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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК
РИСОЛАТИ МУЌАДДАС ВА МАСЪУЛИЯТИ МАХСУС 

(Идома дар саҳ. 2)

Рафиқон генералҳо, афсарон, 
прапоршикҳо ва сарбозон!

Ҳамаи шумо – фарзандони далеру 
шуҷои Ватани маҳбубамонро ба ифти-
хори Рӯзи десантчиён ва 25-солагии 
таъсисёбии Бригадаи 7-уми десантӣ 
самимона табрик мегӯям.

Десантчиёни тоҷик ҳамчун яке 
аз сохторҳои муҳимми Қувваҳои 

Мусаллаҳи Тоҷикистон зодаи давро-
ни истиқлоли кишварамон ва сипа-
ри боэътимоди давлатдории навини 
тоҷикон ба ҳисоб мераванд.

Қувваҳои Мусаллаҳи Тоҷикистон, 
ки таърихномаи начандон тӯлонӣ, вале 
пур аз саҳифаҳои шуҷоату далерӣ до-
ранд, фаъолияти худро соли 1993 
дар марҳалаи ниҳоят мураккаби дав-

латдории навини халқи тоҷик ҳамчун 
ниҳоди асосии ҳимоякунандаи сохти 
конститутсионӣ ва таъминкунандаи 
тамомияти арзии мамлакат оғоз кар-
даанд.

Мо хуб дар ёд дорем, ки қисму 
воҳидҳои ҳарбии Артиши миллӣ дар 
солҳои аввали соҳибистиқлолӣ дар 
кадом вазъу шароит қарор доштанд.

Давлат ва Ҳукумати мамлакат бо 
вуҷуди мушкилоти зиёди иқтисодиву 
молиявӣ барои таъсис додани 
Қувваҳои Мусаллаҳ ва бо шароити 
зарурӣ таъмин кардани онҳо тамоми 
чораҳои имконпазирро амалӣ гардо-
нид, то ин ки Артиши миллӣ, ҷузъу 
томҳои ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқи Тоҷикистони соҳибистиқлол 
ба неруи воқеан муосир ва ҳомии 
истиқлолу озодии давлати тоҷикон, 
сулҳу оромӣ, амнияти давлату ҷомеа 
ва зиндагии орому осудаи мардуми 
тоҷик табдил дода шаванд.

Неруҳои десантӣ дар ибтидо 
ҳамчун баталёни алоҳида ташкил 
карда шуданд ва баробари фароҳам 
гардидани имконият дар заминаи ин 
баталён Бригадаи 7-уми алоҳидаи 
ҳамлаовари десантӣ дар ҳайати 
панҷ баталён таъсис дода шуда, бо 
техникаи ҷангӣ ва силоҳу таҷҳизоти 
замонавӣ таъмин гардид ва ба 
ҳайати Қӯшунҳои зудамали Қувваҳои 
Мусаллаҳи Тоҷикистон шомил карда 
шуд.

Қобили зикр аст, ки имрӯз зиёда 
аз 95 фоизи афсарони бригадаи маз-
курро мутахассисони сатҳи баланди 
касбӣ – хатмкардаҳои муассисаҳои 
таълимии ҳарбии дохил ва хориҷи 
кишвар ташкил менамоянд.

Ба зиммаи бригада иҷрои 
вазифаҳои махсусан муҳимми ҷангӣ 
вогузор гардидаанд, яъне десантчиён 
вазифаҳои вазнин, махсусан муҳим ва 
масъулиятнокро ба уҳда доранд.

Бо дарназардошти ин ва барои дар 
шароити кӯҳӣ омода намудани десант-
чиён дар мавзеъҳои гуногуни кишвар 
машқгоҳу марказҳои таълимӣ бо та-
моми шароити зарурӣ ва инфрасох-
тори муосир ташкил карда шудаанд, 
ки ҳоло десантчиён дар онҳо малака-
ву маҳорати худро дар самти анҷом 
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Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят
(Идома аз саҳ. 1)

Дар он ҳисоботи Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Вахш оид ба фаъо-
лияти кумитаи иҷроия ва ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбӣ дар давраи ҳисоботӣ 
аз моҳи ноябри соли 2019 то моҳи 
июни соли 2022, ҳисоботи Комиссияи 
тафтишотӣ мавриди баррасӣ қарор ги-
рифта, оид ба дастоварду камбудиҳои 
ин давра гуфта шуд. Зимнан интихоби 
ҳайати кумитаи иҷроия, интихоби ҳайати 
комиссияи тафтишотии кумитаи иҷроия, 
пешбарии номзадҳо ба вакилии Конфе-
ренсияи 14-уми Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон мав-
риди баррасӣ қарор гирифтанд. 

Дар идомаи Конференсия вакилон 
ҳайати нави Кумитаи иҷроияро иборат 
аз 35 нафар, ҳайати комиссияи тафти-
шотиро иборат аз 3 нафар ва 46 нафар 
вакилонро ба Конференсияи Кумитаи 

Сароғоз ҳисоботи Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ 
оид ба фаъолият дар давраи ҳисоботӣ 
шунида шуд. 

Иштирокчиёни кори конференсия 
зимнан ҳисоботи раиси комиссияи таф-
тишотии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Абдураҳмони Ҷомиро дар дав-
раи ҳисоботӣ шунида, қарор қабул кар-
данд. 

Ҳамзамон, вакилон барои иштирок 
дар конференсияи вилоятӣ интихоб 
гардиданд.

Ҳамаи масъалаҳои тасдиқгардидаи 
Конференсия мавриди баррасӣ қарор 
дода шуда, қарорҳои дахлдор қабул 
гардиданд.

Баъдан, таҳти раёсати Мирали-
ён Қиёмиддин Абдусалимзода – ра-
иси  Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон нахуст Маҷлиси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Абдураҳмони Ҷомӣ бо баррасии ду 
масъала баргузор гардид.

Доир ба масъалаи якум аъзои раё-
сати Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Абдураҳмони Ҷомӣ интихоб гаштанд.

Сипас, гуфта шуд, ки дар мувофиқа 

ҲХДТ. ТАҒЙИРОТИ КА ДРӢ 
ДАР НОҲИЯИ ВАХШ

А. ҶОМӢ. КОНФЕРЕНСИЯИ 
ҲИЗБӢ БО ТАҒЙИРОТИ КАДРӢ 

додани амалиёти ҷангӣ дар 
шароити гуногун, аз ҷумла 
дар минтақаҳои душвору 
баландкӯҳ сайқал медиҳанд.

Имрӯз мо бо ифтихор 
иброз медорем, ки десантчиё-
ни Тоҷикистон рисолати касбӣ 
ва қарзи фарзандии худро дар 
назди давлату миллат то ба 
имрӯз содиқона ва сарбалан-
дона иҷро намуда, дар ҳифзи 
дастовардҳои истиқлоли 
давлатӣ, сулҳу оромӣ ва ам-
нияти шаҳрвандони кишвар 
ҷасорату корнамоиҳои зиёд 
нишон додаанд.

Афсарону сарбозони да-
леру шуҷои Бригадаи десантӣ 
тайи 25 соли мавҷудияти ин 
сохтори низомӣ дар бисёр 
амалиётҳои махсус оид ба 
безараргардонии гурӯҳҳои 
мусаллаҳи ғайриқонунӣ, 
ки бо дассисаву дастгирии 
хоҷагони хориҷии худ мехо-
станд вазъи кишвар ва ҳаёти 
осоиштаи мардумро халал-
дор созанд, қарзи ватандории 
хешро садоқатмандона иҷро 
карданд.

Дар ҷараёни муҳорибаҳо 
ба муқобили гурӯҳҳои 
мусаллаҳи ғайриқонунӣ ва 
ҳимояи сохти конститутсионӣ 
даҳҳо нафар афсарону сар-

бозони неруҳои десантӣ ҷони 
худро аз даст доданд, ки хо-
тираи неки онҳо ҳаргиз аз ёди 
мо фаромӯш нахоҳад шуд.

Ҳукумати мамлакат хизма-
ти содиқонаи ҳайати шахсии 
Бригадаи десантиро ҳамеша 
қадрдонӣ мекунад ва то ба 
ҳол зиёда аз 40 нафар афса-
рону сарбозон бо мукофотҳои 
давлатӣ ва рутбаҳои олии 
ҳарбӣ сарфароз гардонида 
шудаанд.

Хотирнишон менамоям, ки 
фазои орому осудаи имрӯзаи 
мамлакат бо ҷоннисорӣ, 
ҷасорату диловарӣ ва мато-
нату фидокории фарзандони 
содиқи Ватан, аз ҷумла де-
сантчиёни далеру шуҷоъ ба 

даст омадааст ва ҳимояи он 
имрӯз ҳамчун вазифаи масъу-
лиятноку бошараф ба зиммаи 
шумо вогузор гардидааст.

Хусусан, вазъи нооро-
ми ҳарбиву сиёсӣ, ки имрӯз 
минтақа ва ҷаҳонро фаро ги-
рифтааст, инчунин, торафт 
вусъат пайдо кардани миқёси 
хатару таҳдидҳои муосир, қабл 
аз ҳама, терроризму экстре-
мизм, қочоқи силоҳ, маводи 
мухаддир, ҷиноятҳои киберӣ 
ва дигар ҷинояткориҳои мута-
шаккили фаромиллӣ аз ҳар як 
хизматчии ҳарбӣ, сохторҳои 
низомӣ ва мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ сатҳи баланди омода-
бошии ҷангӣ, маҳорату ма-
лакаи касбӣ, эҳсоси гарми 

ватандӯстӣ, садоқат ба Ватан, 
давлат ва миллат, ифтихори 
ватандорӣ, ҷасорату далерӣ 
ва мардонагиву фидокориро 
талаб менамояд.

Бахусус, десантчиён бояд 
ба иҷрои вазифаи худ бо 
масъулияти баланд муноси-
бат намоянд ва фаромӯш на-
созанд, ки вазифаи ба дӯши 
онҳо гузошташуда рисолати 
муқаддас ва масъулияти мах-
сус мебошад.

Шумо - афсарону сарбо-
зони шуҷои Ватан бояд ба 
хотири иҷрои масъулият ва 
вазифаи худ, пеш аз ҳама, 
интизоми қатъии низомӣ ва 
риояи бечунучарои талаботи 
ойинномаҳои ҳарбиро таъмин 

намоед ва барои ҳимояи зин-
дагии осоиштаи мардуми ша-
рифи Тоҷикистон доим омода 
бошед.

Бори дигар ҳамаи шумо - 
десантчиёни далеру шуҷои 
кишвар ва муҳофизони Вата-
ни азизамонро ба ифтихори 
25-умин солгарди таъсисёбии 
Бригадаи 7-уми ҳамлаовари 
десантӣ ва Рӯзи десантчиён 
самимона табрик гуфта, ба 
ҳар яки шумо дар ҷодаи хиз-
мати бошарафатон барору 
комёбӣ орзу менамоям.

Ҳамеша сиҳатманду сар-
баланд бошед, ҳомиёни 
содиқи Ватан! 

www.president.tj

Конференсияи 16-уми Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Вахш баргузор шуд. Дар ба-
робари баррасии масъалаҳои рӯзномаи Конферен-
сия тағйироти кадрӣ низ сурат гирифт. 

 Конференсияи 22-юми Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ баргузор 
гашт. Ҳамчунин дар идомаи ин Конференсия 
дар вазифаи раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи мазкур тағйирот ворид гардид.  иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон инти-

хоб карданд.
Ҳамчунин, фаъолияти ҳизбиёни 

ноҳия, пешравию камбудиҳо, иҷрои дас-
туру супоришҳои роҳбарияти олии ҳизб, 
баргузории чорабиниҳои таблиғотиву 
ташвиқотӣ, қабули сифатнок ба сафи 
ҲХДТ, ҳаракати аъзо, обуна ба нашрияҳои 
ҳизбӣ, сари вақт супоридани ҳаққи уз-
вият, ҷоннок намудани фаъолияти 
ҳизбиён дар мавриди муқовимат алайҳи 
ҳуҷумҳои идеологӣ, саҳмгузории аъзои 
ҳизб дар маъракаи даъвати ҷавонон ба 
хизмати ҳарбӣ, омодагӣ ба ҷашни бу-
зурги миллӣ – 35-солагии Истиқлоли 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар 
масъалаҳои муҳим муҳокима гардиданд.

 Дар идомаи Конференсия тағйироти 
кадрӣ сурат гирифт. Дар мувофиқа бо Ра-
иси муаззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар вазифаи раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Вахш Сали-
мова Сабоҳат интихоб гашт, ки қаблан 
дар ин вазифа Одилҷон Маҳмадов фаъ-
олият мекард.

Сабоҳат Салимова то имрӯз 
сармуҳаррири Идораи рӯзномаи "Вахш" 
буд ва дар ин вазифа давоми 6 моҳ фаъ-
олият дошт. 

бо Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва Кумитаи иҷроияи 
Марказии ҲХДТ номзадии Қосимова 
Назокат Шералиевна ба ҳайси раи-
си Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Абдураҳмони Ҷомӣ пешбарӣ гардида-
аст.

Номзадии Назокат Шералиевна ба 
овоз гузошта шуда, бо овоздиҳии умумӣ 
ва якдилона номзади пешбаригардида 
тасдиқ гардид.

Дар охир, дар лаҳзаи тантанавӣ як 
қатор фаъолон бо сипосномаҳои КИМ 
ва вилоятию ноҳиявии ҳизбӣ қадрдонӣ 
гардиданд.
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Дар ноҳияи Кӯшониён Конференсияи 
XVII ҲХДТ  баргузор гардид. Дар кори Кон-
ференсия 6 масъала мавриди баррасӣ 
қарор гирифт. Вобаста ба масъалаҳои 
рӯзномаи Конференсия қарорҳои дахл-
дор қабул гардида, аз ҷониби вакилон ва 
музокирачиён баромадҳо шуда, фаъо-
лияти кории Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 

Дар толори Мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи 
Хуросон Конференсияи ХХ Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи маз-
кур баргузор гардид.

Конференсияи ХV-уми  Кумитаи 
иҷроияи  ҲХДТ дар ноҳияи Қубодиён бар-
гузор гашт. Дар Конференсия ҳисоботи 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи маз-
кур оид ба фаъолият дар давраи ҳисоботӣ 
шунида шуд. Зимнан, дар музокира фаъ-
олони ҳизбӣ ҳисоботи раиси кумитаро 
қаноатбахш арзёбӣ карданд. Ҳамзамон, 
вакилон барои иштирок дар Конференсияи 
вилоятӣ интихоб гашта, зимнан, ҳисоботи 
комиссияи тафтишотии Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи мазкур низ шунида шуд.   

Дар Конференсия ҳамаи масъалаҳои 
тасдиқгардида баррасӣ шуда, қарорҳои 
дахлдор қабул гардиданд. 

Пас аз анҷоми  Конференсияи 15-
уми Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Қубодиён Маҷлиси якуми Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи мазкур бо бар-
расии ду масъала баргузор шуд. 

Доир ба масъалаи якум аъзои раё-
сати Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Қубодиён интихоб гардида, аз рӯи масъа-
лаи дуюм Абдуллозода Ваҳобиддин аз нав 
ба ҳайси раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Қубодиён интихоб гардид. 

Зимнан дар идомаи маҷлис тибқи тарти-
би озмуни Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вило-
яти Хатлон оид ба аъзо кардани ҷонибдорон 
–роҳбарон ва аъзои хоҷагиҳои деҳқонию 
фермерӣ ба 3 нафар фаъолон-роҳбарони 
хоҷагиҳои деҳқонӣ Сипосномаи Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия тақдим карда шуд. 

Конференсияи XXIII – юми Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара баргузор 
гардид. Дар кори Конфронс  116 – вакил 
аз ҳисоби аъзои фаъоли ҳизб даъват гар-
дида буданд.

Дар кори Конференсия 6 масъала 
мавриди баррасӣ қарор гирифт. Оид ба 
фаъолияти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Данғара дар давраи аз моҳи но-
ябри соли 2019 то моҳи июни соли 2022 
ҳисобот дода шуда, натиҷаи фаъоли-
яти комиссияи тафтишотӣ дар давраи 
ҳисоботӣ баррасӣ гашт.

Ҳамчунин, ҳайати нави Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Данғара иборат аз 31 – на-
фар, комиссияи тафтишотӣ дар ҳайати 3 – 
нафар ва    вакилон ба Конференсияи XIV 
– уми ҲХДТ дар вилояти Хатлон иборат аз 
27 нафар интихоб гардиданд. 

 Дар ҷамъбасти Конференсия ба як қатор 
фаъолони ҳизбӣ дар вазъияти тантанавӣ 
Сипосномаҳо  супорида шуд.  

Баъди анҷоми кори Конференсия 
Маҷлиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Данғара баргузор гардид. Дар маҷлис аъ-
зои раёсати Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Данғара дар ҳайати 9–нафар ин-
тихоб гардида, Каримзода Пирмуҳаммад 
Авғон бори дигар  аз тарафи аъзои Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Данғара ба 
вазифаи раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи мазкур интихоб шуд.

Конференсияи 14-уми Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ доир шуд. 

Дар Конференсия ҳисоботи 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ оид 
ба фаъолияти кумитаи иҷроия ва 
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ дар 
давраи ҳисоботӣ – аз моҳи ноябри 
соли 2019 то моҳи июни соли 2022, 
ҳисоботи комиссияи тафтишотӣ, 
интихоби ҳайати Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳия, интихоби ҳайати 
комиссияи тафтишотии ҲХДТ дар 
ноҳияи мазкур, пешбарии номзадҳо 
ба вакилии Конференсияи 14-
уми Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон мавриди  
баррасӣ қарор гирифтанд. 

Дар идомаи Конференсия вакилон ҳайати 
нави Кумитаи иҷроияро иборат аз 41 нафар, 
ҳайати комиссияи тафтишотиро иборат аз 5 
нафар ва вакилонро ба Конференсияи Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Халон дар 
ҳайати 35 нафар интихоб намуданд.

Баъд аз анҷоми Конференсия нахустин 
Маҷлиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 

Конференсияи XХХ Ҳизби Халқии Демок-
ратии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷайҳун баргу-
зор гашт. Оид ба масъалаи якуми рӯзномаи 
Конференсия раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Ҷайҳун Ҳасанзода Тағоймурод 
ҳисобот дод. Дар ҳисобот дастовард ва кам-
будиву норасоиҳо дар давраи ҳисоботӣ мав-
риди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд.

 Дар музокира Меъроҷиддин Ғуломов 
– мудири шуъбаи кор бо ҷавонони КИ 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон баромад наму-
да, ҳисоботи раиси КИ ҲХДТ дар ноҳияи 
Ҷайҳунро қаноатбахш арзёбӣ намуд.

Дар идомаи Конференсия вакилон 
ҳайати нави Кумитаи иҷроияро иборат аз 
21 нафар, ҳайати комиссияи тафтишотиро 
иборат аз 3 нафар ва 26 нафар вакилонро 
тибқи меъёрҳои муқарраргардида ба Кон-
ференсияи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ви-
лояти Халон интихоб карданд.

Баъд аз анҷоми Конференсия Маҷлиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ҷайҳун 
баргузор гардида, дар кори маҷлис Раё-
сати Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Ҷайҳун дар ҳайати 7 нафар интихоб шуд.

АЗ БАРГУЗОРИИ КОНФЕРЕНСИЯЊОИ ЊИЗБЇ

К Ӯ Ш О Н И Ё Н .

Х У Р О С О НҚ У Б О Д И Ё Н Д А Н Ғ А Р А

Ҷ .  Б А Л Х Ӣ .

Ҷ А Й Ҳ У Н 

ноҳияи Кӯшониён дар давраи ҳисоботӣ 
мусбӣ арзёбӣ шуд.

Дар Конференсия муовини Раи-
си Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон Латифзода Асрор 
Қурбон аз ҷумла гуфт, ки барои 
боз ҳам тақвият бахшидан ва си-
фатан хуб ба роҳ мондани фаъ-
олияти ҳизбӣ дар ноҳия неруи 
бузурги маънавӣ ва ақлонӣ вуҷуд 
дорад. Ҳамаи мо-аъзои фаъоли 
ҳизб талош бар он намоем, ки 
аз чунин неру истифода намуда, 
барои пойдор гардидани фазои 
сулҳу субот ва дар умум, раси-
дан ба ҳадафҳои бузурги сиёсӣ 
тамоми кӯшишҳои хешро равона 
намоем.

 Гуфта шуд, ки Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон ҳизби даврони 
Истиқлолият, ҳизби марҳилаи нави бунё-
ди ҷомеаи демократӣ, яъне ҳизби зодаи 
Истиқлолият мебошад. Мақсади ниҳоии 
давлату ҳукумат ва Ҳизби Халқии Демок-
ратии Тоҷикистон муҳайё сохтани зинда-
гии шоиста барои ҳар як фарди кишвара-
мон мебошад.

Дар кори Конференсия 5 масъала 
мавриди баррасӣ қарор гирифт.

Дар бораи фаъолияти Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Хуросон, дар 
бораи фаъолияти комиссияи тафтишотӣ 
дар давраи аз моҳи январи соли 2020 то 
моҳи июли соли 2022 ҳисоботи муфассал 
пешниҳод шуд ва музокирачиён фаъолия-
ти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ху-

росонро мусбӣ арзёбӣ намуданд. 
Дар идома интихоби ҳайати 

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ, интихоби 
ҳайати комиссияи тафтишотии 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ, интихо-
би аъзои раёсати КИ ҲХДТ дар 
ноҳияи Хуросон мавриди баррасӣ 
қарор гирифта, вакилон қарорҳои 
дахлдор қабул намуданд. 

Зимнан, дар вазъияти 
тантанавӣ як қатор фаъолони 
ҳизб бо Сипосномаҳо сарфароз 
гардонида шуданд.

Ҷалолиддини Балхӣ баргузор гардид. Дар 
маҷлис Раёсати Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар ҳайати 11 
нафар интихоб шуда, бо овоздиҳии якдило-
наи вакилон Лола Сулаймонова бори дигар 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ интихоб гардид.

Дар охир чанде аз фаъолони ҳизб бо 
Сипосномаҳо сарфароз гардонида шуданд. 

Ҳамчунин, бо назардошти фаъолия-
ти назаррас ба ҳайси раиси КИ ҲХДТ дар 
ноҳия Ҳасанзода Тағоймурод бори дигар 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Ҷайҳун интихоб гардид.

Дар охир чанде аз фаъолони ҳизб бо 
Сипосномаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон ва КИ ҲХДТ дар ноҳияи 
Ҷайҳун сарфароз гардонида шуданд.
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Ба хотири дар сатҳи баланд таъмин намудани хиз-
матрасонии тиббӣ соли ҷорӣ ба беморхонаи марказии 
ноҳияи Қубодиён 2 нақлиёти ёрии таъҷилии дорои 
тамоми таҷҳизоти муосир ворид карда шуд. 

Тавре масъулони соҳа иброз медоранд, бо ворид 
гардидани нақлиётҳо сифати хизматрасонӣ ба мар-
дум беҳтар гардидааст.

ИМКОНИЯТЊОИ РУШДИ 
СОЊАИ ТИБ ДАР ЌУБОДИЁН

Кормандони соҳаи тиб-
би ноҳияи Қубодиён бо дарки 
афзалиятҳои соҳаи тандурустӣ 
ва таваҷҷуҳи бевоситаи Ҳукумати 
мамлакат ҷиҳати рушди соҳа ва 
беҳбудии хизматрасонии тиббӣ 
баҳри баланд бардоштани сави-
яи донишу малакаи касбии хеш 
ҷидду ҷаҳди бештар карда исто-
даанд. 

 Бинобар гуфтаи Холмурод  
Ойматов, сардухтури Беморхонаи 
марказии ноҳия, дар беморхона 
8 шуъба иборат аз 100 кат ба-
рои хизматарсонии саривақтӣ ба 
аҳолӣ фароҳам оварда шудааст.

–  Солҳои пешин бинобар но-
расоии таҷҳизот барои муоинаи 
акси рентгенӣ сокинони ноҳияи 
Қубодиён овора шуда, ба маркази 
вилоят – шаҳри Бохтар мераф-
танд. Хушбахтона, ин мушкилӣ 
соли 2020 ҳалли худро пайдо кард. 
Яъне, бо ташаббуси Ҳукумати 
ҷумҳурӣ ва Вазорати тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии киш-
вар ба муассисаҳои тибии ноҳия 
ду таҷҳизоти рентгени рақамии 
муосир  ворид карда шуд.

Дар ин давра ҳамчунин 
муассисаҳои тандурустии ноҳия 
бо 4 дастгоҳи нафаскашии 
сунъӣ, 2 мизи ҷарроҳӣ, 2 ҷуфт 
асбоби равшандиҳӣ барои мизи 
ҷарроҳӣ, бо  беш аз 30 адад кати 
функсионалӣ таъмин гардидаанд.

  Ҳамчунин, дар ин давра аз 
ҷониби Вазорати тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
мамлакат як дастгоҳи калони 
истеҳсолкунандаи оксиген таъ-
мин шудааст, ки шабонарӯзӣ 15 
ҳуҷраи беморони вазнинро бо ок-
сиген таъмин менамояд, – мегӯяд 

сардухтури беморхонаи 
марказии ноҳия Холму-
род Ойматов. 

Дар муассисаҳои ти-
бии ноҳияи Қубодиён 
зиёда аз 200 табиби их-
тисосманд фаъолият 
дошта, баҳри солимии 
мардум хизматрасонӣ 
доранд.  

Ҷиҳати бартараф 
намудани камбудӣ ва 
норасоиҳои дар бе-
морхонаи ноҳиявӣ 
ҷойдошта, нақшаю 
чорабиниҳо тартиб дода 
шудааст.

Дар доираи дастуру 
супоришҳои Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бахшида ба ҷашни бо 
шукӯҳи 30-солаги Истиқлоли 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
беморхонаи мазкур таъмири 
косметикӣ шуда, дару тирезаҳои 
ҳозиразмон насб карда, ҳавлии он 
мумфарш карда шудааст.

Тавре сардухтури Беморхо-
наи марказии ноҳияи Қубодиён 
иброз медорад, ба хотири ободу 
зебо намудани гирду атрофи бе-
морхона масъулон ба нигоҳубини 
ниҳолони ҳамешасабз, сояафкан 
ва гулҳои ороишӣ аҳамияти ҷиддӣ 
медиҳанд. 

– Тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ 
маоши кормандони соҳа чанд ма-
ротиба баланд бардошта шуда-
аст ва ин ғамхориҳои бевоситаи 
Раиси муаззами Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон моро водор ме-
созанд, ки бо дасту дили гарм ба 
мардум хизмат намуда, баҳри 

пешгирии бемориҳо ва табобати 
сокинони ноҳия ҷидду ҷаҳди беш-
тар намоем. 

Дар даврони Истиқлоли киш-
вар баҳри беҳтар намудани 
сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба 
духтурон шароити мусоиди корӣ 
фароҳам оварда, ҳуҷраҳои корӣ 
бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз 
карда шудааст.

Фароҳам овардани чунин 
шароиту имкониятҳои фаррох 
кормандони соҳаро водор мена-
мояд, ки ҷавобан ба дастгириву 
ғамхориҳо хизмат ба халқу Ватан-
ро рисолати ҳаётии худ дониста, 
бобати солимгардонии ҷомеа ва 
пешгирӣ аз ҳар гуна бемориҳо 
саҳмгузор бошанд. 

  Мо, табибон Истиқлоли дав-
латии Тоҷикистонро беҳтарин 
неъмати зиндагӣ дониста, онро 
чун гавҳараки чашм ҳифз менамо-
ем ва дар муроҷиат бо сокинони 
мамлакат гуфтанием, ки биёед, бо 
шукргузорӣ аз тинҷию осоишта-
гии Ватан, бо комёбиҳои меҳнатӣ 
дастовардҳои истиқлолиятро аф-
зун намоем, – иброз дошт Холму-

род Ойматов.
Дар фарҷоми суҳбат ӯ 

гуфт, ки Истиқлоли давла-
тии Тоҷикистон барои рушди 
соҳаи тандурустии кишвар ва 
ҳамзамон, ҳифзи саломатии 
шаҳрвандон имкониятҳои васеъ 
фароҳам овард. Иқдомоти нав-
батии Ҳукумати мамлакат идо-
маи ташаббусҳои созанда аст 
ва дар ҳақиқат ин ғамхориҳои 
рӯзафзун табибонро водор ме-
кунад, ки маҳорату малакаи 
хешро пайваста сайқал дода, 
дар ҷодаи қабул ва муолиҷаи бе-
морон масъулиятшинос бошанд. 

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ
“Ҳамрози халқ”

Обуна ба «Минбари халқ»  то 29 июл

Обуна ба «Ҳамрози халқ»  то 29 июл

Шаҳру 
ноҳияҳо

Фоизи 
иҷроиш Мақом 

Темурмалик 100 % 1
Восеъ 95,3 % 2
Н. Хусрав 86,4 % 3
Шаҳритус 85,7 % 4
А.Ҷомӣ 76,8 % 5
Кӯшониён 39,1 % 6
Панҷ 31,9 % 7
Левакант 26,4 % 8
Ҳамадонӣ 22,4 % 9
Дӯстӣ 19,1 % 10
Муъминобод 18,5 % 11
Ш.Шоҳин 17,9 % 12
Хуросон 14,3 % 13
Ҷ.Балхӣ 13,6 % 14
Балҷувон 10,9 % 15
Қубодиён 10,8 % 16
Бохтар 7,3 % 17
Фархор 7,2 % 18
Ёвон  3,6 % 19
Ҷайҳун 1,5 % 20
Кӯлоб 0,5 % 21
Вахш 0 % 22
Данғара 0 % 22
Норак 0 % 22
Ховалинг 0 % 22

Шаҳру 
ноҳияҳо

Фоизи 
иҷроиш Мақом 

Левакант 104 % 1
Шаҳритус 100 % 1
Н. Хусрав 100 % 1
Темурмалик 100 % 1
Восеъ 100 % 1
А.Ҷомӣ 68,3 % 2
Панҷ 39,6 % 3
Кӯшониён 35,2 % 4
Муъминобод 33,3 % 5
Қубодиён 28,0% 6
Ҳамадонӣ 26,1 % 7
Ҷайҳун 25,0 % 8
Ш. Шоҳин 20,2 % 9
Дӯстӣ 18,1 % 10
Балҷувон 18,0 % 11
Ҷ. Балхӣ 17,7% 12
Ёвон 12,7 % 13
Хуросон 11,7 % 14
Данғара 9,1 % 15
Фархор 5,8 % 16
Бохтар 3,8 % 17
Вахш 0 % 18
Ховалинг 0 % 18
Норак 0 % 18
Кӯлоб 0 % 18

РЕЙТИНГИ ҲИЗБӢ
«ОБУНА - 2023»

Эзоҳ: дар вилоят иҷроиши нақшаи обуна ба «Мин-
бари халқ» ҷамъ 24,2%  (9434 нусха), ба «Ҳамрози 
халқ» 31,2%  (6640 нусха)-ро ташкил медиҳад. Иҷрои 
нақша аз рӯи санаи иҷро ба ҳисоб гирифта шуда, 
зимнан Рейтинг муайян карда мешавад.

Пешоҳангони обуна ба нашрияи «Ҳамрози халқ», 
ки нақшаро таъмин карданд, шаҳру ноҳияҳои Лева-
кант, Шаҳритус, Н. Хусрав, Темурмалик ва Восеъ 
мебошанд, аммо мақоми онҳоро дар озмун таҳлили 
муҳосибот муайян мекунад.
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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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А З  ҚИ З И ЛҚА Л Ъ А ТО А В РУ П О

Идимоҳ Худойбердиева аз ҷумлаи соҳибкорзанони 
муваффақ дар ноҳияи Хуросон аст, ки шаҳодатномаи 
содироткунандагони Иттиҳоди Аврупо, REX-ро ба даст 
овардааст. Бо ин шаҳодатнома метавонад маҳсулоти 
коркардшудаи хешро ба Аврупо содирот намояд. 

АЗ ОВОЗА
ТО ҲАҚИҚАТ

Ӯ мегӯяд, ки ин ҳама 
муваффақияташ бо  дастгирии 
Лоиҳа оид ба рақобатпазирии аг-
робизнес дар Тоҷикистон ба даст 
омадааст. Ба гуфтаи намоянда-
гони лоиҳаи мазкур дар вилояти 
Хатлон ҳамагӣ се зан соҳиби чу-
нин шаҳодатнома ҳастанд.

Идимоҳ Худойбердиева дар 
маросими тӯйи домодии фар-
занди ҳамсояаш дар бораи фаъ-
олияти Лоиҳаи рақобатпазирии 
агробизнес аз як ҳамсояаш маъ-
лумот пайдо кард. «Овоза шуд, 
ки як лоиҳа занҳоро дар самти 
истеҳсолот дастгирӣ мекунад, 
чандон бовар накардам. Вақте 
шомили давраҳои омӯзишӣ шу-
дам, соҳиби шаҳодатнома ва 
таҷҳизот гардидам», – мегӯяд И. 
Худойбердиева. 

Самти соҳибкориаш хариду 
фурӯш ва коркарди писта ме-
бошад. Ба гуфтаи ӯ мавсими 
ҷамъоварии писта аз 20- июл 

оғоз шуда, то моҳи август идо-
ма меёбад. Дар ин мавсим Хо-
лаи Идимоҳ ҳамроҳ бо хонаво-
дааш серташвиш мешаванд, 
зеро ҳар рӯз субҳи барвақт ба 
ҷамъоварии писта мераванд.

Ин соҳибкорзани 63 сола аз 
ҷамоати деҳоти Қизилқалъаи 
ноҳияи Хурсон аст. Мегӯяд, ки 8 
сол боз ба хариду фурӯш ва кор-
карди писта машғул аст. Коркарди 
писта бо сангу болға барои аҳли 
оилаи холаи Идимоҳ осон набуд.  

«Аз сабабе, ки ҳаво ниҳоят 
гарм аст, субҳи барвақт ҳамроҳи 
фарзандон  барои ҷамъоварии 
писта ба ҷангалзор меравем. Ин-
чунин ашёи хомро аз дигарон, 
ҳатто аз дигар ноҳияҳо мехарем. 
То мавсими имсола ашёи хомро 
ҳамроҳи келину духтаронам бо 
сангу болға коркард мекардем. 
Дар баробари ин ба  дигар оилаҳо 
ашёи хомро тақсим карда, коркард 
менамудем. Сари вақт ҳаққи кора-
шонро пардохт мекардам. Сифа-
таш хуб набуд, гоҳо мағзи пистаро 
шикаста майда мекардем. Қисми 
маҳсулотамон хароб мешуд», – 
мегӯяд И. Худойбердиева.

REX-МАҲСУЛОТИ 
ИДИМОҲРО БА АВ-

РУПО МЕБАРАД

Ба гуфтаи Худойбердиева 
дар як мавсим бо усули бобоӣ то 
якуним тонна ашёи хоми пистаро 
коркард карда, дар бозори ноҳия 
ва вилояту ҷумҳурӣ ба фурӯш 
мебароварданд. Акнун бо даст-
гирии шарикони рушд соҳиби 9 
таҷҳизоти коркарди писта шуд. 

«Акнун сангу болғаро канор 
гузоштем. Таҷҳизот кори моро ба 
куллӣ осон кард. Ҳар як таҷҳизот 
кори худро анҷом медиҳад. То як 
сол пеш якуним тонна писта кор-
кард мекардем. Акнун бо таҷҳизот 
дар як шабонарӯз имкони коркар-
ди аз 700 то 800 килоро дорем. 
Имсол ният дорем, ки 12 тонна 
ашёи хом харидорӣ намоем», – 
ироа дошт соҳибкорзан.

Ҳар сол қисми маҳсулоти 
коркарднамудаи Идимоҳ Худой-
бердиеваро тариқи миёнаравҳо 
тоҷирони афғонистонӣ харидорӣ 
мекарданд. Имсол холаи Идимоҳ 
хушҳол аз он аст, ки бо дастгирии 
шарикони рушд шаҳодатномаи 
REX – ро ба даст овардааст. Мин-
баъд метавонад бо ин сертифи-
кат маҳсулоти хешро бидуни миё-
нарав ба Аврупо содирот намояд.

REX ЧӢ ГУНА ША-
ҲОДАТНОМА АСТ?

Ба гуфтаи мутахассисони 
лоиҳа шаҳодатномаи REX систе-
маи содиркунандагони бақайд-
гирифташуда  мебошад, ки дар 
он ҳамаи корхонаҳои нияти 

тиҷорати байналмилалидошта 
ва маҳсулоташон ба меъёрҳои 
муайяни маҳсулоти содиротӣ 
мувофиқат мекарда, ба қайд ги-
рифта мешавад. Системаи со-
диротии REX барои тиҷорат та-
вассути кам кардани хароҷот ва 
кӯшишҳо барои корхонаҳое, ки ни-
яти содиротро доранд, ҷорӣ карда 
шудааст. Система ба харидорони 
эҳтимолӣ дар хориҷи кишвар, аз 
ҷумла Аврупо имкон медиҳад, 
ки маҳсулот ва тиҷоратро дар 
ин система пайдо кунанд. Ин-
чунин мустақиман бо ширкатҳо 
дар тамос шаванд ва шартнома 
банданд. Вақте ки тарафҳо оид 
ба масъалаҳои содиротӣ ба ҳам 
мувофиқ меоянд, онҳо метаво-
нанд бе ҳеҷ як мушкилӣ молҳои 
худро ба Аврупо фиристанд. Пай-
вастан ба системаи REX арзиши 
боҷи гумрукиро барои содирку-
нандагон тақрибан 12% коҳиш 
медиҳад. 

СИПОСМАНДӢ
АЗ МОДАР

Саидшоҳ писари хурдии ин 
соҳибкорзан аст, ки ин шабу рӯзҳо 
кораш хеле зиёд мебошад. Аз ди-
гар хоҷагидорон ашёи хомро дас-
трас карда, коркард менамояд. 
Мегӯяд, на танҳо маҳсулоти худ, 
балки маҳсулоти онҳоеро, ки ба 
хариду фурӯши писта машғуланд, 
коркард карда истодааст.

«Дар ҳудуди ҷамоати мо 
оилаҳои зиёде ба ҷамъоварию 

коркарди писта машғуланд. Аз са-
бабе, ки таҷҳизот надоранд, ҳар 
сол маҳсулотро коркард накарда 
мефурӯшанд. То имрӯз маҳсулоти 
чанд нафарро коркард кардам. 
Ин ҳама талошҳои модарам аст, 
ки мо соҳиби чунин таҷҳизот шу-
дему ба дигарон сабукӣ овар-
дем», – гуфт С. Худойбердиев.

«НАМЕХОҲАМ 
БОЗНИШАСТА

БОШАМ»

Тиҷорати писта дарома-
ди иловагӣ барои хонаводаи 
Худойбердиевҳо мебошад. Холаи 
Идимоҳ соҳиби 6 фарзанд аст. 
Ҳарчанд синнаш ба 63 расида бо-
шад ҳам, вале намехоҳад бекор 
нишаста бошад. Талош мекунад, 
ки заррае ҳам  бошад дар таъмини 
иқтисодии оилаи худ саҳм гузорад.

«Шукри Худо фарзандон кор 
мекунанд, вазъи зиндагиямон хуб 
аст. Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша таъкид 
мекунанд, ки барои расидан ба 
зиндагии шоиста аз тамоми захи-
раву имконоти мавҷуда самаранок 
истифода баред. Дар ин «Солҳои 
рушди саноат» бахт ба рӯйи ман 
хандид. Соҳиби таҷҳизоти муо-
сир гардидам. Минбаъд корамон 
боз ҳам рушд мекунад», –  гуфт 
Идимоҳ Худойбердиева.

Роҳбари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми им-
солаи хеш  ба Маҷлиси намоян-
дагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон солҳои 2022  -2026-ро 
«Солҳои рушди саноат» эълон на-
муданд. Имрӯзҳо  масъулин дар 
ин ҷода тадбирҳои муассир анде-
шида истодаанд.  

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
«Ҳамрози халқ»
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ПАНДИ 

РЎЗ

Боре марди дорое чунин нақл кард:
– Ман яке аз рӯзҳои баҳор ба назди рамаи 

шутуронам рафтам. Дидам, ки онҳо саломат 
ва сер мебошанд. Худ ба худ гуфтам, ки он як 
шутури маҳбуби худро ба ҳамсояи фақирам, 
ки худаш танҳо 7 духтарро тарбия менамояд, 
эҳсон кунам. Бо ин мақсад ба назди хонаи ӯ 
рафта, дари ӯро кӯфтам. Вақте ки ӯ дарро боз 
кард, пас аз салому аҳволпурсӣ ба ӯ гуфтам:

– Илтимос, ҳамин шутурро аз ман 
ҳамчун эҳсон қабул кунед!

Он бечора аз хурсандӣ гиря мекард ва 
чизе гуфта наметавонист. Онҳо шири шу-
турро истеъмол мекарданд ва агар пештар 
бо пушташ ҳезум мекашид, акнун ба шутур 
бор карда меовард.

Баҳор гузашту тобистон хушк омад. 
Марди доро бо 3 писараш ба биёбонҳо ба 
ҷустуҷӯи обҳои тагизаминӣ барои шутурону 
гӯсфандон баромаданд. Ӯ мегӯяд:

– Мо, як ғоре ёфтем. Писаронамро дар 
даҳони ғор гузошта, худ барои ёфтани об до-
хили ғор шудам. Аммо баъди қадре дохили ғор 
роҳ рафтан, ҷойи обро ёфтам, аммо роҳи боз-
гаштро гум кардам. Писаронам назди даҳони 
ғор 3 рӯз маро интизор шуданд. Вақте ки ман 
набаромадам, маро мурда гумон карда, хама-
ашон ба сӯи хона рафтанд.

Дар асл писарон ҳарчи зудтар мехо-
станд, ҳамаи дороии падарро байни худ 
тақсим намоянд. Ва чунин ҳам карданд. 
Баъди тақсимот ба ёдашон омад, ки па-
дарашон шутуреро ба ҳамсояи фақираш 
эҳсон карда буд. Онҳо ба хонаи фақир 
рафта, он шутурро талаб карданд.

Фақир:
– Ин шутурро ман ба шумо намедиҳам, 

чунки онро падаратон ба ман эҳсон карда 
буд. Фақат ӯ ҳаққи дар бораи ин шутур су-

хан кардан дорад.
Писарон:
– Падари мо мурд! Акнун мо ин шутур-

ро мегирем.
Фақир:
– Не, ин тавр намешавад. Кӣ гуфт, ки 

падаратон мурд?!
Писарон:
– Мо худ бо ӯ будем. Се рӯз пеш ба ғори 

тагизаминие барои ёфтани об даромаду 
дигар набаромад. Ӯ аниқ онҷо мурдааст.

Фақир:
– Ман бовар намекунам. Аммо бигиред 

ин шутурро, вай дигар ба ман лозим нест. 
Фақат ба ман он ҷойи падаратон гумшуда-
ро нишон дихед!

Писарон марди фақирро ба он ҷо бур-
да, худ баргаштанд.

Марди фақир як банди дароз гирифта, 
миёни худро баст ва як тарафи бандро ба 
зери санги вазнине гузошт. Нӯги чӯберо лат-
тапеч намуда, оташ зад ва охиста-охиста ба 
даруни ғор даромад. Марди фақир пас аз 
чанде роҳ рафтан, садои нолиши марди до-
роро шунид. Наздиктар рафта дид, ки ӯ назди 
макони обе беҳуш хобидааст ва ҳоло намур-
дааст. Чашмони ӯро баст, то нури офтоб ба 
ӯ зиён надиҳад ва ӯро дар пушташ ба берун 

баровард. Аз он ҷо ӯро ба хонааш овард.
Вақте ки марди доро сиҳат шуд, хамсо-

яи фақираш аз ӯ пурсид:
– Ту чи хел дар он ғор дар ин чанд рӯз 

намурда, саломат мондӣ?!
Марди доро:
– Вақте ки ҷойи обро ёфтам, роҳро гум 

кардам. Баъди чанде ҷустуҷӯ боз ба назди 
он об омадам. Аммо бо об намешавад гурус-
нагиро аз худ дур кард. Ман беҳол шуда, ба 
пушт хобидам. Такя ба Худованд ва дуо ба 
суи ӯ мекардам. Баногоҳ ҳис кардам, ки дар 
даҳони ман қатра-қатра шир мерезад. Баъд 
назди даҳони худ косаи ширро ҳис кардам. 
Аз он шир мехӯрдам ва қувват меёфтам. 
Аммо ду рӯз пеш он косаи шир гум шуд. На-
медонам ҳамаи инро сабабаш чӣ бошад!

Фақир:
–  Ман ба ту мегӯям! Туро мурда гумон 

карда, писаронат ҳамаи дороиҳоятро тақсим 
карданд. Ду рӯз пеш онҳо омада, он шуту-
реро, ки ту ба ман эҳсон карда будӣ, аз ман 
гирифтанд. Он шире, ки мехӯрдӣ, шире буд, 
ки шутури эҳсонкардаат медод.

Аз саҳифаи фейсбукии дӯстон, гирдо-
варанда, Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ

Дар шароити кунунӣ, ки аз як тараф раванди ҷаҳонишавӣ 
ва аз сӯи дигар, ҳаргуна ҳуҷумҳои идеологӣ ба афкори оммаи 
натанҳо кишварҳои дар ҳоли рушд, балки мамолики абарқудрат 
бетаъсир намондааст, тарбияи ҷомеа ба хусус, насли ҷавон 
дар рӯҳияи ватандӯстӣ, арҷгузорӣ ба арзишҳои муқаддаси мил-
лату давлатдорӣ аз мавзӯъҳои хеле муҳим маҳсуб меёбад. 

НАЗОРАТИ  ҲИЗБӢ 
ТАҚВИЯТ  МЕЁБАД

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон дар радифи таваҷҷуҳ 
ба фароҳам овардани шаро-
иту имкониятҳо ҷиҳати рушди 
инсон, таъмини зиндагии шо-
иста ва дигар тадбирҳо, инчу-
нин, баҳри баланд бардошта-
ни ҳисси масъулиятшиносии 
кормандони соҳаи хизмати 
давлатӣ тадбирҳои ҷиддӣ ан-
дешида истодааст. 

Дар ин росто Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон ҳам-
чун неруи пешбарандаи 
ҷомеа, бо мақсади мустаҳкам 
намудани мавқеъ ва мақому 
манзалати хеш миёни мар-
дум пеш аз ҳама ба беҳтар 
намудани сатҳи сифати фаъ-
олияти кормандону кадрҳои 
дар вазифаҳои роҳбарии 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатӣ аз ҳисоби аъзои ҳизб 
таваҷҷуҳ менамояд. Вобаста 
ба ин солҳои охир фаъолияти 
Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳру ноҳияҳои вилояти Хат-
лон дар самти назорати ҳизбӣ 
тақвият ёфта истодааст.

Тибқи муқаррарот ва рио-
яи талаботи Оинномаи ҲХДТ 
оид ба ҳуқуқ ва вазифаҳои 
узви ҳизб бояд ҷиҳати амалӣ 
гаштани сиёсати ҳамаҷонибаи 
ҳизб фаъолона ширкат вар-
зида, ҷиҳати амалан расидан 
ба ҳадафҳои барномавӣ, ба-
ланд шудани нуфузу обрӯ, 
мақому манзалати ҳизб дар 

ҷомеа  мубориза бурда, дар 
тарғиби ғояҳои ватандӯстӣ ва 
худшиносӣ намунаи ибрат бо-
шад. Дар ин росто Кумитаҳои 
иҷроияи ҳизбии шаҳрию 
ноҳиявӣ  ҳамчун ниҳоди пеш-
барикунандаи аъзои ҳизб ба 
вазифаҳои соҳаи хизмати 
давлатӣ, ҳамзамон вазифадор 
аст, ки барои риоя накардани 
интизоми ҳизбӣ ва меъёрҳои 
аҳлоқи ҷамъиятӣ, нисбати 
узви ҳизб чораҳои тарбиявии 
ҳизбӣ андешида, ҳатто бо эъ-
лон кардани огоҳӣ ё танбеҳ 
нисбати чунин нафарон ба 
мақомоти болоии ҳизбӣ маъ-
лумот диҳад.

Яъне, дар сурати фаъо-
лияти номуносиби корманд 
ё мансабдори соҳаи хизмати 
давлатӣ, ки узви ҲХДТ буда, 
рафтору кирдораш ба талабо-
ти Оиннома ҷавобгӯ нест,  аз 
тарафи ташкилоти ибтидоии 
ҳизбӣ  ё ташкилоти болоии 
ҳизбӣ огоҳонида мешавад. 
Ҳатто дар сурати содир гарди-
дани камбудиҳои ҷиддӣ, ки бо-
иси доғдор гардидани  обрӯи 
ҳизб мегардад, ташкилотҳои 
ибтидоӣ чунин ваколатро до-
ранд, ки бо ҷонибдории акса-
рияти овозҳо чунин нафаронро 
аз сафи ҳизб хориҷ намоянд. 

Аз ин лиҳоз, ҳамкориҳои 
роҳбарияти мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии шаҳру 
ноҳияҳо бо кумитаҳои иҷроия 

дар самти баланд бардошта-
ни ҳисси масъулиятшиносии 
аъзои ҲХДТ, ки дар вазифаҳои 
гуногуни соҳаҳои хоҷагии халқ 
фаъолият доранд, натиҷаҳои 
хуб ба бор меорад. Таҳкими 
назорати ҳизбӣ аз ҷониби 

намояндагӣ ва қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба 
маҷлисҳои маҳаллии вакилони 
халқ пешбарӣ карда мешавад. 

Тақвият бахшидани назо-
рати ҳизбӣ дар самти фаъо-
лияти аъзои ҲХДТ дар соҳаи 
хизмати давлатӣ ба хусус, 
нафароне, ки вазифаҳои роҳ-
барикунандаро ишғол наму-
даанд,  пеш аз ҳама, ба сатҳу 
сифати иҷрои корҳо дар идо-
раву ташкилотҳо ва татбиқи 
барномаву ҳадафҳои пешги-
рифта таъсири мусбат расони-
да, ҳисси масъулиятшиносии 
кормандону мансабдоронро 
баланд мебардорад. Назора-
ти  ҷиддии  ҳизбӣ фардро во-
дор мекунад, ки дар доираи 
принсипҳои риояи қонуният 
кору зиндагӣ дошта, дар таъ-
мини ҳифз ва мусоидат ба 
амалишавии ҳуқуқу озодиҳои 
инсон, садоқат ба халқу Ва-
тан, инсондӯстӣ ва риояи 
адолати иҷтимоӣ, шаффофи-
ят дар фаъолияти хизматӣ, 
поквиҷдониву беғаразӣ, 
одоби баланди муошират 
ва таҳаммулпазирӣ, касби-
ят ва салоҳиятнокӣ ва дигар 
зарфиятҳо намунаи ибрати 
ҷомеа бошад.

Бо назардошти моҳияти 
назорати ҳизбӣ ҷиҳати ба-
ланд бардоштани ҳисси 
масъулиятшиносии аъзои 
ҲХДТ, ки дар зинаҳои гуно-
гуни соҳаҳои хоҷагии халқ 
фаъолият доранд, ҳайати 
эҷодии нашрияи “Ҳамрози 
халқ” тасмим гирифтаанд, ки 
минбаъд матлабу гузоришҳои 
таҳлилиро вобаста ба пурзӯр 
намудани фаъолияти ҳизбӣ 
таҳия ва пешниҳоди хонан-
дагон гардонанд. Бо мақсади 
боз ҳам тақвият бахшидани 
фаъолияти ҳизбиён дар ин 
самт, ҳамзамон, андешаву 
пешниҳоди фаъолони ҷомеаи 
шаҳрвандӣ, собиқадорони 
ҳизб, коршиносони масоили 
сиёсӣ ва ҷомешиносонро ба 
муколамаи ошкоро даъват ме-
намоем.

Ҷамолиддин УСМОНИЁН,
 “Ҳамрози халқ”

ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ 
ва кумитаҳои иҷроияи шаҳру 
ноҳияҳо аз корманди қаторӣ 
то мансабдоронро водор ме-
намояд, ки дар баробари 
содиқона иҷро намудани вази-
фаву масъулиятҳои касбӣ, дар 
муносибатҳои ҷамъиятӣ ва 
муоширату расидагӣ ба муш-
килоти мардум намунаи ибрат 
бошанд. Зеро ҷомеа дар симои 
корманди мақомоти давлатӣ 
пеш аз ҳама, ҳамсафону 
ҷонибдорони ҳизби ғолиби ин-
тихоботи парлумониро меби-
над, ки дар асоси раъйи мар-
дум роҳбарии ҳукуматро ба 
уҳда дорад.  

Тавре, ки  раиси ноҳияи 
Ҷайҳун Абдулҳафиз Одиназо-
да, зимни нишасти матбуотӣ 
изҳор дошт, мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатӣ дар ро-
бита ба интихоби кадрҳо 
ба вазифаҳои роҳбарӣ аз 
ҳисоби аъзои ҲХДТ бо Куми-
таи иҷроияи ҳизб дар ноҳия 
ҳамкории зич дорад. Бодарна-
зардошти эътимоди бештари 
мардум ба ҳизби пешбарандаи 
ҷомеа натанҳо кадрҳои дар 
вазифаҳои роҳбарӣ, балки на-
фарони ба вазифаҳои қаторӣ 
пешниҳодшуда, ки узви ҲХДТ 
мебошанд, бояд аз лиҳози 
донишу касбият, хулқу раф-
тори шоиста ва забондониву 
фарҳанги волои муошират на-
мунаи ибрат бошанд. Бинобар 

ин, дар пешбарии кадрҳо ба 
вазифаҳои роҳбарӣ аз ҳисоби 
ҳизби пешбарандаи ҷомеа аф-
залият ба онҳое дода меша-
вад, ки дар Кумитаи иҷроия  ё 
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ 
тарбияву  обутоб ёфтаанд.

Вобаста  ба  ин  мавзӯъ 
Саидзода Ҷамшед Ҳамро,  ра-
иси ноҳияи Ёвон мегӯяд, ки 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Ёвон дар баробари 
татбиқи ҳадафҳои оинномавӣ, 
ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбро дар минтақаи алоҳида 
муттаҳид намуда, фаъолияти 
онҳоро роҳбарӣ ва назорат ме-
кунад. Ҳамзамон корҳои таш-
килиро оид ба иҷрои қарорҳои 
ҳизб дар коллективҳои меҳ-
натӣ роҳандозӣ намуда, дар 
татбиқи барномаҳои давлатӣ, 
ки аз барномаи пешазинти-
хоботии Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон сарчаш-
ма мегирад,  саҳми арзанда  
мегузорад. Шахсан, зимни 
омӯзиши парвандаи шах-
сии кадрҳое, ки аз ҳизб  ба 
вазифаҳои роҳбарикунанда 
пешбарӣ шудаанд, маслиҳату 
тавсияҳои раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияро ба 
инобат мегирам. Зеро аз кор-
манди оддӣ то нафарони дар 
вазифаҳои роҳбарикунанда 
фаъолият дошта, ки узви ин 
ҳизб мебошанд, бояд номбар-
дори Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон миёни ҷомеа 
бошанд. 

Дар ҳамин ҳол сиёсат-
шиносони ҷавон пешниҳод 
доранд, ки дар  бароба-
ри ҳамкориҳои густурдаи 
роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ 
дар самтҳои гуногуни фаъо-
лият, хуб мешуд, ки дар пар-
вандаи шахсии кадрҳои ба 
вазифаҳои роҳбарӣ пешбари-
гардида, ки узви ҲХДТ мебо-
шанд, тавсияномаи ҳизбӣ за-
мима карда шавад, зеро узви 
ҳизб дар ташкилотҳои ибти-
доии ҳизбӣ ба қайд гирифта 
шуда, минбаъд, бо кору фаъ-
олити назаррас дар зинаҳои 
роҳбарӣ маҳз аз ҷониби таш-
килоти ҳизбӣ ба мақоми олии 
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Муаллим, пеш аз ҳама, афрӯзандаи чароғи дурахшони 
илму дониш буда, миёни қишри зиёиёни кишвар мақому 
манзалати хоссаро соҳиб аст. Бинобар ин, рисолати аза-
лии омӯзгор дар баробари омӯзонидани илму дониш, ин-
чунин, такмили маҳорату рушди истеъдодҳо ва ҳидояту 
роҳнамоии шогирдон ба ояндаи дурахшон мебошад. 

ПАЙРОЊАИ ПУРИФТИХОР

ХОСИЯТЊОИ ШИФОИИ МАРМИНЉОН

Муҳаммад Олимов, аз 
омӯзгорони  соҳибтаҷрибаи ноҳияи 
Ёвон ба ҳисоб рафта, дар тарбияи 
насли наврас нақши ниҳоят муҳим 
дорад. Заҳматҳои  шабонарӯзӣ ва 
меҳнати устод Муҳаммад Олимов 
дар самти таълиму тарбия сама-
раи хуб дода, давоми фаъолия-
ти пурсамараш дар ин ҷода  бо 
унвонҳои олӣ  ва даҳҳо ифтихор-
номаву сипосномаҳо қадршиносӣ  
гардидааст.

Мавсуф  зимни суҳбат ироа 
дошт, ки маълумоти миёнаи но-
пурраро дар мактаби №14-и 
зодгоҳаш деҳаи Чаманзори (собиқ 
Чаманбулоқи) ноҳияи Ёвон гириф-
та, сипас дар мактаб-интернати 
назди муассисаи таҳсилоти миё-
наи умумии  №1-и шаҳраки Ёвон  
таҳсил кардааст. 

Соли 1967 ба Донишгоҳи 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи 
Садриддин Айнӣ дохил шуда,  ин 
боргоҳи илму маониро бо ихтисоси 
омӯзгори фанни риёзӣ хатм наму-
дааст.   

– Фаъолияти меҳнатиамро 
ба ҳайси омӯзгори муассисаи 
таҳсилоти миёнаи умумии № 1-и 
ноҳияи Ёвон  оғоз намуда, соли 
1973  ба сафи артиши Шӯравӣ даъ-
ват гардидам, – аз овони ҷавонӣ 
қисса оғоз кард Муҳаммад Олимов.  
Пас аз адои хизмати ҳарбӣ дар 
шаҳри Хабаровски Федератсияи  
Русия   дар муассисаи  мазкур ба 
ҳайси омӯзгори фанни  риёзӣ ва 
баъдан муовини директори муасси-
са фаъолият бинмудаам.

 Омӯзгорӣ барои ман пешаи 
пурифтихор буда, илму дониш 
омӯхтан ба шогирдонро аз ҳама 
шуғлҳои ҳаётӣ авлотар медонам. 
Шукргузор аз онам, ки  аз роҳи ин-
тихобкардаи хеш  қаноатмандаму 
бо заҳмати тӯлонӣ дар ин ҷода 
миёни ҳампешагону мардум 
соҳиби иззату эҳтиром гаштаам. 
Он  ҳама  заҳматҳоям  имрӯз са-
мараи хуб ба бор оварда,  шо-
гирдонам дар соҳаҳои гуногуни 

хоҷагии халқ  ҳамчун мутахасси-
сони соҳибтаҷриба кору фаъолият 
доранд,– иброз дошт Муҳаммад 
Олимов.

Ёдовар мешавем, ки устод 
Муҳаммад Олимов дар оғози   
фаъолияташ  омӯзгори Литсейи 
касбии техникии №2, инструкто-
ри Кумитаи ҳизби коммунистии 
ноҳияи Ёвон дар даврони Шӯравӣ, 
омӯзгор ва сипас, сарвари муас-
сисаи таҳсилоти миёнаи умумии 
№1-и ноҳияи Ёвон, сарвари мактаб 
–литсейи №1, раиси Шӯрои мето-
дии Литсейи Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон  фаъолият кардааст.

Айни замон  дар Литсейи давла-
тии №1-и ноҳия ба ҳайси мушовир-
омӯзгор  фаъолият дорад. Инак, 
50 сол мешавад, ки устод пешаи 
омӯзгориро бо шавқу ҳаваси зиёд 
пеш бурда, баҳри  саводнок шу-
дани таълимгирандагон аз ҳама 
имкониятҳо истифода  менамояд, 
то дастпарваронаш ба халқу Вата-
ни хеш  нафъе расонда тавонанд.   

Устод Олимов  дар идомаи 
сухан зикр кард, ки  омӯзгор бояд 
равшанбаён бошад, дорои фикру 
андешаи созанда буда, дарсҳоро 
ба таври сода фаҳмонда тавонад 
ва бо истифода аз усулҳои нави 
таълиму тарбия таваҷҷуҳи насли 
наврасро ба илму донишандӯзӣ 
ҷалб намояд. Хушбахтона,  таҳти 
сиёсати маорифпарваронаи Пеш-
вои миллат, Раиси муаззами Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  соҳаи  
илму маориф дар кишвар зина 
ба зина рушд карда,  дар тамоми 
зинаҳои таълим шароити хуби муо-
сир барои  омӯзгорон, донишҷӯёну 
хонандагон фароҳам оварда шуда-
аст. 

– Пӯшида нест, ки  дар  замони 
Иттиҳоди Шӯравӣ, яъне солҳое, 
ки мо ҷавон будем, то ба ин ҳад 
шароит барои донишандӯзӣ дар 
муассисаҳои таълимӣ муҳайё набуд. 
Вале мо  ба ин ҳама мушкилот  нигоҳ 
накарда, аз пайи  донишандӯзӣ 

Марминҷон — ду навъ аст, кӯҳӣ 
ва бӯстонӣ. Марминҷон растаниест 
хорнок, гулаш сафед, шакл ва таъ-
ми самараш ба тути сиёҳ наздик аст, 
андак кулӯла ва сепаҳлӯ. Мизоҷаш 
мураккаб-ул-қувват, сардӣ ва хушкӣ 
бар ин ғолиб то ба дараҷаи дувум. 

Ҳамаи қисмҳои он хусусияти 
хушккунандагӣ ва хунукнамояндагӣ 

буда, кӯшиш мекардем, ки илм 
омӯзему соҳибмаълумот шуда, 
дар пешравии ҷомеа ҳиссагузор 
бошем.  Чӣ тавре, ки ҳамагон медо-
нем  чун дигар кишварҳои пешраф-
та Ватани азизамон-Тоҷикистон  
низ  дар самти  технологияи  муосир 
рушд карда, дар бештари оилаҳо 
телефонҳои мобилӣ бо пайвасти 
хатти интернет  ба мушоҳида ме-
расад. Бинобар ин, ҷавонону нав-
расони моро мебояд ба ҷойи та-
мошои  ҳар гуна филму  наворҳои 
нолозим, ки ба мафкураи онҳо 
таъсири манфӣ мерасонад, беш-
тар  аз китобхонаҳои электронӣ ис-
тифода бурда, забонҳои хориҷиро 
биомӯзанд, – мегӯяд муаллим.  

Муҳаммад Олимов пайваста 
талош бар он дорад, ки  фаъоли-
яти фикрронӣ ва хулосабарории 
мантиқии хонандаро  бедор намо-
яд. Муаллим мунтазам дар дарсҳо 
шаклу методҳои навтарини таъ-
лимро ба кор бурда, бо роҳҳои гу-
ногун қобилияти донишазхудкунии 
хонандагонро тақвият мебахшад. 
Барои рафъи хастагии шогирдона-
шон дар ҷараёни дарс аз бозиҳои 
мақсадноки худсохт истифода 
мебарад. Мекӯшад, ки қобилият 
ва малакаи фикрронии хонан-
дагонро таҳким бахшида бошад, 
то шогирдон назарияро бо ама-
лия пайваст карда тавонанд. Дар 
соҳаҳои хоҷагии халқ татбиқ на-
мудани таҷрибаҳои химиявиро бо 
усулҳои шавқовар ба хонандагон 
мефаҳмонад. Хонандагони суст-
хон аз мадди назари устод асло 
дур нестанд. Онҳоро бо машқҳои 
содаву осон банд карда, батадриҷ 
қобилияти дарсомӯзии онҳоро 
таҳрик медиҳад. Таҷрибаҳои таъ-
лимии устод борҳо дар васоити ах-
бори омма инъикос ёфта, пешкаши 
хонандагону тамошобинон гарди-
дааст. 

– Тайи 15 соли охир 25 даст-
парварам соҳиби медалу ҷоизаҳои 
озмунҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ 
гаштаанд. Банда низ ду маротиба  

дар озмуни ҷумҳуриявии “Муалли-
ми сол” ширкат варзида, хушбах-
тона сазовори баҳои баланд гарди-
дам, ки ин бароям ҳамчун омӯзгор  
туҳфаи беҳтарин аст, –  изҳор дошт 
М. Олимов. 

Боиси қайд аст, ки дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон зери сиёсати  
маорифпарваронаи Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
омӯзгорон таваҷҷуҳи махсус раво-
на гардида, барои фаъолияти суд-
манду мондагори онҳо дар ҷомеа, 
шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда 
шудааст.

Дар доираи ҳамин иқдомҳо 
соли 1996 дар асоси Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
маориф”  бо мақсади ҷорӣ намуда-
ни  шаклҳои нави таълим, таъсиси 
мактаб-литсейҳо ва гимназияҳо 
барои хонандагони болаёқат дар 
мувофиқа бо Вазорати маориф ва 
илми Ҷумҳурии Тоҷикистон мактаб-
литсейи №1 ноҳияи Ёвон низ таъ-
сис дода шуд. 

Шурӯъ аз соли 1996 то ба имрӯз 
ин боргоҳи илму маърифатро 1 
ҳазору 992 хонанда хатм наму-
да,  имрӯз дар сохторҳои гуногуни 
хоҷагии халқи кишвар кору фаъо-
лият менамоянд.

Омӯзгорони мактаб-литсейи 
мазкур дар солҳои мухталиф Ша-
рофов Сафолбек-омӯзгори фанни 
химия, Олимзода А. Р. – омӯзгори 
фанни математика бо унвони 
“Корманди шоистаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон”, омӯзгори фанни хи-
мия Каримов Кароматулло  соли 
2003  бо унвони “Муаллими сол” 
дар миқёси ҷумҳурӣ эътироф 
гардиданд. Ҳамчунин 8 нафар 
омӯзгорони муассисаи мазкур ба-
рои заҳматҳои арзандаашон бо ни-
шони сарисинагии “Аълочии мао-
риф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
сазовор гаштаанд. Мавриди зикр 
аст, ки имрӯз 8 нафар хатмкардаго-
ни мактаб-литсейи №1 номзадҳои 
илм буда, 5 нафар хонандагон ин 
боргоҳро бо медали тилло, ду на-

фар бо медали нуқра хатм намуда-
анд.  14 нафар хонандагон баъди 
синфи 11 ва 63 нафар хонандагон 
литсейро бо аттестати аъло,  22 на-
фар хонандагони пешқадами лит-
сей дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ 
ва вилоятӣ сазовори дастовардҳои 
назаррас  гаштаанд, ки ин барои 
ҳар фарди худогоҳ боиси ифтихор 
аст.

Донишманд А. С. Макаренко 
дар хусуси ҷойгоҳи омӯзгор дар 
ҷомеа ва нақши ӯ дар пешрафти 
иҷтимоиёти ҷомеа, фармудааст: 
«Агар муаллим барои эҳёи та-
факкури насли нав хидмат на-
мекард, зиндагӣ як лаҳза ҳам 
пеш намерафт».  

Боиси хушнудист, ки соли 2004 
барои хурду бузурги ноҳияи Ёвон, 
хосса омӯзгорону хонандагони 
мактаб-литсейи №1 соли таърихӣ 
ва хотираҳо буд, зеро дар моҳи 
апрели ҳамин сол Пешвои мао-
рифпарвари миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ёвон 
сафари корӣ анҷом доданд. Зим-
ни ин вохӯрӣ  Сарвари мамлакат 
аз рафти дарсҳои таърих, химия, 
техонологияи информатсионӣ ва 
забони англисӣ дидан намуда, 
ба маҳорати суханварӣ ва до-
нишу малакаи омӯзгорон ва иш-
тироки фаъолонаи хонандагон 
изҳори хушнудӣ карданд. Пешвои 
миллат дар долони мактаб-лит-
сейи ноҳия бо ҳайати омӯзгорон 
вохӯрӣ гузаронида,  онҳоро барои 
фаъолмандӣ дар рушди таълиму 
тарбияи насли наврас ва омода 
намудани кадрҳои  донишман-
ду   ватандӯст ҳидоят  намуданд.  
Ҳидоятҳои Президенти кишвар 
омӯзгоронро водор намуд, ки аз ин 
дида,  сатҳи таълиму тарбияи хо-
нандагонро баланд бардорем, то 
дастуру ҳидоятҳои Пешвои мил-
лат дар амал татбиқ гарданд. 

Зебо БОЗОРОВА, 
“Ҳамрози халқ”

дорад. Хун қай карданро манъ ме-
созад, рӯтубати барзиёди бачадонро 
хушк мегардонад ва узвҳои дохили 
баданро қувват мебахшад.

Баргашро кӯфта ба сар банданд, 
захмҳои сарро хушк мекунад, чашми 
аз косахонааш баромадаро, ки дар 
тибби қадим ҷуҳуз-ул-айн меноманд, 
ба ҷояш мебарад. Усораи марминҷон, 
яъне оби барг ва пояи тару тозаи дар 
офтоб ғафсгардонидаашро бо андак 
шилми бодомҳо даромехта гузошта 
банданд, ҳамаи бемориҳои гарм ва 
сарди чашм, хусусан захм, обравӣ, 
нохунак ва варами бардамидагии 
чашмро шифо мебахшад.

Баргашро бихоянд, решҳои мил-
ки дандон, сустии милк, пухтан ва 
бадбӯйии даҳон ва ҷароҳатҳои нави 
онро шифо мебахшад ва хоидани 
меваи пухтагии он низ ҳамчунин 
таъсир дорад. Оби барг ва пояи тару 
тозаи онро бо андак шилми бодомҳо 
даромехта биёшоманд, меъдаро 

қувват мебахшад ва қай кардани 
хунро манъ мекунад, исҳолро мебан-
данд ва моддаҳои нодаркор, инчунин 
бавосирро манъ месозад.

Барг ва самарашро дар об 
ҷӯшонида, он обро бо гулоб якҷо кар-
да, дар рӯзҳои омадани ҳайз биёшо-
манд, ҳомила шуданро манъ меку-
над. Гулашро бихӯранд ҳам исҳолро 
мебандад. Баргашро кӯфта, аз рӯ 
гузошта банданд, меъдаро қувват 
мебахшад ва бавосирро, ки хун аз он 
равон бошад, фоида дорад.

Оби барги марминҷонро дар соя 
хушк карда бихӯранд, қувваташ зиёда 
мегардад. Мевааш қабзкунандатарин 
назар ба қисмҳои дигари ин гиёҳ аст. 
Агар инро бихӯранд, рӯдаҳоро қувват 
мебахшад. Решаашро кӯфта, чун 
талқон бо об бихӯранд, санги гурдаро 

майда карда мерезонад.
Баргашро кӯфта банданд, 

варамҳоро таҳлил медиҳад, пучак 
ва чиртакҳоро мекафонад, реши 
хӯрандаро аз афзудан нигоҳ ме-
дорад, мӯрчагазакро шифо мебах-
шад, решҳои давандаро аз ҳаракат 
бозмедорад. Усораи оби самари 
марминҷон, яъне оби самари онро 
дар офтоб ғафс гардонида бимо-
ланд, решҳои тарро хушк мекунад 
ва аз онҳо равон шудани рим ва 
рутубатҳоро манъ месозад. Гулашро 
ҳам кӯфта банданд, ҳамин таъсирро 
дорад.

Барг ва шохҳои борики тари онро 
кӯфта банданд, харошида шудани 
ронҳоро, ки дар ҳангоми сафар ба 
ҳам расида бошад, шифо мебах-

шад. Барг ва самари онро пухта ба 
сар бимоланд ё гузошта банданд, 
мӯйро сиёҳ мекунад ва дар ин бо-
бат ин ранги хубест. Нақл аст, ки 
ҳар кас баъди ҳар мартаба ҳаммом 
кардан бо оби ин пойҳои худро 
бишӯяд, мӯяш сафед намегардад.

Истеъмоли марминҷон ба да-
рун барои гурдаҳо зарарнок аст да-
вои ин зиёнаш шакар хӯрдан мебо-
шад. Миқдори як бор хӯрдан аз оби 
барг, мевааш ва аз гули он, ки дар 
офтоб ғафс карда бошанд, яъне аз 
усораи барг, мева ва гулаш то 10, 5 
грамм аст.

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 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.

С К А Н В О Р Д

Ҷавоби сканворди ҳафтаномаи №28

- Чаро роҳбар дар интихо-
би посбон ин қадар хӯрдагирӣ 
мекунад?

- Масъулияташ калон-дия!
- Чӣ хел?
- Эҳ нодон, вақти дуздии 

БИЁ БИХАНДЕМ!

    ТАВАҶҶУҲ!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!
Ҳар нафаре, ки аввалин шуда сканвордро 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.

сардор бояд посбон ба ӯ ха-
лал нарасонад.

* * * *
Донишҷӯе дӯсташро масха-

ра карданӣ шуда, ба курсӣ ранг 
мемолад.

Дӯсташ наздаш омада 
мегӯяд:

- Сорбон, ман…
Донишҷӯи аввал ба курсӣ 

ишора карда мегӯяд:
- Ту аввал ин ҷо шин.
Донишҷӯи дуюм:
- Сорбон, ман гуфтанӣ бу-

дам, ки…
Донишҷӯи якум:
- Ту шин, шарм надор.
Донишҷӯи дуюм ба курсӣ ме-

шинад. Дӯсташ ба ханда даро-

мада мегӯяд:
- Акнун гап зан.
- Сорбон, гуфтан мехоҳам, 

ки ман имрӯз ҷинси туро 
пӯшидам… 

* * * *
- Чанд сол боз мошин меро-

нед?
- Ҳафт-ҳашт сол мешавад.
-Собиқаатон калону чаро 

қоидаҳои ҳаракати роҳро нағз 
намедонед?

- Қоидаҳоро надонам ҳам 
кадом нозири БДА дар куҷо 
меистанд ва чанд сомонӣ ме-
гиранд, нағз медонам! 

Бознашр аз
шабакаҳои иҷтимоӣ


