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соли  2023
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  

Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛКНАШРИ МАХСУС

ТУЊФАЊОИ НАВРЎЗИИ 
ПЕШВОИ МИЛЛАТ

ТОЉИКИСТОН ВАТАНИ НАВРЎЗ АСТ!

Б о дастгирии Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соки-

нони ноҳияи Шуғнон 3 автобуси нав туҳфа карда шуд. 

Автобусҳои нав дар хат-
сайрҳои Навобод - Хоруғ, Дар-
морахт - Хоруғ ва Поршинев - 
Хоруғ ҳаракат менамоянд.

Автобусҳои мусофиркашони 
нав дорои 30 ҷойи нишаст ва ба 
ҳама талаботи замони муосир 

ҷавобгӯ буда, дар онҳо чор каме-
раи мушоҳидавӣ насб гардидааст. 
Ҳамзамон дар автобусҳо барои 
шахсони имконияташон маҳдуд 
шароит фароҳам оварда шудааст.

Ҳамзамон дар доираи ин ку-
мак се автобуси мусофирка-

шон, як мошини ёрии таъҷилӣ, 
дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ ба бах-
ши фарҳанги ноҳия ва мошинаҳои 
дӯзандагӣ  ба ноҳияи Ишкошим 
дастрас карда шуд.

Ёдовар мешавем, ки  дар до-
ираи татбиқи «Барномаи давла-

тии рушди мақсадноки нақлиёти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дав-
раи то соли 2025» бо дастури Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пеш-
вои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои Вило-
яти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 
ва шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон 
автобусҳои муосири мусофирка-
шон фиристода шуд.

Дар марҳилаи нави рушди Ви-
лояти Мухтори Кӯҳистони Бадах-
шон бо таваҷҷуҳ ва ғамхории Пеш-
вои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар арафаи ҷашни бай-
налмилалии Наврӯз туҳфаи Пре-
зиденти мамлакат иборат аз 26 
автобуси мусофирбари замонавӣ 
ва ду мошини ёрии таъҷилӣ ба 
шаҳри Хоруғ расид.

Маҳз бо ғамхории Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
Бадахшон ба марҳилаи нави 
рушд ворид гардид ва дар ин за-
мина дар шаҳру ноҳияҳои вило-
ят ободкориҳо рӯз то рӯз вусъати 
тоза пайдо намуда истодаанд.

Бояд гуфт, ки аз автобусҳои 
тақдимнамудаи Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 5 адад 
ба шаҳри Хоруғ ва 3-ададӣ ба 
ноҳияҳои вилоят дода шуд.

Ҳамзамон туҳфаи Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дастраси аҳли фарҳанги вилоят 
гардид.

Бояд гуфт, ки солҳои зиёд кор-
мандони соҳаи фарҳанги вилоят 
аз надоштани дастгоҳу таҷҳизоти 
тақвияти овоз бо мушкилиҳои зиё-
ди соҳавӣ рӯ ба рӯ буданд.

Дастгоҳи тақвияти овоз дар 
саҳни Театри мусиқӣ-мазҳакавии 
ба номи Меҳрубон Назарови 
шаҳри Хоруғ ба аҳли фарҳанги ви-
лоят супорида шуд.

Бознашр аз АМИТ  “Ховар”
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Шуъбаи иттилоот
ва матбуоти  КИ ҲХДТ

дар вилояти Хатлон

ВОХЎРИИ ДАВЛАТАЛЇ САИД
БО НАМОЯНДАИ UNOPS

14 марти соли равон дар шаҳри Бохтар узви Куми-
таи Иҷроияи   Марказӣ  ва вилоятии  Ҳизби Халқии  
Демократии Тоҷикистон, раиси вилояти Хатлон 
Давлаталӣ Саид бо мушовири калони директори 
UNOPS (Дафтари Созмони Милали Муттаҳид оид ба 
хадамоти лоиҳавӣ) Растислав Врбенский вохӯрӣ намуд.

14 марти соли равон дар Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон маҷлиси 
назоратӣ доир гардид.

Баррасии имкониятҳои рушди 
ҳамкориҳо дар самтҳои мухтали-
фи иҷтимоию гуманитарӣ мавзуи 
меҳварии мулоқот буд.

Нахуст, раиси вилоят Давлаталӣ 
Саид бо изҳори қаноатмандӣ аз ра-
вобити судманду самарабахши би-
сёрсола  ёдовар шуда, қайд кард, ки 
имсол 30-юмин солгарди ҳамкориҳои 
Тоҷикистон ва Созмони Милали 

Муттаҳид ҷашн гирифта шуд.
- Итминон дорам, ки Тоҷикистон 

таҳти роҳбарии Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон минбаъд 
низ ташаббуси ҷаҳониро дар Созмо-
ни Милали Муттаҳид пешбарӣ карда, 
ҳамкориҳоро бо тамоми сохторҳои он, 
аз ҷумла UNOPS тақвият хоҳад дод. 
Бояд қайд кард, ки Дафтари Созмони 
Милали Муттаҳид оид ба хадамоти 

Дар маҷлиси назоратӣ 
муовинони раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ви-

лояти Хатлон, мудирони 
шуъбаҳои ташкилӣ ва кор 
бо кадрҳо, умумӣ,  молия, 

лоиҳавӣ (UNOPS) як бахши амалиё-
тии Созмони Милали Муттаҳид буда, 
лоиҳаҳоро барои системаи СММ, 
институтҳои байналмилалии молиявӣ, 
ҳукуматҳо ва дигар шарикон дар саро-
сари ҷаҳон амалӣ менамояд.

Зимни мулоқот иттилоъ дода шуд, 
ки тайи солҳои фаъолияти худ дар 
Тоҷикистон СММ барои таҳкими сулҳ 
ва пешрафт дар кишварамон саҳмгузор 
буд. Дар зарфи солҳои 2005-2022 
агентиҳои СММ дар доираи барномаҳои 
гуногун бо мақсади таъмини рушд дар 
ҳаҷми беш аз як миллиард доллари 
амрикоӣ кумак расонидаанд.

Зикр гардид, ки имрӯз СММ бо 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ша-
рикони дигари рушд ҳамкорӣ намуда, 
дар амалӣ шудани ҳадафҳои миллии 
рушд ба Тоҷикистон кумак мерасонад.

Созмони Милали Муттаҳид, инчу-
нин вобаста ба буҳрони COVID-19 ва 
таъсири манфии иҷтимоию иқтисодии 
он тавассути таҳияи Барномаи вокуни-
ши ҳамаҷонибаи иҷтимоию иқтисодӣ 
барои Тоҷикистон ба маблағи 61 мил-
лион доллар кумаки фаврӣ расонд.

Ҷонибҳо дар вохӯрӣ зикр намуданд, 
ки таъмини дастрасӣ ба об ва мубори-
за бо тағйирёбии иқлим аз авлавиятҳои 
сиёсати Тоҷикистон маҳсуб мешавад, 
зеро мушкили дастрасӣ ба об ва ин-
шооти беҳдоштӣ дар баъзе маҳалҳо то 
ҳол идома дорад ва обшавии пиряхҳои 
Тоҷикистон бинобар гармшавӣ идома 
дорад. Бинобар ин, Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар Даҳсолаи байналми-

таблиғот-иттилоот, кор бо 
занону ҷавонон, бахши 
омор, ҳайати эҷодии на-
шрияи ҳизбии “Ҳамрози 
халқ”, сармутахассисон ва 
мутахассисони шуъбаҳо 
иштирок намуданд. 

Нахуст, Саидзода Ҷам-
шед Ҳамро, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон аз дастуру 
супоришҳои узви Кумитаи 
Иҷроияи Марказӣ ва вило-
ятии ҲХДТ, иҷрокунандаи 
вазифаи раиси вилояти 
Хатлон, Давлаталӣ Саид, 
ки аз санаи 11 март дар 
Рӯзи матбуоти  тоҷик бо 
рӯзноманигорон бармео-
яд, ёдовар шуда, ба на-
шрияи ҳизбии “Ҳамрози 
халқ”  барои  инъикоси беш-
тари  мақолаҳои таҳлилӣ  
супоришҳои мушаххас дод. 

Инчунин, таъкид кард, ки 

лалии амал "Об барои рушди устувор, 
солҳои 2018-2028" роҳбариро ба уҳда 
гирифтааст.

Раиси вилоят Давлаталӣ Саид 
зимни мулоқот бо Растислав Врбен-
ский ҳамчунин доир ба зарфиятҳои 
иқтисодию тиҷоратии вилояти Хат-
лон маълумот дода, пешниҳод кард, 
ки ҳангоми таҳияи лоиҳаҳои нав 
пешниҳодҳои Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилоят оид 
ба дастгирии молиявӣ, грантҳо 
ва кумакҳои техникӣ дар соҳаҳои 
иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, аз ҷумла ба-
рои бунёди корхонаҳои хурду миёнаи 
саноатӣ ба инобат гирифта шаванд.

Инчунин, сохтмони муассисаҳои 
таълимӣ ва томактабӣ, иншооти 
фарҳангӣ, корхонаҳои истеҳсолии 
коркард ва хушконидани меваю саб-
завот, баланд бардоштани иқтидори 
содиротии молу маҳсулоти кишоварзӣ 
аз самтҳои муҳимми ҳамкорӣ бо ша-
рикони рушд номида шуданд.

Растислав Врбенский, мушовири 
калони директори UNOPS, қайд на-
муд, ки Созмони Милали Муттаҳид бо 
мақсади таъмини Ҳадафҳои рушди 
устувор ва Стратегияи миллии рушд 
барои соли 2016-2030 дар Тоҷикистон 
ҳамаҷониба мусоидат хоҳад кард.

Мавсуф изҳори итминон кард, ки 
натиҷаи ин вохӯрӣ барои густариши 
ҳамкориҳо ва самтҳои нав миёни ви-
лояти Хатлон ва Дафтари Созмони 
Милали Муттаҳид оид ба хадамоти 
лоиҳавӣ имконият фароҳам меорад.

Дар  мулоқоти ҷонибҳо, инчунин 
масоили ҳамкории минбаъдаи Даф-
тари СММ оид ба хадамоти лоиҳавӣ 
бо вилояти Хатлон ва рафти татбиқи 
барномаҳои СММ дар Тоҷикистон 
мавриди баррасӣ қарор гирифт.

Шуъбаи иттилоотию  таҳлилии 
Дастгоҳи раиси вилояти Хатлон

имрӯзҳо мо мардуми шари-
фи Тоҷикистон дар остонаи  
ҷашни ниёгонамон Наврӯзи 
байналмилалӣ  ва 35-солагии 
Истиқлоли давлатӣ қарор до-
рем. Мо ҳизбиёнро месазад, 
ки ин санаҳои муҳими таъри-
хиро бо роҳандозии корҳои 
тарғиботиву ташвиқотӣ, 
баргузории чорабиниҳои 
сиёсӣ-фарҳангӣ дар деҳоту 
маҳаллҳо ҷоннок карда, аъзо 
ва ҷонибдорони ҲХДТ-ро  ба  
корҳои ободониву созандагӣ 
ҷалб намоем.

Дар идома Саидзода 

Ҷамшед Ҳамро  сарпарас-
тони кумитаҳои иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳо 
ва шуъбаҳои тпблиғот ва 
иттилоот, кор бо ҷавонони 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилоят-ТҶҶ “Созандагони 
Ватан”-ро вобаста ба пурзӯр 
кардани ҷалби ҷавонон 
ба сафи Артиши миллӣ, 
тақвият бахшидани фаъоли-
яти ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ, кор бо сомона ва ам-
соли  инҳо муваззаф намуд.

“Ҳамрози халқ”



Як ҳафтаи ҳизб№11, 16.03.2023 «Ҳамрози халқ» 3

ЌАДРШИНОСИИ СОБИ-
ЌАДОРОНИ МАТБУОТ

ТАЪСИСИ ТАШКИЛОТИ ИБТИДОЇ  
ДАР "МАРКАЗИ ЭКСПЕРТИЗАИ ТИББЇ"

ВАТАН ЊАР ГЎШААТРО САРСАБЗ ХОЊЕМ КАРД!

ЉАВОНОН ОЯНДАИ ДАВЛАТУ МИЛЛАТ 

НАФАЌАИ ЊИЗБЇ 
БА ЭЊТИЁЉМАНДОН
ДАСТРАС ГАРДИД  

САФИ АЪЗОИ ЊИЗБ МЕАФЗОЯД

Бахшида ба Рӯзи матбуоти 
тоҷик аз ҷониби раиси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии 

Демократии Тоҷикистон дар вилоя-
ти Хатлон Саидзода Ҷамшед Ҳамро, 
собиқадорони соҳаи матбуот, аз ҷумла 
собиқ сармуҳаррирони нашрияи ҳизбии 
"Ҳамрози халқ" Амиршои Хатлонӣ ва 
Латофат Мирзосаидиён бо мукофотҳои 
молиявӣ қадршиносӣ гардиданд.

Нахуст, Саидзода Ҷамшед 
Ҳамро, зимни суҳбат бо 
собиқадорон афзуд, ки дар 
шароити кунунӣ мутолиаи 
рӯзномаву маҷаллаҳо барои 

аҳолӣ аҳамияти аввалиндараҷа 
дорад. Ба воситаи ахбори 
рӯзномаҳо мо мардуми шари-
фи Тоҷикистон аз ҳаёти сиёси-
ву иҷтимоӣ, навгониҳои кишвар 

БОХТАР. Дар Маркази экспертизаи 
судию тиббии вилояти Хатлон бо иш-
тироки Саидзода Раҳмон муовини ра-
иси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри 
Бохтар ва Зугуров Сунатулло, директо-
ри Маркази экспертизаи судию тиббии 
вилояти Хатлон маҷлиси муассисони 
ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ доир гардид.                                                                                                                    

Дар маҷлис  қарорҳои дахлдор оид 

ба  таъсиси ташкилоти ибтидоӣ,  инти-
хоби раис ва котиби масъул, тасдиқи 
нақшаи кории ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбӣ, тасдиқи нақша-чорабиниҳо 
оид ба  Паёми Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъалаҳои 
ҷорӣ  мавриди баррасӣ қарор дода 
шуда, ташкилоти ибтидоӣ "Маркази экс-
пертизаи тиббӣ” номгузорӣ карда шуд.                                                                                                                

Дар интиҳо Саидзода Раҳмон доир 
ба таърихи таъсисёбии Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон, мавқеи 
имрӯзаи ҳизб ва дастовардҳои он 
таҳти сиёсати хирадмандонаи Раиси 
муаззами Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ибрози андеша намуда, масъулинро  ба-
рои саҳмгузорӣ  дар татбиқи ҳадафҳои 
барномавии ҲХДТ раҳнамоӣ кард. 

ДАНҒАРА.   Дар  ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии  “Қасри фарҳанги ҷумҳуриявӣ”-и 
ноҳияи Данғара  бо мақсади дар сатҳи 
баланди сиёсӣ таҷлил намудани 
ҷашни байналмилалии Наврӯз ҳашари 
дастаҷамъона ташкил карда шуда, 
иштирокдорон ба корҳои ободониву 
хуррамгардонӣ, нарм кардани бехи 
дарахтон ва шинонидани дарахтони 
ҳамешасабз машғул шуданд. 

Ёдовар мешавем, ки дар корҳои 
ободонӣ  бо ҷалби аъзо ва ҷонибдорони 
ҳизб беш аз 1000 бех ниҳоли ороишӣ ва 
ҳамешасабз шинонида шуд. 

ТЕМУРМАЛИК. Бо иштироки раиси 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар ноҳияи Темурмалик, 
Раҷабзода Маҳмадсаид ва мудири шуъбаи 
таблиғот ва иттилооти Кумитаи иҷроияи  
ҳизб Хушдили Раҷабалӣ, дар ташкилоти 
ибтидоии ҳизбии “Мактаби Варзишии №2”  
хониши сиёсӣ гузаронида шуд. 

Нахуст, Раҷабзода Маҳмадсаид  во-
баста ба моҳияти Паёми навбатии Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон,  истиқболи сазовор  
аз 35-умин солгарди Истиқлоли давлатӣ, 
Наврӯзи байналмилалӣ, иштироки навра-
сону ҷавонон  дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, 

Ш.ШОҲИН.  Бо ташаббуси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Шамсид-
дин Шоҳин  ҷиҳати расонидани кумак ба 
оилаҳои ниёзманди ҷомеа дар арафаи 
Наврӯзи байналмилалӣ  ба парастори ма-
ъюби гурӯҳи якум Ибодати Амирхон- Идиев 
Амирхон ва парастори маъюби гурӯҳи якум 
Миралиев Сайдмуъмин - Маҳмадуллоев 
Неъмат нафақаи ҳизбӣ дастрас карда шуд. 

Кормандони Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии ҳизб зимни супоридани 
нафақаи ҳизбӣ  иброз доштанд, ки шах-

КУШОНИЁН. Бо иштироки муови-
ни раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Кӯшониён Саидшо Асроров  бо 
ҷавонон вохӯрӣ доир гардид. Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
воқеъ ҳизби мардумӣ буда, ифодаку-
нандаи ормонҳои миллати мо мебошад. 
Натиҷаи таъсис ва фаъолияти пур-

самари он аз он шаҳодат медиҳад, ки 
дар симои ҳар як аъзои он тарғибгари 
сиёсӣ, раҳнамо, ғамхору сарпараст 
ҳамчунин шаҳрванди намунаи ҷомеаи 
навинро нишон медиҳад. 

Ҳар як узви ҳизб аз аъзо буданаш 
ифтихор менамояд. Яке аз самтҳои асо-
сии фаъолияти Ҳизби Халқии Демок-
ратии Тоҷикистон мустаҳкам ва зиёд 
намудани сафи аъзои ҲХДТ аз ҳисоби 
ҷавонони донишманд, хушахлоқ, 
ватандӯсту ватанпарвар ва ташаббус-
кору бунёдкор ба ҳисоб меравад, зикр 
гардид дар вохӯрӣ. 

Бо ин мақсад Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Кӯшониён тасмим гириф-
тааст, ки сафи аъзои  ҳизбро аз ҳисоби 
ҷавонони болаёқат бештар намояд. Дар 
интиҳо ба як қатор ҷавонон шаҳодатнома 
ва нишони ҳизбӣ тақдим карда шуд.

огоҳ мешавем. 
Аз ин иқдоми пешгирифтаи 

Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон собиқ сар-
муаҳррирони нашрия изҳори 
хушнудӣ намуда, иброз дош-
танд, ки “Ҳамрози халқ” аз на-
хустин шумора, ки бо теъдоди 
1500 нусха чоп шуда, пешка-
ши хонанда мегардид, маси-
ри пуршебу фароз ва достони 
ифтихоре аз корномаи шоёни 
қаламкашони Хатлонзамин-
ро паси сар намудааст  ва 
дар саҳифаҳои таърихи наш-
рияи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон “Ҳамрози 
халқ” сабт гардидааст.

Имрӯз бо таваҷҷуҳ ба моҳияти 
ВАО дар тарбияи маънавӣ ва 
маърифатнокии аҳолӣ, таъ-
мини фазои иттилоотӣ ва 

мавқеъгириву мубориза алайҳи 
ҳуҷумҳои идеологияи хатарзо, 
матбуоти тоҷик нақши меҳварӣ 
дошта, дар ин арсаи ҳимоят аз 
арзишҳои миллату давлатдорӣ 
ҳафтаномаи “Ҳамрози халқ” дар 
сафи пеш қарор дорад.

Ҳамчунин, дар идомаи суҳбат 
раиси Кумитаи иҷроияи вило-
ятии ҳизб Саидзода Ҷамшед 
Ҳамро иброз дошт, ки имрӯзҳо 
нашрияи “Ҳамрози халқ” дар 
баробари дигар нашрияҳои 

вилоятӣ аз муваффақияту 
мушкилотҳои мардум мегӯяд ва 
барои сари вақт огоҳӣ пайдо на-
мудани сокинони вилоят ҳафтае 
як маротиба  бо теъдоди 21 
ҳазору 300 нусха нашр мешавад.

Албатта, чунин иқдом баҳри 
руҳбаланд гардонидани аҳли 
қалами вилоят  дар оянда низ 
роҳандозӣ хоҳад шуд.

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,
“Ҳамрози халқ”

тарбияи ҳарбӣ-ватандӯстӣ ҷавонон ва 
ҷалби  онҳо ба сафи Артиши миллӣ  
ва дӯст доштани сарзамини аҷдодӣ 
андешаронӣ карда, иштирокдоронро  ба 
амалҳои неку созанда  ҳидоят намуд. 

сони эҳтиёҷманд ҳамеша зери таваҷҷуҳ 
ва дастгирии Раиси муаззами Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам  
Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, нисбати 
онҳо ғамхорӣ зоҳир карда мешавад. 

Дар навбати худ эҳтиёҷмандон миннат-
дории хешро ба ҳизбиён баён доштанд.   
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Б А Р О Д А Р ,  И ДИ
НАВ Р Ў З А Т  М У БО Р А К !

СУМАНАК ВА ХОСИЯТИ
ШИФОИИ ОН

Баъди сабзидани гандум 
(тақрибан баъди 3 - 4 рӯз) саб-
за (майса)-и онро қима ё ин ки 
майда реза  карда,  дар ҳован  
(оғурак) мекӯбанд ва аз болояш 
об рехта, се маротиба аз дока 
фишурда, шираашро меполо-
нанд. Баъд дар зарфҳои алоҳида 
нигоҳ медоранд. Равғани пахта-
ро доғ карда, хунук мекунанд. 
Ба он орд, шираи сабзаи гандум 
рехта, омехта мекунанд ва дар 
оташи баланд меҷӯшонанд. Си-
пас, шираи дуюм ва сеюмро рех-
та, пухтанро давом медиҳанд. 
Суманакро дар оташи баланд   
ба муддати 10-12 соат мепазанд 
ва барои насӯхтани таги он ба 
дег 15 - 20 дона чормағз ё мо-
нанди он қайроқча (сангчаҳо) 

Агар баҳор биёяд, тарона
      хоҳам хонд,
Таронаҳои хуши ошиқона
     хоҳам  хонд.

Бо фарорасии фасли баҳор ва мав-
сими офтобборон  табиат аз таровати 
нурҳои гарму оби раҳмат бедор гар-
дида, дашту саҳро ба тан ҷомаи сабз 
пӯшида, фарқи худро аз гулҳои баҳорӣ 
оро медиҳанд. Дар боғу роғ булбулон ва 
дигар мурғони хушовоз ба нағмапардозӣ 
шурӯъ мекунанд. Ин муҳиту манзараи 
сабзу дилрабо пайки баҳорон меорад ва 
суруру шодмонии инсон бо оғози фасли 
баҳор - арӯси сол тавъам аст. Мардуми 
машриқзамин дар ҳама давру замон фа-
рорасии баҳорро бо шукӯҳу шаҳомати 
хоса истиқбол гирифта, ин тантанаи шо-
диро Наврӯз меноманд. Наврӯз яъне, 
оғози рӯзи наву ҳаёти нав. 

Наврӯз иди бостонӣ ва анъанавии 
халқҳои форсизабон буда, ба рӯзи ав-
вали солшумории офтобӣ - 1-уми Фар-
вардин (Ҳамал) ё 21-22 марти солшумо-
рии мелодӣ рост меояд. Наврӯзро дар 
баъзе минтақаҳои кишварамон «Иди 
сари сол», «Иди соли нав» низ мено-
манд. Аксарияти ривоятҳои бостонӣ 
оғози Наврӯзро ба даврони подшоҳии 
Ҷамшед нисбат медиҳанд.

Абурайҳон Берунӣ дар китоби худ 
«Осорулбоқия» дар фасли «Дар бо-
раи иду ҷашнҳое, ки дар моҳҳои пор-
сиён аст» овардааст: «Ва чанде аз 
ҳашвия (мунаҷҷимони бе ягон далел 
пешгӯикунанда, «мунаҷҷимони бозорӣ») 
мегӯянд, ки чун Сулаймон бинни Довуд 

Бахшида ба Рӯзи байналмилалии Наврӯз

ангуштарини хешро гум кард, салтанат 
аз дасти ӯ берун рафт, вале пас аз чил 
рӯз бори дигар ангуштарини худро биёфт 
ва подшоҳию фармондеҳӣ бар ӯ баргашт 
ва мурғон ба даври ӯ гирд омаданд. Мар-
дум гуфтанд: «Наврӯз омад!» Яъне, рӯзи 
тоза биёмад» (Ҳамон ҷо, саҳ.232).

Берунӣ дар ҷойи дигари асараш 
нигоштааст: «Сабаби ин ки ин рӯзро 
Наврӯз меноманд, ин аст, ки дар айёми 
Таҳмурас, собиа (аз дине ба дине ша-
ванда) ошкор шуданд. Ва чун Ҷамшед 
ба подшоҳӣ расид, динро аз нав кард. 
Ва ин кори хеле бузург ба назар омад 
ва он рӯзро, ки рӯзи тозае буд, Ҷамшед 
ид гирифт, агарчи пеш аз ин ҳам Наврӯз 
буд. Ва боз ид будани Наврӯзро чунин 

гуфтаанд, ки чун Ҷамшед барои худ тахт 
бисохт. Дар ин рӯз бар он савор шуд ва 
ҷину шайтон онро бардоштанд. Ва дар 
як рӯз аз кӯҳи Дамованд ба Бобул омад. 
Ва мардум барои дидани ин амр дар 
шигифт шуданд ва ин рӯзро ид гириф-
танд» (Ҳамон ҷо, саҳ.233).

Наврӯз ҷашни мардумисет, ки пиру 
барно, марду зан бо либосҳои идона, 
бо чеҳраи шукуфон якдигарро табрик 
гуфта, ҳадяҳо мебахшанд. Пеш аз ид 
хонаҳои худро тозаю озода мекунанд. 

Шоирон шеърҳои наврӯзии 
эҷодкардаашонро ба мардум қироат ме-
кунанд, мутрибону сарояндагон бо созу 
таронаҳои дилошӯби худ ҳунарнамоӣ 
мекунанд. Ҳар ҷо-ҳар ҷо духтарон давра 

шуда, бо дафу доира сурудҳои баҳорӣ 
месароянд ва бо садои кафкӯбию доира 
онҳо бо навбат ба рақсидан мебароянд. 
Намоиши сару либоси миллӣ, аз ҷумла 
дастранҷҳои гулдӯзию чакан ва гулко-
рикардашудаи ҳунармандони мардумӣ 
ба маросимҳои наврӯзӣ ҳусну таровати 
дигар мебахшад. Ин анъанаҳои наврӯзӣ 
ҳам аз насл ба насл то замони мо мерос 
мондааст, ки дар рӯзҳои ҷашни Наврӯз 
занону духтарон ба даст ҳино баста, ба 
абрӯвон  ӯсма мекашанд ва худро бо 
ороишҳои гуногун зинат медиҳанд. 

Дар ҳар як хона барои гузаронида-
ни иди Наврӯз суманак ва дигар навъи 
хӯрокиҳои идона тайёр мекунанд. Су-
руди халқии «Суманак дар ҷӯшу мо 
кафча занем» ҳангоми суманакпазии 
занону духтарон эҷод гардида, то замо-
ни мо дар маросимҳои наврӯзӣ таран-
нум мегардад. Мутаассифона, баъди 
Инқилоби Октябр ба ин иди муқаддаси 
мардумӣ, ки ҳанӯз пеш аз ислом пайдо 
шудааст, тамғаи динӣ зада шуду барои 
ривоҷу равнақи он чанд муддат кӯшише 
накарданд. Боиси ифтихор аст, ки бо 
талошу кӯшишҳои Президенти мамла-
кат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санаи 
21-уми март аз ҷониби Созмони Милали 
Муттаҳид ҳамчун «Рӯзи байналмилалии 
Наврӯз» эълон гардид ва халқи тоҷик 
дар қатори дигар халқҳои олам ин рӯзро 
ҳамчун рӯзи иди миллӣ ҷашн мегиранд.

Наврӯзро рӯзи аввали соли нав ме-
номанд ва аз ин сол пурфайзиву ба-
ракатро интизор шуда, дар ин шабу 
рӯз мардум ба шинондани дарахтон ва 
зироаткорӣ мепардозанд. Наврӯзро шо-
ирон низ дар ашъори худ васф карда, 
ҳатто баробаршавии шабу рӯзро низ ба 
риштаи назм кашидаанд.

Бародар, иди Наврӯзат
        муборак!
Баробар шуд шабу рӯзат,
        муборак!

Раҷабалӣ ХУДОЁРЗОДА, 
“Ҳамрози халқ”

Барои пухтани суманак гандумро тоза кар-
да, дар оби хунук мешӯянд ва сипас дар зар-
фи зангногир тақрибан се рӯз тар карда, нигоҳ 
медоранд, то ин ки он неш занад. Баъди неш 
задани гандум онро ба ғафсии 1 - 1,5 см ба 
рӯи тахтаи тамиз рехта, дар ҷойи соя мегузо-
ранд ва то сабзидан ҳар пагоҳӣ об мепошанд. 

андохта, бо белчаи чӯбин мун-
тазам кофта меистанд. Баъди 
пухтан, оташи таги дегро каши-
да, суманакро  ба муддати 2 - 3 
соат дам медиҳанд. Тоҷикони 
Бухоро ғайр аз шираи гандум ба 
суманак қиёми қанд (ё ширинӣ) 
низ ҳамроҳ мекунанд. Дар ин 
ҳолат суманак ширин мешавад 
ва онро муддати дароз нигоҳ 
доштан имконпазир мегардад. 
Тарзи дигари тайёр кардани су-
манак низ мавҷуд аст.  Ба хамир, 
ба ҷойи об шираи гандум ҳамроҳ 
карда, дар таги хокистари оташ-
дон ё дар тобасанг мепазанд.

Дар бораи  хосиятҳои даво-
ии суманак олимон аз замонҳои 
хеле қадим маълумот додаанд. 
Организми инсон  дар оғози 

нанд. Бинобар ин, онҳо барои 
муолиҷаи дисбактериоз, атеро-
склероз ва бемории санги тал-
хадон аҳамияти калон доранд.

Истеъмоли суманак барои 
рафъи фарбеҳӣ ва пешгирии 
диабети қанд низ муҳим аст. 
Дар сурати мунтазам истифода 
намудани суманак иммунитет 
тақвият ёфта, организм ба таъ-
сироти бемориҳо тобовар ме-
гардад, мубодилаи моддаҳо ба 
низом омада, фаъолияти дилу 
рагҳо, силсилаи устухон, асаб 
ва ғадуди сипаршакл беҳтар 
мешавад. Ба бемориҳои экзема 
ва реши меъда шифо мебах-
шад, босираро қавӣ ва сабзиши 
мӯйро барқарор менамояд, хун-
ро тоза карда, ба ҳосил шудани 
гемоглобин кумак мерасонад, 
авитаминоз, камхунӣ ва пирии 
бармаҳалро пешгирӣ мекунад. 
Олимон дар чунин ақидаанд, ки 
ба вояи ғизо ворид намудани 
суманак баҳри пешгирии амро-
зи саратонӣ, фурӯ нишондани 
ғалаёни хун, аз организм баро-
вардани холестерин, ҷилавгирии 
хурӯҷи бемориҳои дил нафъи 
зиёд дорад. Давраи муолиҷа 
бо суманак 1,5  то 2 моҳ (соле 
1 - 2 маротиба дар фаслҳои  
тирамоҳу зимистон) аст.

аз “Донишномаи озод”

фасли баҳор аз норасоии вита-
мин ва микроэлементҳо (авита-
миноз), ки дар давраи зимистон 
ба вуҷуд омадааст, душворӣ 
мекашад ва сабаби дастархони 
наврӯзиро оро додани суманак 
низ маҳз дар ҷуброн кардани 
ҳамин талафоти организм аст.

Олимон дар таркиби май-
саи гандум 18 аминокислота, 
витаминҳо (В1, В2, В3, В5, В6, 
РР, Е, F), микроэлементҳо ва 
моддаҳои минералӣ (фосфор, 
калий, магний, сулфур, кал-
сий, хлор, натрий, манган, руҳ, 
молибден ва ғайра)-ро пай-

до кардаанд, ки барои орга-
низм ниҳоят зарур мебошанд. 
Дар таркиби майсаи гандум 
ҳамчунин витамини С, клетчат-
ка, гемотселлюлоза ва пектинҳо 
вуҷуд доранд, ки коҳиши онҳо 
дар организм боиси ихтило-
ли фаъолияти аъзои гувориш 
(ҳозима) мегардад. Клетчаткае, 
ки дар таркиби суманак мавҷуд 
аст, барои зуд ва пурра ҳазм 
гаштани ғизо кумак мерасо-
над. Пектинҳо ба микрофлораи 
рӯда таъсир расонда, токсинҳо, 
холестерин ва кислотаҳои тал-
харо аз организм хориҷ меку-
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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.gismeteo.ru
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АНЪАНАЊОИ МАРДУМЇ ДАР
АРАФАИ ЉАШНИ НАВР ЎЗ

Бо омадани фасли баҳори наку-
пай дар тамоми минтақаҳои кишвар со-

кинон бо расму оинҳои хеш омодагӣ ба ҷашни 
Наврӯзро мебинанд ва ҳамасола ин ҷашни 

фархунадаро  21-уми март бо як шукӯҳу 
шаҳомати хоса истиқбол мегиранд.

Бо кӯшишу талошҳои бевоси-
таи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва Пешвои миллат, Раиси муаззами 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷонибдорӣ 
аз як қатор роҳбарияти давлатҳои дунё 
19 феврали соли 2010-ум Қатъномаи 
Маҷмааи умумии Созмони Милали 
Муттаҳид қабул шуд, ки дар он, 21-уми 
март таҷлили Ҷашни Наврӯз - ба унвони 
ҷашни байналмилалӣ эътироф гардид.

Дар сатҳи ҷаҳонӣ чунин 
тадбирандешӣ баҳри эҳёи таърихӣ 

Иди Наврӯз ва таҷлили минбаъдаи 
ин суннати фарҳанги маънавӣ барои 
миллати тоҷик фахри бузург аст.

Наврӯз ҷашни омад-омади баҳор, иди 
такопӯи замин ва бедории зебоиҳои та-
биат мебошад. Ҷашни фархундапай ва 
оламафрӯзи Наврӯз аз қадим то ба имрӯз 
дар дилу дидаҳои мардум ҷо гирифтааст. 
Бояд ёдовар шуд, ки ин мероси гаронмо-
яи ниёгони мо 7 ҳазор сол қабл аз зуҳури 
оини  зардуштӣ дар байни мардумони 
ориёӣ пайдо шуда буд, дар масири таъ-
рихи тӯлонӣ бо рангу накҳат ва тарова-
ту нигориши дилчасп ҳар сол дар айёми 
баҳорон таҷлил карда мешавад.

 Наврӯз ҷашни эҳёи олами хуф-
та, бедории табиат, оғози корҳои 
кишоварзӣ мебошад, ки пайомовари 
фасли баҳор, оғози соли нав, омада-
ни фасли гармо ба шумор меравад.

Мавриди зикр аст, ки ин ҷашни таъ-
рихиро дар ҳар як  минтқаи кишвар бо 
расму анъанаҳои худ пешвоз меги-

ранд. Оилаи Назаршоевҳо  50 - сол 
пеш аз Вилояти Мухтори Кӯҳистони  
Бадахшон ба ноҳияи Қумсангир 
(ҳозира Ҷайҳун) кӯч бастанд.

Гулғунча Аслишоева як тан аз аъ-
зои хонавода аст, ки ҳамасола ҷашни 
Наврӯзро бо расму оинҳои бадахшонӣ 
истиқбол мегирад. Зимни суҳбат бо 
ифтихорамандӣ аз ободию осудагӣ 
ва соҳибистиқлолии кишвар намуда,  
иброз дошт, ки бо  ташаббуси бевоси-
таи Пешвои миллат, Президенти киш-
вар муҳтрам Эмомалӣ Раҳмон Наврӯз 
дубора эҳё гардида, анъанаҳои он аз 
нав зинда гардонида шуд.

Дар гирди хони Наврӯз хешу
                   табору ёрон,
Дуранд ё ки наздик, бояст
               ҷамъ оянд.
Бошад, ки сер бинанд соли
         дароз ҳамроҳ,
Бо ҳамдигар бисозанд, бо
         ҳамдигар бипоянд.

Ба замзамаи дилнишини ин таронаи 
наврӯзӣ Гулғунча Аслишоева афзуд, 
ки ҷашни Наврӯз як бахши  қадимаи 
фарҳанги тоҷикон буда, аз гузашта 
то рӯзгори мо бо як силсила маро-
сими суннатӣ ва шукӯҳу ҳашамат ва 
зебоиҳову накҳати баҳорона истиқбол 
гирифта мешавад.  Ҷашни фархундаи 
хуҷастапайки Наврӯз барои мардумони 
ориёинажод, алалхусус барои тоҷикон 
рамзҳои зиёдеро инъикос мекунад. 

Наврӯз дар Вилояти Мухтори 
Кӯҳистони Бадахшон яке аз ҷашнҳои 
махсус ба ҳисоб рафта, сокинони ин 
минтақаи кӯҳистон ҳангоми таҷлил аз 
он, маросим ва оинҳои мухталифе доир 
мекунанд. Наврӯзи Бадахшон бо бархе 
аз вижагиҳояш аз ҷашни Наврӯзи дигар 

манотиқи Тоҷикистон ва ҷаҳон аз ҷиҳати 
расму оинҳо фарқият дорад.

Ба гуфтаи Гулғунча бо омадани 
фасли баҳор ва ҷашни Наврӯз занон 
ба тозагии хона машғул шуда, мар-
дон ба кишту кори баҳорӣ ва кабуди-
зоркунии муҳити зисти хеш мепардо-
занд.  Дар ин шабу рӯз бо дамидани 
сабзаву шукуфтани аввалин гулҳои 
баҳорӣ наврасон баҳри расонидани 
пайки наврӯзӣ гули сияҳгӯш бардошта, 
деҳа ба деҳаву хона ба хона мардум-
ро ба муносибати фарорасии Наврӯзи 
хуҷастапай мубракбодӣ мекунанд.

Занони бадахшонӣ бо мақсади тозаву 
озода намудани  хонаву дари худ иқдом 
гирифта, баъди хонатакониву рангубори 
манзилҳои худ дару деворҳоро бо тоқии 
мардона орд мезананд, ки ин расм аз ни-
ёгонашон мерос мондааст. 

Ҳалима Назршоева бонуи дигари 
ин хонадон ба истиқболи фасли баҳору 
ҷашни Нарӯз барои бонувону духта-
рони маҳалла сару либоси бадахшонӣ 
медӯзад. Ба гуфтаи ӯ бо фарорасии 
фасли баҳорон фармоишҳои дӯхти 
сарулибоси хоси мардуми Бадахшон 
зиёд шуда, аз ин ҳисоб ӯ даромади 
хуб ба даст меорад. 

Ҳалима дар баробари тарроҳӣ ва 
дӯхти сару либоси миллии бадахшонӣ, 
инчунин маҳорати ҷӯроббофӣ, омода на-
мудани тоқиву рӯймолҳои гуногунранг ва 
истеъдоди тайёр кардани гарданбандҳо 
ва дигар ороишоти занонаро низ дорост. 

Ҷӯрахон Расулов, коргардон ва усто-
ди саҳнаи театр зимни суҳбат  изҳор ме-
дорад, ки маҳз онҳо дар соли 1988 на-
хустин шуда ҷашнвораи наврӯзиро дар 
сатҳи вилоят коргардонӣ намуда буданд. 

- Дар он солҳо бархе аз сокинон 
Иди Наврӯзро дар муҳити оила ё маҳал 
ҷашн мегирифтанд. Ин буд, ки  баъди 
пешниҳоди аввалин саҳнаи театркуно-
нидашудаи наврӯзӣ баъзе роҳбарони 
онвақтаи шаҳру вилоят изҳори норозигӣ 
карда буданд. Аммо новобаста аз 
мушкилиҳои пешомад дар мавсими  
баҳори соли 1988 дар маркази маъму-
рии вилояти онвақта Қӯрғонтеппа ҷашни 
Наврӯз бо ҳама анъанаҳои хоси миллии 
тоҷикӣ таҷлил гардид. 

Инак, аз он давра то имрӯз, ба 
вижа дар солҳои Истиқлоли давлатӣ 
ҷашни Наврӯз дар вилояти Хатлон 
бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил кар-
да мешавад. Мусаллам аст, ки сол аз 
сол дар баробари баланд бардоштани 
сатҳи маърифатнокӣ ва худшиносиву 
худогоҳии сокинон расму анъанаҳои 
миллии мо рушду равнақ ёфта, аз 
ҷумла маросимҳои наврӯзӣ беҳтару 
хубтар баргузор мегардад,- мегӯяд 
Ҷӯрахон Расулов.

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,
“Ҳамрози халқ”
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Гарчанде ки дар марҳилаи ба 
баррасӣ гузоштани лоиҳаи ин 
қонун иддае аз гурӯҳҳои хуро-
фотпарасту фурсатталаб мухо-
лифат нишон медоданд, аммо бо 
ибтикори роҳбарияти олии мам-
лакат ин масъалаи тақдирсоз ба 
муҳокимаи умум гузошта шуд. 
Ҳамин тавр, баъди омӯзиши афко-
ри умум тавассути фароҳам овар-
дани минбари озодандешӣ дар 
ВАО ва фикру пешниҳоди олимони 
риштаи иҷтимоиву ҷомеашиносӣ, 
ҳуқуқшиносону донишмандони 
илми дину мазҳаби Абӯҳанифа ва 
дигар коршиносону таҳлилгарон 
қонуни мазкур ба имзо расид. 

Мурури назорат дар самти 
риояи ин қонун зимни баргузо-
рии ҷашну маросимҳои мардумӣ 
сокинони мамлакат бо ҳидояту 
роҳнамоиҳои Сарвари давлат 
ва саҳми арзандаи фаъоло-
ну зиёиён, ҳар фарди худогоҳ 
масъулияти шаҳрвандии худ 
донист, ки ҷиҳати пешгирӣ аз 
хурофоту таассуб ва дар дои-
раи фарҳангу расму оинҳои ас-
лии миллӣ гузаронидани ҷашну 
маросимҳо саъю кӯшиш намо-
яд. Ин буд, ки дар даҳсолаи ав-
вали татбиқи қонуни мазкур аз 
забҳи бемавриди миллионҳо 
сар чорво пешгирӣ карда шуда, 
ба буҷаи хонаводаҳои соки-
нон миллиардҳо сомонӣ фоида 
монд. Сокинони кишварамон ба 
хусус, қишри миёнаҳоли ҷомеа, 
ки даҳу садсолаҳо зери таъси-
ри хурофоту  афкори қолабӣ 
дар тӯйю маъракаҳои азодорӣ 
маблағҳои ҳангуфт масраф ме-
карданд, маҳз бо шарофати ба 
имзо расидани Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи танзими 
анъана ва ҷашну маросим дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон”  аз таас-
суби носолим баргузории тӯйю 
маъракаҳои серхарҷ ва қарзу 
бадеҳӣ раҳо ёфтанд. 

Ҳамин тавр, бо тасвиб ва мав-
риди амал қарор гирифтани ин 
санади муҳим дар ҳаёти мардум 

таҳаввулоти бузурге ба вуқуъ 
пайваста, аҳолӣ бо пешгирӣ аз 
хароҷоти бемаънии маблағҳои 
ҳангуфт дар тӯйю маросимҳои 
тақлидкорона,  буҷети оиларо 
ба таҳсили фарзандон, таъми-
ни шароитҳои беҳтари иҷтимоӣ, 
бунёди манзилҳои замонавӣ ва 
рушду ободонии диёри хеш раво-
на намуданд, ки натиҷаи он имрӯз 
баръало мушоҳида мешавад.

Ба гуфтаи Умарҷон Сафа-
ров, сармутахассиси шуъбаи 
дин, танзими анъана ва ҷашну 
маросимҳои Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилояти 
Хатлон, ҳадаф аз қабули қонуни 
мазкур ин ҳимояи манфиатҳои 
иҷтимоии мардуми Тоҷикистон 
арзёбӣ гардида, ба паст кардани 
сатҳи камбизоатӣ ва пешгирӣ аз 
хароҷоти зиёдатӣ равона гарди-
дааст. Мурури солҳо кишварҳои 
ҳамҷавор қонуни миллии дар 
Тоҷикистони соҳибистиқлол 
татбиқгардидаро мавриди 
омӯзиш қарор дода, ҳамакнун, 
инчунин қонуни тақозои замонро 
қабул карда истодаанд. 

Агар ба таҳлилҳо назар аф-
канем маҳз баъди ба тасвиб ра-
сидани ин санади муҳим омори 
воридоти техникаву нақлиёти 
гуногунтамға дар кишварамон аф-
зуда, раванди рушди соҳибкорӣ 
дар мамлакат суръати тоза пайдо 
кард ва шумораи ҷалби ҷавонон 
барои таҳсил дар муассисаҳои 
оливу касбии мамлакат ва 
хориҷ аз кишвар афзуд. Мардум 
маблағҳои ҳангуфтеро, ки дар 
ҷашну маросимҳо сарф мена-
муданд, ба беҳбудии шароитҳои 
иҷтимоӣ ва таъмини зиндагии 
шоистаи худ равона намуданд, - 
мегӯяд Умарҷон Сафаров. 

-Тибқи маълумотҳо танҳо дар 
ду моҳи аввали соли 2023 дар 
ҳудуди вилояти Хатлон 11 ҳазору  
190 маъракаҳо баргузор гарди-
дааст, ки аз ин теъдод 10 ҳазор 
401 ҳолати онро тӯйи домодиву 
арӯсӣ ташкил медиҳад.  Зимни 
баргузории маросимҳои азодорӣ 

НАВРЎЗ, АЗ ЭЊЁИ ТАБИАТ ТО 
АНЪАНАЊОИ НЕКИ НИЁГОН

Аз татбиқи яке аз санадҳои муҳими 
миллӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи танзими анъана ва ҷашну маросим 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”  расо 16 сол 
сипарӣ гардида, дар ин муддат бо татбиқи 
муваффақонаи он дар ҳаёти ҷомеаи кишвари 
соҳибистиқлоламон  дигаргуниҳои куллии 
судманду самарабахш ба вуқуъ пайваст.

Танзими расму оинҳои мардумӣ

сол аз сол шумораи забҳи чор-
во коҳиш ёфта, мардум бо гӯшти 
харида ҷашну маросимҳоеро 
баргузор менамоянд, ки қаблан 
барои ин чорвои калону майдаи 
шохдорро забҳ мекарданд. 

Дарвоқеъ, қабули ин санади 
ба беҳбудии шароити иҷтимоии 
мардум равонагардида қолабҳои 
куҳнаро шикаста, дар ҳаёти 
мардуми Тоҷикистон тағйироти 
куллӣ ба вуҷуд овард. Ҷомеаи 
соҳибистиқлоли кишварамон-
ро  аз чанги исрофи беҳуда 
раҳонида, моро ба ҳаёти соли-
му сарфаву сариштакорӣ дар 
баргузории ҷашну маросимҳои 
мардумӣ ҳидоят намуд. 

Бо мақсади дар амал татбиқ 
гардидани қонуни мазкур тибқи 
боби 5 моддаи 15 -уми он нис-
бат ба нафароне, ки талабо-
ти мазкурро риоя намекунанд, 
ба ҷавобгарӣ кашида меша-
ванд. Мусаллам аст, ки барои 
шикасти қолабҳои хурофотӣ 
ва дигаргуниҳои созанда дар 
ҷомеа, мебоист фаъолону зи-
ёиёни кишвар намунаи ибрат 
бошанд. Бодарназардошти ин 
нукта, дар ҳолати риоя накар-
дани талаботи қонуни мазкур аз 
ҷониби аъзои Ҳукумат, раисони 
вилоят шаҳру ноҳияҳо ва дигар 
шахсони мансабдори давлатӣ, 
хизматчиёни давлатӣ, судяҳо 
ва кормандони мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ ва ди-
гар масъулону фарзандони онҳо 
аз вазифаҳои ишғолнамудаашон 
озод карда мешаванд. 

Тавре ки сиёсатмадоро-
ну донишмандони риштаи 
ҷомеашиносӣ иброз намуда-
анд, танзими ҷашну маросимҳои 
миллӣ дар баробари танзи-
ми рӯзгори ҷомеаи кишвар 
ҳамзамон мардумро дар меҳвари 
миллатсозӣ ва рушди давлату 
ҷомеаи шаҳрвандӣ сарҷамъ на-

муд. Зеро дар шароити ҷаҳони 
пуртаззод, ки аз асари омилҳои 
гуногун забону миллатҳои аз 
лиҳози иқтисодиву сиёсӣ ноусту-
вор маҳв шуда истодаанд, яке 
аз ҳадафҳои муҳиму саривақтии 

Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
ҳам овардану дар масири амалӣ 
намудани андешаҳои бузурги 
миллату давлатдорӣ мутаҳҳид 
намудани тамоми қишрҳои 
ҷомеа арзёбӣ мегардид. Бино-
бар ин, қабули Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи танзими 
анъана ва ҷашну маросим дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон”  ва дар 
амал иҷро гардидани он намунаи 
беназири иттиҳоду сарҷамъӣ ва 
ҷонибдориву ҳамовозии марду-
ми гуногунмиллати кишварамон 
аз ташаббусҳои хирадмандонаи 
Пешвои муаззами миллат арзёбӣ 
гардида, он ҳама расму оинҳои 
сокинони минтақаҳои гуногуни 
Тоҷикистонро дар меҳвари расму 
оинҳои миллӣ муттаҳид намуд. 

Хушбахтона, солҳои охир як 
анъанаи неки ниёгонамон аз нав 
эҳё гардида истодааст, ки марду-
ми фарҳангпарвару меҳандӯсти 
кишварамон дар доираи 
ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ 
ҳамзамон  маросимҳои хурсан-
дии хатнасур ва  тӯйи фарзан-
дону пайвандони хешро  низ 
баргузор менамоянд. Ин иқдоми 
шоиста имкон медиҳад, ки со-
кинон бо риояи талаботи танзи-
ми анъана ва ҷашну маросимҳо 
тӯйю хурсандиҳоро сарфакорона 
ва зебову хотирмон баргузор на-
моянд, ки ин ба танзими ҷашну 
маросимҳо дар доираи ҳифзи 
арзишҳои фарҳангу маданияти 
миллӣ ва эҳтирому арҷгузорӣ 
ба урфу анъана ва суннатҳои 
мардумӣ мусоидат намуда, оми-
ли беҳбудии шароитҳои иҷтимоӣ 
ва баланд бардоштани сатҳи 
иқтисодии оилаҳо мегардад.

Ҷамолиддин УСМОНИЁН,
 “Ҳамрози халқ”
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МЕРАСАД НАВРЎЗМОЊ АНДАР
ЛАБАШ ИЗЊОР ГУЛ...

НАВРЎЗ МУБОРАК БОД! БАЗМИ ГУЛ ДАР
ЧАМАНИ НАВРЎЗ АСТ

Н А В Р Ў З Ї

Эй ёри баҳоройин, Наврӯз муборак бод!
Парвардаи Фарвардин, Наврӯз муборак бод!

Эй дасти баҳоролуд, эй чашми хуморолуд,
Эй кокули атрогин, Наврӯз муборак бод!

Эй ғарқаи хоҳишҳо, сармасти навозишҳо,
Эй ошиқи фаррухдин, Наврӯз муборак бод!

Эй синаи бекина, эй қалби чу ойина,
Эй хонаи меҳрозин, Наврӯз муборак бод!

Эй рози тари борон, бар гӯши дили ёрон,
Табрик бигӯ ширин: Наврӯз муборак бод!

Эй ҳафт нишон аз «шин», дар суфраи ҷон биншин,
Эй ҳафт салом аз «син», Наврӯз муборак бод!

                                                          Ҷаъфар МУҲАММАД

Базми гул дар чамани Наврӯз аст,
Даври ғул-ғулфикани Наврӯз аст,
То ба гардун сухани Наврӯз аст,
Тоҷикистон ватани Наврӯз аст.

Бӯи Наврӯз расад аз ҳама дар,
Рӯи Наврӯз расад аз ҳама дар,
Ҳама дар пираҳани Наврӯз аст,
Тоҷикистон ватани Наврӯз аст.

Ном Наврӯзу насаб Наврӯз аст,
Исми ҳар бахтталаб Наврӯз аст,
Фасли армоншикани Наврӯз аст,
Тоҷикистон ватани Наврӯз аст.

Сабзгун пуштаву саҳрои Ватан,
Сабзпӯш аст ҳама ҷои Ватан,
Сабз ҷон дар бадани Наврӯз аст,
Тоҷикистон ватани Наврӯз аст.

Ба муродаш ҳама дилдода расад,
Ҳамаро бахти худодода расад,
Ҳама ҷо анҷумани Наврӯз аст,
Тоҷикистон ватани Наврӯз аст.

                                           Муҳаммад ҒОИБ

Эй ғунчаи хандида, Наврӯз муборак бод!
Эй чашмаи ҷӯшида, Наврӯз муборак бод!

Эй камдили тарсида, аз ишқ фурӯ бигзор,
Эй ошиқи шӯрида, Наврӯз муборак бод!

Эй шохаи хушкида, имсол ту нашкуфтӣ,
Эй пунбаи болида, Наврӯз муборак бод!

Эй ёри аламдида, имсол куҷо рафтӣ?
Эй ёри писандида, Наврӯз муборак бод!

Эй ҳусни барозида, Наврӯз муборак бод!
Эй ҷону дилу дида, Наврӯз муборак бод!

                                                    Лоиқ ШЕРАЛӢ

Баҳор асту ба тоқи хонаи ман,
Даруни кӯзаҳо гулҳо шукуфта.

Аз ин рангобарангиҳои наврӯз,
Ба боғи синаҳо дилҳо шукуфта.

Баҳор асту замину сангу оташ,
Ҳама дил дораду ҷонона дорад.

Ҳаёти талху ширини ман имрӯз,
Ҳазорон қиссаву афсона дорад.

Бигӯ аз сеҳри ишқу зиндагонӣ,
Магӯ аз бенишониву хазонӣ.

Ба рағми сардҷониву хамӯшӣ,
Баҳор асту ҷунун асту ҷавонӣ.

                                       ГУЛРУХСОР

Боди наврӯзӣ ҳаме дар бӯстон бутгар шавад,
То зи сунъаш ҳар дарахте лӯъбате дигар шавад.
Боғ ҳамчун кулбаи баззор пурдебо шавад,
Роғ ҳамчун тублаи аттор пуранбар шавад.
Рӯйбанди ҳар замине ҳуллаи чинӣ шавад,
Гӯшвори ҳар дарахте риштаи гавҳар шавад.
Чун ҳиҷоби лӯъбатон хуршедро бинӣ ба ноз,
Гаҳ бурун ояд зи меғу гаҳ ба меғ андар шавад.

                                             УНСУРӢ

Атса зад абр, гул аз хоби зимистон бархост,
Ҷом бар даст зи ҷо соқии мастон бархост.
Ресмон ранг заду дӯхт чакан бар тани дашт,
Чи ҳунарҳо, ки аз ин духтари борон бархост.
Чист ин сабзаи навхез? Само аз шӯхӣ
Рехт обе, ки ба тан мӯйи биёбон бархост.
Барф гар деви сапед аст, натарсем, ки боз
Гурзи хуршед ба каф Рустами Дастон бархост.
То кай аз халқ бипӯшад ба алаф пистонаш?
Духтари хорч, ки бо пайкари урён бархост.
Сардмеҳр аст чу фарзанд, шавад мом ҳазин,
Об аз хонаи ях бо дили гирён бархост.
Ба тамошои гули сурх, ки омад берун,
Гули сурхе зи дарунсӯи гиребон бархост.
Ҳаст ойинаи фарҳанги Хуросон Наврӯз,
Даҳр аз ҷо ба тамошои Хуросон бархост.
 

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

Телефонҳои мо: (8 3222) 2-12-12 

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

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

Ҳафтанома дар чопхонаи 
нашриёти «Шарқи озод» бо 
теъдоди 22300 нусха нашр шуд.

Ҳамрози халқ
Ҳафтаномаи сиёсӣ - иттилоотӣ

     Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Зебо Бозорова

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

ба қайд гирифта шудааст.

     Ҳайати мушовара: Давлаталӣ Саид, и.в. раиси вилояти Хатлон, Фирӯза 
Шарифӣ, муовини раиси вилояти Хатлон, Саидзода Ҷамшед Ҳамро, раиси 
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон.

     Ҳайати эҷодӣ: Амонҷон Муҳиддинов, Ҷамолиддин Усмониён, Раҷабалӣ 
Худоёрзода 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 баргардони-
да намешаванд. Матолиби ҳафтаномаро дар дигар васоити ахбори омма 
танҳо бо нишон додани манбаъ метавон истифода кард.

№11, 16.03.2023

С К А Н В О Р Д
    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.

Ҷавоби сканворди ҳафтаномаи №8БИЁ БИХАНДЕМ!

Аз Афандӣ мепурсанд:
- Ҳодиса   аз фалокат   чӣ   фарқ 

дорад?
Афандӣ ҷавоб мегӯяд:
- Вақте бо хушдоманат назди 

дарё меравӣ ва ногаҳон ӯ ба об ме-
афтад, ин ҳодиса аст. Агар нохост ӯ 
наҷот ёбад ё нафаре пайдо шавад, 

ки ӯро наҷот диҳад, ана ин фалокат аст.

* * * * *
Рӯзе Мулло Насриддин Афандӣ дар бозор бо як 

дӯсти деринааш вохӯрд. 
Ӯ зангир буд ва аз дӯсташ пурсид:
- Ту фикри зангирӣ накардӣ?
Афандӣ гуфт:
- Ман чанд сол пеш зангир будам ва аз пайи 

ҷустуҷӯӣ зани солеҳа шудам. Дар аввал рӯ ба Димишқ 
овардам. Дар он ҷо бо як зани зебо вохӯрдам, аммо 
дидам, ки ӯро тақвояш кам буд. Аз он ҷо ба Исфаҳон 
рафтам. Дар он ҷо зани зебо ва тақводорро дидам, 
аммо миҷозамон бо ӯ рост наомад. Оқибат ба Қоҳира 
рафта, чунин занро дарёфт намудам. Вай зани зебо, 
тақводор ва дилрабо буд, яъне зани солеҳа буд.

- Ту бо ӯ хонадор шудӣ? - гуфт дӯсташ.
- Не - гуфт - Мулло Насриддин. 
- Мутаассифона, ӯ дар ҷӯстуҷӯӣ марди 

солеҳе буд.

Аз саҳифаи фейсбукии "Дӯстон"


