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Модар азизтарин вуҷуди рӯи замин мебошад ва зиндагӣ 
аз нафаси гарму дилнавози ӯ оғоз мегирад. Мо вуҷуди 
муқаддаси модарро аз аввалин лаҳзаҳои ҳаёт то дами 
вопасин фаромӯш намекунем, чун ӯ ҳангоми шодиву ни-
шот ва ғаму андӯҳи зиндагӣ ҳамеша ҳамроҳи мост.
     *** 

Модар гаҳвораву оламро бо ҳам мепайвандад, рисола-
ти пурзаҳмати парвариши наслҳоро ба дӯш кашида, бо 
сиришту замири покаш барои ҳастии фарзанд, ободии 
хонадон ва осоиши ҷомеа талош менамояд.

     ***
Модар азизтарин вуҷуди рӯи замин мебошад ва зиндагӣ 

аз нафаси гарму дилнавози ӯ оғоз мегирад. Мо вуҷуди 
муқаддаси модарро аз аввалин лаҳзаҳои ҳаёт то дами 

вопасин фаромӯш намекунем, чун ӯ ҳангоми шодиву ни-
шот ва ғамуандӯҳи зиндагӣ ҳамеша ҳамроҳи мост.                                                                                              
     ***

Зан мураббии инсон аст, аммо на мураббӣ ва муал-
лиме, ки фақат сухан гӯяд, балки ҳамчун модар тамо-
ми хислатҳои неки инсониро ба кӯдак ба таври табиӣ 
интиқол медиҳад.

     ***
Зан ҳамчун шахси фарҳангсозу тарбияткунанда агар 

худ аз воқеияти ҳаёт ва ҷомеа огоҳу бохабар бошад, 
фарзандон, аҳли оила ва пайвандони худро тарзе тарби-
ят мекунад, ки онҳо ба самти ҷомеаи пешрафта қадам 
ниҳанд.

ИқтИбос аз суханронИҳоИ асосгузорИ сулҳу ваҳдатИ мИллӣ, ПешвоИ мИллат,  ПрезИдентИ 
ҶумҳурИИ тоҶИкИстон муҳтарам Эмомалӣ раҳмон дар васфИ зан-модар

табрИкотИ раёсатИ кИ  ҳхдт 
дар вИлоятИ хатлон бахшИда 

ба рӯзИ модар

нақшИ бонувонИ ҳхдтдар 
татбИқИ сИёсатИ 

давлатӣ

 хайрИ худро ба корҳоИ 
созандагӣ равона

мекунем

хоҶагИдорӣ манбаИ асосИИ 
ҶойИ кор ва некуаҳволИИ 

ҳар сокИн

тағйИротИ кадрӣ дар 
шаҳрИ кӯлоб
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абдулло раҳмонзода,                 
раиси кумитаи иҷроияи ҳхдт             

дар  вилояти хатлон

Модари тоҷик рисолати қаҳрамонофарӣ 
дорад

Мо имрӯз бар хилофи ҳамаи қоидаву 
муқаррароти имлоӣ навиштани вожаи 
“Модар”-ро чи дар аввалу чи дар охири 
ҷумла ҳамчун исми хос бо ҳарфи калон оғоз 
мекунем. Модар! Пушти ин калима меҳру 
муҳаббат, самимияту ростӣ, зебоиву ҷамол, 
шукӯҳу ҷалол, покиву нафосат, латофату 
тароват, гармиву равшанӣ, ҳаёту зиндагӣ ва 
бахту саодати башарият нуҳуфтааст.

Модар болотар аз мафҳуми зану мард ва 
дигар таснифоти ҷинсист! Модар болотар 
аз як дастгоҳи тавлиди инсон аст! Модар 
болотар аз мафҳумҳое ба мисли фариштаи 
ҳусну такондиҳандаи дунёст! Модар боло-
тар аз оташест, ки хомҳоро пухта месозаду 
ба инсоният умри бардавом мебахшад! Мо-
дар маҷмуи ин ва дигар арзишҳои олист... ва 
ҳатто бештар!

Суруди аллаи модар суруди зиндагист! 
Садои гарми нафасҳои ӯ тавонбахши рӯҳу 
ҷисми фарзанди дар гаҳвора хуфтааш аст. 
Фарзанде, ки фардо ояндаи давлату мил-
латро ба даст мегирад! Фарзанде, ки фар-
до давлатро аз вартаи нобудиву миллатро 
аз хатари парокандагиву гумномӣ наҷот 
медиҳад. Фарзанде, ки имрӯз дар пешорӯи 
дидагони пурмеҳри Модар дар хоби ноз аст, 
фардо рӯҳи ҳазорсола хуфтаи миллати та-
маддунофарро дигарбора бедор месозад...

Он дунёбехабароне, ки вожаҳои “Модар” 
ва “заифа”-ро ҳаммаъно мепиндоранд, аз 
қудрати воқеии Модар бехабаранд. Қудрати 
ботиние, ки Модар дорад ин қудрати Меҳр 
аст ва ҳеҷ қудрате дар олам ба нерӯи ши-
кастнопазири Меҳри Модар баробар шуда 
наметавонад. Меҳри Модар ба сони хур-
шед ба тамоми олам баробар нурпошӣ ме-
кунад ва фарзандон низ аз ин меҳр баробар 
ва ба ҳадди барояшон кифоят баҳра меба-
ранд. Меҳри модар ба сони замин аст, ки 
фарзандон мисли донаҳои гандум дар до-
манаш тарбият ёфта, ба камол мерасанд ва 
аз  хирмани беканори дасти дӯои ӯ баракат 
ризқу рӯзӣ меёбанд. Қудрати Меҳри модар 
то он ҷост, ки ин меҳр ба ҳар як фарзандаш 
дар алоҳидагӣ пурра бахшида шудааст ва 
ҳамзамон ҳеҷ яке аз ин файзу нусрат бена-
сибу камнасиб нест ва ҳеҷ яке аз фарзан-
дон наметавонад онро қисмат кунад ва ё 
бо ягон арзише байни бародарону хоҳарон 
тиҷорат намояд. Ин муъҷизаро устод Лоиқ 
лаёқатмандона чунин тасвир кардааст.

...Заминро қитъа-қитъа ҳар қадар
 фарзандҳои ту,

Миёни ҳам басо тақсим карданд...
Вале як рӯз донистанд:
Замину осмон, хуршеду маҳ,
Мисли дили ту, мисли меҳри ту,
Миёни кӯдакон қисмат нахоҳад шуд!

Касоне ҳам, ки фикр мекунанд вожаҳои 
“зан” ва “Модар” ҳаммаъноанд аз рисолати 
азалии Модар бехабаранд. Зеро рисолати 
Модар ба як таваллуд кардану ба дунё овар-
дани фарзанд ба анҷом намерасад. Таззод 
ҳам ин ҷост, ки баъзан заноне, ки умуман 
фарзанд ба дунё наовардаанд, беҳтарин Мо-
дарон ҳастанд... ва баръакс. Яъне Модар 
болотар аз арзишҳову фаҳмишҳои табииву 
ҷисмонист! Модар ин ишқу умеду ҳаёт аст 
– ишқ ба зебоиву ростӣ, умед ба зиндагии 
хушбахтона ва ҳаёт барои расидан ба ишқу 
умед ва хушбахт сохтани инсоният... Мода-
ри воқеӣ ҳам он аст, ки дар вуҷуди фарзанд 
ишқу умеду ҳаётро бедор месозад.

Модар на танҳо офарандаи қолаб, балки 
тарбиятдиҳандаи фитрати инсонист! Модар 
аст, ки ба фарзанд завқи баланди эҳсоси 
зебоӣ ва сухани неку амали созанда мебах-
шад ва ниҳоди ӯро ба андозаи лаёқати хеш 
рангин месозад. Модар онест, ки торҳои 
ноаёни андешаи худро ба торҳои андешаи 
фарзанд пайванди ногусастани мебахшад 
ва аз ин роҳ мафкураи фарзандро ба гунаи 
тафаккури инсонӣ шакл медиҳад. Мавқеъ 
ва лаёқати фарзанд аз ғаризаҳои фитрии 
Модар сарчашма мегирад ва сарчашмаи ка-
моли истеъдоди фарзанд низ аз он вобаста 
аст, ки Модар ӯро дар кадом рӯҳия тарбия 
намуда то чи андозаву кадом самте илҳом 
бахшидааст. Мисраҳои зерин ҳам обишхури 
ҳамин маъноанд:

Онро, ки назодааст Модар шоир,
На сим кунад шоиру не зар шоир.
Ин байти устод Лоиқ ба дигар самту 

соҳаҳои ҳаёти инсоният ҳам дахл дорад ва 
ҳатто як дӯсти хушсуханамон ин мисраҳоро 
чунин гардиш ҳам дода буд:

Онро, ки назодааст Модар одам,
На сим кунад одаму на зар одам.
Бале, воқеан Модар дар шаклгирӣ 

ва инкишофи фардии инсонҳо нақши 
аввалиндараҷа дорад. Маҳз гармии қалби 
нарми Модар аст, ки оҳанро мегудозад ва 
барои фарзандаш аз андешаву тафаккури 
солим ҷавшани ҷон месозад. Маҳз равша-
нии чашми Модар аст, ки ботини фарзан-
дашро тавассути як нигоҳ дарк меомӯзад 
ва онро тарбия мекунад. Маҳз дасти дуои 
модар аст, ки дар зиндагии фарзанд файзу 
кушоиш мебахшад. Билохира, маҳз домони 
поку рӯҳу равони поки Модар аст, ки дар 
ҷаҳони пуршуру шар одамоне бо андеша 
поку дасту дили пок зиндагӣ мекунанд ва 
бақои дунё аз азал аз мавҷудияти чунин на-
фарон вобаста буду ҳаст.

Маҳз дили қавиву рӯҳи тавонои Мо-
дар буд, ки қаҳрамонфарзандонро ба 
дунё оварда дар рӯҳияи қаҳрамонӣ ва 
миллатдӯстӣ тарбия сохт. Мо миллати 
соҳибтамаддуни тоҷик ва халқи шараф-
манди Тоҷикистони соҳибистиқлол аз ҳама 
бештар ба дарки қадру манзалати Модар 
мерасем. Маҳз қаҳрамониҳои фарзандони 
Модарони қаҳрамони тоҷик буд, ки имрӯз 
мо Тоҷикистон дорем ва миллате бо номи 
тоҷик дар арсаи байналмиллалӣ шинохта 
шудааст.

Маҳз аз шарофату каромати Модар мил-
лати тоҷик Пешвои меҳанпарвару ҷасур 
дорад ва сарбаландона дар роҳи ободиву 
рушду шукӯфоии Ватан устуворона қадам 
гузошта истодааст.

Ваҳдати миллат ин забони ваҳдатсарои 
Модари тоҷик аст, ки якҷо бо садои фора-
ми алла ниҳоди фарзандро ламс месозад ва 
ин силаи раҳм меҳру муҳаббату самимияту 
садоқатро ба вуҷуд меорад.

Зиҳӣ Модар, эй олиҳае, ки гардиши бе-
охири дунё аз нерӯи беохири Меҳри туст!

модар, оғушИ ту натанҳо тароватИ 
баҳорӣ балкИ дунёИ меҳру вафост!!! 

 Раёсати Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон тамоми бо-
нувони арҷманди вилоятро 

ба фарорасии Рӯзи Модар 
табрику муборакбод мегӯяд. 
Дар фарҳанги миллати 
тоҷик зан-модар ҳамчун 
олиҳаи ҳаётбахш аз мақому 
манзалати баланде бархур-
дор буда, ҳазорсолаҳо боз 
эҳтирому эътибори хосаеро 
соҳиб аст. бархурдор аст. Бо 
дарки нақши Модар дар та-
шаккули миллат, шахсияти 
ҳар фарди ҷомеа ва тарова-
ту зебогӣ бахшиданаш ба 
зиндагӣ мо аз қадимулайём 
таваллуди духтарро дар 
хонадони худ мояи иф-
тихору шодмонӣ медо-
нистем. Хушбахтона, ин 
анъана дар пайи сиёсатҳои 
фарҳангпарваронаи Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дигарбора 
эҳё гардид ва дар тақвими 
мо рӯзе ба унвони Рӯзи 
Модар муайян карда шуд. 
Тавре Пешвои миллат қайд 

намудаанд: “Модари тоҷик 
ҳазорон нафар фарзандо-
ни бонангу номус, ҷасуру 
ватандӯст, абармардони хи-
радманду фарзона, сиёсат-

мадорони номдору фидокор 
ва номбардори миллатро 
ба дунё оварда, дар оғӯши 
пурмеҳри худ ба камол расо-
нида, онҳоро дар роҳи хиз-
мат ба халқу Ватан раҳнамоӣ 
кардааст”. Имрӯзҳо бонуво-
ни кишварамон баробари 
мардон нангу номуси ва-
тандориро ба дӯши худ ги-
рифта, дар соҳаҳои мухта-
лифи ҳаёти ҷомеа ва давлат 
ғайратмандона фаъолият 
доранд ва бо ташаббусҳои 
созандаи худ Тоҷикистони 
маҳбубамонро боз ҳам обо-
ду зебо гардонида исто-
даанд. Бигзор Модарони 
сарбаланди тоҷик ҳемеша 
хурраму тандуруст ва дар 
фазои сулҳу ваҳдати комил 
зиндагии осудаву рӯзгори 
пурсаодат дошта бошанд. 

Ид муборак модарони 
гиромӣ!

 06.03.2019, шаҳри Бохтар

табрИкотИ раёсатИ кумИтаИ 
ИҶроИяИ ҳИзбИ халқИИ демократИИ 

тоҶИкИстон дар вИлоятИ хатлон 
бахшИда ба рӯзИ модар

Чунин аст табиати зан: 
дӯстат надорад то дӯсташ 
дорӣ ва чун   дӯсташ надорӣ 
дӯстат дорад.

Мигуел Буффлер

*****
Тасхири як кишвари 

бузург аз тасхири қалби 
кӯчаки зан осонтар аст.

НапОлеОН

*****
Зан паҳлавоне аст, ки 

далертарин мардонро дар 
сахттарин ҳолати хашм 
ором мекунад.

ҲерОдОт

*****
Зан қонуни пурнури хо-

навода, маркази меҳр, на-
мояндаи ишқ, намоёнгари 
покӣ, намунаи муҳаббат ва 
дӯстӣ ва чашмаи бахшиш 
аст.

Иқболи лОҲурӣ

*****
 Зан ҳамеша синни худро 

аз таърихи издивоҷ ҳисоб 
мекунад, на аз таърихи та-
валлуд.

ЭрҲард

*****
Зан кӯдаке аст, ки бо ан-

дак табассум хандон ва бо 
камтарин бемеҳрӣ гирён ме-
шавад.

ҲерВед

 Зан барои он офарида 
нашудааст, ки вуҷуде пуч 
ва беҳуда бошад ва танҳо 
ба дарди зиннат ва тафриҳи 
мард бихӯрад.

СМОйлЗ

*****
Зан ягона вуҷуде аст, ки 

ҳақиқати ишқи покро меши-
носад.

ШИллер

 *****
Нахустин касе, ки мета-

вонад занро фиреб диҳад 
худи ӯст.

лафОНтеН

 *****
 Зани зишт дар дунё 

вуҷуд надорад. Танҳо баъзе 
аз занҳо ҳастанд, ки наме-
тавонанд худро зебо ҷилва 
диҳанд.

Бернард ШОу

*****
 Зан шарики зиндагонӣ 

ва ёри соатҳои дармондагӣ 
аст.

Ҳуте

*****
 Як зани зебо ва накӯсурат 

дар назар зебост, аммо як 
зани хуб ва некӯсират дар 
қалби инсон ҷой дорад.

Наполеон ҲИлл

андешаИ бузургон дар васфИ занон
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Зан модари ман, модари ту,
 модари ом аст,

Зан шарбати ҳар маъракаву
 косаву ҷом аст.

Бе зан чи бувад зиндагиву
 зист ба олам,

Зан ҳусни замин, ҳусни само,
 ҳусни ҷаҳон аст.

Имрӯзҳо бо қаноатмандӣ 
метавонем изҳор намоем, ки  
занону  модарони мо дар ҷомеа  
мақому мавқеи  сазовор до-
ранд ва арзишҳои оиладорӣ, 
инсонӣ  ва миллиро  дар миёни 
фарзандони худ  ва ҷамъият  бо 
масъулияти баланд  тарғиб ме-
намоянд. 

нақшИ бонувонИ ҳхдтдар татбИқИ сИёсатИ давлатӣ

дилафрӯзи аБдуллО
мудири шуъбаи кор бо ҷавонон 

ва занони КИВ

Мунаввара СаттОрОВа
раиси КИ ҲХдт дар ноҳияи 

Кушониён

Хосият  аЗИЗОВа
собиқ муовини раиси КИ ҲХдт дар 

ноҳияи данғара

Гулсунбӣ  раҶаБОВа
муовини раиси КИ ҲХдт дар 

ноҳияи Мӯъминобод

Саёҳат  аБдуллОеВа
 муовини раиси КИ ҲХдт дар 

ноҳияи Ёвон

фароғат  НаЗарОВа
муовини раиси КИ ҲХдт дар 

шаҳри левакант

лола  СулайМОНОВа
мудири бахши ҷавонони КИ ҲХдт 

дар ноҳияи Ҷ. Балхӣ

Қумриниссо ГулМурОдЗОда
раиси КИ ҲХдт дар 

шаҳри Норак

Саъбагӯл ВалИеВа
собиқ  раиси КИ ҲХдт дар 

шаҳри Кӯлоб

Ҳуснигӯл ОдИНаЗОда
раиси КИ ҲХдт дар 

ноҳияи дӯстӣ

Сурайё алИеВа
раиси КИ ҲХдт дар 

ноҳияи Н. Хусрав

рузигӯл КӯчарОВа
собиқ  мудири бахши омори КИ 

ҲХдт дар вилояти Хатлон

Ҳафиза СафарОВа 
раиси КИ ҲХдт дар 

ноҳияи Восеъ

Ҷумъагӯл ШОМаҲМадОВа 
собиқ  раиси КИ ҲХдт дар 

ноҳияи Ҷайҳун

Виталина  аНдрИаНОВа
сармутахассиси КИВ

Сайёра ҲуСейНОВа
сармутахассиси КИВ

Зебо БОЗОрОВа
рӯзноманигори нашрияи КИВ

Дар урфият  мегӯянд, ки  
зани соҳибмаърифату  боиф-
фат  гавҳар ва зани  ҳунарманду 
кадбонуи сариштакор хазина 
аст ,  иброз доштанд  Пешвои 
миллат, Раиси муаззами ҲХДТ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
яке аз суханрониҳояшон ба му-
носибати Рӯзи Модар. 

Ба ин маънӣ  хизматҳои 
арзандаи занону бонувони  мо 
низ дар самти сиёсати давлатӣ 
хеле бориз буда,  дар қатори 
мардон устувор истода  дар 
тамоми ҷабҳаҳои хоҷагии халқ 
кору фаъолияти пурсамар до-
ранд. 

Бояд қайд  намоем, ки дар 
даврони соҳибистиқлолии 
кишвар  мақоми зан дар ҷомеа  
боз ҳам  устувортар гарди-
да,  иштироки онҳо дар  та-
моми бахшҳои иҷтимоиву  
сиёсии  мамлакатамон  на-
заррас шуд. Пешвои миллат 
дар ҳар суханрониҳояшон 
таъкид менамоянд, ки  за-
нони Тоҷикистон босаводу  
соҳибмаърифат, болаёқату  
соҳибихтисос ва пешрафтаву  
фарҳангӣ бошанд, зеро  онҳо 

дар баробари  ин ки тарбяику-
нандаи  миллат ҳастанд, оина  
ва зевари миллати  сарбаланди 
тоҷик  ва ҷомеаи демократӣ, 
ҳуқуқбунёд ва дунявии  мо низ  
мебошанд.

Дар ростои  суханҳои 
пурэъҷози Роҳбари давлат  
дар баробари дигар  зано-

ну бонувони фаъоли вилоят  
ҳастанд занону модароне, ки 
дар сохторҳои  Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон   кору 
фаъолият намуда,  дар тарғиби 
ҳадафҳои  барномавии ҲХДТ 
нақши  назаррас гузоштаанд. 

Дар ин радиф зани  
собиқадори ҲХДТ   Хосият  
Азизова солҳои тӯлонӣ дар  
Кумитаи иҷроияи  ҲХДТ дар 
ноҳияи Данғара  ба ҳайси му-
овини  раис-мудири шуъбаи 
ташкилӣ  фаъолияти босамар 

намуда,  чандин  шогирдони 
соҳибтаҷрибаро ба воя расо-
нидааст, ки  онҳо  имрӯзҳо  
идомадиҳандаи пайроҳаи усто-
ди хеш мебошанд. 

Валиева Саъбагул собиқ  
раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб,    
Шомаҳмадова Рӯзигул собиқ  
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Ҷайҳун,  Кӯчарова 
Рӯзигул собиқ мудири бахши 
омор ва бақайдгирии КИВ бо 
иродаи қавӣ  ҳамчун  шахсо-
ни  кордону  пуртаҷриба  дар 
самти татбиқи сиёсати давла-
ту  Ҳукумат  ва ҳадафҳои со-
зандаи ҲХДТ  саҳми  намоён 
гузоштаанд. 

Инчунин, занону бону-
вони фаъол, ки имрӯзҳо дар 
вазифаҳои роҳбарикунанда дар 
паҳлуи мардон  истода барои   
амалигардонии  ҳадафҳои со-

зандаи ҲХДТ ва тарғиби сиёса-
ти пешгирифтаи Раиси муазза-
ми ҲХДТ муҳтарам  Эмомалӣ 
Раҳмон  фаъолияти   назаррас 
доранд, Сатторова Мунавва-
ра раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Кушониён, 

Гулмуродзода  Қумригул ра-
иси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Норак, Одиназо-
да Ҳуснигул раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Дӯстӣ ва Алиева Сурайё раиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар  

ноҳияи Носири Хусрав  мебо-
шанд. 

Ҳамчунин дар ин миён за-
нону бонувони  дар Дастгоҳи 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон   фаъолият-
дошта Дилафрӯзи Абдулло 
мудири шуъбаи кор бо занон 
ва ҷавонони Кумитаи иҷроияи 

ҲХДТ дар вилояти Хатлон, 
Ҳусейнова Сайёра сармута-
хассиси шуъбаи ташкилӣ, 
баҳисобгирӣ ва кор бо  
созмонҳои ҷамъиятии Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ  дар вило-
ят, Зебо Бозорова хабарнигори 

нашрияи ҳизбии «Ҳамрози 
халқ» ва Андрианова Витали-
на Олеговна  сармутахассиси  
шуъбаи таблиғот, иттилоот ва 
матбуоти Кумитаи  иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон 

дар татбиқи  ғояҳои  созандаи 
ҲХДТ   нақши созгор доранд. 

Дар ин миён метавон аз 
фаъолзанон  шаҳру ноҳияҳои 
вилоят  Гулсунбӣ Раҷабова  
муовини раиси Кумитаи  
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Мӯъминобод,  Саёҳат  Абдул-

лоева  муовини раис- мудири 
шуъбаи ташкилии Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Ёвон,  Лола Сулаймонова му-
дири шуъбаи кор бо занони 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 

ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ 
ва Фароғат Назарова муовини 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Левакант ёдовар 
шуд, ки онҳо ниҳ дар пебурди 
фаъолияти ҲХДТ нақши со-
згор доранд.  Дар ин лаҳзаҳои 
идона кулли фаъолон, аъзо ва 
ҷонибдорони ҲХДТ-ро ба му-
носибати Рӯзи Модар самимо-
на шодбош мегуем. 

Ид муборак!
«ҲХ»
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дар рОСтОИ СОлИ таҚВИятИ рОБИта БО  МаҲал  

Дар  ташкилоти  ибти-
доии ҳизбии «Роҳи нав 3»-и 
ҷамоати  Тоҷикобод  бо иш-
тироки  Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Вахш 
тибқи нақшаи  корӣ   бахши-
да  ба муносибати 30- сола-
гии Истиқлолияти давлатӣ , 
эълон  гардидани   Солҳои 
рӯшди деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ ва дар 
амал татбиқ  намудани  

Аксияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ  таҳти унвони «Якҷоя 
ҳал мекунем!»  суҳбату 
вохӯрӣ  бо  ҷонибдорон ва 
аъзои ҳизб  доир гардид. 

Нахуст раиси Кумитаи 
иҷроияи  ҲХДТ дар ноҳияи 
Вахш Одилҷон Маҳмадов 
суханронӣ намуда,  қайд 
кард, ки  ватандӯсти   
ҳақиқӣ  на дар суханҳои 
зебою ботантана, ваъдаҳои 

хушку холӣ, балки дар  
кору  фаъолияти  ҳамарӯзаи 
амалӣ, дар гуфтору кирдор 
ва қавлу вафо, дар кору 
заҳмати софдилона, дар ин-
тизоми намунавию ахлоқи 
ҳамида, кӯшишу талошҳои 
пайваста баҳри манфиати 
Ватани маҳбуб  ва халқу 
давлат зоҳир мегардад.Со-
кинони маҳал дар якҷоягӣ 
бо як рӯҳияи баланди созан-
дагию ободонӣ   ба ҳашари 
дастаҷамъона  баромада,  
ба тоза кардани ҷӯйборҳои 
обгузар ва  нарм намудани 
бехи дарахтон шурӯъ наму-
данд.

Дар фарҷоми вохӯрӣ 
ба сокинони маҳал шиору 
рӯзномаҳои ҳизбӣ дастрас 
карда шуд.

н.ВаХШ

деҳаИ обод сИмоИ сокИнонИ бомаърИфатИ 
онро ИнъИкос мекунад! 

Бо аъзову ҷонибдорони 
ҲХДТ дар ташкилоти 
ибтидоии ҳизбии “Амо-
натбонк №45”-и ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ бо иш-
тироки мутахассиси шуъбаи 
ташкилӣ ва баҳисобгирии 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳия Асоев Хизирддин 
вобаста ба самтҳои афзали-
ятноки фаъолияти ҲХДТ ва 
Аксияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя 
ҳал мекунем!» маҷлиси 
ҳизбӣ баргузор гардид.

Асоев Хизирдин изҳор 
кард, ки Паёми Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тамоми 
масъалаҳои ҳаётии ҷомеаи 
имрӯзаи дохилу хориҷии 

кишварро фаро гирифта 
буд, ки воқеан як дастура-
мали омӯзишӣ ва корба-
риест барои хизматчиёни 
давлатӣ ва маҷмуи таъкиду 
ҳидоятҳои созанда ба аҳли 
ҷомеа.

Ҳамчунин бо ташаббуси 
Кумитаи иҷроияи  ҲХДТ 
дар ноҳия ва бо дастгирии 
роҳбари ташкилоти ибти-

доии ҳизбии “Амонатбонк 
№45” Атавулозода А.И 
дар доираи иҷрои қисмати 
Аксияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони "Якҷоя 
ҳал мекунем!" ба як нафар 
кӯдаки ятим Абдураҳимов 
Давлаталӣ ба маблағи 100 
сомонӣ кӯмаки молиявӣ ра-
сонида шуд. 

н.Ҷ.БалХӣ

дастИ дармондагонро гИрИфтан Ин 
масъулИятИ ҳар як ИнсонИ бошараф аст!

Тибқи нақшаи ко-
рии  Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри Бохтар 
оид ба хонишҳои сиёсӣ 
ва вохӯриву чорабиниҳои  
ҳизбӣ, номгӯи корҳое, ки 
ҷиҳати иҷрои қисмати 
амалии Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унво-
ни «Якҷоя ҳал мекунем!» 
дар доираи Соли баланд 
бардоштани масъулияти 
шаҳрвандӣ дар давоми ним-
солаи якуми соли 2019 бо 
ҷалби оммаи васеи сокинон 
анҷом дода мешавад, дар 

маҳалаи Умари Хайём бо 
иштироки мудири шуъбаи 
кор бо ҷавонони Кумитаи 
иҷроияи шаҳрии ҳизб Аса-
дуллозода Ватан ва мута-
хассиси шуъбаи ташкилӣ 
ва баҳисобгирии Кумитаи 
иҷроия Исоев Фаррух бар-
гузор гардид. 

Дар вохӯрӣ масъулин 
ждар бораи нуктаҳои асо-
сии Паёми Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти 

ИқдомҳоИ ПешгИрИфтаИ ПешвоИ мИллат ба 
мардумИ кИшвар руҳу ИлҳомИ тоза бахшИд

ҲХДТ андешаронӣ намуда, 
сокинонро  ба корҳои обо-
дониву созандагӣ раҳнамоӣ 
карданд. 

Дар қисмати ама-
лии Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унво-
ни «Якҷоя ҳал мекунем!» 
истиқоматкунандагон  роҳ-

равҳои дохили маҳалларо 
сангфарш намуда, гирду 
атрофи маҳали зисти хешро 
ба тартиб дароварданд ва 
ҷӯйборҳои обгузарро аз ҳар 
гуна алафу партовҳо тоза 
карданд. 

Раиси маҳала дар охир 
қайд намуд, ки чунин 
корҳои ободонӣ зиёд ба роҳ 
монда  шавад, чунки дар 
тозаву обод гардонидани 
шаҳру маҳаллаи худ саҳми 
арзанда гузоранд.

ш.БОХтар

Дар доираи Аксияи 
тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ 
таҳти унвони "Якҷоя ҳал 
мекунем!" бахшида ба са-
зовор истиқбол намудани 
30-солагии Истиқлолияти 
д а в л а т и и Ҷ у м ҳ у р и и 
Тоҷикистон бо ташаббу-

ҳхдт – ҳИзбИ созанда ва бунёдкор дар 
ҶомеаИ Имрӯза 

си ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбии ҷамоати шаҳраки 
“Данғара” дар якҷоягӣ бо аъ-
зои намояндагии ТҶҶ "Со-
зандагони Ватан" корҳои 
ободонӣ ва зебогардонӣ 
дар назди ташкилоту 
муассисаҳо ва кӯчаҳои 

ноҳия доир гардид, ки дар 
он аъзо ва ҷонибдорони 
ҲХДТ бо шукргузорӣ аз 
фазои сулҳу ороми киш-
вар  саҳми арзандаи хешро 
гузоштанд. Чунин корҳои 
ободониву бунёдкорӣ, 
кабудизоркунӣ дар партави 

Аксияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони “Якҷоя 
ҳал мекунем!” дар ҳудуди 
ноҳия бо ҷалби фаъолон, 
аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ 
бо маром ҷараён доранд.  

н.даНҒара

Тибқи ҷадвали 
тасдиқгардидаи Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Дӯстӣ дар ташкилоти иб-
тидоии ҳизбии деҳаи 
«Қабодиён»-и ҷамоати 
деҳоти Деҳқонобод бо со-
кинон, аъзо ва ҷонибдорони 
ҳизб вохӯрӣ доир карда 

шуд. 
Дар вохӯрӣ вакили 

Маҷлиси вакилони халқи 
ноҳия Мамадназарова 
Зубайда, раиси ташки-
лоти ибтидоӣ Қиличева 
Арафамоҳ, эмомхатибо-
ни масҷиди панҷвақтаи 
деҳот, вакилони ҷамоат 

иштирок дошта, ҳадаф аз 
баргузории чунин вохӯрӣ 
ва ташкили корҳои ободо-
ниро  дар маҳал  ба соки-
нон фаҳмонида, онҳоро  ба 
ободкориҳо ҳидоят  кар-
данд. 

Баъд аз баргузории 
вохӯрӣ масъулин дар 
якӌоягӣ бо сокинон ба ши-
нонидани ниҳолҳои сояаф-
кану ороишӣ  шурӯъ наму-
да, дар расми  ба  истифода 
додани пули одамгузар иш-
тирок карданд. Пули мазкур 
бо ташаббуси раиси ташки-
лоти ибтидоии номбурда ва 
дар якҷоягӣ бо сокинон сох-
та шудааст, ки мушкилоти 
мардумро осон кард. 

н.дӯСтӣ

ободИИ кИшвар аз ободИИ маҳаламон 
оғоз мегардад!

Бо ташаббуси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Ёвон бо аъзо ва 
ҷонибдорони ҲХДТ аз 
деҳаҳои Оби Шифо ва 
Бошқайнари ҷамоати деҳоти 
Норин ҷиҳати дар сатҳи ба-
ланд истиқбол гирифтани 
30-солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Солҳои рушди 
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ ва дар амал татбиқ 
намудани Аксияи ҳизбӣ 
таҳти унвони «Якҷоя ҳал 
мекунем!» хониши сиёсӣ 
баргузор гардид.

Дар рафти хониши сиёсӣ 
и.в.муовини раиси Кумитаи 
иҷроияи ноҳиявӣ Солиҳов 
Маҳмадрасул оид ба баланд 
бардоштани фарҳангу мада-
нияти шаҳрвандон, пайравӣ 

аз  сиёсати хирадмандона 
ва созандаи ҲХДТ, хизмати 
содиқона ба халқу Ватан, 
тарғиби  тарзи  ҳаёти  со-
лим, пешгирӣ  аз паҳншавии  
бемориҳои  сироятӣ ва  тар-
бияи  ҳарбӣ  ватандӯстии  
ҷавонон  ва  ҷалби  онҳо ба  

хизмати  ҳарбӣ  андешаронӣ 
намуд. 

Дар доираи Аксияи 
ҳизби сокинон ба сохтмони 
пули одамгузар аз болои 
яке аз дараҳои деҳаашон 
машғул шуданд.

н.ЁВОН

Бо ибтикори Куми-
таи иҷроияи ХХДТ дар 
шаҳри Левакант ҷиҳати 
татбиқи Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унво-
ни «Якҷоя ҳал мекунем!» 
бо мақсади сазовор таҷлил 
кардани ҷашни 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
ташкилоти ибтидоии ҳизбии 
деҳаи “Табақчӣ”-и  ҷамоати 
деҳоти Ваҳдат корҳои обо-
дониву созандагӣ  баргузор 
гардид. 

Ҳамзамон,  дар ама-
лишавии корҳои ободонӣ, 

сокинони деҳаи мазкур 
партовҳои  байни ду деҳа, 

ки  солиёни дароз ҷамъ 

шуда буд, дастаҷамъона 
тоза намуданд. 

ш.леВаКаНт

солИмИИ ҳар якИ мо аз муҳИтИ зИстИ мо 
вобаста аст!

Тибқи ҷадвали тас-
диқгардидаи Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Шаҳритуз  ҷиҳати татбиқи  
самтҳои афзалиятноки фа-
ъолияти ҲХДТ  ва қисмати 
амалии Аксияи тарғиботӣ-

амалии ҳизбӣ таҳти унвони  
«Якҷоя ҳал мекунем!»  дар 
деҳаи Эргашободи ҷамоати 
деҳоти  ба номи Худой-
назар Холматови ноҳияи 
Шаҳритуз вохӯрӣ   баргузор 
гардид.

 Дар вохӯрӣ раиси Ку-
митаи иҷроияи ноҳиявии 
ҳизб Шаропов Ҳомидҷон  
иштирок дошта, дар бо-
раи  Паёми Пешвои мил-
лат, Президенти кишвар 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олӣ, самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти  
ҲХДТ андешаронӣ намуд. 

Баъдан Аксияи 
тарғиботӣ-амалии  ҳизбӣ  
таҳти унвони “Якҷоя ҳал 
мекунем!”  роҳандозӣ  карда 
шуда, сокинон қисмҳои вай-
ронишудаи роҳҳои деҳаро 
сангфарш намуда,  дарахто-
ни ороишӣ ва ҳамешасабзро 
шинониданд, ки ба  ҳусни 
деҳа ҳусни нав зам наму-
данд.

н.ШаҲрИтуЗ 

хонаИ ободИ мо аз меҳнатИ софдИлонаИ мо 
маншаъ мегИрад 

 хайрИ худро ба корҳоИ созандагӣ равона
мекунем
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Дар доираи амалӣ на-
мудани Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унвони 
“Якҷоя ҳал мекунем!” бо 

ташаббуси раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Қубодиён Шарифзо-

да Маҳмадаюб ба муассисаи 
таҳсилоти  миёнаи умумии 
№ 8-и деҳаи Зиракии ноҳия 
ба миқдори 6 ҷуфт мизу 
курсии дарсӣ ба маблағи 
2400 сомонӣ тақдим карда 
шуд.

Омӯзгорону хонандаго-
ни муассисаи таълимӣ аз ин 
иқдоми хайрхоҳонаи раиси 
Кумитаи иҷроияи ноҳиявии 
ҲХДТ изҳори сипос намуда, 
ваъда доданд, ки ҷавобан ба 
ин ғамхориҳо бо баҳои хубу 
аъло ва интизоми намунавӣ 
мактабро хатм намуда, ба 
халқу Ватани хеш содиқона 
хизмат мекунанд.

н.ҚуБОдИЁН

таваҶҶуҳИ фаъолонИ ҳхдт ба соҳаИ маорИф!

Дар ҷамоати деҳоти 
Меҳнатобод дар деҳаи 
Ганҷинаи ноҳияи Кушони-
ён барои  сазовор пешвоз 
гирифтани ҷашни 30 -сола-
гии  Истиқлолияти давла-

тии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва амалӣ намудани Аксияи 
тарғиботӣ-амалии  ҳизбӣ 
таҳти унвони “Якҷоя ҳал 
мекунем!” бо ҷалби аъзо ва 
ҷонибдорони ҲХДТ корҳои 

ободонӣ  ташкил карда шуд. 
Иштирокдорони Аксияи 

ҳизбӣ роҳи деҳаи номбурда-
ро пурра бо тариқи ҳашар 
сангфарш намуда, ният до-
ранд, ки симчӯбҳои барқии 
фарсудаи деҳаро иваз карда, 
фурӯзонакҳои каммасрафро 
насб намуданд.

Ташаббуси неки 
ҳизбиён дар тамоми кӯчаю 
хиёбонҳо ва дар ҳар хона-
дони сокинон идома до-
шта, корҳои созандагиву 
ободонӣ дар ноҳия рӯз то 
рӯз вусъати тоза гирифта 
истодаанд.

н.КуШОНИЁН 

ҳашарИ дастаҶамъона баҳрИ ободИву 
шукуфоИИ ватан 

Дар  назди бинои Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Шаҳритуз бах-
шида ба пешвози 30- со-
лагии  Истиқлолияти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Наврӯзи байналмилалӣ дар 
доираи Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣтаҳти унвони 
«Якҷоя ҳал мекунем!» гуза-
ронида шуд.

Дар корҳои ободонӣ 
кормандони Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТдар ноҳияи 
Шаҳритуз таҳти роҳбарии  
раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демо-

кратии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Шаҳритуз Шаропов 
Ҳомидҷон иштироки фаъ-
олона дошта, дар корҳои 
бетонрезӣ бо мақсади 

соҳилмустаҳкамкунии  наз-
ди бино ва омода намудани 
ҷой барои гулшинонӣ  саҳм 
гузоштанд.

н.ШаҲрИтуЗ

ободИИ кИшвар аз ободИИ маҳал сарчашма 
мегИрад!

Бо ташаббуси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Мӯъминобод ва иштироки 
аъзои   намояндагии  ТҶҶ 
«Созандагони Ватан» дар 

якҷоягӣ бо кормандону фа-
ъолони ташкилотҳои иб-
тидоии ҳизбии «Раёсати 
молия», «Кӯмаки аввалияи 
тиббӣ», «Бахши фарҳанг» 

роҳандозИИ аксИяИ ҳИзбӣ танҳо ба хотИрИ  
ободИИ  кИшвар аст! 

ва «Шуъбаи маориф» дар 
партави Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унво-
ни «Якҷоя хал мекунем!»   
баҳри сазовор пешвоз 
гирифтани Рӯзи Артиши 
миллӣ корҳои созандагиву 
бунёдкорӣ доир гардид.

Ба муносибати ин са-
наи муҳими таърихӣ иш-
тирокдорон роҳи марказии 
ноҳия ва гирду атрофи 

варзишгоҳро тозаю озо-
да  намуда,  дар корҳои 
ободонӣ  саҳм арзанда гу-
зоштанд. 

н.МӯЪМИНОБОд

Бо ташаббуси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар шаҳри Норак  бо иш-
тироки мудири шуъбаи 
таблиғот, иттилоот ва мат-
буоти Кумитаи иҷроияи 
шаҳрии Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон Фир-
давс Ғафурзода дар таш-
килоти ибтидоии ҳизбии 
“Ҳифзи саломатӣ” Аксияи 
тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ 
таҳти унвони «Якҷоя ҳал 
мекунем!»  баргузор гардид.

Дар рафти баргузории 
чорабинии ҳизбӣ Фир-
давс Ғафурзода вобаста ба 
моҳияти Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унво-
ни «Якҷоя ҳал мекунем!» 
баромад намуда, иброз 
дошт, ки бо мақсади са-
зовор истиқбол намудани 
ҷашнҳои миллӣ, бахусус  
30-солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Наврӯзи 
байналмилалӣ, амалӣ гардо-
нидани дастуру ҳидоятҳои 

Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам  
Эмомалӣ  Раҳмон, ки аз Па-
ёмашон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бар-
меоянд, ҷиҳати ҳаллу фасли 
мушкилоти мардум ва дар 
ин замина  сафарбар наму-
дани аҳолӣ ба созандагиву 
бунёдкорӣ, инчунин фа-
ъол гардонидани онҳо дар 
ҳалли масъалаҳои иҷтимоии 
мавҷуда аз роҳи тарғиби 
дуруст сафарбар намудани 
корҳои хайру сахо, инчунин 
ҳалли масъалаҳои бекорӣ 

ва фаро гирифтани соки-
нон ба шуғл бо истифода 
аз қувваи фаъолон, аъзо ва 
ҷонибдорони Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
корҳои ободонӣ дар дои-
раи  Аксияи ҳизбӣ пайваста 
роҳандозӣ карда мешавад.

Ҳамарӯза дар тамоми 
гӯшаву канори шаҳри Но-
рак, дар ташклотҳои ибтидо-
ии ҳизбӣ, деҳаю маҳаллаҳо 
ва кӯчаву хиёбонҳои шаҳр 
корҳои созандагию ободонӣ 
баргузор шуда истодааст. 

ш.НОраК

Пешрафту шукуфоИИ ватан  аз наслИ 
солИму  қавИИродааш вобастагӣ дорад

Яке аз самтҳои аф-
залиятноки фаъолияти 
ҳизбиён фаъол гардонида-
ни шаҳрвандон ва ҷалби 
бешари онҳо ба соҳибкорӣ, 
хоҷагидорию кишоварзӣ 
ва корҳои хонагӣ ва фаро 
гирифтани сокинон бо 
шуғл буда,  вобаста ба ин  
масъала дар маҳаллаи Ша-
кардашти ҷамоати деҳоти 
Нури Ваҳдат бо аъзо ва 

ҷонибдорони ҳизб вохўрӣ 
доир гардид.

Дар он Ғафуров Сай-
дамир- мудири шуъбаи 
таблиғот, иттилотт ва мат-
буот ва Солиҳов Фирдавс 
– мутахассиси шуъбаи 
таблиғот, иттилоот ва ма-
тубот суханронӣ карда кайд 
намуд, ки бо пешниҳоди 
Сарвари давлат солҳои 
2019-2021 ҳамчун «Солҳои 

рушди деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ» эълон 
гардид.

Дар идома Солиҳов 
Фирдавс оид ба суханро-
нии Пешвои миллат дар 
Маҷлиси КИМ Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон иброзӣ андеша 
намуд. 

Баъдан бахшида ба са-
зовор истиқбол намудани 
30-солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон вобаста  ба 
татбиқи қисмати амалии 
Аксияи ҳизбии «Якҷоя ҳал 
мекунем!»  аъзо ва фаъо-
лони ташкилоти ибтидо-
ии Шакардашт ба ҳашари 
дастаҷаъмона баромада, 3 
килломерт роҳҳои дохили 
маҳалларо сангфарш наму-
данд.

н.паНҶ

баҳрИ зИндагИИ арзандаИ халқ талош 
меварзем!

Бо ташаббуси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Шамсид-
дин Шоҳин дар деҳаи 
Раҳмонободи ҷамоати 
деҳоти Чагам  тибқи нақшаи 
тасдиқгардидаи Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳия оид ба самтҳои 

об манбаИ ҳаёт дар рӯИ замИн! 
афзалиятноки фаъолияти 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон вохӯрӣ доир 
намуданд.

Вохӯриро  муовин 
раис- мудири шуъбаи таш-
килии Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар ноҳия 
Асақолов Алиҷон  кушо-
да,  доир ба Солҳои рушди 
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ,  самтҳои ав-
залиятноки фаъолияти 

Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистонва  оғози 
Даҳсолаи байналмилалии 
амал «Об барои рушди усту-
вор, 2018-2028» суханронӣ  
намуда, афзуд, ки об ман-
баи ҳастии инсоният буда, 
ташаббусҳои бевоситаи 
Тоҷикистон бо сарварии 
Пешвои муаззами миллаташ 
тоҷику тоҷикистониёнро 
дар арсаи байналмилалӣ 
муаррифӣ намудааст. 

Дар воқеъ Тоҷикистон 

бо доштани обҳои ширину 
ошомиданӣ ва мавзеъҳои 
дилфиребаш дар минтақаю 
ҷаҳон ҳамто надорад.

Баъд аз анҷоми вохӯрӣ 
дар деҳаи болозикр Ак-
сияи тарғиботӣ-амалии  
ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя 
ҳал мекунем!»  доир кар-
да шуда, дар он сокинон 
ба шинонидани  ниҳолҳои 
сояафкану мевадиҳанда  
машғул шуданд. 

н.Ш.ШОҲИН

Бо ташаббуси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ 
ҷиҳати дар амал татбиқ на-
мудани Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унвони 
«Якҷоя ҳал мекунем!» дар 
деҳаи Хуросони ҷамоати 
деҳоти Яккатут бо саҳми 
аъзо ва ҷонибдорони 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон   ва кормандони 
масъули Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии ҳизбӣ ҳашари 
дастаҷамъона дар манзили 
истиқоматии  оилаи ниёз-
манди ҷомеа  ташкил на-
муда, корҳои тозакунии 
канали оби ошомиданӣ, 
нармкунии бехи дарахтон 
ва ба тартиб даровардани 

дарахоти мевадиҳандаву 
сояафкан, шудгори за-
мини наздиҳавлигӣ, ран-
гу бор намудани қисмати 
берунии манзили зист 
ва ба соҳибхона расони-
дани кӯмаки молиявии 

яквақтаина аз аз ҷониби  
Кумитаи иҷроияи ноҳиявии 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон  ва фаъолони 
ҳизб дар ноҳия анҷом дода 
шуд. 

н.а.ҶОМӣ

 хонаИ ҳамватанро  якҶоя обод месозем!
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Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Темурмалик  бо 
мақсади сазовор истиқбол 
гирифтани ҷашни 30-сола-
гии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
дар доираи татбиқи қисмати 
Аксияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя 
ҳал мекунем!» дар ташки-
лоти ибтидоии ҳизбии “Бе-
морхонаи Кангурт” вохӯрӣ 

баргузор гардид. 
Дар рафти мулоқот 

раиси Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии ҳизб Раҷабзода 
Маҳмадсаид иштирок до-
шта, доир ба  самтҳои  афза-
лиятноки фаъолияти ҲХДТ, 
Паёми навбатии Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 

натиҷагирӣ аз Маҷлиси 
Кумитаи Иҷроияи Мар-
казии ҲХДТ, 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ  
андешаронӣ намуд. 

Баъдан, вобаста  
ба  татбиқи қисмати 
тарғиботию амалии Ак-
сияи ҳизбӣ таҳти унвони   
“Якҷоя ҳал мекунем!» бо 
ташаббуси раиси ташкило-
ти ибтидоии ҳизбӣ Одина-
ев  Шодихон   кормандон 
ба ҳашари дастаҷамъона 
баромада,   дар назди бино 
корҳои сабзу хуррамгар-
дониро анҷом дода, 30 бех 
ниҳоли  ҳамешасабзи  арча  
шинониданд. 

н.теМурМалИК

ободИИ кИшвар аз масъулИятИ баландИ 
ватансозИИ мо вобаста аст! 

Бо иштироки масъу-
лини Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳия дар деҳаи 
Баҳористони ҷамоати 
деҳоти Ватан бо мақсади 
татбиқи Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унво-
ни "Якҷоя ҳал мекунем!" 
ва ҷиҳати ободонии деҳа 
ҳашари умумӣ баргузор 
гардид.

Дар ин рӯз сокинони 
деҳаи Баҳористон бо дар-
ки масъулияти баланди 
шаҳрвандӣ ҷиҳати руш-
ду ободонии деҳаи худ ба 
ҳашари умумӣ баромада, аз 
ҳисоби маблағҳои худи со-
кинон, ки барои рушду обо-
донии деҳа ҷамъоварӣ на-
муда буданд, ҷӯю заҳбурҳои 
дохили деҳаро тоза намуда, 
як қисмати роҳҳои дохилии 
деҳаро низ сангфарш наму-
данд.

Ҳамчунин, сокинони 
деҳа ният доранд қисмати 

дигари роҳҳои дохилии 
деҳаро сангфарш намуда, 
кӯчаҳоро низ чароғон ку-
нанд.

Маврид ба зикр аст, ки 
як қатор сокинони деҳа баъ-
ди суҳбату вохӯрии масъ-
улини Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳия ҷиҳати 
ба маврид сафарбар карда-
ни хайру сахо, дуруст дарк 
намудани моҳияти Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
"Дар бораи танзими анъа-
на ва ҷашну маросим дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон" 
ба ҷойи баргузор намуда-
ни маросимҳои азодорӣ он 
маблағҳоро барои дастги-
рии ятимону бепарасторон 
ва таъмири роҳҳои дохилӣ 
харҷ  намуданд.

н.фарХОр

сокИнонИ маҳал дар ПешрафтИ  ватан саҳмИ 
назаррас доранд 

Тибқи ҷадвали баргу-
зории чорабиниҳо барои 
нимсолаи аввали соли 2019 
дар ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбии «Навобод»-и 
ҷамоати деҳоти Меҳнатобод 
хониши сиёсӣ ва иҷрои 
амалии Аксияи тарғиботӣ-
амалии ҳизбӣ таҳти унвони 
«Якҷоя ҳал мекунем!» гуза-

ронида шуд. 
Бо ибтикори раиси Ку-

митаи маҳаллаи Навобод, 
раиси ташкилоти ибтидоии 
ҳизбӣ Асроров Шералӣ дар 
доираи Аксияи ҳизбӣ ва бо 
дастгирии сокинони деҳаи 
Навобод 1,5 км роҳҳои 
деҳа тахту ҳамвор ва санг-
фарш  карда шуданд.  Зим-

ни вохӯрӣ раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия 
Давлатҷон  Ғаффорзода дар 
бораи Паёми навбатии Пеш-
вои миллат, Президенти 
кишвар ба Маҷлиси Олии 
мамлакат суханронӣ кар-
да, қайд намуд, ки солҳои 
2019-2021 «Солҳои рушди 
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ» эълон карда шу-
дааст. Мақсади асосӣ аз ин 
пешниҳод амалигардонии 
талошҳои Ҳукумати мам-
лакат ба хотири обод кар-
дани Тоҷикистон ва ҳалли 
масъалаҳои иҷтимоии ахо-
лии деҳаю маҳаллаҳо мебо-
шад.

н.ҲаМадОНӣ

ҳхдт-   роҳнамоИ  мардум  ба  корҳоИ  
ободонИю созандагӣ

Дар доираи ҷадвали 
баргузории хонишҳои сиёсӣ 
оид ба татбиқи Аксияи 
тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ 
таҳти унвони «Якҷоя ҳал 
мекунем!» дар доираи Соли 
баланд бардоштани масъ-
улияти шаҳрвандӣ, барои 
нимсолаи якуми соли 2019 
бо иштироки кормандони 
масъули Кумитаи иҷроияи 

Ҳизби Хахқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Хуросон дар ташкилоти иб-
тидоии “Ситорача” боғчаи 
№4-и ноҳия вохӯрӣ баргу-
зор гардид. 

Дар вохӯрӣ кормандони 
масъули Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии ҳизб  иштирок 
дошта, оид ба Паёми Пеш-
вои миллат, Президенти 

тарбИяИ  наслИ наврас  аз боғча сарчашма 
мегИрад!

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки дар он тамо-
ми паҳлуҳои  хоҷагии халқи 
кишвар  дарҷ гардиданд, аз 
ҷумла тарбияи насли на-
врас  дар роҳи ватандӯстиву  
худогоҳии миллӣ суханро-
ни карданд. 

Дар хотима аз ишти-
рокдорон  ҷиҳати  дуруст 
тарбия намудани насли на-
врас ва дар қалби онҳо аз 

хурдӣ ҷо намудани меҳру 
муҳаббат ба ватандӯстиву 
ватанпарварӣ, эҳтироми во-
лидайн ва хислатҳои неки 
инсонӣ, инчунин ташки-
ли шанбегиҳо, шинонида-
ни гулу буттаҳо дар гирду 
атрофи боғча даъват ба амал 
оварда  шуд. 

н.ХурОСОН                                       
 

Кумитаи иҷроияи  
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон  дар  ноҳияи 
Носири Хусрав ҷиҳати 
анҷом додани корҳои хайру 
сахо,  расонидани кӯмаки 
моддӣ  ба  оилаи ниёзман-
ди ҷомеа дар доираи Ак-
сияи тарғиботӣ-амалии 
ҳизбӣтаҳти унвони «Якҷоя 
ҳал мекунем!»  ба  оилаи 
эҳтиёҷманд сокини деҳаи 
Лолазори Ҷамоати деҳоти  
«Истиқлол»  Иззатуллоев 

Бахтиёр кӯмаки моддӣ,  ба  
маблағи  300  сомонӣ расо-

нида шуд.
н.Н.ХуСраВ

дастгИрИИ оИлаҳоИ нИёзманд  корИ хайру 
савоб аст

Бо ибтикори Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Хахқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Ҷайҳун дар до-
ираи ҷадвали тасдиқгардида 
дар ташкилоти ибтидоии 
«Матбаа»-и ноҳияи Ҷайҳун 
чорабинии таблиғотии 
ҳизбӣ вобаста ба самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти 
Ҳизби Хахқии Демокра-
тии Тоҷикистон, нуктаҳои 
асосии Паёми Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва Аксияи 
ҳизбии «Якҷоя ҳал меку-
нем» бо иштироки мудири  
шeъбаи таблиғот, иттило-
от ва матбуоти Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Хахқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Ҷайҳун Бекмамадов 
Асалмамад, мутахассиси 
шуъбаи таблиғот, иттило-
от ва матбуоти Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Хахқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Ҷайҳун Ғаффорова 
Насимахон ва раиси таш-
килоти ибтидоии болозикр 
Обидзода Фарҳод дар сатҳи 
баланд баргузор гардид.

Дар рафти чорабинии 

ҳизбӣ раиси ташкилоти иб-
тидоии «Матбаа» Обидзода 
Фарҳод баромад намуда, 
қайд кард, ки воқеан ҳам 
Паёми Асосгузори сулҳу 
Ваҳдати миллӣ - Пеш-
вои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ҳамаи моро вазифадор ме-
намояд, ки тамоми имко-
ният, захираҳои моддиву 
зеҳнӣ ва қувваи худро ба 
татбиқи амалии вазифаҳои 
дар пеш гузоштаи Пре-
зиденти маҳбуби миллат 
равона созем, ба ин восита 
табақаи ниёзманди ҷомеаро 
каме ҳам бошад дастгири 
намоем. 

Дар доираи Аксияи 
ҳизбии таблиғотӣ-амалӣ 
таҳти унвони «Якҷоя 
ҳал мекунем» бо ташаб-
буси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Хахқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Ҷайҳун аз ҷониби ташки-
лоти ибтидоии «Матбаа» 
ба як оилаи ниёзманд, ки 
сарпарасти оила (падара-
шон) дар қайди ҳайёт нест, 
кӯмаки моддӣ аз қабили 
орду равған, биринҷу мака-
рону шакар ва дигар ашёи 
рузгор расонида шуд.

н.ҶайҲуН

ПаёмИ ПешвоИ мИллат – роҳнамо ва 
сармашқИ фаъолИятИ ҳамаИ мо!

Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Балҷувон тибқи ҷавдвали 
баргузории хонишҳои сиёсӣ 
ва чорабиниҳои ҳизбӣ дар 
ташкилотҳои ибтидоии 
ҲХДТ дар ноҳияи Балҷувон, 
масъулини  Кумитаи иҷроия 
вохӯрии  навбатиро бо кор-
мандони  кӯдакистони №1-и  
“Парасту”-и ноҳия баргузор  
намуданд.

Дар вохӯрӣ  раиси Ку-
митаи иҷроияи  ҲХДТ дар 
ноҳияи Балҷувон Мирзозо-
да Исуф ва мудири шуъбаи 

кор бо ҷавонон ва занони 
Кумитаи иҷроия Муродова 
Марҷона иштирок дошта  
оид ба самҳои афзалиятноки 
фаъолияти ҲХДТ, ҳадафҳои 
созандаву бунёдкоронаи 
ҳизб, расонидани мазмуну 
муҳтавои Паёми Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 
мавриди амал қарор гириф-
тани Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  “Дар бораи 
масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фар-

занд”, эъмин нигоҳ дошта-
ни кӯдакони кӯдакистон аз 
бемориҳои сироятӣ ва таҳти 
назорати доимӣ қарор до-
дани кӯдакон андешаронӣ 
намуданд.

Масъулин дар раф-
ти суханронӣ зикр наму-
данд, ки ояндаи дурахшони 
кӯдакони мо маҳз аз мактаб 
ва муассисаҳои томактабӣ  
вобастагии зиёд дорад. 
Кӯдакистон дар тарбияи 
кӯдакон нақши хело муҳим 
дорад, чунки, ин кӯдакон 
ҷавонони ояндаи давлату 
миллат ба ҳисоб мераванд. 
Ҳамчунин ба ҳамагон маъ-
лум аст, ки  оянда давлат 
ва миллат ба насли ҷавон 
хоҳад монд. Бинобар ин 
аз оила оғоз карда, то ба 
муассисаҳои таълими-
ву кӯдакистон тарбияи 
кӯдаконро дуруст ба роҳ 
монда, онҳоро дар рӯҳияи 
ватандӯстиву ватанпарварӣ  
тарбия созем.

н.БалҶуВОН

ояндаИ  фарзандонИ  мо аз мактаб ва 
муассИсаҳоИ томактабӣ вобаста  аст!
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Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои 
нахустини раҳбарии хеш, барои баро-
вардани мардум аз фақру камбизоатӣ 
ба ҳар хонаводаи кишоварзон за-
мин бахшида буд, ки имрӯз ба унво-
ни «Заминҳои президентӣ» шинохта 
мешаванд. Мардуми Тоҷикистон, ки 
дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ қарор 
дошт ва сатҳи камбизоативу гуруснагӣ 
хело боло буд ин иқдом мардумро аз 
гуруснагӣ раҳонид ва ба яке аз ҳадафҳои 
стратегии мамлакат яъне таъмини ам-
нияти озуқаворӣ мусоидат намуд.

Мушоҳидаҳо нишон медиҳад, 
ки мардуми мо ягона роҳи ба даст 
овардани ҷойи кор ва маблағро дар 
муҳоҷирати меҳнатӣ мебинанд. Аммо 
дар асл ин тавр нест. Ҷойи кор барои 
коргар зиёд аст. Масалан дар соҳаи 
кишоварзӣ, ки давлат заминро дар 
ихтиёри мардум гузоштааст. Аз он 
ҷумла заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ 
ва “Заминиҳои Президентӣ” мебошад. 
Даромад аз муҳоҷирати меҳнатӣ бо на-
зардошти рақобати бозори меҳнат дар 
шароити буҳрони иқтисодии ҷаҳонӣ 
дигар ҷавобгӯи интизориҳои мардум 
буда наметавонад. Ин ҳам дар ҳолест, 
ки дар дунё аз 258 миллион муҳоҷир 
227 миллионаш муҳоҷири меҳнатӣ 
мебошад ва имконияти рақобат хеле 
маҳдуд аст. Пас, ин муҳоҷирони тава-
калии мо маҷбур мешаванд ба паст-
тарину сиёҳтарин корҳо даст зананд, 
то аҳли хонаводаро ноумед насозанд 
ва ё аққалан маблағи қарзи чиптаи 
ҳавопайморо баргардонда, роҳкирои 
пас гаштанашро фароҳам кунад. Чи 
азобҳое намекашанд, аммо чун ба Ватан 
баргаштанд, якбора худро шоҳу табъро 
вазир гирифта, дастро ба оби хунук на-
мезананд ва танҳо корашон шикоят аз 
набудани ҷойи корист. Ин ҳам як навъ 
“номуси дурӯғин” аст, ки бояд қолабаш 
шикаста шавад ва ҷомеа дар рӯҳияе тар-
бия карда шавад, ки аз меҳнат ба таври 
худфиребдиҳӣ “ор” ва танбалиро пуш-
ти чунин баҳонаҳо пинҳон насозанд. 
Набояд фаромӯш кард, ки мо ҳамеша ба 
Русия ҳамучун муҳоҷири меҳнатӣ раф-
таву омада наметавонем, ин муваққатӣ 
аст. Бояд дар дохили кишвар на танҳо 
ҷойи кор ёфт, балки барои дигарон низ 
ҷойи кор офарид. 

Ба хотири таъмини пурраи амнияти 
озуқаворӣ ва ба ҷойи кори домӣ таъмин 
намудани мардум Ҳукумати мамлакат 
раванди ба кишоварзону деҳқонон дода-
ни заминҳои киштро тақвият дода, баъ-
ди барҳам додани Колхозу Совхозҳо, 
заминҳое, ки тобеъи онҳо буданд, ба 
хоҷагиҳои деҳқонӣ ва Кооперативҳои 
истеҳсолию тиҷоратӣ тақсим карда шу-
данд. Ин раванд имрӯз ҳам идома дорад. 
Аммо месазад таҳлил намоем, ки мар-
дум имрӯз аз он заминҳои кишт чӣ ме-
гиранд? Бештари онҳо дар он заминҳои 
бахшидаи давлат гандум кишт меку-
нанд, на барои фоида ба даст овар-
дан, балки ба хотире, ки гандумкорӣ 
заҳмати зиёдеро намехоҳад: трактори 
кироя заминро кишт мекунад ва ком-
байни кироя ҳосилро меғундорад. Дар 
он як гектар замин танҳо кишоварзи 
нисбатан боғайрат 5 халта гандум кори-
да, ғолибан 18- 20 халта мерӯёнад. 

Имрӯзҳо мо мебинем, ки баъзе со-
кинон ба хотири он, ки дар хона шояд 
як ё ду модагову чанд сар бузу гӯсфанд 
доранд, заминҳои хоҷагии деҳқонии 
хешро пурра ё қисман барои таъмини 
хӯроки чорво юнучқа мекоранд. Биё-
ед то чӣ андоза даромаднок буданаш-
ро таҳлил бикунем. Ба ҳисоби миёна 
аксариати модаговҳои ҷӯшое, ки мо 
дар хона дорем дар як рӯз тақрибан 3 
литр шир медиҳад. Як литр шир дар 

бозорҳои деҳот 2,5 – 3 сомонӣ арзиш 
дорад. Аммо дар як рӯз як модагов на 
кам аз 1 - 1,5 пресси юнучқаро истеъ-
мол мекунад. Як пресси юнучқа аз 15 то 
20 сомонӣ арзиш дорад. Хулоса як мо-
дагов дар як рӯз дар 20-25 сомонӣ хӯрок 
мехӯрад, аммо ба андозаи 9 – сомонӣ 
шир медиҳад. Ин таҳлил ба ғайр аз он 

буд, ки як нафар ба он гов рӯзи дароз 
хизмат мерасонад, аз қабили хӯрок до-
дан, об додан, таги пояшро тоза кардан 
ва ғайра. Агар меҳанати як рӯзаи он на-
фарро бо пул баргардонем шояд аз 30 
сомонӣ ҳам боло равад. Худатон тас-
саввур кунед, ки чӣ фоидаовар асту чӣ 
зараровар. 

 Давлат заминро ба он хотир ба 
мардум додааст, ки истифода барад аз 
ин ҳисоб фоида басдаст оварда, дига-
ронро низ ба кор таъмин намояд ва бо 
ин мақсад амнияти озуқаворӣ таъмин 
гардад. На ин, ки  барои як гове, ки дар 
як рӯз зиёда аз 50 сомонӣ хароҷот мео-
раду 9 сомонӣ даромад! Ин омил, ҳам 
ба буҷаи давлат зарар мерасонад ва ҳам 
ба буҷаи оила. Набояд фаромӯш кард, 
ки истифодаи босамар аз ҳар ваҷаб 
замин боиси баланд гаштани сатҳи 
некӯаҳволиамон мегардад. 

Дар айни замон деҳқонӣ кори 
ниҳоят даромаднок аст. Масалан, тибқи 
маълумотҳои бахши кишоварзии вилоя-
ти Хатлон аз 1 га замин аз коштани пах-
та то ҷамъоварии ҳосили он, ба ҳисоби 
миёна то 8-9 ҳазор сомонӣ харҷ меша-
вад. Ҳосили пахта аз заминҳои зархези 
мо аз 1 га замин камаш то 3 тонна, яъне 
30 сентинерро ташкил дода, нархи 1 кг 
он ба 4,5 – 5 сомонӣ баробар аст. Яъне 
арзиши пахта аз 1 га замин ба 13500 – 
15000 сомонӣ баробар аст, ки фоидаи 
софи он тақрибан 5-6 ҳазор сомонӣ ме-
бошад. Ин нишондоди камтарин аст.

Агар боз маҳсулоти полезӣ кош-
та шавад, масалан, тарбуз, аз 1 га за-
мини лалмӣ камаш 30-40 тонна ҳосил 
ғундоштан мумкин, ки ба ҳисоби миё-
наи 50 дирам барои як килограм 15-20 
ҳазор сомониро ташкил медиҳад ва агар 
5 ҳазор сомониашро ҳам хароҷот ҳисоб 
кунем 10-15 ҳазор сомонӣ фоидаи соф 
ба даст меояд.  

Мебояд андеша кунем, ки дар сурати 
коштани пиёз дар 1 га замин то 40 тон-
на ҳосил ба даст овардан имконият аст. 
Агар ба ҳисоби миёна ҳар килогррамаш-
ро 2 сомонӣ бифурӯшем баробари 80000 
сомонӣ мешавад, агар хароҷотҳояшро 
20000 сомон ҳисоб бикунем 60000 со-
мон фоидаи соф бадаст меорем. Ё ин ки 
дар ҳамин 1 га замин агар боз картошка 
корида шавад, ба ҳисоби миёна 20 тон-
на ҳосил ғундоштан мумкин, ки агар бо 
нархи яклухт 3 сомонӣ ҳам нархгузорӣ 
шавад, 60000 сомонӣ арзиш дорад ва 

аз ин тақрибан беш аз 40000 сомониаш 
фоидаи соф аст. 

Дар баъзе минтақаҳои вилояти 
Хатлон заминҳои лалмӣ зиёд аст. Ин 
заминҳо барои коштани нахуд қулай 
мебошад. Тибқи ҳисоби олимон аз 1 
га замин то 8-10 тонна нахуд ҳосил 
рӯёнидан мумкин аст. Дар бозор арзи-

ши 1 кг нахуд баробар ба аз 15 то 18 
сомонӣ аст. Агар ба ҳисоби камтарин аз 
1 га замин 8 тонна ҳосил ғундорем ва ба 
нархи 15 сомонӣ фурӯшем ин баробар 
мешавад ба 120000 сомонӣ.

Дар маҷмуъ, аз се ҳосил дар 1 га 
замин чанд маротиб даромади соф ги-
рифтан мумкин аст, ки ин дар баланд 
шудани сатҳи зиндагӣ ва ҳифзи амния-
ти озуқаворӣ нақши калон бозида масъ-
алаи пурра ба ҷойи кор таъмин шудани 
аҳолӣ низ ҳал карда мешавад.

Дигар самти афзалиятноки 
соҳибкориву хоҷагидорӣ ин кори 
занбуриасалпарварӣ мебошад, ки яке 
аз шуғлҳои даромаднок ба ҳисоб мера-
вад. Зеро 93% кӯҳсор будани кишвар ва 
пур аз гулу гиёҳҳои шифобахш будани 
ин кӯҳсор барои парвариши занбури 
асал шароити хуб фароҳам овардааст. 
Як оилаи занбур ба ҳисоби миёна 800 
сомониро ташкил медиҳад. Дар як мав-
сим бошад ҳамин як оила занбур камаш 
40 килограм ва дар ҳолати хуб омада-
ни мавсим беш аз 100 килограм асал 
медиҳад, ки ба ҳисоби миёнаи аз 4000 
то 10000 сомонӣ фоида ба даст овардан 
имкон дорад. 

Таъмини амнияти озуқавории 
кишвар аз рушди босуботи соҳаи 
кишоварзӣ вобастагӣ дошта, саҳми бу-
зурги деҳқонон дар таъмини он бузург 
аст. Дар ин раванд моро зарур аст, ки 
фарҳанги дурустӣ заминидорӣ ва тар-
зи истифодаи самараноки онро омӯхта 
амалӣ намоем. Аз қадим кишоварзӣ 
хоси мардуми бофарҳангу бо тамад-
дун буд, гузаштагони мо низ аз қадим 
ба ин соҳа машғул буданд. Ҳатто иду 
ҷашнҳои миллӣ ба монанди Садда, 
Наврӯз ва Меҳргон ба кишту кор ва 
ҳосилғундории деҳқон иртибот меги-
рад.     

Бояд дарк кард, ки тамоми 
муносибатҳои дунё бо пул асос ёфтааст. 
Пас биёед бо истифода аз роҳу усулҳои 
муосир самаранокии гирифтани ҳосил 
аз заминҳои кишоварзиро ба даст овар-
да, на танҳо амнияти озуқавориро таъ-
мин намоем, балки маҳсулоти ба со-
дирот нигаронида шударо истеҳсол 
намоем ва аз ин ҳисоб маблағҳои зиёд 
ба даст оварда, ҳамчунин сокиноро ба 
кори домӣ таъмин намоем.

хоҶагИдорӣ манбаИ асосИИ ҶойИ кор ва 
некуаҳволИИ ҳар сокИн

Пас аз ба Тоҷикистон омадану боз 
дубора ба Авруппо баргаштани Шаро-
фиддин Гадоев дар шабакаҳои иҷтимоӣ 
ва сомонаҳои интернетӣ ҳар гуна 
ҳангомасозиҳо ба назар расид. Аммо 
чизи дигаре ҳам ба назар расид, ки 
корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ дигар 
таваҷҷуҳи хосе ба ин масъала зоҳир на-
карданд ва танҳо ҳамон чанд наҳзатии 
меҳанфурӯш бо чан ҳампаймононашон 
хостанд “қазия”-ро бузург нишон 

диҳанд. Фикр мекунам, ин муносибати 
сарди корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ 
ба ҳангомаҳои навбатӣ сабабҳои худро 
дорад. Аз ҷумла:

1. Мардум дигар ба фитнапа-
рокании як гурӯҳ хиёнатпешаҳову 
ватанфурӯшон одат кардааст ва чу-
нин мешуморанд, ки чун вазифаи саг 
ҷакидан аст, бигзор ҷакидан гиранд;

2. Шарофиддин Гадоев ба ҳайси 
як шахсияти таъсиррасон ташаккул на-
ёфтааст, ки дар куҷо буданаш аҳамияти 
хосе дошта бошад;

3. Дар Тоҷикистон ӯро ҳамчун як 
шаҳрванд хуб қабул намуданд ва ӯ ҳам 
барои гуноҳҳои кардааш узр пурсиду 
давлату Ҳукумат, ки  зери сиёсати хи-
радмандонаи Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон аст уро ҷавоб доданд. 
Агар ба қавлаш амал кард, барои худаш 
хуб, агар накард, пас худаш шармсору 
сарафканда мешавад;

4. Билохира, будану набуданаш 
барои Тоҷикистон ба андозаи як ар-
матури НБО “Роғун” ҳам тақдирсоз 
нест, ки касе ғами онро хӯрад. Агар ба 
хоҷагонаш ин қадар даркор бошад, пас 
бигирандаш, хас каму ҷаҳон пок!

Албатта амалҳои муғризона ва 
иғвоангезонаи ин хоинони ватанфурӯш, 
ки сояи хешро бузург дида, худро бу-
зургу мухолифи сиёсӣ мешуморанд, дар 
асл ҳеҷ кас нестанд ва барои Ҳукумати 
Тоҷикистон онқадар аҳамияти ҷидди 
ҳам надорад.

 Яқин аст, ки ин шармандаҳои гум-
ному гумнасаб ва бе аслу нажод, ки 
ҳар лаҳза худро бо ҳар навъ ғамхору 
наҷотбахши касеву чизе муаррифӣ 
кардан мехоҳанд, аз қазияи Шарофид-
дин Гадоев ба таври максималӣ ис-
тифода бурданд. Аммо ин наҳзатиҳои 
лаънатӣ боре фикр карда бошанд, ки 
аз рӯзи фаъолияташон то имрӯз ба-
рои халқ ва миллати тоҷик кадом кори 
хайрро анҷом додаанд ва дасти кадом 
тоҷикистонии муқимии Аврупоро аз 
рӯйи шафқу раҳмат гирифтаанд, ба 
ҷуз дассисаандозӣ, ки имрӯз аз онҳо 
хоҳиши дастгирӣ менамоянд. Ин нота-
вонбинони бадкин ободию пешравии 
Тоҷикистонро дида, худ ба худ мурда 
истодаанд ва бо ин иғвоҳои беасосу 
бесаводонаашон бори дигар кӣ будани 
худро исбот намуда истодаанд.

Шумо эй бадхоҳону бадкешони 
миллат хуб донед,ки:

Ҳар ки бо душмании халқ равон
 аст чу баҳр,

Зуд бошад, ки сари хеш чу гирдоб
 хӯрад.

Итминони комил дорам, ки ин хо-
инони ба лаънати халқ ва Худо ги-
рифторшуда, дар ягон вақт наметаво-
нанд ба мақсадҳои нопокашон расанд. 
Мардум аз хурд то бузург кайҳо боз 
ниқобивазкунӣ ва мардумфиребии 
онҳоро натанҳо дар дохили кишвар, 
балки дар хориҷ ҳам омӯхтааст ва пуш-
ти кадом ниқобе, ки паноҳ мебаранд 
алакай кӣ буданашон айён аст. Аз ин 
рӯ имрӯз халқи тоҷик бо ҳамовозӣ 
мегӯянд, ки “Марг бар наҳзатиҳо ва ди-
гар бадхоҳони миллати тоҷик!

Шаҳроми ҶуМЪа, узви Гурӯҳи 
вакилии ҲХдт дар Маҷлиси вакилони 

халқи шаҳри Кӯлоб

сарчашмаИ ҳангомаҳоИ 
беасос, ё худ гадоев ба 

кӣ даркор аст?!
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Муассис: 
Кумитаи иљроияи ЊХДТ 

дар вилояти Хатлон

Масъули чоп: 
Орзу ЊАМИДИёН

Котиби масъул: 
аловуддин амИрзода

Њайати мушовара: 
қурбон ҳакИмзода, 

Махфират ХИДИРЗОДА,
Абдулло РАЊМОНЗОДА

Дар нашрия ба хотири чандандешї 
матолибе низ нашр мешаванд, ки ба 
мавќеъ ва назари њайати эљодї ва КИ 
ЊХДТ дар вилояти Хатлон метавонанд 
мувофиќат накунанд ва зимнан идораи 
нашрия масъулиятро ба дўш нагирад.

Аксу дархост ва номањо ба му-
аллифонашон баргардонда наме-
шаванд. Ба дурустии далелу арќоме, 
ки дар номањои расида ва эълону 
рекламањо истифода шудаанд, муал-
лифонашон масъулият доранд.

Суроѓа: 
735140, ш. Бохтар, 

кўчаи Айнї-47, 
тел: 8 (3222) 2-82-92,

2-70-70

Чопхонаи ЉДММ «Шоњин-С», теъдод: 12860 нусха 
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тарроњ:                                                                                                                                      
Хусрав мазориЕв

Нашрия тањти 
раќами 627 дар 

Вазорати Фарњанги 
Љумњурии 

Тољикистон сабти 
ном шудааст.

ҳайати таҳририя:
зебо бозорова,
ҳусейн саИдов

љањон дар як љумла
►Аз оғози нооромиҳои дохили дар Яман танҳо аз 
гуруснагӣ 80 ҳазор кудаки то 5 сола ба ҳалокат расида 
садҳо ҳазор кудаки дигарро марг таҳдид мекунад.
►Дар Филипин аз бемории сурхча 203 нафар ҳалок шуда, 
ҳазоҳо каси дигар ба ин бемории сироятӣ мубтало гарди-
данд.
►Гурӯҳи террористон ба чор деҳаи штати кадунаи Ни-
герия ҳамла карданда 27 сокини осоиштаро ба ҳалокат 
расонида чанд каси дигарро зами карданд.
►Идомаи муноқишаҳои мусаллаҳона ва нооромиҳо дар 
Яман дар баробари харобиҳои зиёд ба марги сокинони 
осоишта ва ба гуруснагии шадид ру ба ру шудани аҳоли 
гардидааст.
►Дар наздикии шаҳри Детроити штати Мичигани 
Штатҳои Мутаҳидаи Америка дар корҳонаи коркарди 
пласмас сухтор сар зада алангаи оташ дар муддати кутоҳ 
бинои корхонаро фаро гирит.
►Мувофики маълумоти СММ соли 2018 дар Ҷумҳурии 
Исломии Афғонистон дар натиҷаи амалҳои террористӣ  
ва муноқишаҳои мусаллаҳона 3 ҳазору 800 нафар аз 
аҳолии осоишта, аз ҷумла қариб 1000 кудак ба ҳалокат 
расида, 7 ҳазору 100 каси дигар ҷароҳат бардоштанд.
►Ба гуфтаи намояндагони Созмони миллали муттаҳид 
айни замон 80 дар сади аҳолиии Яман ба кӯмаки башар-
дустонаи гуманитарӣ ниёз доранд.
►Истеъмоли машруботи пастсифати спирти дар штати 
Асами Ҳиндустон сабаби марги 150 нафар шуда, қариб 
200 нафари дигар заҳролуд шуданд.

►Дар музофоти Ҳаммаи Сурия ҳангоми ҳаракати Авто-

бусе, ки сохтмончиёнро интиқол медод таркиш рух дод,  

дар натиҷаи 24 нафар ба ҳалокат расид.

►Дар қисми ҷанубу ғарбии Малӣ силоҳбадастони но-

маълум ба нақлиёти Нерӯҳои посдори сулҳи СММ ҳамла 

карданд, дар натиҷа 3 низоми ба ҳалокат расида чанд 

каси дигар захми шуд.

►Соли гузашта мувоқи маълумотҳои СММ дар Ҷумҳурии 

Исломии Афғонистон бар асари ҳамла ва анҷом додани 

амалҳои террористӣ 1000 нафар кудакон ба ҳалокат ра-

сиданд. 

►Ҳамасола дар ҷаҳон зида аз 6 миллион нафар аз 

бемориҳоие, ки ба тамокукаши вобастаанд мефавтанд.

Маҷлиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб бар-
гузор гардид. Дар кори маҷлиси 
Кумитаи иҷроияи ҳизб узви Ку-
митаи иҷроияи вилоятӣ ва шаҳрии 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон, раиси шаҳри Кӯлоб 
Хайрулло Амонулло, муовини 
раис-роҳбари Дастгоҳи Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон Иброҳимзода Неъматул-
ло, роҳбарони ташкилотҳои ибти-
доии ҳизбӣ, собиқадорони ҳизбу 
меҳнат, аъзои намояндагии ТҶҶ 
“Созандагони Ватан” ва намоян-
дагони васоити ахбори омма иш-
тирок доштанд.

Дар маҷлиси мазкур се масъ-
ала мавриди баррасӣ қарор ги-
рифт, ворид намудани тағйирот 
ба ҳайати Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар шаҳри Кӯлоб ва Раёсати он, аз 
вазифаи раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар дар шаҳри Кӯлоб 
озод намудани Валиева Саъбагул 
бинобар сабаби ба нафақа баро-
мадан ва ба вазифаи раиси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри 
Кӯлоб интихоб намудани Орзу 

Ҳамидиён. 
Маҷлиси Кумитаи иҷроияро 

раиси шаҳри Кӯлоб Хайрул-
ло Амонулло оғоз бахшида, 
баъдан сухан барои баррасии 
масъалаҳои пешбинишуда ба му-
овини раис-роҳбари Дастгоҳи 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ви-
лояти Хатлон Иброҳимзода Неъ-
матулло дода шуд. Неъматулло 
Иброҳимзода дар баромадаш қайд 
намуд, ки бо таклифу пешниҳодҳо 
ба ҳайати Раёсат ва Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб 
тағйирот ворид гардида, Валие-
ва Саъбагул бинобар сабаби ба 
синни нафақа расидан аз вазифаи 
раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар шаҳри Кӯлоб озод карда 
шуда, бо розигии Раиси муаззами 

ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
нисбати ба вазифаи раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри 
Кӯлоб номзадии Орзу Ҳамидиён  
пешниҳод карда шудааст. Ҳамин 
тавр, номзадии Ҳамидиён Орзу аз 
ҷониби аъзои Кумитаи иҷроия як-
дилона дастгирӣ ёфт.

Дар қисмати ниҳоии маҷлис 
ба Валиева Саъбагул барои фа-
ъолияти босамараш Сипосно-
маи Кумитаи Иҷроияи Марка-
зии Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар сатҳи тантанавӣ 
тақдим гардид. Инчунин, мав-
суф бо туҳфаҳои таъсисдодаи 
Мақомоти иҷроияи ҳокимимяти 
давлатии шаҳри Кӯлоб ва Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон қадрдонӣ карда шуд. 

ш.КӯлОБ

тағйИротИ кадрӣ дар шаҳрИ кӯлоб

Санаҳои 26 то 28 феврали 
соли равон дар шаҳри Бишке-
ки Ҷумҳурии Қирғизистон фо-
руми байналмилалии ҷавонони 
кишварҳои узви Созмони 
Ҳамкориҳои Шанхай доир гардид, 
ки дар кори он фаъолони созмони 
ҷавонони Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон «Созандагони 
Ватан» ширкат ва суханронӣ на-
муданд. 

Мавзӯи ин ҳамоиши 
байналмилалӣ «Рушди сайёҳӣ» 
интихоб гардида, дар кори он ма-
соили вобаста ба рушди туризм 
дар кишварҳои аъзо ва нозири 
СҲШ мавриди баррасӣ қарор дода 
шуд.

Зимни баромади худ, Раиси 
Ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон 

«Созандагони Ватан» Раҳмонзода 
Абдулло аз таваҷчуҳи давлату 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба масъалаҳои рушди сайёҳӣ, 
эълон гардидани соли 2018 дар 
Ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун 
«Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ» ва солҳои 2019- 2021 
«Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ» ва таваҷчуҳи 
бесобиқаи сайёҳони хориҷӣ ба 
кишвари зебоманзари Тоҷикистон 
ба иштирокчиёни ин форуми 
байналмилалӣ маълумот дод.

Дар охир видеоролик, ки 
бозгӯи манзараҳои зебои кишвар 
ва пойтахти Тоҷикистон- шаҳри 
зебои Душанбе буданд, ба намо-
иш гузошта шуд, ки таваҷҷуҳи 
ҳамагонро ҷалб намуд.

Дар ин бора   Ҳусейн Саидов 
аз хадамоти матбуоти соз-мон ха-
бар дод.

шИркатИ фаъолонИ тҶҶ «созандагонИ ватан» дар 
форумИ байналмИлалИИ ҶавононИ кИшварҳоИ узвИ сҳш

Бо даъвати Раёсати 
муносибатњои байналмила-
лии Њизби Коммунисти Хитой 
њайати кормандони масъули 
Њизби Халќии Демократии 
Тољикистон дар њайати 16 на-
фар бо шумули намояндагони 
кумитањои иљроия аз тамоми 
кишвар бо роњбарии муовини 
Раиси њизб Раъно Бобољониён аз 
20 феврал то 1 март ба ин киш-

вар сафари корї анљом доданд.
Аснои боздид аз шањрњои 

Гуанжоу, Чжухай ва Урумчи 
њайати ЊХДТ бо роњбарияти 
минтаќавии Њизби Коммуни-
сти Хитой мулоќот анљом дода, 
аз корхонањои истењсолї ва 
ташкилотњои ибтидоии њизбї 
дидан намуданд.

Инчунин, њайати ЊХДТ 
дар Њамоиши сатњи баланди 

мавзўии «Сиёсати мазњабию на-
жодии Хитой: таќвияти вањдат 
ва њамрайъии гуруњњои этникї. 
Таљрибаи музофоти мухтори 
Шинљон-Уйгур» иштирок на-
муд, ки дар кори он муовини 
Раиси њизб Раъно Бобољониён 
маърўза намуданд.

Мавриди зикр аст, ки раво-
бити Њизби Халќии Демократии 
Тољикистон бо Њизби Коммуни-
сти Хитой дар асоси шартномаи 
њамкорї ќавї буда, њамасола 
гурўњњои њизбї ба кишварњои 
њамдигар сафар анљом медињанд.

Дар сафари зикршуда аз ви-
лояти Хатлон мудири шуъбаи 
ташкилии кумитаи иљроияи ви-
лоят Наврўзљон Њусейнзода, 
раиси КИ ЊХДТ дар ноњияи 
Кўшониё Мунаввара Сатторова 
ва раиси КИ ЊХДТ дар ноњияи 
Дўсти Њуснигул Одиназода низ 
иштирок намуданд.

Метавон гуфт, ки ин сафар 
хеле хотирмон ва ибратомўз буд.

САфАРИ ЊАйАТИ ЊХДТ БА ХИТОй


