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ЧАРО МАСЪУЛИН БА ТОЗАГИИ ГИРДУ 
АТРОФИ ШАҲРАК ЭЪТИБОР НАМЕДИҲАНД?

ПАЁМ  - РАҲНАМУНСОЗ БА ФАРДОИ ДУРАХ-
ШОНИ ЗИНДАГӢ

Саҳ. 4

ҶОНИБДОРӢ АЗ ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ 
ТОҶИКИСТОН ҲИМОЯ АЗ МАНФИАТҲОИ МИЛЛИСТ!
Имрӯзҳо барои мардуми шарифи кишварамон давраи хеле пурмаҳсул мебошад, яъне, дар 

давраи баргузории интихобот ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлисҳои 
маҳаллии вакилони халқ, ки яке аз шакли беҳтарини демократия буда, иштироки бевоситаи  
мардум дар идораи давлат мебошад, қарор доранд.

Интихобот ифодаи олии бевоситаи 
халқ изҳори озодона ва ихтиёрии иро-
даи интихобкунандагон буда, бо таври 
демократӣ озоду шаффоф баргузор на-
мудани он яке аз вазифаҳои асосии аҳли 
ҷомеа маҳсуб мегардад.

Интихобот ҳамчун маъракаи муҳими 
сиёсӣ аз ҳар як шаҳрванди кишвар ба хо-
тири рушду ободии фардои мамлакат ва 
осоиши наслҳои оянда, фарҳанги балан-
ди сиёсӣ, ҳисси ватандӯстӣ ва масъули-
ятшиносиро  тақозо мекунад.

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
ҳамчун ташкилоти сиёсӣ дар таҳкими 
давлати соҳибихтиёр, демократӣ, 
дунявӣ,  ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ ва ягона, ки 
баҳри беҳбудии аҳли ҷомеа нигаронида 
шудааст, фаъолияти густурда дорад.

Яке аз хизматҳои бузурги Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
таҳкими давлатдории тоҷикон дар он аст, 
ки дар давраи хеле ҳассоси таърихи на-
вини миллат мардумро дар меҳвари як  
мафкураи созанда муттаҳид намуд ва 
ба мухолифату даргириҳои фоҷиабори 
сиёсӣ хотима бахшид.

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
имрӯз тамоми неруҳои солими ҷомеаро 
дар сафҳои худ муттаҳид намуда, бо 
мақсади зина ба зина баланд бардошта-
ни  некӯаҳволии халқ, рушди иқтисод дар 
заминаи шаклҳои гуногуни моликият таъ-
мини ҳуқуқу озодиҳои инсон таъсис дода 
шуда, барои дар амал татбиқ намудани 
ин ҳадаф  фаъолият намуда истодааст.

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
ҳизби раҳнамои ҷомеа буда, вазифаҳои 
ҳар як шаҳрванд, аъзои ҳизбро дар 
самти пойдории истиқлолияти давлатӣ, 
ваҳдати миллӣ, сулҳу оромӣ, рушди усту-
вори иқтисодӣ сафарбар намуда истода-
аст.  

Дар ин ҷода мо, фаъолони ҳизб 
корҳои тарғиботиро дар байни сокинон 
ҳамарӯза ба роҳ монда, боварии мар-
думро бештар ба ояндаи неку дурахшони 
кишварамон равона намуда, ба солимии 
маънавии ҷомеа  диққати ҷиддӣ  зоҳир 
менамоем.

Бо гузашти солҳо Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон ба неруи тавоно 
ва созандаи ҷомеаи навини кишвара-
мон табдил ёфта, ҳамчун қувваи пешба-
ранда ва пешоҳанги ҷомеа дар доираи 
татбиқи барномаҳои худ ба таҳкими не-
руи иқтисодии кишвар, таъсиси ҷойҳои 

нави корӣ ва муҳимтар аз ҳама ба беҳтар 
гардидани сатҳу сифати зиндагии мар-
дум мусоидат намуда истодааст.

Имрӯз ҳар яки мо аъзои ҳизб дарк 
намудем, ки аъзои ташкилоти ҳизбӣ бу-

дан ин масъулият аст ва мо масъулон 
онро ба хубӣ дарк намуда, дар фаъоли-
яти ҳамарӯзаамон дар доираи имконияту 
салоҳиятҳоямон  барои пешрафти киш-
варамон дар амал татбиқ намуда исто-
даем.

Пешвои миллат, Раиси муаззами 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамаи 
баромадҳо ва мулоқотҳояшон таъкид бар 
он доранд, ки ҳизби мо ҳизби мардумист, 
ҳалли мушкилоти шаҳрвандон, иҷрои 
масъалаҳои ба миёнгузоштаи  онҳо  онҳо 
яке аз самтҳои муҳими фаъолияти мо ва 
робита бо мардумро яке аз вазифаҳои 
асосии мо, ҳизбиён  дастур доданд.

Ҳамаи сохторҳои ҳизб ин дастури 
Сарвари ҳизбро роҳнамои фаъолияти 
худ дониста, шарҳу тавзеҳи дуруст ва 
саривақтии иқдомоту ташаббусҳои со-
зандаи роҳбарияти мамлакат, ҷиҳати ба 
корҳои созандагиву бунёдкорӣ раҳнамун 
сохтани сокинон, таъмини робитаро бо 
мардум тақвият бахшида, бо ин васила 
обрӯ ва нуфузи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистонро дар ҷомеа боз ҳам 
боло бурда истодаанд.

Имрӯзҳо дар кишварамон маъракаи 
муҳими сиёсӣ, интихоботи вакилон ба 

Маҷлиси Олӣ ва Маҷлисҳои маҳаллии 
вакилони халқ бо Фармони Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон аз 4 декабри соли 
2019, таҳти №1380 интихоботи даъвати 

нави Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикисон ва Маҷлисҳои 
маҳаллии вакилони халқ рӯзи 1 марти 
соли 2020 таъин гардид.

Бо мақсади дар доираи қонун ошкору 
шаффоф ва тибқи меъёрҳои демократӣ 
баргузор  гардидани ин чорабинии 
муҳими сиёсӣ аъзои ҲХДТ дар ноҳия 
омодагии ҷиддӣ дида барои дар  доираи 
қонун баргузор гардидани интихобот 
Ситодҳои пешазинтихоботии ҳизбӣ таҳия 
ва тасдиқ гардида корҳот тарғиботиву 
фаҳмондадиҳӣ дар байни интихобкунан-
дагон роҳандозӣ гардида истодааст.

Ҷиҳати иштироки фаъол дар ин-
тихобот Барномаи пешазинтихоботии 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
ҳамчун барномаи амал ба роҳбарӣ ги-
рифта, Барномаҳои  пешазинтихоботии 
номзадҳо ба вакилии ҳамаи зинаҳои 
мақомоти намояндагии аз ҷониби Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон пешба-
ришударо дар асоси он таҳия намуда, 
дар байни интихобкунандагон тарғибу 
ташвиқи он ба роҳ монда шудааст.

Барномаҳои пешазинтихоботии ваки-
лони ҳамаи зинаҳои намояндагӣ ҷиҳати 
вусъат бахшидан ба корҳои созанда-
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Дар ноҳия бахшида ба эълон гардидани солҳои 2019-2021 
“Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ”бо ибти-
кори бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросими мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳия даври аввали озмуни 
“Дастархонороӣ” баргузор гардид.

ОЗМУН БО МАҚСАДИ ЭҲЁИ ФАРҲАНГИ 
ДАСТАРХОНОРОӢ ВА ТАОМҲОИ МИЛЛӢ

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рамзи 
«30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»-
ро тасдиқ намуданд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
аз байни рамзҳои пешниҳоднамудаи 
рассомон, дизайнерон ва устодони До-
нишкадаи давлатии санъати тасвирӣ 
ва дизайни Тоҷикистон рамзи «30-со-
лагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон»-ро тасдиқ намуданд.

Рамзи мазкур дар шакли мудав-
вар таркиббандӣ шуда, давродав-
ри он ба забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 
“Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” ва рақамҳои “1991-2021” бо 
рангҳои зарҳалӣ навишта шудааст.

Дар қисми марказӣ рақами 30 бо 
ҳошияи зарҳалӣ бо истифода аз рангҳои 
парчами миллӣ ва дар қисми болои 
рақам яке аз рамзҳои давлатдории 
тоҷикон - тоҷ дар заминаи кӯҳҳои пур-
барф ҷой дода шудааст.

Қисми поёни рақам ҳадафҳои страте-

гии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар 
бар гирифта, бо тасвири роҳи сеқабата, 
агрегати НБО, обпарто ва нақб - ифо-
дагари дастовардҳои назарраси кишвар 
мебошанд.

Дар қисми мобайнӣ дарахтони сар-
сабз, дашту пуштаҳо ва боғҳо нишо-
нае аз рушди деҳот буда, баёнгари 
табиати биҳиштосои кишвар маҳсуб ме-
ёбад. 

Тоҷ, рақами 30, осмони соф ва кӯҳҳо 
аз фазои сулҳу суботи Тоҷикистони 
соҳибистиқлол дарак медиҳанд.

Вазорату идораҳо, ташкило-
ту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру 
ноҳияҳо, воситаҳои ахбори омма метаво-
нанд аз рамзи «30-солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» васеъ 
истифода баранд.

“БЕШКЕНТ”

ТАСДИҚИ РАМЗИ «30-СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ 
ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН»

АЗХУДКУНИИ ЗАМИНҲОИ БЕКОРХО-
БИДА БО МАРОМ ИДОМА ДОРАД

Беҳтар гардонидани ҳолати мелиоративии заминҳо ба 
мақсади зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 
дар ноҳия.

Шуъбаи кишоварзии мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии ноҳияи Носири Хусрав 
оид ба иҷрои қарори раиси ноҳияи Носири 
Хусрав аз 15 декабри соли 2012, № 451 ва 
қарори раиси вилояти Хатлон аз 02 ноябри 
соли 2012 №263 оид ба қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 
2012, №450 «Дар бораи барномаи давла-
тии азхудкунии заминҳои нави обёриша-
ванда ва барқарорсозии заминҳои аз гарди-
ши кишоварзӣ  берунмонда дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои  2012-2020» то 
имрӯз корҳои муайяне ба анҷом расонда-
аст.

Бо мақсади ба гардиши кишоварзӣ да-
ровардани заминҳои партов ва беҳтар гар-
донидани ҳолати мелиоративии онҳо  яке 
мушкилотҳои мавҷудаи соҳаи кишоварзӣ 
буда, ҳалли он зиёд намудани ҳаҷми 
истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ  ва бо ҷойи 
кор таъмин намудани ашхоси бекори аҳолӣ  
мебошад.

Толиббек Гулшеров мутахассиси 
шуъбаи кишоварзии мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии ноҳия ба рӯзнома хабар 
дод, ки майдони умумии заминҳои  ноҳия 
81109 гектарро ташкил дода, аз он 14162 
гектар заминҳои обӣ, 6722 гектар заминҳои 
корами обӣ, 690 гектар боғот, 67461 гектар 
заминҳои таъиноти кишоварзӣ, 234 гектар 
заминҳои наздиҳавлигӣ, 2009 гектар ҷангалу 
бешазор, 3121 гектар зери шабакаҳои обё-

рикунанда ва заҳбуру заҳкашҳо, 4387 гек-
тар заминҳои ғайрикишоварзӣ ва ғайраро 
ташкил медиҳад.                         

Номбурда ҳамчунин иттилоъ дод, ки бо 
мақсади ба гардиши кишоварзӣ даровар-
дани заминҳои бекорхобида ва азхудкунии 
заминҳои нав дар соли 2012, 36 гектар, соли 
2013, 60 гектар, соли 2014, 70 гектар, соли 
2015, 22-23 гектар, соли 2016, 60 гектар, 
соли 2017, 107 гектар ва  солҳои 2018-2019 
ҷиҳати ба гардиши кишоварзӣ даровардани 
заминҳои холимонда дар назар дошта на-
шудааст.

Мутахассиси шуъбаи кишоварзии ноҳия 
гуфт, ки барои беҳтар намудани ҳолати 
мелиоративии заминҳо дар ин давра 
нақша дар масофаи 68 ҳазор куб (32 км) 
шабакаҳои обёрикунанда ва барои тоза 
кардани заҳбуру заҳкашҳо аз рӯи нақша 52 
км буда, иҷроиши он 53 км, яъне 102%-ро 
ташкил медиҳад. 

Инчунин таъмири истгоҳи обкашии ме-
лиоративии МУЗ- Бешкент-2 аз рӯйи нақша 
3 адад, иҷроиши он 1 адад, яъне 33%-ро 
ташкил дода, зиёда аз 520 гектар ҳолати 
мелиоративии заминҳо беҳтар гардонида 
шудааст. Дар соли 2018 бошад, ҳамагӣ дар 
масофаи 33 км шабакаҳои обёрикунанда ва 
8,8 км заҳбуру заҳкашҳо байни хоҷагӣ тоза 
карда шудааст, гуфт Толиббек Гулшеров.

“БЕШКЕНТ”

Дар чорабинӣ масъулини 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти дав-
латии ноҳия, раисони ҷамоатҳо, кор-
мандони соҳаи тандурустӣ ва маори-
фи ноҳия занон ва ҷавонони фаъоли 
ноҳия иштирок намуданд.

Кадбонуҳои моҳири Ҷамоатҳои 
деҳоти ноҳия, Беморхонаи Марка-
зии ноҳия, Беморхонаи №1, САҲШ-и 
ноҳия ва дигар бонувон аз ташки-
лоту муассисаҳои ноҳия бо риояи 
анъанаҳои миллӣ бо истифодаи сар-
факории моҳирона ва ҳунармандона 
дастархон ороста намуданд, ки аз 
таомҳои миллӣ, нон ва кулчақанду  
ҳалвои ширини тоҷикӣ иборат буд.  

Кадбонуҳои беҳтарини ноҳия, ки 
бо омодагии ҳамаҷониба ба ин оз-
мун омада буданду хӯрокҳои  миллӣ, 
кулчақанду нонҳои лазиз ва тарзи 
дуруст ороста намудани дастар-
хонро пешкаши ҳозирин  намуданд, 
мақбули иштирокдорони озмун гар-
дид.

Ҳайати ҳакамон ба дастархони 
оростанамудаи кадбонуҳои моҳири 
ноҳия, ки воқеан ҳам ҷолиби диққат 
буду аз кадбонуи хуб будани ҳар бо-
нуи ноҳия дарак медод, баҳогузорӣ 
намуда, ғолибони даври нахустини 

озмуни “Дастархонороӣ”-ро муайян 
намуданд.

Ҳамин тариқ дар озмуни мазкур 
кадбонуҳои моҳири Беморхонаи №1 
сазовори ҷойи аввал гардиданд. 

Ҳайати ҳакамон ба кадбонуҳои 
Ҷамоати деҳоти “Наврӯз”ҷойи дув-
вум ва ба бонувони ҳунарманди 
бахши фарҳанги ноҳия ҷойи се-
юмро лоиқ дониста, ғолибонро бо 
Ифтихорномаҳо ва мукофотҳои пу-
лии мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии ноҳия сарфароз гардон-
данд. 

Қайд бояд намуд, ки озмуни 
“Дастархонороӣ” бо  мақсади дар 
амал татбиқ намудани амри Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 
сентябри соли 2018 № АП -1140 бар-
гузор гардида,  барои   эҳёи фарҳанги 
дастархонороӣ ва таомҳои миллӣ, 
ҳамчунин бо сарфакории моҳирона 
сифати оростани дастархон дар тӯю 
маъракаҳо барои ҳар шаҳрванди 
ҷумҳурӣ имконият фароҳам меорад.

“БЕШКЕНТ”
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гиву бунёдкорӣ пеш аз ҳама ба ҳалли 
масоили мавҷудаи иҷтимоӣ, дастгирии 
қишрҳои ниёзманди ҷомеа дар доираи 
Аксияи “Якҷоя ҳал мекунем”! барои боз 
ҳам эътибору боварии халқро нисбати 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
бештар намудан аз шаклу усулҳои муо-
сир истифода бурда мешаванд.

Яке аз ҳадафҳои ҲХДТ пешгирӣ 
аз омилҳои хатарноки таъсиррасон 
ба мафкураи миллии ҷавонон яке аз 
самтҳои афзалиятноки сохторҳои ҳизбӣ 
буда, сафҳои ҳизб аз ҳисоби ҷавонони 
болаёқату умедбахш  мунтазам меафзо-
яд.

Зеро Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон ҷавононро неруи созанда, 
боэътимод ва сармояи пайдори инсонӣ 
мешуморад ва ба онҳо такя мекунад.

Ҷавонони имрӯза бо худогоҳиву 
хеҳтаншиносӣ ва дарки баланди масъу-
лияти ватандӯстӣ, ҳимояи манфиатҳои 
миллӣ ва арзишҳои бунёдӣ дар партави 
ғояҳои наҷибу созандаи Раиси муаззами 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, 
муҳтарам, Эмомалӣ Раҳмон муттаҳид 
гардида, дар баробари ҳамаи таҳдиду 
хатарҳо ба фазои фарҳангиву сиёсии 
ҷомеа дар ҳифзу ҳимояи сулҳу субот ва 
якдилии мардуми шарифи Тоҷикистон 

қарор доранд.
Вазифаи муқаддаси мо, ҳизбиён аз 

он иборат аст, ки дар тарғиби ғояҳои 
созандаи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон, ки аз дастуру супоришҳои 
раиси муаззами ҳизб, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон маншаъ мегиранд, мардумро 
ҳарчӣ бештар огоҳ намоем, онҳоро ба 
роҳи расидан ба фардои нек  сафарбар 
намоем.

Тарғиби сиёсати дурандешонаи 
Пешвои миллат, Раиси муаззами Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон маънои 
тарғиби ғояҳои давлатдориро дорад, 
зеро сиёсати Роҳбари азизу мӯътабари  

ҲХДТ  ифодагари  манфиатҳои миллӣ ва 
пешбурди ҳаёти ҷомеа аст

Мутмаин ҳастам, ки дар пешрафту 
шукуфоии Тоҷикистони азиз ҳар як со-
кини кишвар барои ояндаи дурахшони 
фарзандон масъулияти бештар эҳсос 
намуда, дар маъракаи муҳими сиёсӣ, 
интихобот фаъолона иштирок менамояд 
ва барои ҳимоя аз манфиатҳои миллат 
аз Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
ҷонибдорӣ менамояд.

  
Нишонзода Даврон Назаралӣ,

узви КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон

ПАЁМ  - РАҲНАМУНСОЗ БА ФАРДОИ ДУРАХШОНИ ЗИНДАГӢ

Сарвари дурандешу хирадсолори мил-
лат соли сипаришуда, яъне соли 2019-ро 
дар таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол 
бо дастоварду пеш-равиҳои ноилшудаи 
халқамон ба сифати боз як соли бобарор 
баҳогузорӣ намуданд. 

Чун далели ин гуфтаҳо зикр гардид, ки 
татбиқи чорабиниҳои «Стратегияи миллии 
рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи 
то соли 2030» ва «Барномаи миёнамуҳлати 
рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2016-2020» ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои 
олии мо, яъне,  баланд бардощтани саҳту 
сифати зиндагии мардуми шарифи кишва-
рамон мусоидат намуд.

Сипас, Ҷаноби Олӣ қайд карданд, ки 
дар соли 2019 сурати афзоиши воқеии 

маҷмeи маҳсулоти дохилӣ  7,5 фоиз, 
рушди иқтисодиёти кишвар ҳамасола ба 
ҳисоби миёна дар сатҳи 7 фоиз таъмин 
гардида, маҷмeи маҳсулоти дохилӣ аз 45,6 
миллиард сомонӣ ба 78 миллиард афзоиш 
ёфтааст.

Ҳаҷми умумии даромади буҷет қариб 
ду баробар афзуда, аз 12 миллиард со-
монии соли 2013 ба 23 миллиард сомонӣ 
расидааст. 

Тайи солҳои зикршуда даромади пулии 
аҳолӣ беш аз ду баробар ва музди меҳнати 
миёнаи як корманд 2,4 баробар афзоиш 
пайдо кард.

Сатҳи камбизоатӣ ба 27,5 фоиз паст 
шуда, дарозумрии миёнаи шаҳрвандон то 
75 сол боло рафтааст.

Дар ин росто Ҳукумати кишвар вазифа-
дор карда шуд, ки минбаъд ба ҷанбаҳои 
сифатии рушди иқтисоди миллӣ, баланд 
бардоштани ҳаҷми маҷмeи маҳсулоти 
дохилӣ, тақвияи нерeи инсонӣ бо истифо-
да аз технологияҳои муосир, ҷорӣ  намуда-
ни инноватсия, вусъат додани истеҳсоли 
маҳсулоти ниҳоӣ, баланд бардоштани фа-
ъолнокии иқтисодии аҳолӣ, такмили низо-

ми дастгирии соҳибкориву сармоягузорӣ 
ва тавсеаи иқтисодиёти рақамӣ диққати 
аввалиндараҷа диҳад.

Ҳукумати мамлакат инчунин вазифа-
дор карда шуд, ки бо мақсади ҳарчӣ зуд-
тар ҷорӣ кардани технологияҳои рақамӣ 
дар соҳаҳои иктисодиву иҷтимоӣ, ки дар 
Паёми соли гузашта  таъкид гардида буд, 
консепсияи иқтисодиёти рақамӣ ва дар 
асоси он барномаи миёнамуҳлати рушди 
иқтисодиёти рақамиро қабул ва амалӣ со-
зад.

Сарвари давлат ба такмили низоми 
андоз диққати махсус дода, ба Ҳукумат ва 
парламенти кишвар супориш доданд, ки 
ҳангоми баррасӣ ва такмили қонунгузорӣ, 
махсусан, зимни таҳияи Кодекси андоз 

дар таҳрири нав ба ин масъалаҳо диққати 
аввалиндараҷа диҳад.

Инчунин аз ҷониби Сарвари муаззами 
давлат масоили марбут ба сармоягузории 
соҳаи  иқтисодиёт ҳамчун воситаи асо-
сии саноаткунонии босуръат, беҳтар гар-
донидани фазои сармоягузорӣ ва ҷалби 
ҳарчӣ бештари сармояи мустақим маври-
ди баррасӣ қарор дода шуда, ба Ҳукумати 
мамлакат супориш дода шуд, ки барои 
дастгирии соҳибкории хурду миёна махсу-
сан, дар соҳаҳои истеҳсолӣ ва содиротку-
нандагони ватанӣ ҷиҳати иҷрои вазифаҳои 
Фонди дастгирии соҳибкорӣ бонк таъсис 
диҳад.

Пешвои муаззами миллат қайд на-
муданд, ки ҳоло дар соҳаи  энергетика 12 
лоҳиаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 
16,1 миллиард сомонӣ татбиқ шудааст.

Дар доираи ин лоиҳаҳо мо ду агре-
гати нерeгоҳи барқи обии «Роғун»-ро ба 
кор андохтем. Таҳдид ва сохтмони дигари 
нерeгоҳи барқию обӣ идома доранд.

Ҳамчунин муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
доир ба саҳми соҳибкорони ватанӣ Муҳиб 
Бобоҷонов, Абдухалил Ғуломов ва дига-

рон, ки дар бунёди мактабҳо ва таҷдиду 
азнавсозии роҳҳо саҳм гузоштанад, сухан 
карда, ба онҳо офарин хонданд.

Пешвои муаззами миллат қайд наму-
данд, ки соли 2019 ба маблағи 500 мил-
лион сомонӣ 130 муассисаи таҳсилоти 
умумӣ бо зиёда аз 32 ҳазор ҷойи нишаст 
ба истифода супорида шуд. Аз ин шумора 
32 муассиса бо қариб 10 ҳазор ҷойи ни-
шаст аз ҳисоби соҳибкорону шаҳрвандони 
саховатпешаи кишвар ба маблағи беш аз 
122 миллион сомонӣ бунёд шуда, ҳиссаи 
онҳо дар сохтмон ва таъмиру азнавсо-
зии муассисаҳои соҳаи маориф ва дигар 
бахшҳо рӯз ба рӯз афзуда истодааст.

Инчунин Пешвои миллат таваҷҷӯҳи 
ҳозиринро ба истифодаи самараноки 
замин, об, риояи қоидаҳои меъморию 
шаҳрсозӣ ҷалб намуда, таъкид карданд, ки 
бо вуҷуди он ки Тоҷикистон кишвари сероб 
мебошад, дар шароити 

имрӯза ва бо дарназардошти 
манфиатҳои наслҳои оянда мо бояд роҳҳои 
истифодаи  самараноку сарфакорона ва 
муносибати эҳтиёткорона бо захираҳои об 
васеъ ҷорӣ намоем.

Бо пурра ба кор даромадани нерeгоҳи 
барқи обии «Роғун» Тоҷикистон дар миқёси 
олам ба қатори се кишвари аввали тавлид-
кунандаи «энергияи сабз» шомил мегар-
дад.

Аз як қитъаи замин гирифтани на як-
ду, балки се-чор ҳосил, баланд бардошта-
ни ҳосилнокии зироатҳо ва рушди соҳаи 
тухмипарварӣ низ аз ҷумлаи масъалаҳои 
муҳими фаъолияти олимон ва кишоварзон 
дар ин самт ба ҳисоб меравад, қайд наму-
данд Пешвои миллат.

Масъалаи дигаре, ки дар Паёми 
навбатӣ Сарвари давлат ба он   диққати 
махсус равона карда буд, ин рушди соҳаи 
сайёҳӣ буд. Ин соҳа чун самти афзалиятно-
ки сиёсати Ҷумҳурии Точикистон ба ҳисоб 
рафта, ҷиҳати боз ҳам тараққӣ додани он 
аз ҷониби Ҳукумати мамлакат вобаста ба 
пардохти андоз ва боҷҳои гумрукӣ як қатор 
имтиёзҳо пешбинӣ гардидаанд.

Аллакай, дар зарфи соли якуми эълон 
гардидани «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ» дар деҳоти мамлакат 
як қатор пешравиҳо ба назар расида, руш-
ди сайёҳӣ ва омeзиши хунарҳои мардумӣ 
идома ёфта истодааст. 

Бо вуҷуди ин, мо бояд суръати ободонӣ 
ва бунёдкориро боз ҳам вусъат бахшем, 
мушкилоти ҷойдоштаро бартараф созем 
ва барои рушди деҳот, сайёҳӣ ва тақвияти 
омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ тадбирҳои 
иловагиро роҳандозӣ намоем, таъкид до-
штанд Пешвои миллат.

Ҳамзамон Асосгузори Сулҳу Ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 
Чумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон таъкид намуданд, ки «Мо то 
имрӯз барои пешрафти соҳаҳои илму ма-
ориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоии ахолӣ, 

фарҳанг, татбиқи сиёсати ҷавонон, занон 
ва оила ва рушди варзиш корҳои зиёдеро 
ба анҷом расонидем. Роҳбарону корман-
дони соҳаи маорифро зарур аст, ки сатҳу 
сифати таълимро дар ҳар як муассисаи 
таълимӣ, сарфи назар аз шакли моликияти 
онҳо ва дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот ба-
ланд бардоранд. 

Инчунин, назорати азхудкунии 
донишҳои замонавиро пурзур гардони-
да, наврасону ҷавононро ба мутолиаи 
китобҳои бадеиву илмӣ ташвиқ намоянд, 
қобилияти эҷодии онҳоро тақвият бахшанд 
ва ба таълими фанҳои табиатшиносӣ, 
дақиқ ва риёзӣ таваҷҷуҳи бештар зоҳир на-
моянд».

Президенти мамлакат пешниҳод наму-
данд, ки ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ 
мондани омeзиши илмҳои табиатшиносӣ, 
дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои тавсеаи 
тафаккури техникии насли наврас солҳои 
2020-2040 «Бистсолаи омӯзиши фанҳои 
табиатшиносb, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи 
илму маориф» эълон карда шавад.

Инчунин пешниҳод намуданд ки 
ҳамасола олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ, 
вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ оид ба илмҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар ҳамаи 
зинаҳои таҳсилот баргузор намуда, 
ғолибони озмунҳо аз ҷониби вазорату 
идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии вилоятҳо ва шарҳру ноҳияҳо 
аз лиҳози моддиву маънавӣ қадрдонӣ ва 
ҳавасманд гардонида шаванд.

Роҳбари давлат дар Паёми навбатии 
худ инчунин ба воло ва беолоиш нигоҳ 
доштани забони тоҷикӣ таваҷҷуҳи махсус 
зоҳир намуда, қайд карданд, ки «мо бояд 
забони шево ва шоиронаи тоҷикиро мис-
ли модар Ватани худ дӯст дорем ва онро 
ҳамчун гавҳари бебаҳои ҳастиамон ҳифз 
кунем. 

Забон ойинаест, ки дар  он симои 
пурҷилои  миллат равшан инъикос меша-
вад ва мо бояд ба қадри ин нишонаи ҳастии 
миллатамон расем ва дар баробари ин, ба 
омeзиши забонҳои русиву ангилисӣ ҳамчун 
забонҳои муоширати байналмилалӣ эъти-
бори аввалиндараҷа диҳем. 

Аз ин рe, ҳар як фарди бедордил бояд 
барои ғанӣ гардидани забони модарӣ ва 
омeхтани забонҳои хориҷӣ кӯшиш кунад, 
ба мутолиаи китоб диққати аввалиндараҷа 
диҳад ва ҷиҳати баланд бардошани маъри-
фатнокии  худ саъю талош намояд».

Сарвари давлат роҳбарону масъу-
лони соҳаро вазифадор намуданд, ки 
сатҳу сифати таълимро баланд бардош-
та, ҷиҳати боло рафтани савияи донишу 
маърифатнокии хонандагону донишҷeён 
тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ  намоянд 
ва ҳамзамон бо ин, ба тарбияи насли на-
врас диққати бештар дода, барои амалӣ 
гардонидани Консепсияи миллии тарбия 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои зарурӣ 
андешанд. Вобаста ба ин ҳар сол озмуни 

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми 
навбатии худ ба Маҷлиси Олии кишвар аз 26-уми декабри соли 2019 ба як қатор масъалаҳои калидии ҳаёти ҷомеа таваҷҷуҳи хос-
са зоҳир карда, ба ҷанбаҳои умдаи рушду нумуи кишвар ишора намуданд.

Бардошт аз Паём
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Бардошт аз Паём
«Фурӯғи субҳи доноӣ…» - ро баргузор на-
муда, ба он доираи ҳарчӣ васеътари ҷомеа 
ҷалб ва ҳавасмандсозии ғолибон аз мактаб 
cap карда, то мақомоти маҳалливу марка-
зии ҳокимияти давлатӣ чораҷӯӣ  карда ша-
вад.

Дар Паёми Пешвои миллат ба масъа-
лаи китобхонӣ таваҷҷуҳ зоҳир карда шуда, 
қайд гардид, ки вактҳои охир дур  шудан аз 
китобхонӣ яке аз масъалаҳои нигаронку-
нанда дар байни хонандагону донишҷӯён 
ва омeзгорон  мебошад. Натиҷа ин аст, ки 
дар анборҳои нашриётҳо беш аз 2 миллион 
нусха китобҳо ба фурӯш нарафта, бегар-
диш мондаанд.

Китобхонаҳо бояд ба маркази муҳими 
илму фарҳанг табдил дода шаванд, зеро 
китоб маҳсули ақлу заковати мардуми 
соҳибтамаддун, омили асосии ҳифзи 
фарҳанги миллӣ ва яке аз муҳимтарин 
воситаҳои маърифатнок кардани аҳли 
ҷомеа буда, қобилияти сухандониву сухан-
рониро сайқал медиҳад, доираи андешаву 
тафаккур ва ҷаҳонбинии инсонро васеъ ва 
ӯро ба роҳи дурусти зиндагӣ раҳнамоӣ ме-
кунад, қайд намуданд Пешвои миллат.

Ҳамзамон ба вазоратҳои маориф ва 
илм, фарҳанг, сохторҳои илмӣ, роҳбарони 
вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва муассисаҳои 
таълимии ҳамаи зинаҳои таҳсилот супо-
риш дода шуд, ки ба хотири баланд бар-
доштани сатҳи маънавиёти аҳолӣ чопи 
китобҳои бадеиро зиёд намуда, дар як сол 
хондани на камтар аз панҷ китоби бадеӣ ва 
ҳифзи асарҳои манзуму мансури адибони 
гузаштаву муосирро барои калонсолону хо-
нандагон ба роҳ монанд ва иҷрои онро зери 
назорати қатъӣ   қарор диҳанд. 

Олимону донишмандони моро за-
рур аст, ки ба шинохти дурусти таърих, 
тарғиби мероси маънавӣ ва суннату оинҳои 
мардумӣ низ, ки тайи асрҳо дар хотираи 
таърихии миллати тоҷик нақш бастаанд, 
таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд. Пешвои 
миллат дар Паёми навбатии худ зикр наму-
данд, ки «мо ба соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ низ диққати махсус дода, 
тайи як сол садҳо иншооти тандурустӣ, аз 
ҷумла беморхонаҳои замонавӣ, марказҳои 
саломативу бунгоҳҳои тиббиро бунёд ва 
мавриди истифода қарор додем.

Соли 2019 дар мамлакат 154 муас-
сисаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ ба истифода дода шуд. Танҳо дар 
ду соли охир 320 номгӯи таҷҳизоти тиббӣ, 
фармасевтӣ ва технологияҳои навтарин 
барои истеҳсоли доруворӣ дар ҳаҷми 950 
миллион сомонӣ ворид гардида, барои 
муассисаҳои тандурустии шаҳру ноҳияҳо 
150 воситаи нақлиёти санитариву махсус-
гардонидашуда харидорӣ карда шудааст. 
Буҷети соҳаи тандурустӣ дар ҳафт соли 
охир аз 716 миллион сомонӣ ба 1 милли-
арду 740 миллион сомонӣ расидааст, ки ин 
нисбат ба соли 2013-ум 2,4 баробар зиёд 
мебошад. Дар соли 2020 маблағгузории 
давлатии соҳаи тандурустӣ  қариб 2 милли-
ард сомонӣ ё худ бо афзоиши қариб 6 фоиз 
назар ба соли 2019 пешбинb шудааст».

Сарвари давлат таъкид намуданд, ки 
ҳануз дар ин самт камбудиву норасоиҳо ба 
назар мерасанд. Вобаста ба ин, Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолиро за-
рур аст, ки фаъолияти муассисаҳои тибби-
ро зери назорати қатъӣ карор дода, сатҳу 
сифати хизматрасониро ба аҳолӣ беҳтар 
ба роҳ монад ва давра ба давра курсҳои 

бозомӯзиро дар миёни ҳамаи зинаҳои 
кадрии соҳа ташкил намояд.

Пешвои миллат таъкид доштанд, ки ба-
рои ҳар як давлат солимии аҳли ҷомеа за-
рур мебошад. 

Аз ин рӯ, мо бояд халқамонро солим 
нигоҳ дорем ва барои тандурустии он тамо-
ми шароитро фароҳам оварем.

Ҳамчунин аз ҷониби Асосгузори Сулҳу 
Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Точикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба масоили марбут ба баруйхатги-
рии аҳолӣ ва фонди манзил, таъсиси ҳарчӣ 
бештари ҷойҳои корӣ, рушди соҳибкории 

хурду миёна, ҳунарҳои мардумӣ ва шуғли 
хонагӣ, касбомeзии шаҳрвандон, паст гар-
дидани сатҳи муҳоҷирати меҳнатӣ, таъсиси 
чойҳои нави корӣ, беҳтар намудани сатҳи 
хизматрасонии иҷтимоӣ ба нафақахeрон 
ва таъмини устувории низоми молиявии 
суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, беҳтар наму-
дани вазъи иҷтимоии табақаҳои осебпази-
ри ҷомеа таваҷҷуҳ карда шуда, пешниҳод 
гардид, ки ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани 
шароити иҷтимоии нафақагирони кишвар 
аз 1 сентябри соли 2020 ҳадди ақал ва 
ҳадди ниҳоии нафақа аз рeи синну сол ва 
нафақаи заминавb, инчунин, нафақаҳои 
меҳнатии шаҳрвандон 15 фоиз зиёд карда 
шаванд. Дар баробари ин, музди меҳнати 
кормандони мақомоти ҳокимият ва идора-
кунии давлатӣ, муассисаҳои маориф, илм, 
фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои 
соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар ташкилоту 
муассисаҳои буҷетӣ, инчунин, стипенди-
яи донишҷӯён ва дигар намудҳои стипен-
дия 15 фоиз ва музди меҳнати кормандо-
ни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизматчиёни 
ҳарбӣ 10 фоиз зиёд карда шавад. 

Сарвари давлат ва Ҳукумати кишвар 
ба занону духтарон чун табақаи фаъоли 
чомеа аҳамияти зиёд медиҳанд. Дар Па-
ёми Пешвои миллат қайд гардид, ки ҳоло 
шумораи занон дар соҳаи маориф беш аз 
70 фоиз, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ 67 
фоиз, фарҳанг 51 фоиз ва дар сафи хиз-
матчиёни давлатӣ 23,3 фоизро ташкил 
медиҳанд. Дар соҳаи кишоварзӣ низ саҳми 
занону духтарон бисёр арзишманд мебо-
шад.

Дар Паёми навбатӣ таъкид гардид, ки 
«мо минбаъд низ дастгирии занону духта-
ронро густариш бахшида, ташаббусҳои со-
зандаи онҳоро дастгирӣ менамоем».

Асосгузори Сулҳу Ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Точикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба ҷавонон чун давомдиҳандагони кору 
фаъолияти насли калонсол, неруи таво-
но ва иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа, 
хулоса, ояндаи давлат аҳамияти махсус 
дода, зикр карданд, ки фароҳам овардани 
шароити мусоид барои фаъолияти онҳо 
минбаъд низ ҳамчун яке аз масъалаҳои 
муҳимтарини сиёсати ҳукумат боқӣ ме-
монад. Таъкид гардид, ки дар рeҳияи 
ҳисси баланди миллӣ, садоқат ба давла-
ту миллат, таҳаммулгароӣ, ватандӯстиву 
хештаншиносӣ ва пос доштани арзишҳои 
миллӣ тарбия намудани ҷавонон вазифаи 
муҳимтарини ҳамаи сохтору мақомот ва 
аҳли ҷомеа мебошад.

Асосгузори Сулҳу Ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар фароварди суханронии худ аз та-
моми мардуми кишвар даъват ба амал 
оварданд, ки дар роҳи пешрафти Ватани 
азизамон боз ҳам сарҷамъ  ва муттаҳид бо-
шем, то ин ки мо ҳама якҷоя кишвари азизу 
муқаддасамонро ба як сарзамини обод ва 
ҳамқадами ҷаҳони муосир табдил диҳем.

Мо бояд ба хотири пешрафти давлати 
соҳибихтиёрамон ва Ватани аҷдодиамон 
- Тоҷикистони озоду маҳбуб минбаъд 
низ сарҷамъона заҳмат кашем ва барои 
наслҳои ояндаи халқи худ мулки ободе 
мерос гузорем, то ки онҳо бо натиҷаҳои 
заҳмати  ватандӯстонаи мову шумо ифти-
хор намоянд, қайд намуданд Пешвои мил-
лат.

Ман эътимоди қавӣ дорам, ки мардуми 
сарбаланди тоҷик ин гуфтаҳои пурарзиши 
Асосгузори Сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи 
кори худ қapop дода, барои баланд бар-
доштани сатҳи таълим ва илмомeзӣ 
ва мувофиқан ба ин ҷиҳати пешрафти 
Тоҷикистони азиз ва некӯаҳволии миллати 
тоҷик саҳми боризи худро мегузоранд.

Насриддинзода Нурулло Меҳмадқул,
Прокурори ноҳия, мушовири адлияи 

дараҷаи 1

Истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати 
миллӣ ин ду падидаи нодиру муқаддас 
тавонистанд сарнавишти ин марду-
ми печидақисматро дар ин марҳалаи 
тақдирсоз бо қалами  умедбахш  рақам за-
нанд.  

Мардуми тоҷик чун аз асли хеш 
воқиф гардид, аз маданияти бой, таърихи 
пурғановат, санъати асил, фарҳанги олам-
шумули гузаштагони хирадсолораш огоҳӣ 
пайдо намуд, талош бар он намуд, ки ин 
ҳама дороиву сарватро аз даст надиҳад, 
балки дар такя ба хиради азалии гузашта-
гони накӯномаш онро аз тамоми олудагиҳо 
ва ғаждиҳо пос  дорад  ва ба пасояндагон 
ба мерос гузорад.

Ва даст задан ба созандагӣ ва 
бунёдкорӣ дар ватани соҳибистиқлоламон 
низ аз он шаҳодат медиҳад, ки халқи бу-
зургвори тоҷик дар тули мавҷудияташ  
масъулиятшиносу хештаншинос,  худогоҳу  
ватандӯстдор ва созандаву бунёдкор буда-
аст ва мемонад.

Алъон дар тамоми гӯшаву канори 
кишвари маҳбуби мо бо мақсади сазо-
вор таҷлил намудани ҷашни 30-солагии 
Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон кору 
пайкори созандагӣ бомаром идома ёфта 
истодааст.

Ин иқдоми наҷиб, ки бо мақсади иҷрои 
Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 22 майи 
соли 2018, №АП-10 59 “Дар бораи омо-
дагии  ҳамаҷониба ба ҷашни 30- сола-
гии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” роҳандозӣ гардидааст, дар 
қалби мардуми меҳнатқарин ва шараф-
манди ноҳияи Носири Хусрав шӯълаи уме-
дро ба ояндаи аз ин дурахшонтару  зебо-
тар фурӯзон намуд.

Бинобар ин баҳри иҷрои ин иқдоми 
шоистаи Сарвари муаззами миллат 
қарори раиси  ноҳияи  Носири Хусрав  аз 
2  июли  соли 2018, №539 ба тавсиб расид, 
ки  шаҳрвандони ноҳия бо ҳисси баланди  
худшиносӣ, дарки баланди масъулияти 
шаҳрвандӣ, бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ 
ва ифтихори ватандорӣ баҳри ба ола-
ми афсонавӣ табдил намудани ин гӯшаи 
дурдасти Тоҷикистони азизамон камари 
ҳиммат бастаанд. 

Ноҳияи Носири Хусрав симои хешро 
куллан дигаргун намудааст, ки ин аз нақши 
пештоз доштани ин мардуми ватандӯст 
ва ба вижа, соҳибкорони маҳаллӣ дар 
роҳи бунёдкорӣ ва ободонии ин макони 
куҳанбунёд дарак медиҳад.

Дар як муддати кӯтоҳ фарзандони бо-
нангу номи ноҳия тавонистанд ба симои 
ноҳия дар тамоми ҷабҳаҳо ҳусни тоза зам 
намоянд ва бо заҳмат ва ғайрату кордонии 
хеш дар рушду нумуи ноҳия саҳми муассир 
гузоранд

Мавриди баҳрабардорӣ қарор гириф-
тани иншоотҳои ҷашнӣ дар дар Ҷамоати 
деҳоти “Наврӯз” аз қабили; маркази сав-
до, нуқтаи шустушӯи нақлиёт, маркази 
тиҷорат, дорухона, маркази хизматрасонии 
техникӣ, дӯкони фурӯши гӯшт, сартарош-

хона, нуқтаи хизматрасонии бонкӣ, дар 
Ҷамоати деҳоти “Истиқлол” ба истифода 
додани маркази тиҷоратӣ, дорухона сар-
тарошхона, истгоҳи трансфарматорӣ бо 
иқтидори 400 кВт, 11 адад симчӯб  барои 
кашидани хати барқ, дар Ҷамоати деҳоти  
“Фирӯза” дар хизмати мардум қарор гириф-
тани иншоотҳо аз қабили; бинои Кумитаи 
маҳалла, тӯйхона, дӯкони фурӯши гӯшт, 
сехи дӯзандагӣ, истгоҳи трансфарматорӣ 
бо иқтидори 250 кВт, боғчаи бачагона, хати 
оби нӯшокӣ, толори хурди варзишӣ, сехи 
макаронбарорӣ, нуқтаи  хӯрокҳои тезтай-
ёр, 17- адад симчӯб  барои кашидани хати 
барқ, чароғонкунонии кӯчаҳои маркази 
ноҳия ва кӯчаҳои маҳаллаҳои ҷамоатҳои 
деҳот аз он шаҳодат медиҳанд, ки ин мар-
дум бо дасту дили гарм, қувваю ҳиммат 
ва ғайрату имконияти хешро барои со-
зандагиву бунёдкорӣ, ба хотири зиндагии 
шоиста ва ояндаи пурсаодати фарзандон 
ва ба ифтихори санаи бузурги таърихӣ- 30- 
солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон равона месозанд.

Қайд намудан ба маврид аст, ки тибқи 
нақша-чорабиниҳои мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии ноҳияи Носири Хус-
рав дар ноҳия сохтмон ва таъмири 88 адад  
иншоотҳои ҷашнӣ ба нақша гирифта шу-
даанд, ки то ба ҳолати моҳи январи соли 
равон, 51,7%-и ин иншоотҳо сохта ба ис-
тифода дода шудаанд.

Рафти корҳои ободонӣ дар маркази 
ноҳия, аз он ҷумла, тозагӣ, рангуборкунӣ,  
кабудизоркунӣ, гулшинонӣ ва сафолакпӯш 
намудани кӯчаҳои маркази шаҳрак бо ма-
ром идома ёфта  истодааст.

Бо ибтикори аҳолии маркази ноҳия дар 
масофаи 1203 метри мураббаъ роҳравҳо 
сафолакпӯш гардида, дар масофаи 1539 
метри мураббаъ сафолакпӯш намудани 
роҳравҳо идома дорад.

Аз ҳисоби соҳибкорони маҳалӣ бошад 
2 километру 215 метр роҳ бо маблағи 90 
ҳазору 600 сомонӣ  шағалпӯш гардида, аз 
таъмир бароварда шуд.

Аз тарафи Дирексияи сохтмони 
иншоотҳои ҳукуматии Дастгоҳи иҷроияи 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми 
болопӯши роҳҳои автомобилгарди кӯчаи 
“Бадахшон-1” дар масофаи 1км таъмир 
гардид.

Бо ташаббуси Агентии беҳдошти за-
мин ва обёрии  назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар назди Қасри фарҳанги 
ноҳия сохтмони Парчам ва Нишони 
давлатӣ ба нақша гирифта шуда, корҳои 
сохтмонӣ дар он идома ёфта истодааст.

Мо итминони комил дорем, ки марду-
ми шарифи ноҳия бо дарки масъулияти 
баланд дар масири ободонӣ ва созандагӣ 
баҳри ояндаи беназир муваффақ хоҳанд 
шуд ва рисолати пурифтихори ватандори-
ро ба ҷо хоҳанд  овард.

Зурбекзода Амридод  Зурбек, 
мудири шуъбаи ташкилӣ ва кор

бо кадрҳои дастгоҳи раиси ноҳия

Истиқлолият ин сарвати бебаҳои давлату миллат мардуми 
соҳибтамаддуну соҳибфарҳанги тоҷикро ба сӯи ояндаи дурах-
шону зебо  раҳнамун сохт.

ОБОДКОРӢ ВА СОЗАНДАГӢ БА ХОТИРИ ОЯН-
ДАИ ДУРАХШОН
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ЧАРО МАСЪУЛИН БА ТОЗАГИИ ГИРДУ АТРОФИ ШАҲРАК 
ЭЪТИБОР НАМЕДИҲАНД?

Ҷои хилватро интихоб мекунад, то 
он ҳама арзу доду ранҷу ғамашро ба 

васитаи дуо ва илтиҷову зорӣ ба Худо-
ванд изҳор намояд ва каме ҳам бошад 
дилаш  аз он ҳама дарду ранҷи зиндагӣ 
тиҳӣ  гардаду нафаси тоза кашад.

Ва сайр кардан дар ҳавои тоза, на-
фас кашидан аз ҳавои форами табиат, 
ҳаловат бурдан аз ҳама зебоиҳои таби-
ат метавонад имкон диҳад, ки инсон он 
ҳама мушкилоту дарду ранҷро андаке 
фаромӯш кунад. Зебоиҳои табиат, та-
мошои гулу дарахт, шар-шари обҳои 
соф, нағмаи булбулони хушилҳон  ин-
сонро рӯҳану ҷисман неруманд мегар-
донад.   

Зебоиҳои табиат ба тозаву озо-
да нигоҳ доштани ҷойи зист, кӯчаву 
маҳалла, роҳҳо ва дигар ҷойҳои одам-
гузару аҳолинишин бастагии зич дорад.

Ва маданияти шаҳрдориву 
шаҳрсозӣ низ нахуст аз зебоиву тозагӣ 
ва ободкориҳо маншаъ мегирад.

Имрӯз иддае аз мардуми ноҳия бо-
ифтихор мегӯянд, ки мо дар шаҳраки 
Баҳор истиқомат дорем.  Шаҳраке, ки 
маркази маъмурӣ ба ҳисоб рафта, би-
нои тамоми ташкилоту муассисаҳои 
ноҳия ва худи бинои мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии ноҳия низ дар он 
ҷойгир мебошад. 

Агарчӣ бо ташаббуси Нишонзода 
Даврон Назаралӣ, и.в раиси ноҳия раф-
ти корҳои ободонӣ дар маркази ноҳия, аз 
он ҷумла, рангуборкунӣ, кабудизоркунӣ, 
гулшинонӣ ва сафолакпӯш намудани 
кӯчаҳои маркази шаҳрак бо маром идо-

ма дошта бошад ҳам, аммо ба тозагии 
кӯчаҳо, роҳҳои байни кӯчаҳо, тозагии 
ҷӯйборҳои қад-қади роҳҳо ва пеши  

ҳавлиҳо  таваҷҷӯҳ кам зоҳир мегардад. 
Субҳгоҳон садҳо нафар аз сокино-

ни ноҳия аз кӯчаҳои шаҳрак мегуза-
ранд ва аз дидани тӯдаи партовҳо, ки 
дар ҳар ҷо ҳар ҷои кӯчаҳо ҷой гириф-

таанд ва ҳусни зебои табиати ин диёри 
ҳамешабаҳорро мекоҳонанд, мутанаф-
фир  мегарданд. 

Маъракаи муҳими сиёсӣ баргу-
зории интихобот ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлисҳои 
маҳаллии вакилони халқ дар пеш аст 
ва бинобар ин дар як рӯз чандин на-
фар меҳмонон аз ҷумҳурӣ ва вилоят 
бо мақсади шиносоӣ бо омодагиҳо ба 
интихобот ва ҷиҳати шинос шудан бо 
раванди корҳои ободонӣ бахшида ба 
30 солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба ноҳия ташриф меоранд 
ва аз ин мавзеъҳои табхиракунанда 
мегузаранд,  аз даруни партовҳо  ва 
ҷӯйборҳои тозанашуда  бӯйи ғализ ба-
ромада, атрофу акнофро фаро меги-
рад.

Роҳҳои асфалтпӯши шаҳрак ба 
гузаргоҳи чорвои мардум табдил дода 

шудааст ва аз ин сабаб хеле ифлос ме-
бошанд.

Аз оби ҷӯйборҳои назди ҳавлиҳо 
мардум ҳар рӯз обро барои шустани 
зарфҳои таомхӯрӣ ва  либос истифода 
мебаранд. Гоҳо ин партовгоҳҳои қад-
қади кӯчаҳоро кӯдакон ба макони бозӣ 
табдил медиҳанд ва борҳо шоҳиди ҳол 
мешавем, ки кӯдакон ҳангоми бозӣ оби 
ифлоси ҷӯйборҳоро мехӯранд, аммо 
мо, калонсолон ҳамаи инро дидаву до-
ниста, ба забон мӯҳри хомӯшӣ мезанем, 
ҳол он ки бӯйи ғализи партовҳо, ки чан-
дин моҳҳо дар ҳамон як ҷо тӯдашуда 
аз микробҳо пур гардидаву ба сало-
матии одамон зарари калон мерасо-
над ва ошомидани оби ифлос  мета-
вонад кӯдаконро ба чандин бемориҳои 
сироятӣ мубтало  созад.

Оё мо бо ҳамин аҳвол метавонем 
шаҳрак бунёд намоем, ки ба талабо-
ти замони муосир ҷавобгӯ бошад ва 
наслеро ба воя расонем, ки ҷисману 
ақлан солим бошад?

Шинондани дарахтони сояаафкан, 
ситрусӣ, ҳамешасабз барои ҳаёти та-

моми мавҷудоти рӯйи замин  муфид 
мебошанд.

Шинондани дарахтон барои тоза 
нигоҳ доштани муҳити зист ва салома-
тии инсон, эмин нигоҳ доштани онҳо аз 
бемориҳое, ки барангезандаашон чангу 
ғубор мебошад, аҳамияти калон дорад,  
зеро баргҳои дарахтон  чангу ғуборро 
ба худ кашида, газҳои заҳрнокро фурӯ 
мебаранд.

Бинобар ин масъулини ниҳодҳои 
дахлдорро зарур аст, ки бо мардум 
пайваста вохӯриҳо гузаронида, онҳоро 
ба чунин корҳои судманд, аз қабили 
шинондани дарахтон, гулу гулбуттаҳо  
ҷалб намоянд,  агар  сатҳи маърифати 
экологии  мардум баланд шавад, агар 
дар ниҳоди мардум ҳисси табиатдӯстӣ, 
зебоипарастӣ бедор гардад, он гоҳ 
зиндагӣ куллан тағйир меёбад, мардум 
аз он роҳат мебинанд ва баҳри ояндаи 

гуворо ва беназир талошҳои хастано-
пазир хоҳанд  намуд.

Ва агар сатҳи маърифати экологӣ 
ва сатҳи маданияти шаҳрдории мардум 
баланд бардошта шавад, он вақт мета-
вонем шаҳр бунёд кунем ва ҳамқадам 
бо мардуми Тоҷикистони маҳбубамон 
ба сӯйи ояндаи дурахшон гомҳои усту-
вор бардорем.

Мо ҳал намудани ин мушкилот, яъне, 
эмин нигоҳ доштани муҳити зист аз 
партовҳо, ҷудо намудани партовгоҳ дур 
аз макони аҳолинишин, аз ифлосиҳо 
тоза нигоҳ доштани оби ҷӯйборҳо, ҷойи 
махсус ҷудо намудан барои чорво, 
санҷидани ҳолати санитарии мағозаҳои 
фурӯши маҳсулотҳои ғизоӣ, дӯконҳои 
гӯштфурӯшӣ, ки дар ноҳия ба он уму-
ман аҳамият намедиҳанд, санҷидани 
ҳолати тозагии хонаҳо, ҳоҷатхонаҳо ба 
дӯши масъулини ниҳодҳои дахлдор во-
гузор менамоем, шояд онҳо ин дафъа 
масъулият ҳис намоянд ва дар ин росто 
чораҳои судманд андешанд.

Сумангули АСАДБЕК

Зиндагии инсоният пур аз тазодҳост. Зиндагӣ пур аз фарозу фуруд, нушу неш ва сомону нобасомониҳост. Барои ҳал намудани 
ҳамаи ин мушкилот инсон гоҳе моту мабҳут мемонад, чӣ кор карданашро намедонад, ба кӣ арз карданро намедонад.
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САРВАРИ ОЛИТАБОРИ МО

Сарвари мо нигаҳбони мост,
Сарвари мо саробони мост.
Меҳрубон асту ҳамгусору азиз,
Дар ҳама ҷо мададгори мост.

Сарвари мо азизу ҳамхор аст,
Сарвари мо мукарраму олист.
Сарвари олитабори мо,
Зеби ин фарру маснади шоҳист.

Мардумат тинҷу хонаҳо обод,
Нур дар хонаҳо фурeзон аст.
Ин фурeҳе зи нури Раҳмонӣ,
Раҳнамои ману ҷумла ёрон аст.

Шоҳи сулҳпарвару одил,
Ҳомии сулҳи ҷовидон ҳастед,
То набинад халқи ту ҷабру ситам,
Бар сари халқ соябон бошед.

Мо ҳама шодмону хандонем.,
Ҷоҳилӣ, ҷангро намедонем.
Мо ҳама аз китоби миллати худ,
Ҷуз накeиву ишқ намехонем. 

Гирди шоҳи адолатпарвари хеш,
Мисли парвона гирди шамъ ҳастем.
Мо парешон намешавем ҳаргиз,
Мо ҳама аҳлона ҷамъ ҳастем.

Шоҳи олитабори тоҷики ман,
То ҷаҳон аст шодмон бошед.
Ин дуои ман аст баҳри Шумо,
То ҷаҳон аст дар амон бошед.

Ҷабраил ИСМАТОВ,
хонандаи синфи 10-и 

МТМУ№25-и ноҳия

ДАР ҶАҲОН ТУ БЕҲТАРИНӢ ВАТАНАМ

Осмони Ватанам нилгун аст,
Офтоби Ватанам рахшон аст.
Ормони мардуми хушрeзгор,
Сулҳу оромии ҷовидон аст.

Сабзу зебост замини Ватанам,
Чи гуворост ону ини Ватанам.
Манзили озодамардон ҳастӣ,
Дар ҷаҳон ту безҳтаринӣ Ватанам.

Кeдакони ту ҳама дилшоданд,
Пиру барнои ту озод ҳастанд.
Марду зан бо ҳам баробар ҳастанд,
Ҳама дар зиндагонӣ шод ҳастанд.

Гулу райҳони ту бехор ҳастанд,
Булбулонат ошиқи зор ҳастанд.
Мардуми покниҳодат, Ватанам,
Дур аз ҳам, ранҷу озор ҳастанд.

Парчами ту барафрохт боло сар,
Домани туст пур аз нуқраву зар,
Ҳар ваҷаб хоки ту ҳосилхез аст,
Файзбахшандаву тиллорез аст.

Обҳои ту мусаффо ҳастанд,
Кeҳҳои ту побарҷо ҳастанд.
Мардумони хирадсолорат,
Ҷо дар дидаву дилҳо ҳастанд.

Ҳама бо ҳам бародар ҳастанд,
Дар ҳама кор баробар ҳастанд.
Дeстони содиқу ҳамрозанд,
Ҳама вақт бо ҳам ёвар ҳастанд.

Дар ҳаму шодӣ шариканд бо ҳам,
Дeстонанду рафиқанд бо ҳам.
Ҳаргиз аз ҷанг  нагeянд сухан,
Сухан аз сулҳ бигeянду Ватан.

Сухан аз халқи худодод гeянд,
Аз диёри ваҳдатобод гeянд.
Аз Ватан,Тоҷикистони азиз,
Аз чунин мардуми озод гeянд.

Озодаи ОЛИМБЕК

Аз таъсиси Артиши милли 27 сол пур мешавад қуввахои Мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон зодаи истиқлолият буда, дар шароити вазнин таъ-
сис ёфтаанд.

23-ФЕВРАЛ РӮЗИ ҚУВВАҲОИ МУСАЛЛАҲ

Баъди пош хурдани 
Иттиҳоди Шуравӣ кишварҳои на-
втаъсис, алалхусус давлатҳои 
мустақили Осиёи Марказӣ дар 
заминаи биною иншооти ам-
нияти ҳарбидошта, қувваҳои 
мусаллаҳи хешро бунёд наму-
данд. Ҳамзамон онҳо аз Арти-
ши пурқудрати Шуравӣ техни-
каи мухталифи ҷангӣ ва яроқу 
аслиҳаи гуногунро мерос гириф-
танд. 

Вазъи душвори ҳарбӣ-
сиёсии он солҳо имкон надод, 
ки Тоҷикистон аз мероси Ар-
тиши Иттиҳоди Шуравӣ бар-
хурдор гардад. Дар қаламрави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо ди-
визияи тирандози 201-ум ҷойгир 
буд. 

Мутаассифона, он замон 
дар ҷумҳурӣ ҷанги шаҳрвандӣ 
ҷараён дошт ва милликунонии он 
метавонист сабабгори васеъ ва 
тулонӣ гардидани ин муноқиша 
гардад. Раванди ҳодисаҳои 
баъдӣ исбот намуд, ки дар их-
тиёри Россия мондани дивизияи 
201-ум, ягона роҳи ҳалли дуруст 
ва ҷавобгуи манфиатҳои миллии 
Тоҷикистон аст. 

Аз рӯзҳои аввали таъсиси 
Аритиши миллӣ афсарони мо 
баробари сангарҳо ҷангиданд, 
ба танзими сохтори ташкилию 
штати худмашғул шудаанд. 
 Таҳкурсии моддӣ-техникӣ уму-
мам вуҷуд надошт. Норасоӣ ба 
кадрҳои ҳарбӣ ва мутахасси-
они касбӣ дар ҳама ҷанбаҳо 

ҳис мешуд. Сарфи назар аз 
ин мушкилиҳо ҳайати шахсии 
Қувваҳои Мусаллаҳи ҷумҳурӣ 
дар солҳои душвори муқовимат, 
роҳи пур-печутоберо тай на-
муда, таҷриба андухт ва ба яке 
аз Артишҳои касбии минтақа 
табдил ёфт. Бунёди Қувваҳои 
Мусаллаҳ кори осон набуд ва он 
давра ба давра сурат гирифт.

Мақсади асосии давраи ава-
ли сохтмони Артиши миллӣ ин 
ташкили қувваҳои ҳарбие буд, ки 
қобилияти таъмини истиқлолият, 
якпорчагии хоки Ватан ва оро-
мии ҳаёти осоиштаро дошта 
бошад. Ба ин мақсад бригада 
ва баталиёнҳои тирандоз таъ-
сис ёфтанд, ки вазифаи асосии 
онҳо муқовимат бо қувваҳои 
зиддидавлатӣ ва муҳофизати 
сохти конститутсионӣ 
буд. 

Давраи дуюм иборат аз так-
мили сохтори ташкилию штатӣ 
буда, бо таъсиси намудҳои 
асосӣ, ба монанди қушунҳои 
хушкигард, қувваҳои ҳарбӣ-
ҳавой ва қушунҳои мудофиаи 
зиддиҳавой оғоз гардид. Дар ин 
давра ҳамчунин ҷузъу томҳое, ки 
тавонанд мутобиҳи тағйирёбии 
воқеии вазъи ҳарбӣ-сиёсии 
минтақа амал намоянд, созмон 
ёфтанд. 

Давраи сеюми сохтмони 
Қувваҳои Мусаллаҳ пас аз ба 
имзо расидани Созишномаи 
истиқрори сулҳ ва ризоияти 
миллӣ дар Тоҷикистон оғоз гар-

дид. Дар ин давра вазифа ва 
таъиноти намудҳои амалкунан-
даи Қувваҳои Мусаллаҳ аз нав 
баррасӣ шуданд. Бо шомил гар-
дидани силоҳбадастони собиқ 
мухолифини тоҷик сохтори таш-
килию штатӣ тағйир ёфт. 

Айни замон дар Қувваҳои 
Мусаллаҳ гузаронидани 
ислоҳоти ҳарбӣ идома меёбад. 
Намуди нави Қувваҳои Мусаллаҳ 
қувваҳои зудамал бе афзоиши 
теъдоди умумӣ таъсис гардид. 
Қувваҳои ҳарбӣ- ҳавой ва му-
дофиаи зиддиҳавои мутаҳид 
шуданд. Чунин навгониҳо, пеш 
аз ҳама ба болоравии омода-
гии ҷангии ҳайати шахсӣ ва 
таҳкими қобилияти онҳо баҳри 
тағйирёбии вазъияти ҳарбӣ-
сиёсӣ, яъне мутобиқ сохтани ак-
суламали фаврӣ равона шудаан.

Бояд зикр намуд, ки солҳои 
аввали таъсисёбии Артиши 
миллӣ мо ба мушкилоти нараси-
дани кадрҳои ҳарбӣ ру ба ру шу-
дем ва дар ин ҷода Федератсияи 
Россия ба мо дасти кумак дароз 
кард. Аз рӯзҳои авали таъсисё-
бии Қувваҳои Мусаллаҳ хизмат-
чиёни ҳарбии мо дар макотиби 
олии Вазорати мудофиаи ин 
кишвар таълим мегиранд. Ҳоло 
дар макотиби гуногуни ҳарбии 
Россия беш аз 400 мутахассиси 
тоҷик дарс меомузад. 

Дар бахши омӯзонидани 
мутахассисони ҳарбӣ ба мо 
Ҷумҳуриҳои Халқии Хитой, 
Ҳиндустон, Британияи Кабир, 

Канада, Ҷумҳурии Федералии 
Олмон, Фаронса ва Амрико ба 
таври ройгон кумак менамоянд. 
Бар замми ин, бо дастгирии 
масъулини вобастаи низомии 
ҷумҳуриҳои Фаронса, Ҳиндустон, 
Ҷумхурии Исломии Эрон, Бри-
танияи Кабир, Ҷумҳурии Феде-
ралии Олмон ва Амрико дар 
Донишкадаи ҳарбӣ ва литсейи 
ҳарбӣ синфҳои махсуси омӯзиши 
забонҳо ташкил ёфтаанд, ки 
тамоми харҷи таълим ва таъ-
миру таъмини синфхонаҳо бо 
асбобҳои хониш ва компютерҳо, 
пардохти маоши муаллимон ба 
зиммаи онҳост. 

Дар навбати худ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар тайёрии кадрҳои 
ҳарбӣ барои артиши навтаъсиси 
Афғонистон кумаки бародарона 
расонид. 

Дар назди Донишкадаи 
ҳарбии Вазорати мудофиа 26 
нафар хизматчиёни ҳарбии ин 
кишвари ҳамсоя муддати 6 моҳ 
таҳсил кардаанд. 

Тамоми хароҷоти вобаста ба 
будубоши онҳо дар Тоҷикистон 
ба зиммаи мо буд. 

Ҳамзамон дар Вазорати му-
дофиа усулҳои камхарҷу пур-
самари таълими ҳайати шахсии 
Қувваҳои Мусаллаҳ, баланд 
бардоштани малакаи ҷангӣ 
ва обутоби ҷисмонии аскарон 
амалӣ мегардад. Дар назди 
ҳар як қисми ҳарбӣ марказҳои 
таълимӣ, майдончаҳои машқӣ 
амал мекунанд, ки ба омода-
гии ҷангии қушунҳо ва сама-
рабахшии машқҳои таълимию 
машғулиятҳо мусоидат менамо-
янд.

Натиҷаи омӯзиш дар семи-
нару курсҳои бозомӯзӣ ва так-
мили ихтисоси афсарон, ки ҳар 

сол дар дохил ва хориҷи кишвар 
барои такмили донишҳои на-
зариявию амалӣ мегузаранд, 
қаноатбахшанд. Ин тадбирҳо 
дар бахши тайёрии мутахасси-
сони ҳарбӣ ва такмили таҷрибаи 
афсарон минбаъд низ идома ме-
ёбад. 

Мустаҳкам намудани руҳияи 
низомии сарбозону афса-
рон, ҳифзи ормонҳои абад-
зиндаи ватандустӣ, эҳтиром 
ба муқаддасоти Ватан, ифти-
хори миллӣ, шохаи асосӣ ва 
муҳими корҳои тарбиявӣ дар 
артиш маҳсуб меёбад. Таърихи 
каҳрамонию шуҷоат, далерию 
матонати падарону бобоёни 
мо бар ҳар як хизматчии ҳарбӣ 
дарси ибрат аст ва ташаккули 
хусусияти миллӣ доштани ар-
тиш, муносибати халқ ба хизма-
ти ҳарбӣ ва эҳтироми мардуми 
Тоҷикистон ба заҳмати ҳарбиён 
таъсири нек мерасонад. 

Ба қисмҳои ҳарбӣ ветеранҳои 
ҷангу меҳнат даъват ва бо сар-
бозон вохуриҳо ташкил карда 
мешаванд. Бахшида ба Рӯзи 
таъсисёбии Артиши миллӣ дар 
Вазорати мудофиа баҳри баланд 
бардоштани омодагии ҷанги ва 
тартибу интизоми қавӣ корҳои 
зиёде амали карда мешаванд.

Айни замон ҷузъу томҳои 
Вазорати мудофиа ба ҳайати 
нерӯҳои ҳарбии сулҳҷуи 
байналмилалӣ шомил нагашта-
анд ва агар лозим шавад нерӯҳои 
ҳарбии мо омода ҳастанд, ки дар 
ин ҳайат фаъолият намоянд. 
Ҳар як давлати соҳибистиқлол 
дар ҳифзи суботу амнияти худ 
ба Артиши миллӣ такя мекунад.

“БЕШКЕНТ”

СУЛҲ

Сулҳ бошад раҳнамои мардумон,
Сӯйи як дунёи бе ҷангу ҷадал.
Сулҳ бошад шодии беинтиҳо,
Сулҳ маънии ҳаёти пурсамар.

Сулҳ офтоби дурахшон ҳасту бас,
Сулҳ оромии инсон ҳасту бас.
Сулҳ ханда, сулҳ бозӣ, сулҳ бахт,
Сулҳ роҳатбахши ҳар ҷон ҳасту бас.

Сулҳро мо мепарастем дӯстон,
Сулҳ баҳри мо азиз аст ҳамчу ҷон.
Сулҳ рамзи ҳастии пур аз умед,
Сулҳ бошад суфраи пурганҷу нон.

Сулҳ лабханди падарҳо будааст,
Тоҷи умеде ба сарҳо будааст.
Сулҳ шодии дилу ҷон будааст,
Равшанибахши басарҳо будааст.

Сулҳро мо пасбон ҳастем мудом,
Мекунад ҳар лаҳза ширин коми мо.
Сулҳ бахту давлату сармоя аст,
Сулҳ хурсандии беанҷоми мо.

Сулҳ маҳоби сари ҳар равзан аст,
Сулҳ моро аз бадиҳо ҷавшан аст.
Сулҳ роҳи рост то авҷи баланд,
Сулҳ дунёи накӯву равшан аст. 

Сулҳ дарёи дамону пурхурӯш,
Сулҳ оҳанги хуше орад ба гӯш.
Сулҳ саҳрои пур аз садбаргу ёс,
Сулҳ қалбҳо мекунад аз ғам халос. 

Сулҳ саҳро пур зи гандум будааст,
Сулҳ ин шодии мардум будааст.
Сулҳ шӯру шавқи дилҳо будааст,
Сулҳ умеду таманно будааст.

Сулҳ бар ҳар дард дармон будааст,
Сулҳ дунёи гулистон будааст.
Сулҳ маънии ҳаёти босубот,
Сулҳ ростӣ шакаристон будааст.

Камила ҲАЙДАРОВА,
толибаи синфи 10,

МТМУ№1-и ноҳия

ДОНАИ ГАНДУМ

Шаҳпаракҳо мепаранд,
Аз гул ба гул тобистон.
Медонед чаро ҳастанд, 
Онҳо доим саргардон?
Шираи гул мехӯранд,  
Маззаи гул мечашанд.

Мӯрчаҳои сари роҳ,
Нозкунон мераванд,
Аз пайи ризқу рӯзӣ,
Ҳар субҳу шом медаванд.
Дони гандум мебаранд,
Шираи он мечашанд.

Мурғакон бо ҷӯҷаҳо,
Мераванд ба ҳар куҷо.
То ризқу рӯзии хеш,
Аз замин кунанд пайдо. 
Дони гандум мебаранд,
Шираи он мечашанд.

Кафтари болои бом,
Надорад ҳеҷ ором.
Ба лона мекашонад,
Анҷиру мағзи бодом.
Хӯрданиҳо мебарад,
Маззаи он мечашад.

Ҳамеша дар даву тоз,
Мурғобӣ, каргасу ғоз.
Рӯзии худ меёбанд, 
Дар шабу рӯзи дароз.
Дони гандум мебаранд,
Маззаи он мечашанд.

Булбули сари дарахт,
Гӯё нишаста бар тахт.
Аз бӯйи гул шуда маст, 
Чаҳ-чаҳи ӯ нашуд паст.
Дони гандум мебарад,
Маззаи он мечашад.

Камила ҲАЙДАРОВА,    
толибаи синфи 10,

МТМУ№1-и ноҳия
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Рӯзнома дар ҶСК Матбаа-и 
Қӯрғонтеппа бо теъдоди 500 нусха 

ба табъ расидааст.
Супориши рақамӣ: ___ 
Нишонӣ:шаҳраки Баҳор, кӯчаи
Исмоили Сомонӣ, ошёнаи дувуми 
Қасри фарҳанг.
тел: 8(3258) 2-21-64
E-mail: n.husrav@mail.ru

Ҳайати таҳририя:

Сармуҳаррир: Сумангул АСАДБЕКОВА

Котиби масъул: Хушрӯзи МУЛОАСЕН

Мудири шуъба: Амриддин ВАЗИРОВ

Хабарнигор: Замира БУТАЕВА

Саҳифабанд: Рустам САФАРОВ

Рӯзнома дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 25 феврали соли 2019, таҳти №128/ 
РЗ-97 ба қайд гирифта шудааст. 

Нашрия ба хотири гуногунандешӣ низ мавод 
ба табъ мерасонад ва идораи рӯзнома метаво-
над ба муҳтавои он ҳамфикр набошад.

Дастхат ва суратҳо ба муаллифон баргардо-
нида намешаванд. 

«Бешкент»
Муассис: Мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии ноҳияи Носири Хусрав

ҲАКИМ ХУДОЙБЕРДИЕВ: “РИОЯИ ГИГИЕНАИ ШАХСӢ КАФОЛАТИ 
ЭМИН МОНДАН АЗ КОРОНАВИРУС АСТ”
Тавре ки ба ҳамагон маълум аст, чанд ҳафта пеш дар Ҷумҳурии мардумии Чин вирусе бо номи вируси тоҷдор ё худ корона-

вирус хуруҷ карда, бо суръатдар баъзе аз музофотҳои ин кишвар ва хориҷ аз он паҳн гардид. Ин ҳолат ҷомеаи ҷаҳониро 
ба ташвиш оварда, ҳатто охирҳои моҳи январ аз ҷониби Ташкилоти байналмилалии тандурустӣ дар саросари олам ҳолати 
фавқулода эълон карда шуд.

Хабарнигори мо вобаста ба ин масъала бо Ҳаким Худойбердиев, директори Маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими вилояти 
Хатлон, суҳбати ихтисосие доир намуд, ки фишурдаи онро пешкаши хонандагон мегардонем.

- Нахуст мехостам мухтасаран 
оид ба вируси тоҷдор маълумот 
диҳед.

- Ташаккур! Аз тариқи ВАО аҳолӣ огоҳ 
аст, ки коронавирус дар яке аз шаҳрҳои 
Ҷумҳурии мардуми Чин пайдо шудааст. То 
ин замон буданд вирусҳои зукоммонанд, 
аз қабили зукоми паранда, хук ва дигар, ки 
инсоният онҳоро сарбаландона пушти сар 
намудааст. Ин ҳам як намуд вирусе ме-
бошад, ки бештар аз роҳҳои нафас аз як 
нафар ба нафари дигар интиқол меёбад. 
Танҳо фарқияташ дар он аст, ки ин вирус 
дар баробари ба чашм ноаён буданаш, 
ҳамчун мавҷудоти зинда барои афзоиш 
додани насли худ мубориза мебарад.

Аз нуқтаи назари илми тиб ин навъи 
вирусҳо структураи генектикии худро ди-
гар мекунанд. Ба кадом хотир? Ба он хо-
тир, ки бо муҳити атроф муқовимат карда 
тавонад.

Инро ҳам бояд бигӯям, ки вируси 
тоҷдор барои инсоният бегона нест. Он 
соли 1965  ҳам хуруҷ намуда буд. 

Микробҳое ҳастанд, ки дар муҳити 
атроф: дар ҳаво ё дар об мавҷуданд, 
аммо дар баробари бе тағйир мондана-
шон афзоиши чашмрас намекунанд.

- Нишонаҳои аввалини ин бемори 

чӣ гуна буда метавонад?
- Организми инсон хусусияте дорад, ки 

ҳар чизи бегона ба он ворид шавад, зидди 
он мубориза мебарад. Агар аҳамият дода 
бошед,ҳангоми ҳама бемориҳои сироятӣ 
аввал ҳарорати беморро месанҷанд. 
Баландшавииҳарорат аз он далолат 
медиҳад, ки дар организми инсон чизи 
бегона ворид гаштааст,организм зидди он 
мубориза бурда истодааст ва дар натиҷаи 

ин мубориза ҳарорат баланд гаштааст. 
Инро дар тиб як ҳолати муҳофизатии ор-
ганизм меноманд.

Мушоҳида карда бошед, имрӯзҳо 
дар тамоми гузаргоҳҳо барои муйян 
намудани ин беморӣ дар мадди ав-
вал ҳарорати бадани инсон санҷида 
мешавад. Ҳароратсанҷҳои сканӣ ё 
худ сканатермоҳои нав пайдо шуда,  
ҳароратро дар масофа чен мекунанд.

- Роҳҳои асосии паҳншавии ин ви-
рус кадомҳоянд?

- Ин вирус асосан ба воситаи ҳавою 
қатрагӣ сироят мекунад. Яъне шахси си-
роятёфта ҳангоми суҳбат кардан ё атса 
задану сулфидан ба шахси дар масофаи 
1,5-2 метрбуда ин вирусро интиқол ме-
намояд. Аз ин лиҳоз, беҳтар мебуд, агар 
шаҳрвандон дар ҷойҳои серодам бе за-
рурат ҳозир нашаванд, дар сурати зару-
рат аз ниқобҳо истифода намоянд. Исти-
фодаи ниқобҳо қоидаҳои худро доранд. 
Аввалан, ниқобро чунон бояд истифода 
намуд, ки даҳону бинӣ пурра маҳкам бо-
шаду аз ягонҷояш ҳавои мустақим ворид 
нашавад. Дувум инки муҳлати истифо-
даи ниқобҳо ҳамагӣ 6-8 соат аст. Баъди 
гузашти ин муддат онро бояд иваз намо-
янд. Чунки қудрати муҳофизатии он ҳамин 

қадар мебошад. Дар сурате, ки ин ниқобҳо 
аз пахта истеҳсол шуда бошанд, онро ба 
муддати 15 дақиқа дар об ҷӯшонида, хуб 
дарзмол карда, дубора истифода бурдан 
мумкин аст.

Дар баробари ин ба гигиенаи шахсӣ 
аҳамияти ҷиддӣ додан хуб аст. Масалан, 
дар сурати бо даст ба шахси бемор са-
лом кардан ва дастони худро ба чашмон 
ё даҳону бинӣ расондан метавонад ин 

вирус интиқол ёбад ё инки аз сачоқе, ки 
шахси мариз истифода кардааст, набояд 
дигарон аз он истифода намоянд.

- Ин вирус аз дигар вирусҳо чӣ фарқ 
дорад?

- Фарқияти асосии вируси тоҷдор дар 
он аст, ки вай аз худ заҳри таксинии беш-
тар ҷудо мекунад. Ана ҳамон таксине, ки 
аз вирус ҷудо мешавад, барои узвҳои на-
фаскашии инсон таъсири манфӣ мерасо-
над. Фарқияти дигараш дар он мебошад, 
ки агар дар зукомҳои қаблӣ оризаҳо дар 
рӯзҳои сеюм-чоруми сироятёбӣ аз худ да-
рак диҳанд, дар коронавирус аз рӯзи ав-
вал оризаҳо маълум мегарданд. Дар сура-
ти нарасонидани кӯмаки аввалини тиббӣ 
инсонро ба фавт оварда мерасонад. Аз ин 
лиҳоз, шахси сироятёфта бояддар рӯзҳои 
аввал ба табобати махсус фаро гирифта 
шавад.

- Дар муқобили ин вирус бештар 
кадом табақаи аҳолӣ осебпазиртар 
маҳсуб меёбад?

- Дар назди ин вирус аз ҳама бештар 
кӯдакон ва пиронсолон осебпазиртар ме-
бошанд, чунки узвҳои нафаскашӣ ё ба тав-
ри дигар гӯем, масунияти кӯдакон дар ҳоли 
инкишофёбист вааз пиронсолон дар ҳоли 

заиф шудан қарор дорад. Аз ин лиҳоз, ба 
ин ду табақаи аҳолӣбоядбештараҳамият 
дода шавад. 

Дар баробари ин аз шаҳрвандон 
хоҳиш карда мешавад, ки бадани худро аз 
сармохӯрӣ эҳтиёт намоянд, чунки ҳангоми 
сармохӯрӣ масунияти бадан суст мегар-
дад, ки ин боиси ба осонӣ гирифтор шудан 
ба ин беморӣ шуда метавонад.

- Оё ин беморӣ табобат дорад?
- Дар ҳоли ҳозир, ки бар зидди ин ви-

рус ягон ваксина истеҳсол нашудааст, яго-
на роҳ ин табобати синтоматикӣ мебошад. 
Яъне дар сурати баланд будани ҳарорат 
онро паст фаровардан лозим. Агар шуш 
шамол хӯрда бошад, ягон усули муътадил 
кардани фаъолияти шуш гузаронида ме-
шавад ё инки дил номунтазам кор кунад, 
аз доруҳои ба эътидоловарандаи фаъо-
лияти дил истифода кардан лозим меояд.

- Чӣ бояд кард, то аз ин беморӣ 
эмин монд?

- Тавре мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, 
вирусҳои зукоммонанд асосан дар фас-
ли зимистон хуруҷ мекунанд, ки сабабаш 
паст будани масунияти бадан мебошад. 
Аз ин лиҳоз, хуб мебуд, агар шаҳрвандон 
барои баланд бардоштани масунияти 
бадани худ кӯшиш намуда, бештар аз 
маҳсулотҳои ширӣ ва меваю сабзавот ис-
тифода намоянд ва дар баробари ин аз 
хариду истеъмоли маҳсулот ва хӯрокҳои 
тезтайёри кӯчагӣ худдорӣ намоянд.

Баъдан либосҳои беморро дар об на 
камтар аз 15 дақиқа ҷӯшондан даркор. 
Ҳамчунин, зарфҳои мавриди истифодаи 
беморро бо маҳлули 1-фоизаи содаи ха-
мир ё бо маҳлули 0,5-фоизаи маводҳои 
хлордор безарар гардонидан ба мақсад 
мувофиқ аст. Ҳамчунин, ҳавои хонаро зуд-
зуд иваз намудан даркор. 

- Дар сурати мушоҳидаи ҳолати 
гирифторӣ ба ин вирус чӣ бояд 
кард? 

- Агар дар муассисаҳои томактабӣ, 
муасисаҳои таълимӣ ё корхонаю хона 
дар нафаре аломатҳои шубҳанок пай-
до шавад, пеш аз ҳама, ба маркази ёрии 
таъҷилӣ занг задан зарур ва то расида-
ни табибон шахси беморро дар утоқи 
алоҳида нигоҳ доштан зарур аст. Агар 
чунин имкон надошта бошанд, дар байни 
хона парда кашанд, то аз ин беморӣ дига-
рон сироят наёбанд.

- Байни мардум сару садоҳое паҳн 
гаштааст, ки гӯё дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳам вируси тоҷдорро 
ба қайд гирифтаанд. Оё ин овозаҳо 
воқеият доранд? 

- Инҳо танҳо овозаанду бас. Ва 
ҳарчанд, хушбахтона, то имрӯз ягон 
ҳолати сироятёбӣ ба вируси тоҷдор дар 
ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд ги-
рифта нашудааст, вале ин маънои онро 
надорад, ки мо бепарвоҳастем. Яъне мо 
бояд ҳама вақт дар ҳолати омодабош 
қарор дошта бошем. Ба замми ин, бояд 
ба гигиенаи шахсӣ аҳамияти ҷиддӣ диҳем.

- Ташакур барои як суҳбати самимӣ.
-Саломат бошед.

“БЕШКЕНТ”


