гардид. 
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Масири Бохтар 
то Турсунзода 

ЉАЊОНЕ ХОТИРОТ АЗ
БУХОРОВУ САМАРЌАНД

№19,19.05.2022«Ҳамрози халқ»4

Озими сафар ба кишвари дӯсту баро-
дар, ҳамсояамон Ӯзбекистон, бахусус 

шаҳрҳои таърихии Самарқанду Бухоро 
гаштем. Шаҳрҳое, ки бозгӯи таърихи 

зиндаи ниёгонамон мебошанд.

Аз Бохтар ҷониби Душан-
бе роҳ пеш гирифтем. Ҳаракати 
нақлиёт дар шоҳроҳи замонавӣ, 
тамошои ободониҳо, ки ҳар рӯзе 
аз рӯзи пешин фарқкунанда аст, 
фараҳбахш буд. Ободкориҳо дар 
ноҳияи Хуросон, талу теппаҳои 
боғпӯши мавзеи овозадори Фах-
робод дили ҳар роҳгузарро тас-
хир мекунад.

Душанбе, шаҳре, ки биноҳои 
бешумораш сар ба афлок меба-

ранд, тамошояш хеле дилписанд 
ва навгониҳояш боварнакарда-
нист. Чӣ шаҳри зебоест, ки дида-
наш ба дил фараҳ мебахшад ва 
зиндагӣ дар он шукӯҳи хоса до-
рад.

Шаҳрҳои Ҳисору Турсунзода 
низ хеле ободу зебо гаштаанд. 
Кишоварзӣ ҳам дар даштҳои ва-
сеи ин мавзеъҳо хеле рушд кар-
дааст. Боғу токзорҳои ғарқи ҳосил 
ин гӯшаи ватани азизамонро зина-
ти дигар бахшидаанд. Рӯҳияамон 
аз тамошои ин манзараҳо хеле 
болида буд. Ин аст, ки аз самараи 
соҳибистиқлолӣ ва ваҳдати мам-
лакат ҳар замон шукр мегуфтем. 

Аз Сурхондарё то 
Самарқанду Бухоро
Тариқи гузаргоҳи сарҳадии 

шаҳри Турсунзода вориди вило-
яти Сурхондарёи Ӯзбекистон шу-
дем. Муносибатҳо дар гузаргоҳи 
ҳарду ҷониб хеле самимӣ бу-
данд, ҳар мусофир чеҳраи бо-
лида дошт. Ронандаҳои таксӣ аз 
ҳарду ҷониб омодаи хизмат ба 
мусофирон ҳастанд. 

Саргарми тамошои 
мавзеъҳои зебои диёр шуда, гу-
зашти вақтро нафаҳмида мон-

дем. Соат ба 16 наздик мешуд. 
Қарори мо қатъӣ буд: “Бояд 
шаб дар Самарқанд бошем!”. 
Ронанда мошинро бо суръати 
миёна идора мекарду мо сар-
гарми тамошо. Обу хоки ин сар-
замин низ шабеҳи Тоҷикистон 
будааст. Роҳҳои ин минтақа ва 
мавзеъҳои аҳолинишин мо-
нанд ба Тоҷикистонанд. Гу-
мон мекардем, ки дар ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ ё Дӯстӣ 
бошем. Майдонҳои фарохи 
кишт, боғҳои васеъ. Ба кишти 
маҳсулотҳои зери плёнка низ 
аҳамияти ҷиддӣ дода шудааст. 

Роҳҳо ободанд. Мошинҳо - 
бешумор, ки аксаран ранги са-
фед доранд. Нақлиёт муътадил 
ва дар доираи меъёрҳои муай-
яншуда ва эҳтироми ҳамдигарӣ 
идора мешаванд. Ҳар замон, ки 
дурустии роҳро аз ронандагону 
пиёдагардон мепурсидем, бо 
эҳтироми хоса ҷавоб мегуф-
танд. Дар аксари ҷойҳо хостаи 
худро аз онҳо бо забони ӯзбекӣ 
мепурсидем, аммо онҳо бо за-
бони тоҷикӣ посух мегуфтанд. 
Чун дар ноҳияи Бойсун раси-
дем, шоҳиди баргузории ҷашни 
мардумие шудем, ки иштирок-
доронаш беш аз 100 ҳазор на-
фар буданд. Дар ин чорабинӣ 
аз тамоми гӯшаҳои ин киш-
вар ва ҳатто аз мамлакатҳои 
ҳамсоя, бахусус аз Тоҷикистон 
меҳмонони расмӣ ҳузур до-
штанд. Чорабинии мазкур Фе-
стивали байналхалқии фол-
клориву этнографии “Баҳори 
Бойсун” ном дошт. 

Шом фаро расид, аммо мо 
ҳамоно роҳро идома медодем. 
Нимашаб ба шаҳри овозадори 
Самарқанд расидем. Соат ба 
12 расида буд. Меҳмонхонаҳо 
бисёр, аммо мо завқи тамошои 
шаҳр доштем. Боз қарорамон 

қатъӣ: “Шаб то ба рӯз машғули 
тамошои шаҳр мешавем!”. Дар 
кӯчаҳои марказии Самарқанд то 
ба рӯз сайругашт кардем. Дар 
нимашаб ҳама ҷо сокит, кам-кам 
гаштугузори мардум мушоҳида 
мешуд. Полисҳо низ оромиро бо 
зиракӣ мулоҳизакорона назорат 
мекарданд. 

Кӯчаҳо - чароғон, қасру 
мақбараҳои таърихӣ ин зебоии 
шабро зинати бемисл мебахши-
данд. Дар қисмате аз кӯчаҳои 
марказӣ, боғҳои фарҳангӣ-
фароғатӣ гаштугузор намудем 
ва аксҳои хотиравӣ гирифтем. 
Шаб шабеҳи рӯз буд. Ниҳоят, 
садои парандагон баланд шу-
дан гирифт, ки аз омадани субҳ 
дарак медод. Садои азони му-
азини масҷиди марказӣ низ ба-
ланд шуд ва чанде аз мардум 
оҳиста-оҳиста пайи ибодат раф-
танд. Равуои нақлиёт ҳам дар 
кӯчаҳои марказӣ ва шоҳроҳҳо 
афзудан гирифт.

Қисмати зиёди мардуми 
шаҳри Самарқанд тоҷикон ме-

бошанд. Чуноне дар саҳифаҳои 
таърих омадааст, он яке аз 
шаҳрҳои қадимтарини дунё ме-
бошад, ки дар асри VIII пеш аз 
милод бунёд шудааст. 

То наздик ба нисфирӯзӣ 
шаҳри Самарқандро тамошо 
кардему баъдан ҷониби Бухо-
ро раҳсипор шудем. Роҳҳои 
миёни ин ду вилоят хеле ободу 
замонавӣ, ҳаракати нақлиёт низ 
муътадиланд. Ниҳоят, баъди 
соатҳо ба Бухоро расидем. 

Бухоро яке аз шаҳрҳои 
қадима буда, таърихи зиё-
да аз 2500-сола дорад. Он 
пойтахти пуршукӯҳи Сомо-
ниён ва муҳимтарин шаҳри 
Мовароуннаҳр маҳсуб меёфт.

Бухороро ҳоло Бухорои наву 
Бухорои куҳна ном мебурдаанд. 
Гуфтан ба дидан чандон рост 
намеояд. Воқеан ҳам, шаҳомати 
Бухоро дигар будааст. Сари ан-
деша фурӯ мерафтам ва таъ-
рихи гузаштаро мувофиқ ба 
хондаву шунидаҳоям ба ёд ме-
овардам ва ба мушоҳидаҳоям 
қиёс мекардам. Бузургони он 
давр гӯё пеши назарамон бу-
данд. Ба санъати меъмории он 
замон таваҷҷуҳ мекардем ва 
ҳайрон мешудем, ки ин ҳама 
ободкориҳои он давр чӣ гуна су-
рат гирифта бошад. 

Бо чанд сайёҳе мусоҳиб 
шудем. Онҳо низ мисли мо аз 
ин ҳама зебоиҳои Самарқанди 
сайқали рӯйи замин ва Бухорои 
шариф дар шигифт буданд.

Даря аз Русия:
-Бори аввал аст, ки ба шаҳри 

Самарқанд омадам. Ин ҷо хеле 
зебо мебошад. Таомҳои лазиз 
дорад. Истеъмоли оши палов 
хушоянд аст. Дар ин шаҳр ҳаёт 
шабу рӯз ҷӯш мезанад. Биноҳои 
таърихии он мисли афсона ба 
назар мерасанд. Ман медонам, 
ки дар ин ҷо тоҷикон ва ӯзбекҳо 
зиндагӣ мекунанд. Онҳо бо 
сайёҳон муносибати хуб до-
ранд. Хеле меҳрубон ҳастанд. 
Дар пайдо кардани роҳ, ошхона, 
меҳмонхона ва ҷойҳои лоиқи та-
мошо бо табассум ва чеҳраи ку-
шод ёрӣ мерасонанд.

 
Иван аз Русия:

- Ман бо ҳамсарам дар рӯзи 
чаҳоруми тамошои Ӯзбекистон 
ба шаҳри Бухоро расидем. Ҳаво 
андак гарм аст. Бо ин вуҷуд та-
моми рӯз аз шаҳри таърихӣ ва 
қадима тамошо намудем. Соҳаи 
хизматрасонии сайёҳон рушд 
кардааст. Таомҳо хеле болаз-
затанд. Оши палов хӯрдем. 
Мардуми ин шаҳр меҳмондӯст 
ҳастанд. Новобаста аз дин 
ҷаҳонгардонро эҳтиром меку-

нанд. Бухоро ба мо хеле писанд 
омад. 

ДИЛОВАР: 
-Баъд аз барқарор 

ва мустаҳкам шудани 
муносибатҳои дӯстонаи халқҳои 
Тоҷикистону Ӯзбекситон, ки 
бо ташаббуси роҳбарони ҳар 
ду кишвар сурат гирифт, ният 
кардам, ба тамошои шаҳрҳои 
Самарқанду Бухоро равам ва 
ниҳоят, ин орзуям ҷомаи амал 
пӯшид. Дар ин сафар ба шаҳри 
Самарқанд ва Бухоро маълум 
шуд, ки дар ин сарзамин соҳаи 
кишоварзӣ рушд кардааст ва 
ин пешрафт аз меҳнатдӯстии 
сокинони ин ҷо дарак медиҳад. 
Дар шаҳри Самарқанд биноҳои 
таърихӣ ва дигар ёдгориҳои аз 
асрҳои гузашта боқимонда, ки 
бо санъати баланди меъморӣ 
бунёд шудаанд, моро маф-
тун кард. Мо дидем, ки дар ин 
шаҳр фавҷ-фавҷи одамон аз 
чунин ҷойҳо дидан мекарданд. 
Мадрасаҳои боҳашамат ва 
қасру кушкҳое, ки замонҳои пеш 
сохта шудаанд, ҳоло аз ҷойҳои 
тамошобоби ҷаҳонгардон ба 
ҳисоб мераванд ва дар чунин 
ҷойҳо сари ҳар қадам либосҳои 
миллӣ ва дигар армуғонҳо 

ба фурӯш бароварда шуда-
аст, ки аз фарҳангу маданияти 
ғании тоҷикону ӯзбекон дарак 
медиҳад.

ГУЛНАЗАР: 
- Дар шаҳри Бухоро дар 

қиёс ба шаҳри Самарқанд 
сайёҳони хориҷӣ аз Русия ва 
кишварҳои аврупоиро бештар 
вохӯрдан мумкин аст. Бахусус, 
шаҳри қадимаи Бухоро таърихи 
зинда аст, ки ҳар ҷаҳонгардро 
ба ҳайрат меорад. Биноҳо, 
роҳравҳо ва намои он ҳунар 
ва маҳорати баланди меъмо-
рии косибони давраҳои пешро 
таҷассум мекунанд. Дар ин ҷо 
бо фаро расидани шаб рафту-
ои сокинон ва ҷаҳонгардон зиёд 
шуда, як муҳити гарму муносиб 
барои сайру гашт фароҳам ме-
ояд. Бухоро аз ҷумлаи шаҳрҳое 
мебошад, ки он таърих, ҳувият, 
асолат, фарҳанг ва тамаддуни 
қадимиро баёнгар аст. Муно-
сибати хуби сокинони таҳҷоии 
он ба ҷалби сайёҳон мусои-
дат кардааст. Гаштугузор дар 
шаҳри қадимаи Бухоро ба ман 
рӯҳу ҳаловати тоза бахшид. Дар 
ин шаҳр тақрибан ҳама бо мо 
тоҷикӣ суҳбат карданд. Вақте 
ки донистанд мо аз Тоҷикистон 
ҳастем, аз барқарор шудани 
муносибатҳои дӯстонаи халқҳои 
тоҷику ӯзбек изҳори хушнудӣ ва 
қанотмандӣ намуданд.

ИФТИХОР
АЗ ТАЪРИХ

Мақбараи шоҳ Исмоили 
Сомонӣ, иншоотҳои таъри-
хии Регистон, оромгоҳи Шоҳи 
Зинда, пайкара ва қасри Амир 
Темур, иншоотҳои таърихии 
марбут ба Имом Ал-Бухорӣ ва 
даҳҳо мавзеъҳои дигар таърихи 
ғании зиндаи ниёгонамон мебо-
шанд, ки шабу рӯз гурӯҳи зиёди 
меҳмонон ба ин маконҳо таш-
риф меовардаанд. 

Сайёҳони ин шаҳрҳо хеле 
зиёданд, ки овозаи таърихи 
бойи қадимаи тоҷикону ӯзбекҳо 
онҳоро ба ин ҷо овардааст. 
Ростӣ, моро ҳисси ифтихор аз 
гузаштаи хеш фаро гирифта буд. 

Сокинони ин кишвар нисбат 
ба мардуми Тоҷикистон ва та-
биати мамлакати мо эҳтиром 
ва таваҷҷуҳи зиёд доранд. Уму-
ман, дар ин кишвари ҳамсоя 
худро ғарибу мусофир эҳсос 
намекунӣ. Фарҳанг, расму ойин, 
забон ва дигар арзишҳо бегона-
гие надоранд. Хулоса, шунидан 
кай бувад монанди дидан...

 
 Маҳмадалӣ АКРАМОВ, 

“Ҳамрози халқ”, 
Саидҷаъфар Сафарзода, 

“Телевизиони Хатлон”
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ФИРЕФТАИ ИЃВОГАРОН НАГАРДЕД!

РОНАНДАГЇ ФАРЊАНГИ 
ХОССА МЕХОЊАД

Хуршед Саидмуродзода – 
майори милитсия, нозири кало-
ни гурӯҳи ташфиқотӣ-тарғиботии 
шуъбаи БДА-и Раёсати ВКД-и 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вило-
яти Хатлон мегӯяд, ки давоми 
4 моҳи соли равон дар миқёси 
роҳҳои  вилоят 50 садамаи 
нақлиётӣ ба қайд гирифта шу-
дааст. Ба гуфтаи ӯ дар натиҷа 
19 нафар ба ҳалокат расида, 54 
нафар ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бар-
доштанд.  

–Барои пешгирии қоида-
вайронкунӣ аз ҷониби ронанда-
гон ва пиёдагарадон ҳамарӯза 
зиёда аз 30 нафар кормандони 
шуъбаи БДА дар вилояти Хат-
лон сафарбар шуда, роҳҳои 
марказии шаҳру ноҳияҳоеро, ки 
гашти нақлиёт бештар аст, зери 
назорат мегиранд, – мегӯяд Хур-

Ҳаводисе, ки рӯзи 14 майи 
соли равон  дар шаҳри Хоруғи 
вилояти Мухтори Кӯҳистони Ба-
дахшон, аниқтараш дар миқёси 
Хоруғи боло ба амал ома-
данд, ягон нафари ватандӯсту 
меҳанпарастро бетараф гузош-
та наметавонад.

Банда низ пас аз таҳлили 
вазъ ва таҳқиқи сабабҳои сар 
задани чунин як ҳодисаи нан-
гин ба хулосае омадам, ки ин 
иғвоангезии навбатии гурӯҳҳои 
ҷиноятпеша ва манфиатҷӯро 
маҳкум созам. Оромии ҷомеа ва 
сулҳу суботи сартосарӣ дар Ва-
тани маҳбуби мо онҳоро кӯр кар-
даву аз барангезии чунин шӯру 
шарр ва ошубу норозигиҳои 
иҷтимоӣ ҳаловат мебаранд ва ба 
ин васила мехоҳанд мо-миллати 
тоҷик ва кулли мардуми шараф-

Баъзеҳо изҳори нигаронӣ до-
ранд, ки иддае аз ронандагон 
нисбати  риояи қоидаҳои роҳу 
нақлиёт камтаваҷҷуҳанд. Ба 
гуфтаи онҳо ин гуна муносибат 
оқибатҳои нохуш дар пай доранд. 

шед Саидмуродзода.
Баҳри аз худ на-

мудани малакаи 
ронандагӣ дар тамоми 
шаҳру навоҳии вилоят 
курсҳои омӯзишӣ таш-
кил шуда, дар онҳо 
нақлиёт ва айёниятҳои 
зарурӣ фароҳам овар-
да шудааст.

 Дар муассисаҳои 
мазкур омӯзгороне 
ҷалб карда мешаванд, 
ки таҷрибаи хуби корӣ  
дошта, ба шогирдон 
нозукиҳои ронандаги-
ро мемӯзонанд.

Ҳамчунин ӯ гуфт, 
ки дар баробари омӯхтани идо-
раи нақлиёт инчунин  барои 
онҳо таъмири қисмҳои эҳтиётии  
автомобилҳо низ омӯзонида ме-
шавад.

Ба гуфтаи мусоҳиби мо барои 
вайрон кардани қоидаҳои роҳу 
нақлиёт аз тарафи ронандагон 
ва пиёдагардон тибқи Кодекси 
ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаримаҳои 
нисбатан пурзӯртар муқаррар 
шудааст, ки мақсад пешгирии 
ҳодисаҳои роҳу нақлиёт мебо-
шад.

– Аз ҷумла ҳангоми идораи 
нақлиёт баъзе ронандаҳо худ-
сарона ба бехтарии худ ва му-
соифрон аҳмияти надода, бо 
телефон суҳбат мекунад, ки ин 
омил метавонад оқибати нохуш 
биорад.

Дар ҳоле, ки ронанда ба чу-

нин қоидавайронкунӣ даст меза-
над, аз рӯйи нишондиҳандаҳои 
Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъ-
мурии Ҷумҳурии Тоҷикистон (як 
нишондиҳанда 64 сомонӣ аст), 
ҷаримабандӣ  карда мешавад. 

Омили дигари ҳодисаҳои 
нохуши роҳу нақлиётро Хуршед 
Саидмуродзода дар баланд 
намудани суръат ва инчунин 
сабқат дар ҷойҳои номувофиқ 
арзёбӣ мекунад.

Роҳҳои пиёдагард  муайян 
карда шудааст. Баъзе ҳолатҳо 
мушоҳида мешавад, ки пиёда-
гардон на аз ҷойи муайяншуда, 
балки аз куҷое хоҳанд худсарона 
роҳҳои автомобилро убур меку-
нанд ва албатта ин гуна муно-
сибат оқибатҳои нохуш дорад, 
– мегӯяд мусоҳиби мо.  

Дар мавриди худсаро-
на насб намудани таҷҳизоти 
садодиҳандаи гӯшхарош Хур-
шед Саидмуродзода гуфт, 
ки дар моддаи 316 Кодекси 
ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон риоя 
накардани қоидаҳо ва насб 
кардани таҷҳизоти махсуси 
садодиҳанда ё асбобҳои ило-
вагии берунии равшанидиҳанда 
(ба ҷуз нақлиёте, ки ба хадамо-
ти фаврӣ ва махсус тааллуқ до-
ранд), ба андозаи аз се то панҷ 
нишондиҳанда  ҷарима таъйин 
карда мешавад.

Ҷамшеди Қурбоналӣ, со-
кини шаҳри Бохтар мегӯяд, 
ки фарҳанги баъзе ронанда-
гони мо дар ҳолати паст аст. 
– Бархе аз онҳо ба риояи оди-
тарин қоидаҳои роҳу нақлиёт 
беаҳамиятӣ зоҳир месозанд. 
Ташвишовараш он аст, ки 

дар баъзан ҳолат чароғаки 
роҳнаморо итоат намекунанд.    

Барои бехатарии худ ва на-
здиконамон бояд, дар ҳамаи 
ҳолат ба қоидаҳои роҳ аҳамияти 
аввалиндараҷа диҳем”,–мегӯяд 
Ҷамшеди Қурбоналӣ.

Мадина Шамсуллоева, соки-
ни дигари шаҳри Бохтар мегӯяд, 
ки дар   назди бозори “Фаровон” 
ва “Ҳоҷӣ-Шариф” бештари вақт 
танбашавии нақлиёт ба на-
зар мерасад. Ҳамчунин садои 

гӯшхароши сигнали мошинҳо 
хеле нороҳаткунанда аст ва чу-
ноне мушоҳида мекунем, дар ин 
ҷода кормандони БДА низ на-
метавонанд ҳолати мазкурро ба 
танзим дароранд. Мусаллам аст, 
ки назди бозорҳо макони аз ҳама 
серодам аст, лекин инро бояд 
фаромӯш насохт, ки дар урфият 
мегӯянд: “Агар ба фарҳанги мар-
дум ошно шудан хоҳӣ ба бозо-
раш назар кун”. 

Алишер Нодиров, сокини 
ноҳияи Кӯшониён мегӯяд, ки 
зиёда аз 20 сол боз ба ҳайси 

омӯзгор фаъолият дошта, дар 
мавриди пешгирии ҳодисаҳои 
нохуши роҳу нақлиёт пайваста 
бо шогирдон суҳбат мекунад.  

 – Баъзе ҷавонон як муддат 
ба Федератсияи Русия раф-
та, бо маблағи ҷамъоварда 
мошин харидорӣ мекунанд ва 
навобаста аз таҷрибаи кофии 
ронандагӣ надоштан, ҳатто ба 
мусофиркашӣ машғул мегар-
данд, ки як сабаби сар задани 
ҳодисаҳои нохуш низ мегардад. 

Мусофиркашӣ низ фарҳанги 

хосса мехоҳад. Идора кардани 
нақлиёт дар доираи меъёрҳои 
муайяншуда, хушмуомила будан 
бо мусофирон, хизмати босифат 
анҷом додан  хеле муҳим аст.   

Бояд дониста бошем, ки 
нақлиёт мушкилоти моро садҳо 
маротиба осон месозад, аммо 
беэҳтиётӣ ба он метавонад, ба-
лоеро ба сари мо биорад. Пас, 
бояд қоидаҳои ҳаракат дар роҳро 
риоя намоему ҳаёти худ ва дига-
ронро зери хатар нагузорем.

Аҳлиддини Муборакшоҳ,
“Ҳамрози халқ”

Мо хушбахт аз он ҳастем, ки дар диёре чун Тоҷикистон 
зиндагӣ дорему имрӯз боиси шинохти бештари давлатҳо 
гардидаем. Имрӯз миллати тоҷик бо фарҳанги воло, худ-

шиносиву худогоҳӣ ва ватандӯстӣ мавриди таваҷҷуҳи 
оламиён гардидааст. Ҷомеае, ки дар он инсоният ҳастӣ 

дорад, хоҳ ноҳ дучори ҳаводиси хубу баъд мегардад.

манди Тоҷикистонро дар назди 
ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври манфӣ 
муаррифӣ созанд. Вале ҳаргиз 
ба ниятҳои нопоки худ намера-

санд.
 Миллати тоҷик аз азал 

соҳиби фарҳанги воло, та-
маддуни ғанӣ ва таърихи бой 

буда, корнамоиҳои фарзандо-
ни барӯмандаш номбардори ин 
миллату давлат мебошад, ки мо 
ҳамагон  аз ин ифтихор дорем. 
Лек, садҳо афсӯс, ҳастанд нафа-
роне, ки аз гузаштаи талху на он 
қадар дури миллат сабақ наги-
рифта, боз мехоҳанд бо баҳонае 
миёни ҷомеа низоъ андозанд, 
хуни ноҳақ резанд ва ҳаёти осо-
иштаи халқро халалдор созанд. 
Ба мисли оне, ки имрӯз Алим 
Шерзамонов ва Маҳмадбоқир 
Маҳмадбоқиров  худ яке аз узви 
гурӯҳҳои иғвоангез шинохта шу-
даанд, ба ҳар баҳонае муҳоботу 
воҳимаангезиро миёни ҷомеа 
аланга меандозанд.

Алим Шерзамонов ва 
Маҳмадбоқир Маҳмадбоқиров 
нафароне ҳастанд, ки бо сабаби 
содир кардани ҷиноятҳои ваз-
нин ва поймол кардани қонун 
дар кофтуков қарор дошта,  ба-
рои кирдорҳои содиркардаашон  
ҷавоб хоҳанд гуфт.

Марги як ҷинояткор, дар 
ҷустуҷӯ қарор гирифтани 
ҷинояткорони дигар, дар маҳбас 
қарор доштани якчанд нафар 
ҷинояткор имрӯз набояд боиси 
ошубу тазоҳурот ва сабаби но-
оромии вазъ дар минтақа гар-
дад. Ин дар ҳолест, ки ҳазорон 
нафар ҷавонони миллат, ки бо 
мақсади бунёдкориву созандагӣ 
дар соҳоти мухталифи хоҷагии 
халқ шабу рӯз заҳмат мекашанд, 
дар сохтмонҳои бузурги аср 

саҳми арзандаи хешро мегузо-
ранд ва ба ояндаи дурахшони 
Тоҷикистони азиз итминони ко-
мил доранд. 

Пас биёед, якҷоя аз як ги-
ребон сар бароварда, даст ба 
дасти ҳам дода, хишти қасри 
дӯстиву рафоқатро болои ҳам 
гузорему бо муттаҳидӣ бар 
зидди ҳамагуна нотавонбинҳо, 
амалҳои номатлуб мубориза 
барем. Воқеан ҳам мардуми бо-
нангу ори Тоҷикистон таҳти  си-
ёсати сулҳпарваронаи Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Раиси муазза-
ми Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон  муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон қимати сулҳу осоиштаги-
ро хуб дониста, хандаи беғаши 
кӯдакон, хоби бароҳати мода-
рон ва тинҷиву оромии кишвар-
ро ба ҳеҷ чиз иваз намекунанд. 
Ҳимояи ин неъмати бузург, яъне 
амнияти давлат ва ҷомеа, ҳифзи 
сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва 
ваҳдати миллӣ барои ҳар яки 
мо ва наслҳои оянда вазифаи 
муқаддас мебошад. Бигзор дар 
Тоҷикистони азиз ва кулли дунё 
ҳамеша  сулҳ пойдор бимонад.

Мақсуд  РАҲМАТУЛЛОЕВ, 
раиси КИ ҲХДТ дар ноҳияи Ёвон

Арзу шикоятҳо
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ВАЌТЕ ВАТАН ДАЪВАТ МЕКАРД...

Дастурдиҳӣ

Маъракаи баҳории  
даъвати ҷавонписарон 
ба хизмати Модар-Ватан 
бори дигар собит намуд, 
ки дар баробари ҷиддӣ 
ба роҳ мондани суҳбату 
вохӯриҳои фаҳмондадиҳӣ 
миёни сокинон ва ба хусус 
воқифгардонии ҷавонон аз 
ҳуқуқу уҳдадориҳои ҳарбӣ, 
ҳамзамон, ба хотири таъ-
мини шаффофият дар 
мавсими минбаъдаи даъ-
вати ҳарбӣ чорабиниҳои 
дастаҷамъонаи ниҳодҳои 
марбутаро беҳтару беш-
тар густариш дод. Маъ-
ракаи баҳории  даъ-
вати ҷавонписарон ба 
хизмати Модар-Ватан 
бори дигар собит намуд, 
ки дар баробари ҷиддӣ 
ба роҳ мондани суҳбату 
вохӯриҳои фаҳмондадиҳӣ 
миёни сокинон ва ба хусус 
воқифгардонии ҷавонон аз 
ҳуқуқу уҳдадориҳои ҳарбӣ, 
ҳамзамон, ба хотири таъ-
мини шаффофият дар 
мавсими минбаъдаи даъ-
вати ҳарбӣ чорабиниҳои 
дастаҷамъонаи ниҳодҳои 
марбутаро беҳтару бештар 
густариш дод.

Таҷрибаи аввали роҳан-
дозӣ намудани механизми 
сафарбаркунии ҷавонон ба 
хизмати ихтиёрии ҳарбӣ, ки 
аз ҷониби Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон таҳия ва пешниҳод 
гардида, бори дигар собит 
намуд, ки усулҳои муосири 
сафарбаркунии ҷавонон ба 
хизмати ҳарбӣ миёни мар-
дум ҳамовозӣ пайдо карда, 
натиҷаи дилхоҳ медиҳад. 
Аммо барои амалӣ наму-
дани он дар сатҳи тамоми 
деҳу маҳаллаҳо аз маҳорату 
кордонии масъулону кор-
мандони Кумитаҳои иҷроияи 
ҳизбӣ дар шаҳру ноҳияҳо 
бештар вобастагӣ дорад.  
Дарвоқеъ,  идея ва барно-
маи пешниҳодкардаи КИ 
ҲХДТ натанҳо ба қишри 
аъзами ҷомеа писанд ме-
ояд, балки ин механизми 
шаффофи ҷалби ҷавонон 
ба хизмати ҳарбӣ, барои 
даҳсолаҳои оянда низ ба кор 
хоҳад омад. Зеро, пӯшида 
нест, ки бо мурури тағйироту 
дигаргуниҳо оид ба шарту 
шароити даъвати ҷавонон ба 

"Мардум ва давлати Тоҷикистон дар симои ҳар 
як хизматчии ҳарбӣ ва ҳар як корманди мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ҳомии зиндагии осуда, муҳофизи амни-
ят, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва 
ҳимоягари манфиатҳои милливу давлатиро меби-
нанд. Зеро Қувваҳои Мусаллаҳ ва мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ аз ҷумлаи шоҳсутунҳои кохи муҳташами 
истиқлолу озодии Ватан, кафолати зиндагии оро-
ми мардум ва рушди муназзаму устувори давлати 
тоҷикон мебошад".

Эмомалӣ Раҳмон, 7.09.2021
хизмати ҳарбӣ ва ҷорӣ шуда-
ни имтиёзҳои иловагӣ барои 
сарбозони ихтиёрӣ, мардум 
баръакс, ба хотири шомил 
шудани фарзандонашон ба 
сафи Қувваҳои Мусаллаҳи 
кишвар ҷидду ҷаҳд хоҳанд 
намуд, ки он вақт на ҳама 
ҷавонон ин имкониятро до-
шта метавонанд.

Ҳамин сон, новобаста ба 
он ки Роҳнамо барои ҷалби 
сарбозони ихтиёрӣ дар 
фасле таҳия ва пешниҳоди 
умум гардонида шуд, ки 
мавсими баҳории даъвати 
ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ 
оғоз шуда, фаъолони ҳизбӣ 
барои дар ҳама маҳаллаҳо 
роҳандозӣ кардани он фур-
сат надоштанд, аммо баъ-
зе масъулони Кумитаҳои 
иҷроия бо истифода аз 
раҳнамо дар ҷалби сарбо-
зони ихтиёрӣ каме  ҳам бо-
шад муваффақ шудаанд. Ба 
гуфтаи Ҳакимзода Мижгона 
Шералӣ, раиси КИ ҲХДТ 
дар ноҳияи Кӯшониён, ҳанӯз 
аз рӯзҳои аввали маъракаи 
сафарбаркунии ҷавонон ба 
сафи Қувваҳои мусаллаҳи 
кишвар дар қатори 76 нафар 
сарбозони ихтиёрӣ 2 нафар 
ҷавонон аз ҳисоби аъзои  
фаъоли ҳизбӣ низ ба хизма-
ти ҳарбӣ сафарбар гардида 
буданд. 

-Сарибой Давлатов, 
истиқоматкунандаи деҳаи 
С. Фатоеви ҷамоати деҳоти 
Сарвати Истиқлол ва На-
заров Илҳом, сокини 
деҳаи Ободонии ҷамоати 
деҳоти Заргар  аз зум-
раи ҷавонписарони шуҷои 
ноҳияи Кӯшониён мебо-
шанд,  ки дар чорабинии 
тантанавии “Рӯзи даъват-
шаванда”  ҳамчун сарбо-
зи ихтиёрӣ ҳозир шуда 
буданд. Ин ҷавонони дар 
рӯҳияи ватандӯстӣ ба воя 
расида, хизмати ҳарбиро 
қарзи шаҳрвандӣ ва мояи 
ифтихору сарбаландии зод-
мандони худ дониста, аз 
ҳамсолони хеш даъват ба 
амал оварданд, ки ба хотири 
муҳофизати  Ватан ҳамеша 
омода бошанд, - иброз дошт 
Мижгона Ҳакимзода. 

- Маврид ба ёдоварист, ки 
давоми ду моҳи охир фаъо-
лони ҳизбӣ дар чорабиниҳои 
фаҳмондадиҳии сокинон 
ҷиҳати  сафарбаркунии  

ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ 
фаъолона иштирок намуда,  
дар ин маъракаи муҳими 
сиёсӣ саҳми арзандаи ху-
дро гузошта истодаанд. Аз 
ҷумла, дар доираи суҳбату 
вохӯриҳои судманди фаъо-
лони ҷомеа бо донишҷӯёну 
ҷавонони касбу кори гуно-
гун, ба фаъолони КИ ҲХДТ 
дар ноҳияи Кӯшониён му-
яссар гардид, ки 14 нафар 
ҷавонони ихтиёриро барои 
адои хизмати ҳарбӣ ба ко-
миссияи даъвати ҳарбӣ са-
фарбар намоянд.

Ба андешаи Мижго-
на Ҳакимзода “Роҳнамо” 
барои ҷалби сарбозони 
ихтиёрӣ дар тамоми шаҳру 
ноҳияҳо самараи дилхоҳ 
дода метавонад, агар 
дар ташкилу роҳандозии 
ин механизм мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 
бо Кумитаҳои иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳо 
ҳамкориҳоро тақвият бах-
шанд. Бояд қайд намуд, ки 
саҳмгузорӣ дар самти маъ-
рифатнокии ҷомеа ҷиҳати 
даъвати шаҳрвандон ба 
хизмати ҳарбӣ масъулияти 
ҳари яки мо, фаъолону аъ-
зои ҳизб мебошад ва неруи 
зиёда аз 14 ҳазор нафараи 
аъзои ҲХДТ  дар ноҳияи 
Кӯшониён дар ин самт 
нақши ниҳоят муҳим бозида 
метавонанд. Хушбахтона, 
ҳамкории мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии ноҳия 
ба Кумитаи иҷроия хело хуб 
ба роҳ монда шуда, раиси 
ноҳия Икромиддин Вали-
зода дар амалӣ намудани 
иқдому ташаббусҳои ҳизбӣ 
саҳми арзанда доранд.

Дар  ҳамин ҳол Одилҷон 
Маҳмадов, раиси КИ ҲХДТ 
дар ноҳияи Вахш иброз медо-
рад, ки дар баробари корҳои 
таблиғотӣ ва иқдомҳои 
ҷадиди ҳизбиён баҳри са-
фарбаркунии саривақтии 
ҷавонписарон ба хизмати 
ҳарбӣ, ки дар асоси Фар-
мони Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон татбиқ мегар-
дад, бояд аз фишангҳои 
ҷиддитари иҷтимоӣ кор ги-
рифт, то сатҳи нигаронкунан-
даи канораҷӯии ҷавононро 
аз хизмати ҳарбӣ коҳиш 
дод. Зеро ба гуфтаи ӯ дар 
ноҳияи Вахш  нақшаи мав-

симии даъвати шаҳрвандон 
ба хизмати ҳарбӣ дар қиёс 
ба захираи  воқеии ҷавонони 
синни хизмати ҳарбӣ фиса-
ди ночизро ташкил медиҳад, 
ки ҳамин нақшаи ночиз ҳам 
ба мушкилоту дермониҳо 
иҷро мешавад. Аз ин лиҳоз, 
зарурият пеш омадааст, ки 
ба хотири коҳиш додани 
шумораи ҷавонписарони 
аз хизмати ҳарбӣ озод, 
салоҳияти комисариатҳои 
ҳарбӣ дар самти додани “от-
строчка”–истеъфои ҳарбӣ 
ба шаҳрвандон маҳдуд кар-
да шавад. 

Дар мавсими баҳории 
даъвати ҳарбӣ фаъолони 
ҳизбӣ тариқи баргузории 
суҳбату вохӯриҳои бо со-
кинони ноҳияи 
Вахш 5 нафар 
сарбозони ихти-
ёриро интихоб 
ва ба комисса-
риати ҳарбӣ ра-
вон намуданд. 
Аммо аз сабаби 
он ки қисмате 
аз шаҳрвандони 
синни хизма-
ти ҳарбӣ ба 
муҳоҷирати корӣ 
рафта, баъзе 
дигари онҳо бо 
роҳу василаҳои 
гуногун аз хизма-
ти Модар-Ватан 
канораҷӯӣ ме-
кунанд, нақшаи 
даъват сари вақт 
иҷро намешавад,-мегӯяд 
Одилҷон Маҳмадов.

Аммо Иброҳим Шарипов, 
сокини ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ иброз медорад, ки як 
роҳи ҳалли мушкили мазкур 
ва таъмин шаффофият дар 
раванди маъракаи даъва-
ти шаҳрвандон ба хизма-
ти ҳарбӣ, пеш аз ҳама, та-
факкури ҷавононро оид ба 
муҳити хизмат дар қисмҳои 
ҳарбӣ дигар кардааст. Зеро 
ду сол пеш вақте ихтиёран 
ба хизмати ҳарбӣ мерафтам, 
то ворид шудан ба қисми 
низомӣ оид ба шароитҳои 
буду боши аскарон ва 
муҳити қисмҳои ҳарбӣ маъ-
лумоти носаҳеҳ ва ақидаи 
нодуруст доштам. Баъди ду 
моҳи хизмати ҳарбӣ аллакай 
дӯстони нав пайдо карда, бо 
мурури солу моҳҳои  хизмати 

аскарӣ  он қадар ба муҳиту 
реҷаи ҳарбӣ одат кардам, 
ки зимни ба эҳтиёт рухсатӣ 
шудан, гумон мекардам аз 
хонаи дуввуми худу барода-
рони ҷониам ҷудо мешавам. 
Аз ин лиҳоз, муҳим он аст, 
ки ҷиҳати ҷалби ҷавонон ба 
хизмати ҳарбӣ тасмимҳои 
ҷиддитар гирифта шавад ва 
ҷавонон танҳо баъди адои 
хизмати ҳарбӣ аз бузург-
солон сипосгузорӣ хоҳанд 
кард, ки онҳоро ба хизмати 
ҳарбӣ сафарбар намуда бу-
данд.

Таҳлилҳо нишон 
медиҳанд, ки илова ба 
тасмимҳои ҷадид ва 
иқдомҳои гуногун ҷиҳати 
иҷрои нақшаи даъвати 

ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ, 
ҳамзамон  шарту шароитҳо 
ва имтиёзҳои барои хиз-
матчиёни ҳарбӣ пешбинӣ 
гардида, таваҷҷуҳи худи 
зодмандонро вобаста ба са-
фарбаркунии ихтиёрии фар-
зандон ба хизмати ҳарбӣ 
зиёд намудааст. Аз ин рӯ, во-
баста ба тасмимҳои иловагӣ 
ҷиҳати иҷрои саривақтии 
нақшаи даъвати ҳарбӣ, 
роҳандозии чорабиниҳои 
фаҳмондадиҳӣ миёни мар-
дум ва ҷавонмардони син-
ни хизмати ҳарбӣ, метавон 
хулоса баровард, ки меха-
низми муосири ҷалби сар-
бозони ихтиёрӣ ба хизмати 
ҳарбӣ дар ояндаи наздик 
натиҷаҳои боз ҳам болотар  
ба бор хоҳад овард.

Ҷамолиддин УСМОНИЁН, 
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Дар доираи татбиқи 
ҳадафи чоруми стратегӣ, 
таъмини амнияти озуқаворӣ 
имрӯзҳо дар кишвар соҳаи 
кишоварзӣ рушд карда, мар-
думи бонангу номуси мамла-
кат бо бунёди боғу токзорҳо, 
истифодаи самараноки ҳар 
порча замин дар таъмини 
бозорҳои дохиливу хориҷӣ бо 
меаваҳои хуштаъму сабзаво-
ти тару тоза саҳми арзанда 
доранд. 

Узви фаъоли Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Ёвон, Руқия Раҳимова 
аз бонувони боиродаву матин 
аст, ки аз соли 1981 инҷониб 
ба истеҳсоли маҳсулоти 
кишоварзӣ машғул мебошад. 
Ӯ 65 сол дошта, зиёда аз 40 
соли умри пурбаракати худро 
дар ин масир сарф намуда, 
заминкорӣ шуғли дӯстдоштаи 
ӯ гардидааст. Руқия ба синну 
соли худ нигоҳ накарда, пай-
васта талош мекунад, ки са-
мараи заҳматаш пешкаши со-
кинон бошад. 

Бонуи кишоварз зимни 
суҳбат иброз дошт, ки дар за-
мин кор кардан бароям ифти-
хор аст. Буданд лаҳзаҳое, ки 
албатта барои зан дар замин 
бо техника ва дигар лавози-
моти зарурӣ кор кардан душ-
вор буд, аммо ҳоло ба ин кор 
одат кардаам, худро бе зами-
ну кори саҳро тасаввур карда 
наметавонам. Агар дар киш-
ту кори зироатҳо кишоварзон 
қоидаҳои агротехникиро риоя 
намоянд, замин манбаи таъ-
мини рӯзгори онҳо шуда, аз 
ин шуғли интихобкардаи хеш 
соҳиби иззату обрӯ ва сарват-
манд ҳам мешаванд. 

ЗАНЕ БО ИРОДАИ МАТИН Кишоварзӣ дар Тоҷикистон яке аз 
соҳаҳои муҳимтарини иқтисоди миллӣ 
ба шумор рафта, таъмини ҳадафи 
стратегии ҳукумат, яъне амнияти 
озуқавории мамлакат, асосан аз сатҳи 
рушди ин соҳа вобастагӣ дорад.

Меҳантдӯстии ин зани 
чашмикордону қавиирода аст, 
ки ҳамасола аз замини ба 
уҳдадоштааш ҳосили фаро-
вон ба даст оварда, сокинони 
ноҳияи Ёвон ва берун аз онро 
бо маҳсулоти тару тоза таъ-
мин менамояд. Инчунин, ӯ бо 
маҳсулоти истеҳсолкардааш 
дар чандин чорабиниҳо, яр-
маркаи фурӯши маҳсулоти 
кишоварзӣ дар сатҳи ноҳия, 
вилоят ва ҳатто дар ҷумҳурӣ 
иштирок карда, соҳиби ифти-
хоронаву сипосномаҳо гарди-
дааст. 

Руқия Раҳимова шукрона 
аз фазои сулҳу суботи киш-
вар ва сиёсати пешгириф-
таи Роҳбари давлат намуда, 
даврони соҳибистиқлолиро 
мояи саодату хушбахтии бо-
нувон мешуморад. – Маҳз 
дар ин солҳо таҳти сиёса-
ти пешгирифтаи Сарвари 
давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бонувон мақоми ху-
дро дар ҷомеа пайдо карда, 
имрӯз ҳузури онҳоро дар та-
моми соҳаҳои хоҷагии халқ 
мушоҳида мекунем. Ҳеҷ гоҳ 
аз хотирам зудуда намеша-
вад он рӯзҳои соли 1996, ки 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми 
сафари кориашон ба ноҳияи 
Ёвон аз қитъаҳои хоҷагии мо 
дидан намуда буданд, – ба хо-
тир меорад Руқия Раҳимова. 
Он солҳо роҳбарии Коопера-
тиви истеҳсолиро бо 28 гек-
тар қитъаи замин ба уҳда до-
штааст. –Солҳои баъдиҷангӣ 
зиндагӣ душвор буд, техника 
ва нуриҳои минералӣ барои 
кишту парвариши пахтаву ди-
гар намуди зироат намерасид. 

Бо вуҷуди ин ҳама мушкилиҳо 
пеши худ мақсад гузоштам, 
ки ман бояд дар корам иро-
даи мустаҳкам дошта бошам. 
Ҳамаи мушкилиҳо паси сар 
шуданду рӯзҳои нек ҳам наси-
бамон гашт. 

Зимни сафари корӣ 
Роҳбари давлат аз замини 
парвариши пахта ва дигар на-
муди маҳсулоти кишоварзӣ 
дидан карда, барои меҳнати 
софидилонаам дар он солҳои 
мушкил аҳсан гуфтанд, ки 
ин бароям мояи ифтихору 
сарфарозист. Дар лаҳзаҳои 
суҳбат бо Роҳбари давлат ва 
он тавсияву маслиҳатҳое, ки 
барои афзун кардани ҳосил 
ба ман доданд, шавқу ҳавасам 
ба соҳаи кишоварзӣ ба маро-
тиб зиёд шуд.

Баъдан соли 2007-ум пас 

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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аз таъсиси хоҷагии деҳқонии ба 
номи “Руқия” Президенти киш-
вар бори дуввум дар идомаи са-
фари кориашон ба ноҳияи Ёвон 
аз фаъолияти хоҷагии деҳқонии 
мазкур дидан карда, барои са-
маранок истифода бурдани 
замин ва истеҳсоли маҳсулоти 
кишоварзӣ ба ман тавсияҳои 
судманд доданд. Мо барзгарон 
маслиҳату роҳнамоиҳои Пеш-
вои миллатро сармашқи кори 
хеш қарор дода, кӯшиш до-
рем, ки дар баробари баланд 
бардоштани ҳосилнокии замин 
ва таъмини бозори истеъмолӣ 
бо маҳсулоти аввалия, инчу-

нин сатҳи зиндагии худро низ 
беҳтар намуда, дар фазои 
тинҷиву осудагии кишвар ба-
рои худ зиндагии шоистаро 
фароҳам биоварем.

Дарвоқеъ, қадами мубо-
раки Пешвои миллат буд, 
ки хоҷагии деқонии ба номи 
“Руқия” ҳамасола дар мавсими 
ҷамъоварии ҳосил, аз ҷумла, 
нақшаи пахтасупориро барзи-
ёд иҷро карда, бо гирифтани 
ҳосили фаровони сабзавот дар 
таъмини амнияти озуқаворӣ 
саҳм мегузорад, – бо ифти-
хор изҳор медорад Руқия 
Раҳимова. 

Хоҷагии деҳқонии ба номи 
“Руқия” дорои 20 гектар замин 
буда, дар 15 гектари он пахта 
ва дар боқимондаи қитъаҳои 
замини хеш картошка, юнучқа, 
гандум ва дигар намуди зи-
роат кишт карда шудааст. 
Хоҷагидорон имсол пунбадо-
наи тухмиро аз давлати ба 
мо дӯсту бародар, Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон харидорӣ карда, 
кишт намуданд. Айни замон 
қитъаҳои пахтазори хоҷагӣ 
нашъунамои хуб дошта, 
саҳмдорон итминон доранд, 
ки ҳосили дилхоҳ ба даст ме-
оваранд. 

Дар ин шабу рӯз дар 
хоҷагии деҳқонӣ кор бо ҷӯшу 
хурӯш рафта истода, деҳқонон 
саъй доранд, ки бо риояи 
қоидаҳои агротехникӣ кишти 
саривақтии пахтаву сабзаво-
тро хуб ба роҳ мондаанд, то 
ин ки аз заминҳои хеш ҳосили 
дилхоҳ бигиранд. Тавре ки 
роҳбари хоҷагии деҳқонии 
“Руқия” изҳор медорад, дар 
мавсими серкорӣ дар бароба-
ри саҳмдорон ҳамчунин кор-
гарони кироя аз ҳисоби нафа-
рони бекору хонашин ба корҳои 
нақдмузд ҷалб гардидаанд, ки 
ин амал метавонад дар пеш-

бурди рӯзгорашон заррае ҳам 
бошад кумак расонад. 

Қобили зикр аст, ки дар 
назди хоҷагии деққонӣ ташки-
лоти ибтидоии ҳизбӣ бо номи 
“Руқия” таъсис дода шудааст, ки 
роҳбарии онро Руқия Раҳимова 
ба уҳда дорад. Ин ташкилоти 
ибтидоӣ дар чорабиниҳои ҳизбӣ 
иштироки фаъолона дошта, 
дар татбиқи ҳадафҳои созан-
даи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон низ саҳми муносиб 
мегузорад. 

Зебо БОЗОРОВА, 
“Ҳамрози халқ”
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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, Миралиён Қиёмиддин, раиси 
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон.

Ҳайати эҷодӣ: Зебо Бозорова, Амонҷон Муҳиддинов, Ҷамолиддин Ус-
мониён, Аҳлиддини Муборакшоҳ, Албина Мирзоқулова рӯзноманигор,                        
Меҳроб Салимбеков 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 19700 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  электронии info@hkhdtkhatlon.tj  расонад, соҳиби туҳфа  ме-
шавад. 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 кроссворди ҳафтаномаи №18

АЗ ЧАП БА РОСТ:
1.Сафедкунанда дар суд 

4.Тамғаи тапончаи русӣ 7.Дар он 
хун ҷорӣ мешавад 11.Яке аз сар-
вазири Ҳиндустон дар асри 20 
12.Мобилӣ, хонагӣ, сарироҳӣ 13.На-
висанда ва рӯзноманигори тоҷик 
14. Номи моҳи нӯҳуми солшумо-
рии шамсӣ 16.Номи яке аз озмунҳо 
дар Тоҷикистон  17.Ба ҳабс афто-
да 19.Дар мағоза баъди харид ин 
ҳуҷҷатро медиҳанд 21.Шабакаи 
телевизионии русӣ 22.Равғани да-
руни буз, гов ва ғайра 26.Ӯзбек, 
тоҷик, қазоқ 28.Шарики барқ дар 
осмон 29.Ҳурмат 30.Тадқиқкунанда  

 АЗ БОЛО БА ПОЁН:
2.Директори Театри давла-

тии академии драмавии ба номи 
А.Лоҳутӣ 3.Духтари калонӣ барои 
хурдиҳо 5....у ишрат  6.Фикру хаё-
ле, ки ба роҳи бад мебарад 7.Да-
стурамал 8. Ҷумҳурӣ 9.Вилоят 
дар Афғонистон 10.ИМА ба русӣ 
15.Кори хаттӣ аз фанни адабиёт 
16.Кохи консертии калонтарини 
Тоҷикистон 17.Маҷалла дар Хатлон 
18.Яке аз асарҳои Носири Хусрав 
19.Ожанг ва ҳам кишвари ҳамсоя 
20.Овозхони рус 23.Китоби авва-
лини мактабиён 24.Баҳр бо забо-
ни русӣ 25.Зодгоҳи Алишер Навоӣ 
27.Гурӯҳи варзишгарон   

ПАНДИ
РЎЗ

Н А С И Њ А Т Њ О И  Л У Ќ М О Н И
Њ А К И М  Б А  Ф А Р З А Н Д А Ш Номаи камоли гумшудаи  Т-АТА №0587478, ки 

соли 2010 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 
№12-и ноҳияи Кӯшониён ба Носирова Сайёра 
Саидҷоновна додааст, эътибор надорад.

Номаи камоли гумшудаи  АБ -№241878, ки соли 
1999  муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №38-
и ноҳияи Вахш ба Нажотов Саймурод Нодирович  
додааст, эътибор надорад.  

Номаи камоли гумшудаи  № 061270, ки соли 
1990  муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №38-и 
ноҳияи Вахш ба Нажотова Озода Нодировна  дода-
аст, эътибор надорад.  

*Бо чашми эҳтиром ба 
кори дигарон нигоҳ кун.

*Нони худро бар суф-
раи дигарон махӯр.

*Дар ҳеҷ коре шитоб 
макун.

*Барои ҷамъоварии 

ЭЪТИБОР НА ДОРАНД  

беш аз ҳадди молу сар-
ват ҳарисӣ макун.

*Дар вақти хашму 
ғазаб босабр бош ва су-
хан санҷида бигӯ.

*Аз пеши дигарон ғизо 
ва мева магир.

*Дар роҳ рафтан аз бу-
зургон пеш магзар.

*Сухану каломи дига-
ронро қатъ макун.

*Дар вақти роҳ рафтан 
ҷуз ба зарурат ба чапу 
рост нигоҳ макун.

*Дар назди меҳмон бар 
касе ғазаб макун.

*Меҳмонро ба ҳеҷ коре 
фармон мадеҳ.

*Бо девонаву маст су-
хан магӯ.

*Барои касбу кори бефо-
ида обрӯйи худро марез.

*Дар кори дигарон 
кунҷковӣ ва ҷосусӣ ма-
кун.

*Дар ислоҳи миёни 
мардум ҳеҷ гоҳ кӯтоҳӣ 
макун.


