
Шуғле, ки фоидаю зиннат 
меофарад -  саҳ. 4

Гулгашти ҳизбӣ бо интернети 

ройгон  -  саҳ. 2
Саргузашти ибратомӯз.
-  саҳ. 7Кӯшониён. Шароитҳои муносиб 

дар беморхонаи марказӣ - саҳ.5

ХАМРОЗИ
Барои пешрафт ва зиндагии шоистаи мардум!

                   № 20 (473), 
  26 майи 

  соли 2022
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  

Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК
ИШТИРОК ВА СУХАНРОНЇ ДАР ИЉЛОСИ 78-УМИ 
КОМИССИЯИ ИЌТИСОДЇ ВА ИЉТИМОИИ СММ БАРОИ 
КИШВАРЊОИ ОСИЁ ВА УЌЁНУСИ ОРОМ (ЭСКАТО)

Дар кори иҷлос ҳамчунин, 
Дабири кулли Созмони Ми-
лали Муттаҳид Антониу Гу-
терреш, Раиси Маҷмаи Уму-
мии СММ Абдулло Шаҳид, 
Котиби иҷроияи Комиссияи 
иқтисодӣ ва иҷтимоии СММ 
барои кишварҳои Осиё ва 
Уқёнуси Ором Армида Алишах-
бону, роҳбарони давлатҳо ва 
ҳукуматҳои Таиланд, Гурҷистон, 
Индонезия, Ҷазираҳои Маршал, 
Бангладеш, Камбоҷа, Фиҷи, Ма-
лайзия, Самоа, Ветнам, Зелан-

дияи Нав ва дигар созмонҳои 
байналмилалию минтақавӣ иш-
тирок ва суханронӣ карданд.

Нахуст Сарвари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ҳамаи кишварҳои аъзои 
ЭСКАТО-ро ба муносибати 
75-солагии таъсисёбии он таб-
рику таҳният гуфтанд.

Таъкид гардид, ки Тоҷикистон 
аз мавзӯи ҳамоиши имрӯза 
таҳти унвони “Рӯзномаи умумӣ 
барои мусоидат ба рушди 
устувор дар минтақаи Осиё ва 

23 май Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар иҷлоси 78-уми Комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии СММ ба-
рои кишварҳои Осиё ва Уқёнуси Ором (ЭСКАТО), ки ба таври 
маҷозӣ баргузор гардид, иштирок ва суханронӣ карданд.

Уқёнуси Ором” истиқбол мена-
мояд.

Зимни суханронӣ Президен-
ти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон оид ба таъсири 
буҳрони бемории ҳамагири КО-
ВИД-19 ба иқтисоди кишварҳо, 
талошҳои муштарак ҷиҳати 
мубориза бар зидди беморӣ, 
коҳиш додани паҳншавии он ва 
идомаи пайомадҳои иқтисодию 
иҷтимоӣ дар миқёси ҷаҳон, 
андешаронӣ карданд.

Таъкид гардид, ки бо саъю 
кӯшиши муштарак мо та-
вонистем таҳдидҳои дар 
натиҷаи паҳншавии КОВИД-19 
зуҳуркардаро то андозае коҳиш 
диҳем.

Имрӯзҳо ба шарофа-
ти тадбирҳои саривақтии 
зиддибуҳроние, ки аз ҷониби 
ҳукумат ҷиҳати ҷилавгирӣ аз 
таъсири ҳамагирӣ ба рушди 
иҷтимоиву иқтисодии кишвар 
амалӣ карда шуданд, тамоюли 
эҳёи иқтисод пас аз бемории 
КОВИД-19 мушоҳида мегардад. 
Ҳамин тариқ, дар соли 2021 
рушди иқтисодӣ дар кишвар 9,2 
фоизро ташкил дод, ки нисбат 
ба соли пешин 4,7 фоиз зиёд 
мебошад.

Ба андешаи Президенти 
мамлакат афзоиши талабо-
ти истеъмолӣ, сармоягузории 
хориҷӣ, эҳёи раванди рушди 
иқтисод ва савдои ҷаҳонӣ аз 
омилҳои асосии мусоидат кар-
дан ба суръати баланди рушди 
иқтисодӣ, ба ҳисоб мераванд.

Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон барои ра-
сидан ба Ҳадафҳои Рушди 
Устувор зарурати таҳкими за-
минаи меъёрии ҳуқуқии фаъ-
олияти бисёрҷанбаи ҳамлу 
нақл, рушди инфрасохтори он, 
таъсиси марказҳои логисти-
кии минтақавӣ, ҷорӣ намудани 
технологияҳои рақамӣ, инчу-
нин, низоми зеҳнии нақлиётӣ 
дар доираи ЭСКАТО-ро, ки ме-
тавонад кишварро аз бунбасти 
коммуникатсионӣ пурра бе-
рун бароварда, ба як кишвари 
транзитӣ мубаддал созад, ба 
миён гузоштанд.

Барои амалисозии нақшаву 
барномаҳо оид ба ҳалли 
масъалаҳои марбут ба об таъ-
кид гардид, ки дар доираи 
Даҳсолаи байналмилалии амал 
“Об барои рушди устувор” 
Тоҷикистон ҳамчун кишвари 
ташаббускор ва саҳмгузор дар 
ин самт, Конфронси дуюми Ду-
шанбе оид ба татбиқи Даҳсолаи 
байналмилалии амал “Об барои 
рушди устувор, 2018-2028”-ро 
6-9 июни соли равон дар пой-
тахти кишвар - шаҳри Душанбе 
баргузор мекунад.

Дар охир Сарвари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба кори ҳамоиши ЭСКАТО ба-
рори кор орзу карда, бо итми-
нон изҳор доштанд, ки ҳамаи 
кишварҳои аъзои ЭСКАТО дар 
ҳамоиши сатҳи баланд дар Ду-
шанбе фаъолона ширкат ме-
варзанд. 

www.prezident.tj
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Дар ин ҳамоиш Миралиён 
Қиёмиддин Абдусалимзода - 
раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон гуфт, ки 
ҳадафи ташкил намудани Гул-
гашти ҳизбӣ барои ҷавонон бо 
дастрасии Интернети ройгон 
он аст, ки ҷавонон дар ростои 
омӯхтани касбу ихтисос ба чу-
нин дастгириҳо ниёз доранд. 
Онҳо бояд дар ин давраи тил-
лоии ҳаёт аз чунин имконият 
пурманфиат истифода бур-
да, баробари омӯхтани илму 

дониш тавассути воситаҳои 
муосири иттилоърасон дар 
муқобили гурӯҳҳои ифротӣ фа-
ъол бошанд.

Фирӯза Шарифӣ - муовини 
раиси вилояти Хатлон дар ба-
ромадаш аз ҷумла гуфт, ки дар 
Рӯзи ҷавонон амалӣ шудани ин 
ташаббус аз ҷумлаи иқдомҳои 
шоиста маҳсуб меёбад ва аз ин 
имконият шумо ҷавонон бояд 
ба манфиат истифода намо-
ед, донишу маърифати худро 
ғанӣ гардонед. Дар шабакаҳои 
иҷтимоӣ нисбати онҳое, ки 

Гулгашти ҳизбӣ бо дастрасии Интерне-
ти ройгон ташаббуси навбатии Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон мебошад, 
ки дар ростои татбиқи ҳадафҳои барнома-
вии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
ва Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(21.12.2021) вобаста ба амалисозии корҳои 
ободонию созандагӣ ва ташаккули усулҳои 
хизматрасонии рақамӣ, рақамикунонии 
иқтисод ва рушди неруи инсонӣ бахшида ба 
Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон роҳандозӣ гардид.

25-уми май дар шаҳри Бохтар Фору-
ми байналмилалии содиротии “Бохтар 
Фуд-2022” баргузор гардид, ки дар он 
доираҳои тиҷоратии кишварҳои Феде-
ратсияи Россия, Туркия, Эрон ва Амо-
рати муттаҳидаи Араб, Қазоқистон, 
Ӯзбекистон ширкат варзиданд. 

ГУЛГАШТИ ЊИЗБЇ БО
ИНТЕРНЕТИ РОЙГОН

ғаразнок кор мебаранд, муно-
сибати оштинопазир дошта бо-
шед.

Давлатзода Сайфид-
дин Хайриддин – ректори 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 
номи Носири Хусрав ба масъ-
улини Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон барои 
амалӣ намудани ин ташаб-
бус изҳори сипос намуд, ки он 
аслан ба хотири донишҷӯён 
роҳандозӣ гардидааст. Ӯ гуфт, 
ки албатта ин иқдоми аввалину 
ниҳоӣ нест ва ояндаи наздик 
боз дигар ташаббусҳои ҷадид 
барои ҷавонон фароҳам хоҳад 
гашт, дар ин ҷода аз ҷавонон 
фақат истифодаи самараноку 
бамаврид тақозо карда меша-
вад.

Ғазалшоҳ Сафарзода - 
сардори Раёсати маорифи 
вилояти Хатлон дар сухан-
ронияш иқдоми мазкурро 
баманфиат дониста, дар ин 
баробар аз ташаббусҳои на-
вини Кумитаи иҷроияи вилоя-
тии Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон, ки дар муассисаҳои 
таълимии вилоят таҳти унвони 
“Соати сиёсӣ” ва “Мактаби ман” 
роҳандозӣ мешаванд, ёдовар 
шуда, изҳори сипос намуд.

Чуноне Пешвои миллат, Ра-
иси муаззами Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон иброз медо-
ранд: “...Имрӯз Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон ба 
бознигарӣ ва таҷдиди кор бо 
мардум, пешниҳод ва татбиқи 
идеяҳои нави замонавӣ ниёз 
дорад”. Дар воқеъ дар ша-
роити рушди технологияҳои 
иттилоотӣ ва муқовимати усту-
вор дар набардҳои иттилоотӣ, 
ҳамчунин ҳамқадамӣ ба ҷомеаи 
муосир ва пешравиҳои илму 
техника танҳо бо таҳия ва ама-
лисозии ғояҳои нави замонавӣ 

Форуми мазкур бо даст-
гирии Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва ибтикори Аген-
тии содироти назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
ҳамкорӣ бо Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилояти 
Хатлон ва шарикони рушд ба 
роҳ монда шуда, мақсад аз 

он тақвият бахшидани фаъо-
лияти соҳибкорӣ, истифодаи 
самараноки захираҳои рушд, 
густариши ҳамкориҳо миёни 
истеҳсолкунандагон ва со-
дироткунандагони маҳсулоти 
кишоварзӣ ва дар ин замина 
мусоидат ба афзун намуда-
ни ҳаҷми содироти маҳсулот 

ФОРУМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ СОДИРОТИИ 
“БОХТАР ФУД-2022”

арзёбӣ мегардад.
Дар рӯзи аввали Форум 

иштирокчиён ва меҳмонон 
ба хоҷагии тухмипаварии 
“Ҳосилот”-и ноҳияи Кӯшониён 
ташриф оварда, бо кору фаъо-
лияти деҳқонону боғпарварони 

ноҳияи Кӯшониён шинос шу-
данд.

Соли дуюм мешавад, ки 
дар вилояти Хатлон бо даст-
гирии Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Форуми байнал-
милалии содиротии “Бох-

тар Фуд” баргузор гардида, 
муносибатҳои дӯстонаи кишо-
варзону соҳибкорон тақвият 
меёбанд. 

Аз ҷумла дар доираи Фо-
руми байналмилалии содиро-
тии “Бохтар Фуд-2022” раиси 
вилояти Хатлон бо ҳайати 
меҳмонони вилояти Сверд-
ловски Федератсияи Россия 
мулоқот доир намуд, ки дар 
он густариши ҳамкориҳо дар 
самти содироти маҳсулоти ки-
шоварзии вилояти Хатлон ба 
вилояти Свердловск ва тав-
сеаи робитаҳои тиҷоратӣ бо 
минтақаҳои Россия баррасӣ 
гардид.

Тибқи иттилоъ Форуми 
байналмилалии содиротии 
“Бохтар Фуд-2022” ду рӯз идо-
ма ёфта, миёни тоҷирону 
соҳибкорон, боғпарварон 
ва истехсолкунандагони 
маҳсулоти гуногуни ватанӣ 
шартномаҳои дуҷониба ба 
имзо расонида мешавад.

 Ҷамолиддин Усмониён,
 “Ҳамрози халқ”

ва ташаббусҳои созанда мета-
вон сабқат намуд ва пеш рафт.

Мақсуд Арабов, соки-
ни шаҳри Бохтар иқдоми КИ 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон-
ро ҷиҳати фароҳам овардани 
имкониятҳои дастрасии соки-
нон ба алоқаи Интернети рой-
гон шоёни таҳсин мешуморад. 
Ба гуфтаи ӯ пайравии дигар 
идораву ташкилотҳо баҳри 
фароҳам намудани ингуна ша-
роит барои сокинони шаҳр аз 
амалҳои беҳтарин ба ҳисоб 
рафта, ба ташаккули зеҳниву 
рушду пешрафти ҷавонон му-
соидат менамояд.

– Ман аз ноҳияи Данғара 
мебошам ва барои меҳмонӣ 
ба шаҳри Бохтар омадаам. 
Муддати ним соат мешавад, 
ки дар ин курсиҳо нишаста, 
аз хизматарсонии ройгони 
интернетӣ истифода дорам. 
Ба масъулони ҲХДТ дар ви-
лояти Хатлон изҳори сипос 
менамоям. Хуб мешуд, ки чу-
нин хизматарсониҳои ройгону 
мусоид дар ҳудуди терминалу 
бозорҳо ва боғҳои фароғатии 
шаҳру ноҳияҳои вилоят низ 
роҳандозӣ мегардиданд, – 
иброз медорад Шарофиддин 
Қурбонов.

Гулгашти ҳизбӣ бо даст-
расии Интернети ройгон наху-
стин нуқтае мебошад, ки дар 
ҳудуди вилояти Хатлон дар 
шафати бинои маъмурии Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон (ш. Бохтар, кӯчаи Айнӣ 
47) ташкил ёфтааст. Гулгашт аз 

Интернети ройгон (дар ҳамкорӣ 
бо ширкати ватании «TojNet»), 
майдони сабсазору гулзор ва 
5 адад нишастгоҳи замонавӣ 
иборат мебошад.

Мақсади ташаббуси мазкур, 
ин фароҳам овардани шароити 
мусоид ба ҷавонон, аз ҷумла 
донишҷӯён барои дастрасии 
Интернети ройгон ҷиҳати так-
мили сатҳи дониш ва иҷрои 
корҳои маҷозӣ, ҳамчунин ба 
сокинони шаҳри Бохтар ҷиҳати 
истироҳати бофароғат ва 
пурмаҳсул дар муҳити орому 
осоишта мебошад.

Дар ҳудуди шаҳри Бохтар, 
ки муассисаҳои таҳсилоти 
касбӣ зиёданд, хоҳу нохоҳ за-
рурати дастрасӣ ба Интернет 
ва иҷрои вазифаҳои донишҷӯӣ 
аз ҳисоби манбаъҳои маҷозӣ 
хеле зиёд пеш меоянд. Зим-
нан, аксари донишҷӯён барои 
дастрасӣ ба ингуна шароитҳои 
интернетӣ, албатта, ниёз до-
ранд ва ин имконият метаво-
над то андозае ин ниёзмандии 
ҷавононро баҳри пешрафти 
таълимӣ бартараф намояд.

Итминон дорем, ки дар 
пайравӣ ба ин ташаббуси ҳизбӣ 
дар хиёбонҳои шаҳри Бохтар 
ва дигар шаҳрҷойҳои вилоя-
ти Хатлон чунин шароитҳои 
муосир-гулгаштҳо бо дастра-
сии Интернети ройгон зиёд ме-
гарданд.

Шуъбаи иттилоот 
ва матбуоти КИ ҲХДТ
дар вилояти Хатлон
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КӮШОНИЁН. 
М у д и р о н и 

шуъбаҳои кор 
бо ҷавонон ва 
таблиғоти КИ 
ҲХДТ дар ноҳия 
бо омӯзгорони му-
ассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии 
№18-и Ҷамоати 
шаҳраки Бохтариёни ноҳия ҷамъомад баргузор наму-
данд. Дар ҷамъомад пеш аз ҳама, вобаста ба ташаббуси 
нави ҳизбӣ-“Роҳ ба сӯи маориф” маълумоти муфассал 
дода, қайд намуданд, ки дар ин самт Нақшаи амалиё-
ти муштараки Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва 
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 
ба таҳкими низоми таълиму тарбия дар муассисаҳои 
таълимӣ тасдиқ гардидааст. Ин ташаббус асосан дар ду 
бахш - «Соати сиёсӣ» ва «Мактаби ман» роҳандозӣ кар-
да мешавад.

Ҳамчунин, дар ин вохӯрӣ доир ба роҳандозӣ наму-
дани аксияҳои ҳизбӣ, тарбияи ҷавонон ва насли нав-
рас дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ҷалби ҷавонон ба хизмати 
ҳарбӣ, риояи Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фар-
занд” ва “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, мубориза бар зидди гурӯҳҳои 
хатарзои террористиву экстремистӣ сухан гуфта шуд. 

ТЕМУРМАЛИК. 
Дар ташки-

лоти ибтидоии 
ҳизбии “Варзишгоҳи 
м а р к а з ӣ ” – и 
Ҷамоати шаҳраки 
Баҳманруди ноҳияи 
Темурмалик бо иш-
тироки Раҷабзода 
Маҳмадсаид, раиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Темурмалик оид ба пеш-
гирии паҳншавии бемориҳои сироятӣ, сафарбар намудани 
ҷавонон ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва татбиқи амалии Паёми  Пешвои миллат ба Маҷлиси Олии 
кишвар вохӯрӣ доир  гардид.  

Зимни вохӯрӣ баромадкунандагон иброз доштанд, ки 
шарҳу тавзеҳи Паёми Пешвои миллат, тарғиби тарзи ҳаёти 
солим, тарбияи ҳарбӣ-ватандӯстӣ, тарғиби фарҳанги миллӣ 
ва пешгирии майли бегонапарастӣ, муборизаи идеологӣ бар 
зидди терроризм, экстремизм ва амсоли инҳо аз самтҳои 
аввалиндараҷаи ҲХДТ мебошанд.  

А.ҶОМӢ.
Кумитаи иҷроияи 

Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон 
дар ноҳияи 
А б д у р а ҳ м о н и 
Ҷомӣ тибқи да-
стуру супоришҳои 
р о ҳ б а р и я т и 
мақомотҳои болоии ҳизб дар якҷоягӣ бо “Волонтёрони ҳизбӣ” 
аксияи “Саҳми ман дар ободии диёр”-ро баргузор намуд. 
Ҳадафи ин чорабинӣ он аст, ки тозагӣ дар ҳаёти ҷомеа хеле 
муҳим мебошад ва ба он бояд диққати хосса дод. 

Н.ХУСРАВ. 
Масъулини Ку-

митаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи 
мазкур бо фаъо-
лияти сокинони 
деҳаи Бешкаппаи 
Ҷамоати  деҳоти 
«Истиқлол» ши-
нос шуда, бо  онҳо 
вохӯрӣ доир намуданд. Дар ин вохӯрӣ  ба сокинон 
моҳияти дастуру ҳидоятҳои Роҳбари давлат дар  ҷодаи 
созандагию  бунёдкорӣ бахшида ба истиқболи  сазовори 
35-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
истифодаи самараноки замин ва ба ин васила таъмини 
бозори  истеъмолӣ  бо  маводи  аввалияи  зиндагӣ ва  
пешгирии  болоравии  нарху наво дар бозори истеъмолӣ 
фаҳмонида шуд.

   ШАҲРИТУC.
Масъулини Ку-

митаи иҷроияи 
ноҳиявии ҲХДТ 
дар якҷоягӣ бо бах-
ши кор бо ҷавонон 
ва варзиш дар 
толори шуъбаи 
маорифи ноҳия 
бо омӯзгорони 

муассисаҳои таълимӣ, ҷавонон, хонандагони 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва гирандагони 
Стипендияи президентӣ вохӯрӣ  доир намуданд.

Дар вохӯрӣ намояндагони Кумитаи иҷроияи ҳизб 
ҷиҳати дар амал татбиқ намудани бандҳои Паёми Пеш-
вои миллат ба Маҷлиси Олии кишвар, баланд бардошта-
ни ҳисси ватандӯстӣ, ифтихор аз таъриху фарҳанги худ, 
ташаккули маърифати сиёсии ҷавонон, тарбия намудан 
дар рӯҳияи садоқат ба халқу Ватан, тарғибу ташвиқи хиз-
мат дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи  Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешгирии ҷавонон аз гароиш ба ҳизбу ҳаракатҳои ради-
каливу экстремистӣ, зуҳроти бегонапарастӣ, тақлид ба 
сару либоси бегона ибрози андеша намуданд.

           ЁВОН.
Дар доираи 

омодагиҳо ба 
ҷашни 35-солагии 
Истиқлоли давлатӣ  
дар доираи акси-
яи ҳизбии “Якҷоя 
месозем!” ҳар як 
гӯшаву канори 
ноҳияи Ёвон бо 
роҳандозии корҳои 

созандагиву бунёдкорӣ ободу зебо гардида истодааст.
Ин навбат бо дастгирии соҳибкорон, аъзо ва ҷонибдорони 

ҲХДТ, роҳҳои миёни деҳаи Пахтакори Ҷамоати деҳоти Но-
рин  пурра навсозӣ гардида истодааст. Ташаббусҳои созан-
даи соҳибкорони ватанӣ давоми иқдомҳои бунёдкоронаи  
Пешвои муаззами миллат, Раиси Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ гардида, кору 
пайкорашон аз рисолати созандаи ҲХДТ маншаъ мегирад.

         ДАНҒАРА.

Да  доираи   
таҷлили “Рӯзи 
ҷ а в о н о н и 
Тоҷикистон”  бо 
иштироки муди-
ри шуъбаи кор бо 
ҷавонони Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар 

ноҳияи Данғара дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии Мактаби 
Президентӣ барои хонандагони болаёқат мусобиқаи варзи-
шии волейбол гузаронида шуд. 

Дар мусобиқаи мазкур хонандагони синфҳои болоии 
Мактаби Президентӣ барои хонандагони болаёқат байни 
худ қувваозмоӣ намуданд ва дар интиҳои бозӣ ба иштирок-
дорон сипоснома ва туҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. 

               ҚУБОДИЁН. 
Бо ташаббуси Кумитаи 

иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Қубодиён ҷиҳати тақвият 
бахшидани фаъолияти бо-
нувони ҳунарманд, аз ҷумла 
ҳавасмандгардонии за-
нон ва духтарон ба корҳои 
ободонӣ, рушди корҳои 
хонагӣ, саҳмгузорӣ дар 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ, эҳё ва тарғиби 
урфу одат ва анъанаҳои 
неки мардумӣ дар МТМУ 
№9 –и ноҳия ярмаркаи на-
моиши ҳунарҳои мардумии 
дастӣ баргузор гардид.

                  Ҷ.БАЛХӢ. 
Тибқи ҷадвали баргузо-

рии маҷлисҳои ҳисоботӣ-
интихоботӣ дар ташкилоти 
ибтидоии ҳизбии “Иттифоқ” 
маҷлиси ҳисоботӣ-
интихоботӣ баргузор гар-
дид. 

Баъд аз шунидани 
ҳисобот оид ба ҷамъбасти 
фаъолияти ташкилоти ибти-
доии ҳизбӣ, раиси ин ташки-
лот, директори  МТМУ №63 
Анварҷон Зокиров аз нав   
раиси ташкилоти ибтидоии 
мазкур интихоб карда шуд.

ХОВАЛИНГ. 
Кормандони Кумитаи 

иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
мазкур бо масъулини коргоҳи 
дӯзандагии деҳаи Лоҳутии 
Ҷамоати деҳоти Лоҳутӣ 
вохӯрӣ доир намуданд.

Зимни баромади масъу-
лон қайд гардид, ки рушди 
ҳунарҳои мардумӣ аз як та-
раф барои занони хонани-
шин ҷойи кор фароҳам ова-
рад, аз тарафи дигар ҳунари 
нотакрори ҳунармандони 
мардумиро дар арсаи олам 
муаррифӣ менамояд.  

ЛЕВАКАНТ.
Барои дуруст ва тибқи 

“Роҳнамо барои ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбӣ” ба роҳ 
мондани ҳуҷҷатгузории 
ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ Азимҷон  Расулов, 
муовини раиси Кумитаи 
иҷроияи  ҲХДТ дар шаҳри 
Левакант оид ба фаъолият 
ва ҳуҷҷатгузории ташкилоти 
ибтидоии ҳизбии “АДСИН” 
-и шаҳр мониторинг доир на-
муд.

Ин иқдом аз ҷониби кор-
мандони Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри Левакант 
минбаъд давра ба давра дар 
ҳама ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ баргузор мегардад.

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

БАРГУЗОРИИ СЕМИНАР-МАШВАРАТ ВА АКСИЯҲОИ ҲИЗБӢ, ДОИР КАРДАНИ СУҲБАТҲО БО ШАҲРВАНДОН ДАР МАСЪАЛАИ ИСТИФОДАИ МАҚСАДНОКИ 
НЕРУИ БАРҚ, ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ҲАР ЯК ВАҶАБ ЗАМИН, ЧОРАҲОИ ПЕШГИРӢ АЗ ПАҲНШАВИИ БЕМОРИҲОИ СИРОЯТӢ АЗ ҶУМЛАИ ТАШАББУСҲОИ 
ҲИЗБИЁНИ ШАҲРУ НАВОҲИИ ВИЛОЯТ БУДАНД. ЁДОВАР МЕШАВЕМ, МАВОДИ ИН САҲИФА, КИ ШАММАЕ АЗ ИҚДОМОТИ ЗИЁДИ ТАТБИҚШУДА ҲАСТАНД, ҶАНБАИ 
ҲИСОБОТӢ ДОШТА, МАСЪУЛИЯТИ ТАҲИЯАШОН БАР ДӮШИ МУТАСАДДИЁНИ КУМИТАҲОИ ИҶРОИЯИ ШАҲРИЮ НОҲИЯВӢ МЕБОШАД.
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Шавқу рағбати баъзе 
хонаводаҳои тоҷик, ба парва-
риши гулу буттаҳои ороишӣ аз 
фарҳангу маданияти ниёгона-
мон маншаъ мегирад, ки ҳанӯз 
садсолаҳо қабл бо ҳунари 
парвариши гулу парвариши 
растаниҳои ороишӣ дар ақсои 
олам маъруф гардида буданд. 
Ҳанӯз пеш аз замони импери-
яи Сомониён тоҷирон тариқи 
роҳи абрешим дар баробари 
гардиши молу маҳсулоти гу-
ногун маҳсули дастранҷи гул-

парварони ин сарзаминро ҳам 
ба гӯшаҳои гуногуни олам ме-
бурданд. Ҳамин тавр, ҳунари 
гулпарварӣ аз даст ба даст то 
наслҳои имрӯз мерос монда-
аст.

Абдувалӣ Машрабов аз 
гулпарварони ҷавони шаҳри 
Бохтар мебошад, ки ҳамасола 
ҳазорон бех гулу буттаҳои оро-
ишии парвардаи худу аҳли ои-
лаашонро ба бозорҳои вилоят 
ба фурӯш мебарорад. Ба гуф-
таи ӯ гулпарварӣ аз шуғлҳои 
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 Бо як гектар замини кишт метавон зиндагии як оиларо 
ба куллӣ беҳтар кард, лекин барои ин масъулият лозим. Бо 
замини наздиҳавлигӣ низ  метавон оилаи бузургеро таъ-
мин сохт, барои ин мебояд сидқан заҳмат кашид. Матлаби 
мазкур аз рӯзгору фаъолияти ду нафар қисса мекунад.   

Гулпарварӣ аз пешаҳои қадимаи аҷдодони мо буда, бо ша-
рофати сиёсати бунёдкоронаи Пешвои миллат дар таъ-
рихи навини давлатдории мо ҷилои тоза касб кардааст. 
Бунёди боғу хиёбон, кӯчаву роҳравҳои гулпӯш ишора бар 
он доранд, ки сокинони Тоҷикистон, аз ҷумла, бошандаго-
ни шаҳри Бохтар ба парвариши гулу буттаҳои ороишӣ 
завқу рағбати бештар пайдо карда, ороиши хонаву саҳни 
ҳавлиҳо ва кӯчаву хиёбонҳои диёри худро чун машғулияти 
дӯстдоштанӣ ва як бахши муҳими рӯзгори худ мешуморанд.

АЗ ПАЙРОЊАИ ДУ МАРДИ ОЌИЛ

сердаромадест, ки ҳатто аз 
парвариши гулҳои ороишӣ 
дар 5-6 сотиқ қитъаи замини 
наздиҳавлигӣ метавон фоидаи 
хело зиёд ба даст овард. Аз ин 
рӯ, новобаста ба кам будани 
масоҳати қитъаи замини гул-
парвариашон аҳли оилаи онҳо 
заҳмат мекашанд, то беҳтарин  
гулу буттаҳои ороиширо пеш-
каши мизоҷон гардонанд.

-Тӯли 5 сол боз ба парва-
риши гулҳои ороишӣ машғул 
буда, ба ин васила дар таъ-
мини рӯзгори хонаводаамон 
дасти ёрӣ мерасонам. Дар асл 
падару бобои ман ҳанӯз аз 
солҳои 1980-ум ба парваришу 
фурӯши гулу буттаҳои ороишӣ 
сару кор дошта, ин шуғли 
аҷдодӣ яке аз манбаъҳои асо-
сии таъмини хонаводаи мо 
ба ҳисоб меравад, - мегӯяд 
Абдувалӣ Неъматов.

-Бобоям Неъматҷон Маш-
рабов солҳои 80-ум аз Гер-
мания тухмии якчанд наму-
ди гулҳоро оварда, кишту 
парвариши онро дар қитъаи 
замини наздиҳавлигиашон 
ба роҳ мемонад. Бо мурури 
омӯзишу заҳмати чандинсо-
ла дар ин ҷода ҳамчун гул-
парвари беҳтарин муаррифӣ 

мешавад ва ҳамин тавр, 
соҳибкороне пайдо шуданд, 
ки ҳосили қитъаи гулпарва-
рии Неъматҷон Машрабовро 
аз манзили истиқоматиаш ха-
рид мекарданд. Ҳамин тавр, 
бобо ва баъдан, падарам 
дар баробари рушди шуғли 
гулпарварӣ инчунин, бо пар-
вариши тухмии хушсифати 
гулҳои ороишӣ дар минтақа 
номвар шуда, дар таъмини ди-
гар хоҷагиҳои гулпарварӣ бо 
тухмиҳои хушсифат саҳми ху-
дро мегузоранд,-мегӯяд ӯ.

Абдувалӣ Машрабов низ 
пайрави падару бобои худ 
буда, ба парвариши гулҳои 
ороишӣ шавқу рағбати беан-
доза дорад. Бештари вақти 
худро дар қитъаи гулпарварӣ 
мегузаронад. Баъди кушодани 
дӯкони гулфурӯшӣ дар шаҳри 
Бохтар ба шуғли гулпарварӣ 
таваҷҷуҳи бештар намуда ис-
тодааст, то дар ҳама фаслҳои 
сол барои муштариён гулҳои 
тару тозаро пешниҳод карда 
тавонад. 

-“Гулпарварӣ кори саҳлу 
осон нест. Нахуст тухмии гул-
ро дар қуттиҳои полиэтилении 
махсус шинонида, онҳоро дар 
гармхонаҳо нигоҳубин мена-
моем. Дар мавсими гулшинонӣ 
қисмате аз парвардаҳоро дар 
қитъаи гулпарварии худ шино-
нида, боқӣ кӯчатҳои гулро ба 
бозор бароварда ба хоҷагиҳои 
гулпарварӣ мефурӯшем, – 
иброз дошт дар идомаи суҳбат 
Абдувалӣ Машрабов. 

-Дар шароити гармхонаҳо 
бештар ба парвариши гулҳои 
аналис, лилия, кава, садбарг 
ва дигар намуди гулҳо машғул 
мешавем. Аммо аз ҳама беш-
тар дар бозорҳои вилояти Хат-
лон талабот ба гулҳои садбарг 
бештар аст,-мегӯяд ӯ. 

Ба гуфти гулпарвари 
ҷавон дар баробари заҳмати 
зиёд дар парвариши гулҳои 
ороишӣ, бояд таҷрибаву 
маҳорати пешниҳоди гулро ба 
харидорон азбар намуд. Алъ-
он мо “бренд”-и дастранҷи 
худро надорем, аммо ба-
рои таваҷҷуҳи харидоронро 
ҷалб кардан бояд дастагул 
дар бастабандиҳои зебову 
хуштарҳ ба фурӯш гузошт.

Бо гузашти солҳо ва аз бар 
намудани таҷрибаи баланди 
гулпарварӣ харидорони гулҳои 
Абдувалӣ аз дигар гӯшаҳои 
кишвар афзуда истода, 
ҳамакнун, дар баробари таъ-
мини сокинони шаҳри шаҳри 
Бохтар бо гулҳои хушбӯ, ин-
чунин, маҳсули заҳмати ӯро 
ба шаҳри Душанбе низ бурда 
истодаанд.

-Аз баракати ҳамин пе-
шаи гулпарварӣ рӯзгори ои-
ларо пеш бурда,  ҳамзамон, 
маблағи муайянеро пасандоз 
намуда, имсол дар ҷойи ман-
зили солҳои пешин сохташуда 
хонаи наву замонавӣ бунёд 
намудем, – мегӯяд Абдувалӣ. 

Муваффақиятҳои назар-
рас дар ин ҷода ва дарома-
ди хуб аз ҳисоби парвариши 
гулҳои ороишӣ моро таҳрик 
медиҳад, ки аз пештара дида 
бештар заҳмат намоем, то бо 
парваришу омода намудани 
дастагулҳои рангоранг талабо-
ти сокинони шаҳр ва фаротар 
арзонро бо гулҳои рангоранг 
таъмин намуда, ҳамзамон 
сатҳи зиндагии худро беҳтар 
намоем.

Хайрулло САЪДУЛЛОЕВ, 
донишҷӯи факултаи филологи-
яи ДДБ ба номи Носири Хусрав

АЗ БАРАКАТИ 93
СОТИҚ ЗАМИНИ ИҶОРА

Аҳли оилаи Ҳусейн Бозо-
ров, сокини деҳаи Шаҳоби 
Ҷамоати деҳоти 20-солагии 
Истиқл олиятиТоҷикистони 
ноҳияи Қубодиёндар май-
дони 93 сотиқ ба кишоварзӣ 
машғуланд. Давоми 12 сол 
аст, ки ин заминро истифода 
мекунанд. Имсол дар 84 сотиқ 
сирпиёз кишт карда, беш аз 
14 тонна маҳсулот ҷамъоварӣ 
намуданд, ки ҳар як кило-

грамми онро 10-сомонӣ аз 
саҳро фурӯхта, фоидаи хуб 
диданд. Баъди ҷамъоварии 
ҳосили сирпиёз дар масоҳати 
50 сотиқи  замини холишуда 
кишти дуюм, яъне пахта гуза-
ронида шудааст, ки айни ҳол 
нашъунамои ин зироат хуб ме-
бошад. 

Мақоли халқии “Як рӯзи 
баҳор, пур кунад анбор”-ро 
шиори кори худ кардаанд. Чу-
ноне ин деҳқони асил гуфт, дар 
мавридҳои зарурӣ аҳли оила  
шабонарӯзӣ кор мекунанд, то 
аз замин фоидаи хуб биги-
ранд. Барои таъмини хонаво-
да ва бозор кишти лӯбиёию 
ғалладонагӣ ва сабзавот пай-
васта роҳандозӣ мешавад.

– Ҳар порча заминро са-
маранок истифода мебарем. 
Бекор мондани замин исроф 
аст. Агар кишт кардию заҳмат 
кашидӣ, албатта фоида 
мебинӣ. Пиёз, сирпиёз, ғалла, 
лӯбиёгиҳо дар минтақаи мо 
ҳосили хуб медиҳанд, фақат 

меҳнат кардан лозим. Вақте 
корҳои лозимаро саривақт 
иҷро мекунему озуқа медиҳем, 
албатта ҳосили фаровон ба 
даст меорем. Ҳамасола дар 
20 сотиқ гандум кишт мекунем, 
ки барои таъмини оилаамон  
басанда мебошад, – мегӯяд 
Ҳусейн Бозоров.

Тавре ӯ гуфт аз андоз ва 
ҳаққи истифодаи об қарздор 
нест, сари маҳал пардохт ме-
кунад. Мегяӯд, ки дар ин кори 
деҳқонӣ чандон мушкиле на-
дорад, агар нофаҳмие пеш 
ояд аз маслиҳати деҳқонони 
таҷрибадор истифода меба-
рад, дар ин ҷода фақат масъ-
улият лозим асту бас. Дар 
тӯли фаъолияти деҳқонии худ 
таҷрибаи фаровоне аз худ 
кардааст. 

Аз пору бештар истифода 
мекунанд, то ин ки талабот ба 
нуриҳои азотӣ кам гардад ва 
аз ҷониби дигар ин усул  нис-
батан камхарҷ ва фоидаовар 
аст. Фурӯхтани маҳсулот низ 

мушкил нест ва харидорон худ 
ба сари заминашон меоянд.

Оилаи Ҳусейн Бозоров аз 
93 сотиқ замин фоидаи хуб 
мебинад. Асоси таъмини ои-
лаи онҳо аз баракати кори 
кишоварзӣ аст. 

 МАҲОРАТИ ТАШКИЛОТ-
ЧИГИИ РОҲБАР

Саҳни васеи Мактаб-нтер-
нати ноҳияи Қубодиён хеле 
зебою пероста аст ва диққати 
ҳар нафарро ба сӯи худ меба-
рад. Ҳар порча замини ҳавлии 
ин муассиса самаранок ис-
тифода мешавад. Гулҳои 
рангоранг, анвои зироатҳо ва 
ниҳолони дарахтон ин мав-
зеъро зиннати хоссае бахши-
даанд. Аслан пешрафти кор 
аз малака ва ташкилотчигии 
роҳбар вобастагӣ доштааст. 
Сарварии ин муассисаро Мир-
зо Эшов бар уҳда дорад. Чун 
сухан атрофи истифодабарии 
қитъаи замин рафт, ӯ гуфт, ки 
ҳайф аст, агар порчаи замине-
ро дуруст истифода набарем 
ва ин гуна муносибат барои мо 
зебанда нест. 

Ӯ оянда ният дорад, дар 
назди ин муассиса парвари-
ши чорвои калони ширдеҳ ва 
парандапарвариро низ ташкил 
намояд, ки хонандагон дар 
баробари истифодаи консер-
ва ва сабзавотҳои аз зами-
ни наздиҳавлигии муассиса 
истеҳсолшуда, ҳамчунин аз 
ширу тухм низ фаровон исти-
фода баранд, ки барои сало-

матияшон судманд аст. 
Дар муассисаи мазкур 512 

хонанда аз 11 ноҳияи мам-
лакат таҳсил  мекунад, ки аз 
онҳо 201 нафарашон духтарон 
мебошанд. Аз ин шумора 32 
нафарашон дар ин муассиса 
буду боши доимӣ доранд, ки 9 
нафарашон духтаронанд.

Сарвари муассиса шахси 
кордон аст ва дар ободонӣ 
баробари аҳли коллективи хо-
нандагону омӯзгорон аз кума-
ки сокинони маҳал истифода 
мебарад.

PS:  Чуноне мушоҳида 
кардем, бо мақсаднок исти-
фода бурдани ҳар порча за-
мини обӣ метавон фоидаи 
хуб дид. Лекин мувофиқ ба 
мушоҳидаҳо чаро баъзеҳо 
аз даҳҳо гектари дар ихти-
ёрдошта шикояти камҳосилӣ 
мекунанд?  

М. Акрамов,
“Ҳамрози халқ”

ШУҒЛЕ, КИ ФОИДАЮ ЗИННАТ МЕОФАРАД



Як ҳафтаи ҳизб№20 26.05.2022 «Ҳамрози халқ» 5

Ба гуфтаи Ҳабибулло 
Худойназаров, мудири 
шуъбаи омори бемор-
хонаи марказии ноҳияи 
Кӯшониён камбудиҳои 
ҷойдошта дар доираи 
нақшаи чорабиниҳо 
марҳила ба марҳила бар-
бараф гардида истода-
анд.

– Низоми дурусти кор 
ба роҳ монда шуда, дар 
асоси дастуру супоришҳои 
Роҳбари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба 
ифтихори 30-солагии 
Истиқлоли давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бе-
морхонаи мазкур таъмир  
шуда, дару тирезаҳои 
ҳозиразмон насб шуда-
анд, саҳни беморхона 
мумфарш гардидааст.

Ба хотири боз ҳам 

зебо гаштани гирду атро-
фи беморхона ниҳолони 
ҳамешасабз, сояафкан 
ва гулҳои ороишӣ шино-
нида шудаанд,”– мегӯяд 
Ҳабибулло Худойназаров.

Дар Паёми қаблӣ 
(26.01.2021) Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба вазоратҳои 
саноат ва технологияҳои 
нав, тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 
ва Кумитаи давлатии 
сармоягузорӣ ва идораи 
амволи давлатӣ супо-
риш дода буданд, ки бо 
мақсади таъмин намудани 
рушди саноати дорусозӣ 
ва омода кардани мута-
хассисони дорои мала-
каи баланди истифодаи 
технологияҳои муоси-
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Эзоҳ: Маълумот мутобиқ ба маркази вилояти Хатлон - шаҳри Бохтар манзур шудааст. Фарқият дар ҷанубу ғарби вилоят (водиҳои 
Айвоҷ) 7-12 ва дар ҷанубу шарқи он (водиҳои Муъминобод) 10-14 дараҷа нисбат ба иттилои мазкурро ташкил медиҳад. 

Вазъи ҳаво дар вилояти Хатлон барои ҳафт рӯз

Дурустии миёнаи 
пешгӯиҳои ҳаво
80-85% аст.

Сарчашма:
www.sinoptic.com
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Соҳаи тандурустӣ аз ҷумлаи соҳаҳои афзалият-
нок маҳсуб ёфта, дар меҳвари таваҷҷуҳи Ҳукумати 
мамлакат ва роҳбарияти олии кишвар қарор дорад. 
Чуноне масъулон гуфтанд, танҳо дар соли 2022 ба 
беморхонаи марказии ноҳияи Кӯшониён аз ҷониби 
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 187 таҷҳизоти замонвии 
соҳавӣ ворид карда шудааст. 

КӮШОНИЁН. ШАРОИТҲОИ МУНОСИБ ДАР 
БЕМОРХОНАИ МАРКАЗӢ

ри дорусозӣ тадбирҳои 
фаврӣ ва мушаххас анде-
шанд.

 Ба гуфтаи мусоҳиби мо 
баъзан доруҳои пастси-
фат низ мавриди истифо-
даи мардум қарор меги-
ранд, ки иддае аз тоҷирон 
онҳоро аз хориҷ ворид 
менамоянд. Бинобар ин, 
Пешвои миллат дастур 
доданд, ки мутахассисо-
ни ватанӣ бо истифода аз 
нахлу гиёҳои шифобахш   
истеҳсоли дорувориҳои 
босифатро ба роҳ монанд. 
Айни замон дар осоишгоҳу 
дармонгоҳҳои кишвари мо 
барои муолиҷаи беморон 
гулу гиёҳҳои шифобахши 
кӯҳӣ истифода бурда ме-
шавад. 

-Тӯли солҳои охир 
бинобар норасоии таш-
хиси аксии рентгенӣ, 
сабти барқии дил бе-
морон барои муоина ба 
муассисаҳои тиббии мар-
кази вилоят мерафтанд, 
ҳоло бо дастгирии Вазо-
рати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии мамлакат ба бе-
морхона чунин таҷҳизоти 
муосир ворид карда шуд, 
ки беморон дигар овора 
нашуда, ба муоина фаро 
гирирфта мешаванд, – 
мегӯяд Ҳабибуло Худой-
назаров.

Ба гуфтаи мусоҳиби 
мо Истиқлолияти давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
имконияти рушди соҳаи 
тандурустӣ ва ҳифзи са-

ломатии шаҳрвандонро 
фароҳам овард. Ин аст, 
ки рӯз аз рӯз кормандони 
соҳаи тандурустӣ сатҳи 
ҳар гуна бемориҳоро миён 
мардум коҳиш дода, сад-
ди  роҳи паҳншавии онҳо 
гардида истодаанд.

– Дар беморхонаи мар-
казии ноҳияи Кӯшониён 
10 шуъбаи табобатӣ ва 5 
ҳуҷраи ёрирасон ба мар-
дум хизмат мерасонанд. 
Аз ҷумла, дар шуъбаи 
қабули беморон катҳои 
функсионалӣ ва дастгоҳи 
ташхиси  ултрасадоӣ фаъ-
олият доранд, ки ба беҳтар 
гардонидани сатҳи хизма-
трасонии беморон нигаро-
нида шудааст. Дар бемор-
хонаи мазкур 50  табиби 
дорои маълумоти олӣ, 434 
мутахассиси миёнаи тиб 
кору фаъолият доранд. 

Дар воқеъ ғамхориҳои 
рӯзафзуни Ҳукмати мам-
лакат, хусусан Роҳбари 
давлат кормандони ин 
соҳаро муваззаф меку-
над, ки дар кори худ содиқ 
буда, маҳорату малакаи 
хешро сайқал диҳанд ва 
дар қабул ва муолиҷаи 
беморон ширинсухан, 
меҳрубон ва масъулият-
шинос бошанд. 

Аҳлиддини Муборакшоҳ,
“Ҳамрози халқ”



Як ҳафтаи ҳизб №20 26.05.2022«Ҳамрози халқ»6

 Пӯшида нест, ки яке аз 
омилҳои асосии ноором гардони-
дани вазъият дар музофоти осеб-
пазири кишварҳои дар ҳоли рушд 
таҳоҷуми иттиллотӣ - идеологӣ 
мебошад, ки фарҳанги синамо, 
сомонаҳои интернетӣ, суру-
ду мусиқиҳои ҳадафмандона, 
филмҳои тасвирӣ ва ҳар гуна 
бозиҳои компютерӣ аз бахшҳои 
асосии он мебошанд. 

Ҳатто ҳаводиси 30 соли охир 
дар қаламрави кишварҳои Ав-
ру-Осиё, аз ҷумла, ҳодисаҳои 
шаҳрвандии соли 1992 дар 
Тоҷикистон, рӯйдодҳои Андиҷон, 
табаддулотҳои такрорӣ дар 
Қирғизистону Украина ҳам кори 
дасти институтҳои ҷангандозии 
кишварҳои севвум мебошад, ки 
дар оташи ҷангу муноқишаҳо бо-

Ташаббуси мазкур бо 
пешниҳоди Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ–Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба хотири боз ҳам беҳтар 
ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ин-
чунин, рушди тафаккури техникии 
насли наврас роҳандозӣ гардида-
аст. 

 Баҳриддин Қараев, хонандаи 
синфи 11 муассисаи таълимии 
давлатии «Мактаби Президентӣ 
барои хонандагони болаёқат дар 
ноҳияи Кӯшониён   дар олимпиа-
даи сатҳи ҷумҳуриявӣ аз фанни 
химия иштирок карда, сазовори 

ҷойи 3-юм гардид. Тавре ӯ гуфт 
дар аввал ба ғолибияти худ он 
қадар боварӣ надоштааст, аммо 
баъдан боварӣ ҳосил мекунад, 
ки заҳмат подоши худро дорад. 
Баҳриддин ба омӯзиши фанҳои 
дақиқ шавқи зиёд дошта, дар ба-
робари химия алгебраро низ дӯст 
медорад. Ӯ ҳанӯз ҳангоми дар 
синфи 8 таҳсил намуданаш дар 
олимпиадаи сатҳи ҷумҳуриявӣ аз 
фанни география сазовори ҷойи 
2-юм гардида буд. Мегӯяд, ки гео-
графия барояш фанни шавқовар 
аст, аммо ӯ мехоҳад табиб ша-
вад. Бо ҳамин сабаб аз синфи 9 
инҷониб тасмим гирифт то беш-
тар фанни химияро омӯзад ва 
маҳз ҳамин тасмими ҷиддияш 
буд, ки ҳамасола дар даври 
ҷумҳуриявии ин олимпиада сазо-
вори ҷойҳои намоён мегардад.

Дар баробари ин ғолибият 
Баҳриддин иштирокчии озмуни 
“Илм- фурӯғи маърифат” мебо-
шад. Дар ин ҷода низ комёбиҳояш 
зиёданд ва ӯро устодаш Даврон 
Мирзоев дастгирӣ ва омода ме-
намояд. “Баҳриддин бачаи хоксо-
ри боодоб буда, дар баробари до-
ниши хуб инчунин, боз беҳтарин 
хислатҳоро дорост. Маҳз ҳамин 
хислату дониши хубаш аст, ки ба 
чунин муваффақиятҳо ноил ме-
гардад. Дар дарсҳо ҳар супори-

ше, ки мешавад, ӯ зуд ва саривақт 
иҷро мекунад. Ҳарчанд, ки ба 
фанҳои дақиқ шавқаш зиёд ҳам 
бошад, фанҳои гуманитариро 
низ хуб аз бар менамояд,–иброз 
дошт Даврон Мирзоев.

Омӯзгорони мактаб ҳама аз 
ғолибияту хислати неки ӯ су-
хан мегӯянд ва  умед доранд, 
ки дар оянда шахси муваффақе 
хоҳад шуд. Ин мавсим муассисаи 
таълимии давлатии «Мактаби 
Президентӣ барои хонандагони 
болаёқат дар ноҳияи Кӯшониён 
натанҳо ғолибияти Баҳриддин, 
балки ғолибияти духтари 
китобдӯсту китобхонеро низ ҷашн 
гирифт. 

 Манижа Пӯлодова низ хо-
нандаи синфи 11 муассисаи 
таълимии давлатии «Мактаби 
Президентӣ барои хонандагони 
болаёқат дар ноҳияи Кӯшониён 
мебошад, ки дар олимпиадаи 
сатҳи ҷумҳуриявӣ аз фанни забон 
ва адабиёти тоҷик сазовори ҷойи 
2-юм гардидааст. Ӯ инчунин дар 
озмуни “Фурӯғи субҳи доноӣ ки-
тоб аст” аз рӯи номинатсияи ада-
биёти классикӣ иштирок намуда, 
дар даври ноҳиявию вилоятӣ 
сазовори ҷойҳои намоён мегар-
дад ва мутаассифона ба даври 
ҷумҳуриявӣ роҳ намеёбад. 

 Манижа аз ин рӯҳафтода 

Арзу шикоятҳо

Дар шароити ҷаҳонишавӣ, ки тарҳҳои бузургу 
бераҳмонаи стратегии кишварҳои абарқудрат ҷиҳати 
таъсиргузорӣ ба афкори оммаи кишварҳои дар ҳолати 
рушд аз тариқи воситаҳои гуногуни фарҳангу иттилоотӣ 
роҳандозӣ мешавад, ҳифзи арзишҳои миллию фарҳангӣ, 
арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллату давлатдорӣ 
ва тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстиву 
ҳисси масъулитятшиносӣ дар ҳимояи марзу буми 
кишвар, дар мадди аввал меистад.

Солҳои 2020-2040, “Бистсолаи 
омӯзиш ва рушди фанҳои дақиқ 
ва риёзӣ дар соҳаи илму мао-
риф” эълон гаштааст.

АРЗИ МУҲИМ 

ЗАЊМАТЊО ЗОЕЪ НАМЕРАВАНД

Акс аз интернет

зори яроқу аслиҳаи худро гарм 
мекунанд. Ин қудратҳое ҳастанд, 
ки барои манфиатҳои геополиткӣ 
ва нуфузи худро дар минтақаҳои 
гуногуни олам таҳким бах-
шидан, як ҷониби сангарҳои 
муқобилро пуштибонӣ намуда, 
агар тавонанд ҳатто як неруеро 
ҳам сари қудрат меоранд, ки ба 
арзишҳои милливу фарҳангии 
ҷомеаи он кишвари ғасбшуда 
мухолиф бошад. Ин дар мисо-
ли ҳамсоякишвари мо Ҷумҳурии 
исломии Афғонистон аст, ки 
ҷомеашиносон таҳаввулоти ду 
соли охирашро бузургтарин зул-
ми қудратҳо нисбати мардумони 
ин кишвар мешуморанд.

Яъне, мамолики ғосиб бо ис-
тифода аз воситаҳои гуногуни 
идеологӣ ҷомеаи давлатҳои мав-
риди манфиатҳои геополитикии 
худро ба навбат нӯги ангушти 
найранг ба бозӣ медароранд. 
Бадбахтона, баъзе мардумони 
ноогаҳ, ба хусус, ҷавонони аз 
таҳсил дарканормонда, фиреф-
таи нафарони ватанфурӯши 
асолатбохтаҳо шуда, суботу оро-
мии ватани худро халалдор ме-
созанд. 

-Мо насли калонсоли 
Тоҷикистон муноқишаҳои 
шаҳрвандии дар кишварамон 
рухдодаро ба чашми сар дидаву 
шоҳиди бозиҳои пасипардагии 
он нафарони ба ном озодихоҳон 

будем, ки баъди сар задани от-
аши ҷанги шаҳрвандӣ ба гуфтӣ 
“гур сӯзаду дег ҷӯшад” амал на-
муда, мардуми Тоҷикистонро 
ба бадбахтиҳои бузург гириф-
тор карда буданд. Дар он солҳо 

чун оташи фитна боло гирифта, 
аз ду ҷониб гунаҳгору бегуноҳ 
кушта мешуд, мо низ ҳамроҳи 
ҳамдеҳагон хонаву дари худро 
гузошта, сӯи сарҳад фирорӣ 
шудем. Давоми солҳои ҳиҷрат 
бештари муҳоҷирон ба дарки ин 
нукта расида буданд, ки он ҳама 
даъвоҳои озодихоҳиву бунё-
ди ҷомеаи демократӣ шиорҳои 
фиребое беш набудааст, зеро 
пешкорони муноқишаҳои 
шаҳрвандӣ дар ғурбат ҳам аз 
ҳисоби гурезаҳо суди нақд бур-
да, бештари кумаку дастгириҳои 
моддиву молии барои муҳоҷирон 
нигаронидашударо ба манфиа-
ти худ истифода мебурданд, – 
изҳор дошт сокини ноҳияи Вахш 
Сироҷиддин Мирзоев.

Ба гуфтаи Сироҷиддин Мир-
зоев муҳоҷирони иҷборӣ дар 
ҳамон кишвари бегона хулоса 
бароварда буданд, ки ягона роҳи 
наҷот ҳарчӣ барвақттар ба Ватан 
баргаштан аст. – Мо низ ба ҳайси 
омӯзгор миёни мардум ташвиқот 
мебурдем, ки истиқомати дуру-
дарози муҳоҷирон дар хаймаҳо 
танҳо ба манфиати шахсиву 
пур кардани кисаи гурӯҳҳои 
манфиатхоҳ нигаронида шу-
дааст, зеро онҳо бо баҳонаи 
гурезаҳои тоҷик аз Фондҳои 
байналмилалӣ маблағҳои 
ҳангуфт ва садҳо тонна маводи 
ғизоӣ дастрас менамоянд. 

Ёд дорам, вақте нахустин 
муроҷиатномаи Раиси Шӯрои 

Олӣ барои муҳоҷирону мардуми 
Тоҷикистонро дар байни оммаи 
гурезаҳо қироат кардам, нисба-
там сӯиқасд ташкил намуданд, 
зеро бо бозгашти муҳоҷирони 
иҷборӣ онҳо аз маблағҳои бузур-
ги хайриявӣ маҳрум мешуданд. 
Бо ҳама хавфу хатарҳо нигоҳ 
накарда дар муҳоҷират мисли 
мо ҳунармандону омӯзгороне 
буданд, ки кӯшиш мекарданд, ха-
бару паёмҳои Сарвари тозаинти-
хоби Тоҷикистонро ба сокинони 
хаймаҳо бирасонанд.

Боре дар яке аз маҳаллаҳои 
пурчангу хоки Ҷумҳурии ис-
ломии Афғонистон шоҳиди як 
ҳолати аҷибе шудем, ки каме 
дуртар аз мо як мошини боркаш 
қарор гирифту чанд тан мардону 
пиразанҳои либоси сафедпӯш 
аз болои мошин поин шуданд. 
Онҳо бо гиряву шевани дил-
реш ба зону зада, хоки тафсони 
кӯчаро бо панҷаҳои худ бар сару 
рӯяшон меафшониданд. Чун аз 
ҳоли ҳамдигар пурсон шудем, 
маълум шуд, ки онҳо замоне аз 
Афғонистон фирор намуда, то 
ҳол дар Эрону дигар кишварҳо 
умр ба сар мебаранд. Аз миё-
ни онҳо пирамарде бо ҳаяҷони 
гиря сӯи мо чунин суханонро 
гуфта буд: “Шумо тоҷикони он 
сӯи Омӯ хушбахттарин марду-
мони рӯи оламед, ки Худованд 
чунин Сарвареро насибатон 
гардонидаст, ки якояки шуморо 
ба Ватан даъват карда истода-
аст. То кунун дар ақсои олам 
миллионҳо нафар гурезаҳо сар-
сону ғарибанд, аммо онҳоро 
подшоҳону ҳукуматдорони киш-
варашон боре ҳам суроғ наме-
кунанд. Аз ин рӯ, бародарони 
ҳамзабони азизам, ман, ки со-

лиён ранҷи гурезагиро чашида 
истодаам, аз шумо хоҳиш дорам, 
ҳар чӣ зудтар ба ватани худ бар-
гардед, – қисса кард Сироҷиддин 
Мирзоев.

Ба гуфти ӯ сиёсати имрӯзаи 
пешгирифтаи Пешвои муаззами 
моро онҳое дуруст дарк меку-
нанд, ки аз таъриху тамаддуни 
миллати худ бохабар буда ва ё 
азоби гурезагиро дар ғурбат ча-
шидаанд. Мутаассифона, бар 
асари ҳоидсаҳои солҳои 1990 
ва муҳоҷирати иҷбории мардуми 
бегуноҳ, мо дар кишвари ҳамсоя 
даҳҳо ҳамватанони худро ба хок 
супоридем. Охир, ғарибӣ як сӯ, 
мазори ғарибон бузургтарин ва 
мудҳиштарин манзарае дар рӯи 
олам аст, ки ин фоҷиаи миллатро 
бо чашми хеш дар Афғонистон 
дидаву эҳсос кардаем.

– Бинобар ин, мо сокинони 
ноҳияи Вахш, ҳодисаҳои дар 
ВМКБ рухдодаро мушоҳида на-
муда, аз бародарони бадахшонӣ 
хоҳиш дорем, ки фирефтаи 
фитнаангезиҳои баъзе гурӯҳҳои 
ҷинояткор нашуда, суботу оро-
мии диёри худро чун гавҳараки 
чашм ҳифз намоянд. Чун 30 
сол қабл аз иштибоҳи иддае 
Ватани азизи мо дар оташи 
ҷанг афтода буд. муноқишаҳои 
шаҳрвандӣ раванди рушду пеш-
рафти Тоҷикистонро даҳсолаҳо 
ақиб партофту мо бо роҳбариву 
ҳидоятҳои Сарвари хирадманд 
барои барқарорсозии харобаҳои 
ҷанг даҳсолаҳо заҳмат кашидем. 
Аммо чи илоҷ, ки ҳаёти ҳазорон 
нафар қурбониёни ин ҷанги 
хонумонсӯзро дигар баргардони-
да наметавонем. 

Ҷамолиддин УСМОНИЁН, 
“Ҳамрози халқ”

нест, баръакс кӯшиши бештар 
мекунад, то комёб бошад. Ӯ ба 
ҳамаи фанҳо шавқ дорад ва аз 
синфи 6 сар карда, дар озмуну 
олимпиадаҳо ширкат менамо-
яд. Аввалин ғолибияти ӯ дар 
олимпиадаи фанни зоология 
буд, ки он замон дар синфи 7 
таҳсил мекард ва ҳамингуна ба 
муваффақиятҳои дигар мушар-
раф шудан мегирад. 

Омӯзгоре, ки дар комёбиҳои 
Манижа бештар саҳми худро 
гузоштааст, муаллимаи фан-

ни забон ва адабиёти 
тоҷики муассисаи маз-
кур Саноат Абдуллоева 
мебошад. “Аз иштиро-
ки Манижа дар озмуни 
“Фурӯғи субҳи доноӣ...” 
маълум буд, ки шавқаш 
ба шеъру адабиёт зиёд 
аст. Бинобар ин ӯро 
дар олимпиадаи фан-
ни забон ва адабиёти 
тоҷик омода намудем. 
Ман аз шогирди худ бо-
варии комил доштам, 
ки муваффақ меша-
вад, чунки аз ин қабл 
пирӯзиҳои зиёд дошт. 

Манижа дар вақтҳои холигии 
худ ба хондани асарҳои бадеӣ 
машғул мешуду луғат меомӯхт. 
Ҳангоме, ки шогирди ман ғолиб 
омад, ин худ бароям фахр шуд, 
зеро дар сатҳи ҷумҳурӣ ғолиб 
омадан кори андак нест. Ман 
хеле шод шудам, ки заҳматҳои 
кашидаамон зое нарафтанд”, – 
мегӯяд Саноат Абдулоева. 

Файзуллозода Гулзира,
Сабрина Салимова,

коромӯзони “Ҳамрози халқ”



Як ҳафтаи ҳизб№20 26.05.2022 «Ҳамрози халқ» 7

назар гирифта, роҳбарияти 
ҳамонвақтаи Артиши Шӯравӣ 
ӯро бо ордени “Ғалаба дар ҷанги 
Германия”, медали “20-солагии 
ғалаба”, “30-солагии ғалаба”, 
“40-солагии ғалаба”, “50-солагии 
ғалаба”, “60-солагии ғалаба”, 
“65-солагии ғалаба”, медали 
“Жуков” ва “Собиқадори ҷангу 
меҳнат” сарфароз гардонидааст. 

Халқи тоҷик дар тӯли таъ-
рих ба ноадолативу фишорҳои 
зиёде рӯ ба рӯ шудааст. Танҳо 
шарафу номус, ҷонбозиҳову 
азхудгузаштанҳо, ҳисси 
ватандӯстию хештаншиносӣ 
ва муҳаббати беандозаи 
ҷавонмардони миллат ба ин 
марзу бум, ба ин хоку об та-
вонистааст миллату давлати 
борҳо дар зери хатари нестӣ 
қарордоштаро наҷот бахшад, аз 
нав эҳё созад ва парчами мил-
латро баландтару парафшонтар 
созад. Аҷдодони мо бо баҳои 
ҷони хеш ин Ватанро пойдо-
ру устувор нигоҳ дошта, ба мо 
мерос гузоштаанд ва рисолати 
ҳифзу ҳимояи ин Ватани аҷдодӣ 
қарзи шаҳрвандии ҳар як ватан-
дор аст.

Ин ғалаба барои тамоми 
мардуми Шӯравӣ бисёр муҳим 
ва муқаддас буд, зеро аз сар-
чашма ва таърихи гузаштаи 

Дар қатори дигар фарзандони бонангу номуси 
тоҷик бо даъвати Комиссариати ҳарбӣ Сафаралӣ 
Файзалиев, сокини Ҷамоати  деҳоти Саталмуш 
(имрӯза Сафар Амиршоев)-и ноҳияи Балҷувон ба 
хизмати аскарӣ сафарбар гардид.... 

Роҳнамо

– Вақте маро аз ҷониби Ко-
миссариати ҳарбии ноҳия ба-
рои хизмат дар сафи артиши  
Шӯравӣ даъват карданд, ҳамагӣ 
19-20 сола будам. Взводи мо  
дар вилояти Канинский, дар 
як макони ҷангалу ботлоқзор 
ҷойгир буд. Қисми низомии ти-
рандози моро, ки аз 929 нафар 
иборат буд, тобистони соли 
1943 ба шаҳри Воронеж фири-
стоданд. Мо дар он ҷо муқобили 
душман беист ҷангидем, –  аз он 
рӯзҳои вазнин қисса намуд Бо-
бои Сафаралӣ. 

Ӯ дар ин ҷанг корнамоиҳои 
зиёд  нишон дода, дар мубориза 
бар зидди фашизми гитлерӣ  се 
маротиба  захмӣ шудааст.

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
он солҳо узви комилҳуқуқи 
давлатҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ба 
ҳисоб мерафт ва аз он беш аз 
300 ҳазор нафар – бист фоизи 
сокинон, яъне қувваи асосии 
корӣ ба майдони ҷанг сафар-
бар гардида, беш аз сад ҳазор 
нафари онҳо ба ҳалокат раси-
даанд, ки номи нек ва корномаи 
онҳо дар саҳифаҳои таърихи 
халқамон абадан сабт гардида-
аст.

–  Аз осмон самалиётҳои 
душман тирборон мекарданд,  

ба пеш ҳаракат кардан  амри 
маҳол буду марг таҳдидамон 
мекард. Бо фармони  коман-
дири  взвод  Аранашвили мо 
барои  комёб шудан бар зидди 
душман  мубориза мебурдем. 
Гарчанде талафоти зиёди ҷонӣ 
доштем, аммо иродаамон қавӣ, 
бо мақсади пирӯз шудан бар 
душман аз ҷанг наҳаросидем ва 
билохира барои шикаст додани  
фашизм  дастболо гардидем, – 
мегӯяд бобои Сафаралӣ. 

Ӯ дар муҳорибаҳои назди Мо-
сква, Воронеж, вилояти Курск, 
шаҳри Киеви Ҷумҳурии Украина 
ва шаҳри Белгород бар зидди 
фашизм ба ҳайси пулемётчӣ 
адои вазифа намудааст.

Бобои Сафаралӣ дар  идо-
маи сухан бо чашмони пур аз 
ашк  оҳи сард  кашида, нақл 
кард, ки ҳеҷ гоҳ он рӯзҳои  сиёҳи 
сангин аз пеши хотираш дур 
нест. – Дар он замон шумо-
раи зиёди ҳамроҳони мо, чӣ 
аз Тоҷикистон ва чӣ аз дигар 
кишварҳои Шӯравӣ захмӣ шуда-
ву ҷон бохтанд. Дуо мекунам, ки 
дигар  он рӯзҳои наҳсу шумро ба 
сари ҳеҷ яке аз мардум наорад,– 
бо таассуф гуфт мӯйсафед.

Маҳорату ҷонбозиҳои 
Сафаралӣ Файзалиевро ба 

Тарбуз - ин самар аз ҷиҳати 
ҳаҷм, ранг ва навъ гуногун аст, 
инчунин намуди гӯшт, ҳаҷми 
тухм ва сохти беруни тухмаш 
низ ҳар хел аст, ки ба ҳама маъ-
лум мебошад. Беҳтарин тар-
буз он аст, ки агар корд расад, 
бо садои хоси даридараванда, 
гӯшташ зудшикан ва расидаи 
шодоб бошад.

Мизоҷаш дар аввали 
дараҷаи дувум сард ва дар охи-
ри он тар аст.

Хислатҳои шифобахши он. 
Хӯрдани тарбуз шиддати саф-
ро ва фишори баланди хунро 
таскин медиҳад ва ташнагиро 
мешиканад, пешобро меронад, 
дар бадан хуни рақиқ (суюк) 
пайдо мекунад ва балғами ши-
ринро ба амал меоварад, ба-
рои бадан рутубат мебахшад; 

барои табҳои сӯзон ва сафровӣ 
давост, инчунин ба шахсе, ки 
дар меъда ва ҷигари ӯ сафро 
пайдо гардад ва он сафро дар 
кайфияти раддӣ ва миқдоран 
зиёд бошад, бадани соҳибаш 
хушк ва лоғар бувад, тарбузро 
бихӯрад, мизоҷи онро ислоҳ ва 
мӯътадил мегардонад.

Агар инро бо сиканҷабин 
бихӯранд, барои зардпар-
вин ва дафъ кардани сафрои 
сӯхта, яъне сафрои мурдор 
даво мешавад; барои ҳазм кар-
дани ғизо мадад мерасонад, 
пешобро меронад, санги гур-
даро майда карда мерезонад; 
ва агар бо шакар бихӯранд, 
мизоҷро башиддат хунук ме-
гардонад, бо шир бихӯранд, 
бемориҳои савдовиро, ки ибо-
рат аз серфикрӣ, тарс, васвос, 

тарсончакӣ, девонагӣ ва ғайра 
мебошанд, дармон мешавад; 
бо хурмои ҳиндӣ бихӯранд, 
моддаҳои сафровиро аз бадан 
дафъ менамояд, қӯтур ва хори-
ши баданро ба ибро меоварад.

Беҳтарин вақтҳои тановули 
тарбуз мобайни ду таом аст, ки 
таоми аввал ҳазм шуда, аз меъ-
да фуромада бошад. Вале агар 
инро бар болои таом бихӯранд, 
ҳазми онро вайрон мекунад ва 
ба дили наҳор хӯрдани ин, хусу-
сан ҳаво гарм ва ташнагӣ ғолиб 
бошад, зарар дорад.

Мизоҷи тухмаш дар дараҷаи 
дувум сард ва тар аст, дар ҳама 
феълҳо монанди хусусиятҳои 
тухми каду мебошад. Микдори 
як бор хӯрдан аз тухми тарбуз 
дар як рӯз то 17,5 грамм аст ва 
барои резонидани санги гурда 

САРГУЗАШТИ ИБРАТОМӮЗ

ТАРБУЗ  ВА  ФОИДАИ  ОН

ин ҷанг маълум мешавад, ки 
давлатҳои иттиҳод дар панҷ 
соли ҷанги хонумонсӯз тала-
фоти зиёди ҷонию молӣ дода, 
садсолаҳо аз пешрафту ободӣ 
ва муваффақият қафо монда-
анд.  

С. Файзалиев бо дастги-
рии Шӯрои собиқадорони ҷангу 
меҳнати ҷумҳурӣ,  Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон  бо даъвати  Президенти 
Федератсияи  Русия Владимр 
Владимрович Путин соли 2014 
дар паради ҳарбӣ бахшида ба 
69-умин солгарди Рӯзи Ғалаба 
дар шаҳри Москва  иштирок кар-
дааст. 

Бобои Сафаралӣ таассуроти 
хуби он  лаҳзаҳоро ёдовар шуда, 
изҳор дошт, ки  ҳангоми сафар 
ба Федератсияи  Русия дар 
фурудгоҳи Домодедови шаҳри 
Москва маро намояндагони 
Президенти Федератсияи Ру-
сия  самимона истиқбол гириф-
танд, ки ин бароям ифтихор буд. 
Субҳи 9 май дар Майдони Сурх 
собиқадорони ҷангу меҳнат, 
Президенти Федератсияи Русия  
В.В Путин бо аҳли васеъи омма 
ҷамъ омада буданд. Дар ин па-
ради ҳарбӣ дар қатори садҳо 
собиқадорони ҷангу меҳнат аз 
дигар ҷумҳуриҳо ман намоянда 
аз Ҷумҳурии Тоҷикистон будам. 
Майдони Сурх дар ин рӯз  як 
шукӯҳи хеле хос дошт ва хурсан-
дии мо иштирокчиёнро ҳадду ка-
нор набуд. Афсарону аскарони 
савораю  пиёдагард, техникаҳои 
пуриқтидори ҳарбӣ саф ороста, 
аз майдон гузаштанд, ки аз та-
мошои ин манзара кас ба ваҷд 

меомад.
– Аз иштирок дар ин 

ҷамъомади тантанавӣ ба хуло-
сае омадам, ки хизматҳои мо 
ҳеҷ гоҳ фаромӯш намешудааст. 
Чорабинии  бошукӯҳ наздики 2 
соат идома ёфт, дар он ҷо бо 
як нафар ҳамяроқам, ки дар 
шаҳрҳои Курск ва Белгород 
якҷоя ҷангида будем, вохӯрдам. 

Вохӯрии мо - ҷанговарон 
як саҳнаи аҷоибро мемонд. 
Ҳангоми вохӯрӣ худро ба 
оғӯши якдигар гирифтаю ашк 
аз чашмонамон ҷорӣ мешуд ва 
лаҳзаҳое, ки он солҳои хунин аз 
сар гузаронидем як-як пеши на-
зар меомад, – мегӯяд Сафаралӣ 
Файзалиев. 

 Бобои Сафаралӣ ва дигар 
собиқадорони ҷанг дар ин чо-
рабинии  бошукӯҳ-паради ҳарбӣ 
барои хизматҳои шоёнашон бо 
туҳфаҳои таъсисдодаи Пре-
зиденти Федератсияи Русия 
Владимр Владимрович Путин 
қадрдонӣ шуданд.

Ёдовар мешавем, ки айни за-
мон  Бобои Сафаралӣ  ба син-
ни мубораки 100-солагӣ қадам 
ниҳода, дар ҳалқаи фарзандону 
наберагону аберагонаш давла-
ти пирӣ меронад. Боиси зикр 
аст, ки ӯ  бахшида ба 77-солагии 
Рӯзи Ғалаба дар Ҷанги Бузурги 
Ватанӣ бо медали 75-солагии 
Ғалабаи бузург аз ҷониби Раиси 
Ҳизби Коммунистии Федератси-
яи Русия Геннадий Андреевич 
Зюганов  сарфароз гардонида 
шудааст. 

– Аз Пешвои миллат, Раиси 
муаззами Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон  муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, Президенти 
Федератсияи Русия В. В. Пу-
тин хело ҳам сипосгузорам, 
ки моро қадрдонӣ менамоянд. 
Ба ҷавонони зодаи даврони 
истиқлол, ки дар шароитҳои хубу 
замонавӣ умр ба сар мебаранд, 
гуфтаниам, ки аз чунин  давлату 
Роҳбари оқилу хирадманд шук-
ргузор бошанд. Баъдан, бо ин 
ҳама шароитҳои муносиби хиз-
мат дар қисмҳои ҳарбӣ, ки барои 
буду боши афсарону сарбозон  
фароҳам оварда шудааст, бояд 
ихитёран ба хизмати Ватан-Мо-
дар рафта, қарзи фарзандии 
худро сарбаландона адо намо-
янд. Бояд дониста бошем, ки 
давлату миллат ҳифзи ин хоки 
муқаддасро ба ҷавонони ғаюри 
ватандӯст бовар кардааст, – гуф 
Сафаралӣ Файзалиев. 

Зебо БОЗОРОВА,
“Ҳамрози халқ” 

ва хичак, инчунин зуд гузаро-
нидани ғизо аз меъда давои 
хубест.

Пӯсти тарбузро бо шакар ё 
бо асал мураббо карданӣ бо-
шанд, бояд пӯсти тунуки беру-

нашро гирифта 
партоянд. Му-
раббои ин ба-
рои дард ва ва-
рами пардаҳои 
деворҳои дару-
ни сина, васвос, 
ки аз ҳар сабаб 
бошад, дарди 
узвҳои даруни 
сина ва сустии 
меъда, ки саба-
баш зиёдгаш-

тани сафрои зангории раддӣ 
бошад, даво мешавад, ҳозима, 
яъне меъда, ҷигар, рӯдаҳо ва 
сипурзро қувват мебахшад. 

Гирдоваранда Зебо Бозорова, 
аз Канзи Шифо
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Ҳамрози халқ
Ҳафтаномаи сиёсӣ - иттилоотӣ

Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Маҳмадалӣ Акрамов

Аз соли 2003 нашр мешавад.
Таҳти рақами 627 дар Вазорати 
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба қайд гирифта шудааст.

Ҳайати мушовара: Қурбон Ҳакимзода, раиси вилояти Хатлон, Фирӯза 
Шарифӣ, муовини раиси вилояти Хатлон, Миралиён Қиёмиддин, раиси 
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон.

Ҳайати эҷодӣ: Зебо Бозорова, Амонҷон Муҳиддинов, Ҷамолиддин Ус-
мониён, Аҳлиддини Муборакшоҳ, Албина Мирзоқулова рӯзноманигор,                        
Меҳроб Салимбеков, саҳифабанд.

Ба хотири чандандешӣ мақолаҳое низ чоп карда мешаванд, ки на ҳама вақт 
ҳайати эҷодии ҳафтанома ва КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба муҳтавои 
он мувофиқанд. Дастхат ва суратҳо ба муаллифон баргардонида намеша-
ванд.. Матолиби ҳафтаномаро дар дигар васоити ахбори омма танҳо бо 
нишон додани манбаъ метавон истифода кард.

Нишонии мо: шаҳри Бохтар, кӯчаи Айнӣ - 47, бинои Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон, ошёнаи сеюм.

Телефонҳои мо: (8 3222) 2-02-11 

Сомонаи КИ ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон: www.hhdtkhatlon.tj

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

Ҳафтанома дар чопхонаи 
нашриёти «Шарқи озод» бо 
теъдоди 19700 нусха нашр шуд.

К Р О С С В О Р Д

ТАВАҶҶУҲ!!!  ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!

НАСИЊАТЊОИ ЛУЌМОНИ
ЊАКИМ БА ФАРЗАНДАШ

Ҷавоби крассворди ҳафтаномаи №18

Ҳар нафаре, ки аввалин шуда кроссвордро дуруст пур карда, ба суроғаи дар поён дарҷшуда 
ё тариқи почтаи  электронии info@hkhdtkhatlon.tj  расонад, соҳиби туҳфа  мешавад. Шахси 
ғолиб дар саҳифаи фейсбукии ҳафтаномаи "ҲАМРОЗИ  ХАЛҚ" низ муаррифӣ мегардад.

Аммо ба ҳар нафар имконияти дар як моҳ як маротиба иштирок дар озмун дода мешавад.

ЭЪТИБОР НАДОРАНД

 АЗ ЧАП БА РОСТ:
1.Ҳаммаънои “киштӣ” 5.Яке аз фанни 

ёрирасони таърих 7.Наварӯс 8.Мусул-
монон гӯшташро намехӯранд 9. Воҳиди 
муқовимат дар физика 10 Ченаки шабу 
рӯз 13.Номи аслии Боязиди Бастомӣ 15. 1 
дар рақамҳо якум аст, бабр дар давидан 
дар байни ҳайвонҳо якум аст, муш дар чӣ 
якум аст? 16.Ёрдамчии пиру ҷавон  18.Си-
тораи футболи Шӯравӣ 19. Номи мавси-
мии мардона  21. Роҳи зеризаминӣ 23. 
Алифбои химияро кӣ навиштааст 25.Номи 
Қаҳрамони Тоҷикистон 27.Боришоти 
атмосферӣ 29.Узви заҳрноки ҳашаротҳо 
30.Таронаи маросими баҳорӣ, ки аз та-
рафи Борбад эъҷод шудааст  31.Меваи 
тирамоҳӣ  32.Савдогар 33.Гули хушбӯйи 
бӯиданӣ 

АЗ БОЛО БА ПОЁН:
2.Қаҳрамони асосии эпоси “Гуруғлӣ” 

3.Ҳиссиёти инсонӣ, ки ба гиёҳҳе нис-
бат дода шудааст 4.Илм дар бораи одоб 
6.Хокаи хушбӯйи сафедранг, ки одатан 
занҳо аз он истифода мебаранд 7.Дар 
Қуръон сураи аз ҳама кӯтоҳ кадом аст? 
11.Атом чӣ гуна зарра аст? 12.Соли 2017 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна сол буд?   
14.Қаҳрамони “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ 
15. Аҳмад Зоҳир ӯро устоди худ ном ме-
бурд 17.Шаҳри гармтарини Ӯзбекистон 
20.Маҳсули орд 22.Парандаи калони 
лошахӯр 24.Асбоби мусиқӣ 26.Рамзи асо-
сии куртаи чакан 28.Яке аз моҳҳои солшу-
мории мелодӣ

ПАНДИ 

РЎЗ

*Адабу хоксориро ҳеҷ гоҳ 
фаромӯш макун!

*Бар орзуҳову хостаҳои 
худ ғолиб бош!

*Хидматгории бузургон ва 
ҳамкорӣ бо мустамандонро 
фаромӯш макун!

*Бо бузургон боадабу бо 

кӯдакон меҳрубон бош!
*Бо душманон мадоро кун 

ва дар муқобили ҷоҳилон 
хомӯш бош!

*Дар молу мақоми дига-
рон тамаъ макун!

*Аз рафту омади молу ма-
роми хеш камтар бигӯ!

*Умр ва рӯзӣ баҳисобу ки-
тоб аст, пас, матарсу тамаъ 
макун!

*Умрро барои амалу ибо-
дат ва покию парҳезкорӣ 
ғанимат бидон!

*Агар биҳиштро металабӣ, 
аз корҳои фасоду ситам ва 
гарданкашӣ парҳез кун!

*Сарчашмаи бадиҳоро 
дунёпарастӣ ва мастию 
нодонӣ бидон!

*Бо Худованд (ҷ) содиқ ва 
бо мардум боинсоф бош.

*Сухани санҷидаро  баён 
кун!

*Бо дӯсту душматан 
хушахлоқ бош!

*Вуҷуди падару модарат-
ро ғанимат бишмор! 

*Бо мардум бо ғуруру та-
каббур рафтор макун!

*Дар маҷолис ангушт дар 
бинӣ маяндоз!

*Бар кӯтаҳфикрону за-
ифон эътимод макун!

*Бо бадон ва ҷоҳилон 
ҳамнишин машав! 

Шартномаи хариду фурӯши қисми бинои маъмурӣ, 
ки аз ҷониби нотариуси давлатии ноҳияи Восеъ дар 
феҳрасти таҳти рақами  IШ-203 ба номи Орифов 
Шаҳбоз Давлатович 15.06.2016 ба қайд гирифта шуда-
аст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит до-
ниста шавад.

Шаҳодатномаи гумшудаи РЯМ 2830141701, ки 
онро нозироти андози шаҳри Бохтар ба Абдулвоҳиди 
Абдуҷалилзода додааст, эътибор надорад.


