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ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

қонунҳои амалкунанда рисола-
ти касбии хешро анҷом дода ис-
тодаанд.
Сарвари давлат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон иброз дош-
танд, ки “дар замони муосир 
ҷиҳати сари вақт ба аҳолӣ 
расонидани иттилоот дар 
баробари матбуоти чопӣ 
воситаҳои ахбори оммаи 
электронӣ – шабакаҳои те-
левизион, радио ва интер-
нет саҳми бузург мегузо-
ранд. Таҷрибаи Тоҷикистони 
соҳибистиқлол нишон ме-

Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
як мулоқоташон ба намояндаго-
ни васоити ахбори омма гуфта 
буданд: “Имрӯз беш аз пеш 
маълум мегардад, ки нақши 
воситаҳои ахбори омма дар 
ҳаёти ҷомеаи муосир чӣ 
гуна бузург аст. Дар ҳақиқат 
матбуот ва воситаҳои ахбо-
ри омма ба ташаккули афко-
ри ҷомеа таъсири муқтадир 
ва муассир мерасонанд. 
Онҳо хусусан дар замони 
таҳаввулот ва тағйирёбии 
самтҳои рушди ҷомеа, бадал-

шавии идеологияҳо ва та-
шаккули диди нави иҷтимоӣ 
аҳамияти хоса пайдо ме-
кунанд. Ҳама гуна ҷомеаи 
демократӣ, алалхусус 
ҷомеаи кишварҳое, ки нав ба 
ин ҷода қадам гузоштаанд, 
ба воситаҳои ахбори омма ва 
фаъолияти пурсамари онҳо 
ниёзманд мебошанд.”
Яке аз ҳадафҳои асосии 

фаъолияти васоити ахбори 
омма инъикоси беғаразона 
ва воқеъбинонаи мушкило-
ти ҷойдошта, ошкору ислоҳи 
камбудиҳои ҷомеа мебошад, ки 
имрӯз хабарнигорон бар асоси 

ҲАДАФИ МАТбуОТ ХИзМАТИ 
СОДИқОНА бА ХАЛқу ВАТАН  АСТ

Ҳамасола 11-уми март дар кишварамон Рӯзи матбуоти тоҷик таҷлил карда 
мешавад. Давоми соҳибистиқлолии мамлакат соҳаи матбуот дар ҷумҳуриямон 
рушд ёфта, рӯзноманигорон бо истифода аз шароити муосиди корӣ, саривақт 
иттилоъро ба мардум мерасонанд.Таъсиси шабакаҳои телевизионию радиоӣ ва 
рӯзномаву маҷаллаҳои даврӣ рӯи кор омаданд, ки дар самти инъикоси мушкилоти 
ҷомеа ва пешравиҳои давлату ҳукумат нақши созгор мегузоранд. 11-уми марти 
соли 1912 нахустин рӯзномаи тоҷик бо номи “Бухорои Шариф” рӯйи чоп омад, ки 
яке аз рӯйдодҳои муҳими фарҳангиву таърихии мардуми тоҷик дар зиёда аз сад 
соли гузашта маҳсуб мешавад.

Боиси сарфарозист, 
ки матбуоти тоҷик аср 
ба аср ҳамқадами халқу 
миллат буда, дар бурду 
бохт ҳамраъйӣ дошту до-
рад. 

Матбуоти тоҷик дар 
замони соҳибистиқлолӣ 
бо дастовардҳои хеш ми-
ёни ҷомеа маҳбубияти 
хосаеро касб кард. Дар 
ҳама давру замон ҷомеа  
ба ахбор ниёз дорад ва 
дар рушду бунёди дав-
лати тозаистиқлоли мо 
саҳми васоити ахбори 
омма, бахусус матбуот 
хеле бузург арзёбӣ ме-
шавад.   Матбуоти тоҷик 
бо фароҳам гардида-
ни имкониятҳои рушди 
озодии баён ба неруи 
қудратманде табдил 
ёфта, бо афкори навину 
созандаи худ дар ҳалли мушкило-
ти ҷомеа нақши муассир дорад. 
Чун ба таърихи матбуоти тоҷик 
назар меафканем, яке аз авва-
лин рӯзноманигор ва саромади 
матбуоти тоҷик устод Садриддин 
Айнӣ гуфта буд, ки «рӯзномаи ҳар 
қавму миллат забони эшон аст ва 
ҳар қавму миллате, ки рӯзнома 
надорад, гӯё забон надорад». 
Таърих гувоҳ аст, ки  11-уми мар-
ти соли 1912 нахустин рӯзномаи 
тоҷик бо номи «Бухорои Шариф» 
аз чоп баромад ва аз ин сана 109 
сол сипарӣ мегардад. 

Роҳбарияти Ҳукумати 
Тоҷикистон нисбати ВАО 
таваҷҷуҳ ва эҳтироми хоса до-
ранд ва Фармони Президен-
ти мамлакат «Дар бораи во-
куниши шахсони мансабдор 
ба маводи танқидию таҳлилии 
воситаҳои ахбори омма» низ да-
лели гуфтаҳои боло мебошад. 
Зимнан сатҳу сифати фаъоли-
яти рӯзноманигорон ва нуфузи 
онҳо дар ҷомеа баланд гардид.  
Сохторҳои Ҳизби Халқии Демок-
ратии Тоҷикистон дар вилояти 

Хатлон нашрияҳои ҳизбии “Мин-
бари халқ” ва “Ҳамрози халқ”-ро 
аз ҷумлаи муҳимтарин дастгоҳи 
таблиғотии худ ҳисобида, ба ин 
васила дар болоравии иттилоот-
нокии аъзои худ ва ҷомеа саҳми 
муассир мегузоранд. Боиси 
қаноатмандист, ки дар  вилояти 
Хатлон шумораи хонандагони 
ҳафтаномаи “Минбари халқ” 37 
ҳазору 250 нафар ва Ҳамрози 
халқ” бошад, 19 ҳазору 200 на-
фарро ташкил менамояд.

Эътимоди комил дорем, ки 
рӯзноманигорон ва кулли кор-
мандони воситаҳои ахбори 
оммаи кишвар иҷрои рисола-
ти касбии хешро муҳимтарин 
ҳадафи худ дониста, бо хизмати 
садоқатмандона барои халқу Ва-
тан касбияти хешро содиқонаву 
софдилона иҷро менамоянд.

Бо  истифодаи фурсати муно-
сиб кулли матбуотчиён, зимнан 
тамоми мардуми кишварро ба му-
носибати ин сана табрик мегӯям. 
Бигзор қалами матбуотчиёни 
тоҷик ҳамеша паи созандагиҳову 
бунёдкориҳо бошад.

 ТАбрИКОТИ рАИСИ КуМИТАИ ИҷрОИяИ ҲИзбИ ХАЛқИИ 
ДеМОКрАТИИ ТОҷИКИСТОН ДАр ВИЛОяТИ ХАТЛОН 

МИрАЛИЁН қИЁМИДДИН АбДуСАЛИМзОДА бА 
МуНОСИбАТИ 109 - СОЛАгИИ МАТбуОТИ ТОҷИК

ИФТИХОр Аз  МАСИрИ ТАЙШуДА
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Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят

Таҳти раёсати муовини сарвазири мамлакат 
гулмаҳмадзода Давлатшоҳ қурбоналӣ дар ҷамоати 
деҳоти Машъали ноҳияи Вахш «Оид ба ташкили усулҳои 
мубориза бар зидди малах»  семинар – машварати  
вилоятӣ доир гардид.

ҲАДАФИ МАТбуОТ ХИзМАТИ 
СОДИқОНА бА ХАЛқу ВАТАН  АСТ

СеМИНАр бА ХОТИрИ ПеШгИрӢ 
Аз ХАВФИ ПАҲНШАВИИ МАЛАХ    

диҳад, ки рӯзномаву маҷаллаҳо ва 
телевизиону радио ҳамчун яке аз 
воситаҳои асосии таъсиррасонӣ ба 
афкори ҷомеа метавонанд ба ҳалли 
мушкилоти мавҷуда фаъолона му-
соидат намоянд. Зеро ҷомеа ба ах-
бор доир ба фаъолияти мақомоти 
давлатӣ ва умуман ҳамаи шохаҳои 
ҳокимият ниёз дорад, ки ин яке аз 
аслҳои бунёдии ҷомеаи озоди демок-
ратист».
Миллати сарбаланди тоҷик аз асрҳои 

гузашта шахсиятҳои барҷастаи худро 
дошт ва то ба имрӯз дар тамоми соҳаҳои 
хоҷагии халқ, аз ҷумла соҳаи матбуот 
саҳми бориз доранд. 
“Вақте ки ба таърихи матбуо-

тамон назар меафканем, қабл аз 
ҳама хизматҳои бузурги Қаҳрамони 
Тоҷикистон – устод Садриддин Айни-
ро ба ёд меорем, ки ба хотири гузош-
тани асосҳои давлати мустақили мо 
анҷом додааст. Маҳз устод Айнӣ бо 
мақолаҳои ватандӯстонаву маориф-
парварона ва сухани миллатсози худ 
ба бедории мардуми тоҷик такони 

ҷиддӣ бахшидааст. 
Дар як мақолааш устод Айнӣ таъкид 

намудааст: «Ҳар одаме, ки дуруст 
фикр мекунад, медонад, ки Ватан мо-
дари ӯст, Ватан хеш ва табори ӯст, 
Ватан шараф ва номуси ӯст, Ватан 
ҳама чизи ӯ ва ҳаёти ӯст! Ба ин са-
баб ҳар фарзанди одам, ки сифати 
инсонии худро гум накардааст, Ва-
тани худро мисли модари худ, ҳатто 
аз вай ҳам зиёдтар дӯст медорад, 
ӯро ҳимоят ва мудофиа мекунад», – 
иброз доштан муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон.
Пешвои миллат муҳтарм Эмомалӣ 

Раҳмон нақши васоити ахбори оммаро 
дар самти тарғибу ташвиқи ҳадафҳои 
олии кишвар хеле муҳим медонад. 
Ба гуфти Роҳбари давлат матбуот 
дар ҷумҳурии мо дар ин давраҳои 
таърихӣ, аз ҷумла дар замони шӯравӣ 
ба таври назаррас рушд кардааст. 
Воситаҳои ахбори омма махсусан дар 
самти инъикоси масъалаҳои вобас-
та ба бунёди иншооту сохтмонҳои 
азим, ташкили ҳаёти нав ва масоили 
адабиву фарҳангӣ нақши созанда ва 
пешоҳанг доштанд. 

Давраи комилан нав ва аз лиҳози 
сохтор ва услуби кор ба таври 
ҷиддӣ фарқкунандаи фаъолияти 
воситаҳои ахбори оммаи мо маҳз 
дар замони истиқлоли давлатии 
Тоҷикистон оғоз гардид ва матбуот 
вобаста ба воқеияти замон такому-
лу ташаккул ёфт. Тибқи арзёбии кор-
шиносони байналмилалӣ матбуоти 
кишвари мо имрӯз дар қиёс бо бисёр 
кишварҳо аз дидгоҳи озодии баён 
пешрафта мебошад. Ба таъбири 
дигар, матбуот ба мақсаду мароми 
халқ ва арзишу манфиатҳои миллӣ 
наздиктар шуд.  
Имрӯз дар фаъолияти матбуо-

ти мустақили Тоҷикистон, яъне 
дар   фаъолияти онҳое, ки худа-
шон рӯзномаву маҷалла, агентии 
иттилоотӣ, шабакаи телеви-
зион ё радио таъсис дода, кори 
онро мустақилона пеш мебаранд, 
унсурҳоеро мебинем, ки сазовори 
пайравӣ кардану омӯхтан ҳастанд. 
Муҳим нест, ки рӯзноманигорон дар 

кадом самт – матбуоти давлатӣ 
ё матбуоти мустақил фаъолият 
доранд. Ҳадафи асосии матбуоти 
ҳукуматӣ ва мустақил ҳамчун ду 
шохаи бо ҳам пайвастаи матбуоти 
Тоҷикистон иҷрои рисолати касбӣ, 
яъне хизмати содиқона ва софди-
лона ба манфиати халқу Ватан ме-

бошад, –  таъкид доштанд Роҳбари 
давлат. 
Бояд гуфт, ки соли 2020 бемории 

ҳамагири коронавирус кулли ҷомеаи 
ҷаҳонро такон дод ва дар ин давра 
рӯзноманигорон пайи иҷрои рисолати 
касбии хеш буданд ва хизмати созгоре 
низ барои ин ҷомеа анҷом дода таво-
нистанд. Роҳбари давлат низ зимни су-
ханронии худ аз фаъолияти густурдаи 
рӯзноманигорон изҳори қаноатмандӣ 
карданд.
Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон соли 2012 дар суханронияшон 
бахшида ба 100-солагии матбуоти 
тоҷик изҳори доштанд, ки “имрӯз 
дар Тоҷикистон як гурӯҳи калони 
эҷодкорон машғули фаъолиятанд, ки 
маҳорати касбии баланд, ҷаҳонбинии 
васеъ, қалами бурро, андешаи 
мустақил ва услубу назари хоси худро 
доранд ва аз меъёрҳои қонунгузории 
мамлакат хуб огоҳанд. Онҳо 
анъанаҳои неку шоистаи нависан-
дагон ва рӯзноманигорони наслҳои 
гузаштаи моро идома медиҳанд ва 
соҳиби мактаби хоси худ низ мебо-
шанд. Мо бояд онҳоро ҳамаҷониба 
дастгирӣ кунем, ҳавасманд созем ва 
аз донишу таҷрибаи онҳо истифода 
барем.  

Амонҷон МуҲИДДИнОВ, 
“Ҳамрози халқ”

Малахи марокашӣ аз хавфнокта-
рин ҳашароти зиёновар маҳсуб ёфта, 
соли равон дар ноҳияҳои Панҷ, Вахш, 
Ҷалолиддини Балхӣ ва Фархор 15 – 20 
рӯз пеш хурӯҷ кардааст. Аз ин нигоҳ 
роҳбарияти вилояти  Хатлон зарур шу-
мориданд, ки дар мавзеи «Ибодқара»-и  
ҷамоати деҳоти Машъали ноҳияи Вахш 
семинар – машварати вилоятиро баргу-
зор намоянд. Дар кори семинар муови-
ни сарвазири мамлакат Гулмаҳмадзода 
Давлатшоҳ Қурбоналӣ, вазири кишо-
варзии ҷумҳурӣ, роҳбарияти Муас-
сисаи давлатии Экспедитсияи мубо-
риза бар зидди малах, роҳбарияти 
Агентии беҳдошти замин ва обёрии 
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Агентии хоҷагии ҷангали ҷумҳурӣ, на-
мояндаи масъули Дастгоҳи иҷроияи 
Президенти мамлакат ва як қатор 

роҳбарони масъул, муовини аввали 
раиси вилоят, раисони шаҳру ноҳияҳо 
ва дигар масъулини соҳаи кишоварзӣ 
ширкат доштанд.   Барои дар сатҳи 
баланди ташкилӣ баргузор кардани се-
минар – машварати вилоятӣ «Оид ба 
ташкили усулҳои мубориза бар зидди 
малах» роҳбарияти ноҳияи Вахш дар 
ин мавзеъ бо шиору хитобаҳо иштирок-
чиёнро бо харитаи пайдоиш, паҳншавӣ 
ва тухмгузории малах, намудҳои ма-
лах, майдон ва мавзеи тухмгузории он 
дар вилояти Хатлон шинос карданд.  

Итилоъ дода шуд, ки имрӯз дар 57 
ҳазору 329 гектар майдони тухмгузории 
малах мушоҳида гардида, дар қисме 
аз ноҳияҳо малах аллакай пайдо шу-
дааст. Бинобар ин дар шароити кунунӣ 
бе техникаи пуриқтидори замонавӣ на-
метавон муборизаи кимиёвиро вусъ-

ат бахшид. Иштирокчиёни семинар 
– машварати вилоятӣ аз намудҳои гу-
ногуни техника, ки ба намоиш гузошта 
шуда буданд, дидан карда, аз мутахас-
сисон роҳҳои аз тариқи техника поши-
дани заҳрҳои кимиёвиро шунида, акнун 
онро дар шаҳру ноҳияи худ бар зидди 
малахи марокашӣ истифода мебаранд. 
Барои намуна тавассути техникаҳои гу-
ногун роҳҳои истифодабарии заҳрҳои 
кимиёвиро аз рӯи меъёрҳо ба иштирок-
чиён амалан нишон доданд.

Қисми назариявии семинар – маш-
варати вилоятиро муовини аввали ра-
иси вилояти Хатлон ифтитоҳ бахшида, 
ҳадафу мақсади ин ҳамоишро арзёбӣ 
дошт. Раиси ноҳияи Вахш зимни баро-
мади худ меҳмонон ва иштирокчиён-
ро хайрамақдам гуфта, таъкид дошт, 
ки соли гузашта пайдоиши малах дар 
3 ҳазор гектар ошкор гардида, он ба 
5 ҳазор гектар доман паҳн карда буд. 
Изҳори боварӣ намуд, ки ин машва-
рат дар мубориза бар зидди малах 
такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. Сардори 
муассисаи давлатии Экпедитсияи му-
бориза бар зидди малахи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон изҳори нигаронӣ намуд, ки 
аллакай малах дар ҷамоатҳои деҳоти 
Меҳвар ва Намунаи ноҳияи Панҷ пайдо 
шудааст, ки ин боиси ташвиши ҷиддист. 
Агар сокинони шаҳру ноҳияҳо чун 
ҳарсола ёрӣ  нарасонанд, мо дар мубо-

риза бар зидди малах дасткӯтоҳӣ меку-
нем. Дар назди иштирокчиёни машва-
рат олими соҳа дар мавзӯи «Паҳншавӣ 
ва усулҳои мубориза бар зидди ин 
ҳашароти зиёновар» бо далелҳои ил-
ман асоснок баромад карда, диққати 
ҳамагонро бо усулҳои агротехникӣ ва 
заҳрҳои кимиёвӣ мубориза бурдан бар 
зидди малахи марокашӣ ҷалб намуд. 
Муовини сарвазири мамлакат усули 
биологиро низ дар мубориза бар зид-
ди малах муҳим арёбӣ дошт. Дар наз-
ди иштирокчиёни семинар машварати 
вилоятӣ вазири кишоварзии ҷумҳурӣ 
баромад карда, фикру андешаҳои хеш-
ро вобаста ба беҳбудии кор дар ин самт 
баён дошт. Дар поёни ин ҳамоиш муо-
вини сарвазир аз дастуру супоришҳои 
Пешвои муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар самти мадани-
яти истифодабарии замин, афзун гар-
донидани ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти 
кишоварзӣ, таъмини захираи дусолаи 
хӯрокӣ, муносибати ҷиддӣ дар кишти 
картошка, ҳалли мушкилоти ҷойдошта 
ва муборизаи қатъӣ ба муқобили 
малахи марокашӣ бо роҳу усулҳои 
ҷадид андеша баён карда, дар наз-
ди роҳбарияти вилоят, раисони шаҳру 
ноҳияҳо, роҳбарони соҳаи кишоварзӣ 
вазифаҳои мушаххас гузошт. 

Шералӣ САИД
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Ш.ШОҲИн. Ҷиҳати 
сазовор таҷлил намуда-
ни Рӯзи Модар корман-
дони масъули Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Шамсиддин 
Шоҳин  дар муассисаи 

таълимии №2 миёни  хонандагон  озмуни иншои беҳтарин таҳти 
унвони «Модар яктост – Тоҷикистон яктост»-ро баргузор намуданд.

Дар қисмати аввали баргузории озмун Мавзуна Сунатуллоева, 
мудири шуъбаи кор бо занон ва ҷавонони Кумитаи иҷроия доир ба 
қадру манзалат ва бузургии Зан – Модар  ибрози назар намуд.  

Баъдан  чорабинӣ бо баҳогузорӣ ва муайян намудани ҷойҳои 
ифтихорӣ  аз ҷониби ҳакамон ҷамъбаст гардид.

ЁВОн. Бо мақсади 
сазовор таҷлил наму-
дани “Рӯзи Модар” аз 
ҷониби Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Ёвон 
миёни донишҷӯён ва хо-
нандагони муассисаҳои 
таълимии ноҳия озму-
ни иншои беҳтарин дар 

мавзӯи “Модар яктост – Тоҷикистон яктост” эълон карда шуд. Дар до-
ираи ин озмун аз ҷониби  иштирокчиён зиёда аз 50 иншо ба сохтори 
ноҳиявии ҳизб пешниҳод гардид.

Озмуни мазкур дар бинои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи  
Ёвон ҷамъбаст гардида, иштирокчиён бо туҳфа ва дипломи таъсис-
намудаи ҳизби ноҳия сарфароз гардонида шуданд.

ДӮСТӢ. Тибқи нақ-
шаи корӣ намоянда-
гони Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон  дар 
ноҳияи Дӯстӣ  ва бах-
ши муҳоҷират ва шуғли 
аҳолии ноҳия бо якчанд 

нафар муҳоҷирон, ки нияти сафар ба Федератсияи Русияро до-
ранд, вохӯрӣ доир карданд. 

Дар рафти суҳбат бо муҳоҷирон оид ба будубоши қонунии онҳо 
дар Федератсияи Русия, дар маркази таълимии калонсолон ба 
касбомӯзӣ фаро гирифтани шаҳрвандон пеш аз сафар ба хориҷа 
фаҳмонида шуд. Инчунин, кормандони ҳизб таъкид доштанд, ки 
ҳангоми дар хориҷа будан зираку ҳушёр бошанд, то ба доми фире-
би ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ наафтанд. 

ФАРХОР. Намоянда-
гони  Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон  дар 
ноҳияи Фархор оид ба 
пешгирӣ аз сироятёбии 
коронавирус (COVID – 
19) ва самаранок исти-
фодабарии заминҳои наздиҳавлигӣ дар ҷамоати шаҳраки Фархор 
дар доираи аксияи ҳизбии “Солимии миллат боигарии давлат” бо 
усули хона ба хона гардиш доир намуданд.

Масъулин ба сокинон маводҳои таблиғотӣ оид ба пешгирии 
коронавирус, истифодаи самараноки заминҳои наздиҳавлигӣ ва 
ниқобҳои муҳофизатӣ дастрас намуда,  бо иқтибосҳо нуктаҳои Паё-
ми Президенти мамлакатро ба сокинон шарҳ доданд.

ҲАМАДОнӢ. Дар 
ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии "Фарҳанг" вохӯрии 
кормандони масъули Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Мир Сайид Алии 
Ҳамадонӣ оид ба шарҳу 
тавзеҳи Паёми Пешвои 
миллат ба Маҷлиси Олии 
мамлакат баргузор гар-
дид. 

Дар суханронӣ Раҳимҷон Шарифов, муовини раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи мазкур атрофи моҳияти Паёми Пешвои 
миллат суханронӣ карда, қайд намуд, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ, 
яъне таҳоҷуми фарҳангиву забони моро зарур аст баробари омӯзиши 
забонҳои хориҷӣ, аз ҷумла русӣ ва англисӣ  нозукиҳои  забони тоҷикиро 
мавриди омӯзиш қарор диҳем.

Иброз шуд, ки Тоҷикистон фарҳанги бисёр ғанӣ  ва таърихи басо 
пурифтихори миллӣ дорад.  Арҷ гузоштан  ба фарҳангу таърихи босто-
нии миллат ва омӯхтани  он, инчунин аз худ кардани мероси ҷовидонаи 
садҳо ва ҳазорон нафар фарзандони  фарзонаи халқамон, яъне шо-
ирону адибон ва олимону мутафаккирони барҷастаи миллат вазифаи 
ҳар як соҳибватан мебошад.

ХОВАЛИнГ. Дар 
ҳавзаи интихоботии №13 
вохӯрии вакили Маҷлиси 
вакилони халқи ноҳияи 
Ховалинг Малоҳат Сат-
торова бо интихобкунан-
дагон доир гардид. 

Вакили мардумӣ дар 
вохӯрӣ атрофи дастуру 

супоришҳое, ки аз Паёми  Пешвои миллат, Президенти мамлакат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ  бармеояд,  сухан гуфта, 
оид ба истифодаи самараноки замин, таълиму тарбияи  хонандагон 
дар муассисаҳои таълимӣ, масъулияти падару модар ва омӯзгорон 
дар кори таълиму тарбия, иштироки фаъолонаи хонандагон дар 
озмунҳои ҷумҳуриявӣ, пешгирии бемориҳои сироятӣ,  шомилшавии 
ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои гуногун ва дигар масъалаҳои  ҳалталаб 
андешаронӣ намуд. Дар охир интихобкунандагон ба вакили худ чанд 
талабу дархосташонро пешниҳод намуданд. 

нОРАК. Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Норак дар якҷоягӣ 
бо ташкилотҳои ибтидо-
ии ҳизбии шаҳр, аъзои 
бахши намояндагии ТҶҶ 
“Созандагони Ватан” оид 
ба тоза намудани дохил 
ва атрофи оромгоҳҳо ак-
сияи ҳизбӣ таҳти унвони “Рӯзӣ ёдоварӣ”-ро доир карданд. 

Дар ин рӯз беш аз 700 нафар аъзо ва ҷонибдорони Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон ба ҳашар баромада, оромгоҳҳои деҳаву  
маҳаллаҳоро тозаву озода карда, дар ҳаққи гузаштагон дуои нек на-
муданд. 

Ш А Ҳ Р И Т у С . 
Мувофиқи нақшаи 
чорабинии Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон  
дар ноҳияи Шаҳритус 
бахшида ба таҷлили 
“Рӯзи Модар” дар 
муассисаҳои таълимии ҷамоати шаҳраки Шаҳритус озмуни иншои 
беҳтарин дар мавзӯи “Модар яктост – Тоҷикистон яктост” баргузор 
гардид.

Масъулини Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон  дар ноҳия баъди санҷиши иншои хонандагон аз ҷониби 
устодон,  ғолибонро бо дипломи Кумитаи иҷроия ва туҳфаҳои 
хотиравӣ сарфароз намуданд.

А.ҶОМӢ 
Дар партави сиёсати хи-

радмандонаю ғамхоронаи Пре-
зиденти Ҷумҳурии  Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ  Раҳмон бо 
дастгирии Ашӯрзода Гулбаҳор 
Сангилло, вакили Маҷлиси на-
мояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи 
интихоботии Абдураҳмони Ҷомӣ 
№28 ва дастгирии Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
се нафар маъюбони  дараҷаи  
якум соҳиби аробача  шуданд.  
Раиси  Кумитаи иҷроияи ҲХДТ  
дар  ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ  
Муҳаммаддовуд  Ҳалимзода,  
намояндаи  РАСИН-и ноҳияи 
мазкур  Маҳмаднабӣ  Сафо-
лов ва муовини раиси  Куми-
таи  иҷроияи  ҲХДТ  дар ноҳия 
Назокат  Қосимова аробачаҳои 
маюбиро расонида, дар ин ба-
робар ба онҳо шириниҳо туҳфа 
карданд.  

н. ХуСРАВ
Масъулини  Кумитаи  иҷроияи 

ноҳиявии ҲХДТ ба раисо-
ни  ташкилотҳоли  ибтидоӣ оид 
ба  ҳаракати  аъзои  ҳизб, роҳу  
усулҳои  амалӣ  намудани  корҳои  
тарғиботӣ бо ҷалби  ҷонибдорон 
барои  пайвастан ба сафи ҳизб,  аз  
ҷумла татбиқи  ҳадафҳои ҳизбӣ, 
амалисозии  аксияҳои  ҳизбӣ, таш-
кили  корҳои  созандагию  ободонӣ 
ва Низомнома  дар  бораи фаъоли-
яти  молиявии  ҲХДТ, ҷамъоварӣ  
ва  супоридани  аъзоҳаққӣ, тар-
тиби ташкили  ҳуҷчатгузорӣ  
ҳаматарафа  фаҳмонида шуда, 
ба иштирокдорон барои бартараф 
кардани камбудиҳои ҷойдошта 
тавсияву маслиҳатҳои судманд 
доданд.

БАЛҶУВОН
Ҷиҳати таблиғу ташвиқи 

муҳтавои Паёми Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
гурӯҳи кории мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии ноҳия дар 
якҷоягӣ бо Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Балҷувон дар ҷамоати 
деҳоти Сари Хосор миёни соки-
нон вохӯрӣ доир  намуданд.

Ҳамчунин ба рафти кишту 
кори сокинон шинос шуда, барои 
истифодаи босамари заминҳои 
кишт маслиҳатҳои муфид доданд. 
Аз ҷумла, масъулин аз замини 
наздиҳавлигии Сафарбек Яти-
мов, сокини деҳаи Шаҳидон  ди-
дан карданд. 

Ӯ дар 0,15 га замини 
наздиҳавлигӣ картошка кишт на-
мудааст. Таҷрибаи ғании чунин 
деҳқони асил ба дигарон тавсия  
гардида, аз тарафи гурӯҳи корӣ  
таъкид карда шуд, ки барои пеш-
рафт ва зиндагии шоистаи худ ҳар 
яки мо бояд аҳлонаю содиқона 
меҳнат намоем. 

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

БАХШИДА БА ИСТИҚБОЛИ 30-юМИН СОЛГАРДИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИИ ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН, ДОИР КАРДАНИ СУҲБАТҲО БО ШАҲРВАНДОН ДАР МАСъАЛАИ ИСТИ-
ФОДАИ МАҚСАДНОКИ НеРУИ БАРҚ, ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ҲАР ЯК ВАҶАБ ЗАМИН, 
ЧОРАҲОИ ПеШГИРӣ АЗ ПАҲНШАВИИ КОРОНАВИРУС АЗ ҶУМЛАИ ТАШАББУСҲОИ 

ҲИЗБИЁНИ ШАҲРУ НАВОҲИИ ВИЛОЯТ БУДАНД. ЁДОВАР МеШАВеМ, МАВОДИ ИН 
САҲИФА, КИ ШАММАе АЗ ИҚДОМОТИ ЗИЁДИ ТАТБИҚШУДА ҲАСТАНД, ҶАНБАИ 
ҲИСОБОТӣ ДОШТА, МАСъУЛИЯТИ ТАҲИЯАШОН БАР ДӮШИ МУТАСАДДИЁНИ 
КУМИТАҲОИ ИҶРОИЯИ ШАҲРИю НОҲИЯВӣ МеБОШАНД.
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 Соли 1973 баъди хат-
ми донишгоҳ дар рӯзномаи 
ноҳиявии “Ба пеш” (имрӯза 
“Баҳористон”) дар ноҳияи 
Абдураҳмони Ҷомӣ ба фаъо-
лияти меҳнатӣ оғоз намудааст. 
Соли 1980 то соли 1994 дар 
рӯзномаи вилоятии “Ҳақиқати 
Қӯрғонтеппа” ба ҳайси ходими 
адабӣ, тарҷумон, котиби масъ-
ул, ҷонишини сармуҳаррир ва 
сармуҳаррир кору фаъолият 
кардааст. 

“Нисбат ба рӯзнома 
таваҷҷуҳ хеле ҷиддӣ буд. 
Ҳайати эҷодӣ бо як масъу-
лияти хоса кор мекарданд. 

Бо инсонҳои хеле наҷиб ва 
фидоӣ ҳамкор  будем”, – аз он 
рӯзҳои нек ёдоварӣ кард устод 
Сайдалӣ Бобохонов.

Дар Идораи телевизион ва 
радиои Хатлон дар вазифаҳои  
сармуҳаррири телевизион, 
ҷонишини сардори идора ва 
солҳо ба ҳайси роҳбари идора 
низ кору фаъолият кардааст. 

юсуф Амирхон, муовини 
сардори Идораи телевизион 
ва радиои Хатлон аз усули 
хоси роҳбарии ӯ чунин ёдовар 
шуд: “Ака (ҳамкорон – хур-
ду калон  ӯро бо ихлоси зиёд 
Ака мегӯянд, ном намегиранд) 
ба асосу беасос ба корманд 
сарукор намегирифт ва ба из-
зати нафси коргар намерасид. 
Агар камбудие сар мезад, ба 
утоқаш даъват мекард. Усули 
хосае дошт, бо нигоҳи махсу-
се ҷонибат як лаҳза назар ме-
кард,. Паси ин нигоҳ сиёсат ва 
тарбия буд”.  

Рӯзноманигори варзида 
Шералӣ Саид худро аз ҷумлаи 
шогирдони Ака медонад. Ӯ аз 
сифоти устод ёдоварӣ карда, 
аз ҷумла  гуфт, ки “беҳтарин 
фазилатҳои инсониро дар 
Сайдалӣ Бобохонов дидаам. 
26 сол қабл дар рӯзномаи вило-

ятии “Ҳақиқати Қӯрғонтеппа” бо 
ин чеҳраи сиёсӣ, донишманд, 
рафиқи мушфиқ, роҳбари 
сахтгир ва хеле меҳрубону 
ботамкин шинос шуда будем 
ва аз  дастуру тавсияҳояш 
баҳраманд мешудем. Вақте ба 
Идораи телевизион ва радиои 
Хатлон ба кор омадам, яке аз 
нафароне, ки маро пазироӣ 
ва роҳнамоӣ кард, ин устод С. 
Бобохонов буд. Одатҳои  аҷиб 
доранд. Худро аз касе боло на-
мегиранд, инсони дидадаро, 
ботамкин, роҳбари сахтгир ва 
дилсӯз буданд. Ҳидояташ со-
занда буд. Кӯшиш кардам, ки аз 
мактаби устод бештар омӯзам. 
Мактаби устод воқеан ҳам бу-
зург аст”.

Маҷмӯа ва китобҳои “Атои 
Правардигор”, “Меҳрнома”, 
“Вақте Сталин занг мезад”, 
“Зиндаги ба хотири фардо” ба 
қалами устод Сайдалӣ Бобохо-
нов тааллуқ доранд. Хизматҳои 
содиқонаи устод беподош на-
монданд ва давлат ӯро бо ор-
дени “Шараф” сарфароз гардо-
нид.

“Маро ба дунёи рӯз-
номанигорӣ Ака бурданд ва 
агар заррае дар касби худ 
муваффақ бошам, пас, инро 

натиҷа аз дастгириҳои ӯ медо-
нам. Дар фаъолияти журнали-
стии ман С. Бобохонов мавқеи 
махсус дорад. Устод роҳнамову 
роҳкушоянд ва он рӯзҳоро хуб 
дар ёд дорам, ки аввалин тамо-
шобини барномаам низ ӯ буд ва 
барои пахш дар эфир маслиҳат 
доданд,” – мегӯяд журналисти 
варзида Гулизор Ҳасанова. 

Ӯ нигорандаи ҳақиқатбин 
аст. Шогирдону ҳамкасбон 
қисса мекунанд, ки  дар давраи 
роҳбарӣ манфиати ҷомеаро 
болотар аз дигар арзишҳо ме-
гузошт. 

Асалмоҳ Сафарзода, сар-
муҳаррири рӯзномаи Хатлон 
мегӯяд, ки “замони дар Идораи 
телевизион ва радиои Хатлон 
фаъолият карданам муал-
лифии барномаи таҳлилии 
“Имдод”-ро ба уҳда доштам. 
Боре баъди сабти барномае, ки 
моҳияти интиқодӣ дошт, масъ-
улон аз пайи дар эфир пахш 
нашуданаш шуда, назди Ака 
омаданд ва ҳатто кадоме аз 
онҳо рафиқи наздикаш буд. Ӯ 
меҳмононро бо муомилаи хуш 
қабул ва гусел карду сипас, су-
поришамон дод, ки аз қафои 
таҳияи барнома бошем”. 

 “Аз соли 2003 зери 
роҳбарии Сайдалӣ Бобохонов 

ба кор шурӯъ кардам.    Сами-
мият, хушмуомилагӣ, ғамхорию 
серталабӣ аз хислатҳои хо-
саи роҳбарии Ака буданд. Ҳар 
як корро дақиқу амиқ омӯхта, 
пасон хулоса мекарданд,” – 
мегӯяд муҳаррири варзида 
Ашӯралӣ Эргашев. 

Устод Иброҳим Усмонов 
дар сарсухани маҷмӯаи “Атои 
Парвардигор” устод Сайдалӣ 
Бобохоновро нигорандаи 
ҳақиқатбин, ҷӯяндаи меҳри 
дилҳо, гӯяндаи суханҳои дили 
инсони оддӣ  гуфтааст. 

Ҳама ӯро бо эҳтиром 
Ака ном мебаранд ва ин то 
ҳаддест, ки баъзеҳо  Акаро 
номи аслияш мепиндоранд. 
Эшон инсони хоксор, зами-
нию самимӣ ва фурӯтан аст. Ӯ 
давоми  фаъолият дар баро-
бари иҷрои вазифаи хизматӣ 
бузургтарин рисолатро иҷро 
кард, ки на ҳар кас чунин ме-
кунад. Ӯ шогирд тарбия кард, 
дарси одаму одамгарӣ ва пе-
шаи рӯзноманигорӣ омӯхт. Аз 
мактаби Ака шогирдони зиёде 
таълим гирифтаанд ва имрӯз 
бо ифтихор аз он рӯзҳои гузаш-
та ёд мекунанд.. 

М. АКРАМОВ,
“Ҳамрози халқ”

Сайдалӣ бобохонов

Интихоби касб барояш тасодуф набуд. Меҳру муҳаббат, 
ҳақиқатнигориву ҷӯяндагӣ ӯро ба ин ҷода овард. 
рӯзномаҳоро мехонд, нигоштаҳои адолатпарваронаи 
журналистонро меписандид. Ниҳоят меҳри касб ӯро ба 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бурд. замони донишҷӯӣ низ 
бо рӯзномаҳо ҳамкорӣ кард ва таҷриба андӯхт. 

НИГОРАНДАИ њАќБИН, 
љўЯНДАИ МЕњРИ ДИЛњО

ТАЛОШ бА СӮИ КОМЁбИҲО  
Сокинони ноҳияи Носири Хусрав ҷашни таърихии 

30-солагии Истиқлоли давлатиро бо ифтитоҳи даҳҳо 
иншооти таъйиноташ гуногун истиқбол мегиранд. 
Новобаста аз вазъияти баамаломада – бемории 
ҳамагири коронавирус, ки ба иқтисодиёт таъсир гу-
зошт, корҳои сохтмонӣ дар иншооти ҷашнӣ бо маром 
идома дорад. 

Алимзода Машҳура, муовини раиси 
ноҳия мегӯяд, ки тибқи нақшаи 30-со-
лагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 85 иншоот бояд дар ноҳия 
бунёд мешуд, вале бо истифода аз им-
коноти мавҷуда ин рақам ба 87 расони-
да шудаст.

– Бахшида ба ин санаи муқаддаси 
давлатӣ давоми соли сипаригашта дар 
маҷмӯъ 43 иншоот сохта ба истифода 
дода шуд, ки маблағи умумии онҳо 2 
миллиону 277,1 ҳазор сомониро ташкил 
медиҳад, – афзуд Алимзода Машҳура. 
Ҳамзамон иброз дошт, ки маблағи уму-
мии иншоонти бунёдгардида 6 млн 
986,7 ҳазор сомонӣ буда, дар умум  187 
ҷойи корӣ шудааст  

Ҳамзамон муовини раиси ноҳия 
иброз дошт, ки барои таъмири роҳҳои 
мазкур аз ҳисоби маблағҳои мутамар-
каз дар маҷмуъ 111 ҳазор сомонӣ ва аз 
буҷети маҳаллӣ 43, 7 ҳазор сомонӣ ҷудо 
гардид.

зАҲМАТИ ДеҲқОН САМАр ОВАрД
Алимзода Машҳура зикр намуд, ки 

соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои сер-
даромади хоҷагии халқ ба ҳисоб раф-
та, заҳматкашони ноҳия баҳри таъми-
ни маҳсулоти тару тоза дар бозорҳои 
минтақа ва ҷумҳурӣ саҳми созгор до-
ранд. Ҳамин аст, ки ҳаҷми истеҳсоли 
маҳсулоти кишоварзӣ дар соли сипа-
ригашта, 462 миллиону 632, 6 ҳазор 
сомонӣ буда, нисбати ҳамин давраи 
соли пешин 79 миллиону 568,3 ҳазор 
сомонӣ зиёд мебошад. 

Зимни суҳбат масъулин иброз дош-
танд, ки заминҳои ноҳия барои кишти 
тамоми зироатҳо муносиб буда, ҳар 
порчаи он самаранок истифода меша-
вад. Барзгарони ноҳия соли 2020 дар 
майдони 9 ҳазору 253 гектар кишти 
асосии зироатҳои кишоварзӣ гузаро-
ниданд, ки нисбат ба соли 2019,   зиёд 
мебошад.

Онҳо аз заҳмати хеш самари хуб 
ба даст оварда, дар соли сипари-
гашта ҳамагӣ 28 ҳазору 726 тонна 
ғалладонагӣ, 11 ҳазору 347, 1 тонна 
маккаи дон, 7 ҳазору 500 тонна пахта 
ҷамъоварӣ намуданд.

Нисбати кишти картошка низ дар 
ноҳия аҳамияти хоса дода шуда,   соли 
гузашта 2750 тонна ҳосил ба даст овар-
данд.

Дар соли 2020, 33 ҳазору 03 тонна 
сабзавот ва дигар намуди маҳсулот, 
32018,2 тонна полезӣ, 3 ҳазору 995 тон-
на меваҷот, 1 ҳазору 115 тонна ангур ба 

даст овардаанд.
Деҳқонони ноҳия соли гузашта ба-

рои аз як замин ду ва се ҳосил ба даст 
овардан дар майдони 2 ҳазору 452 гек-
тар кишти такрорӣ гузарониданд, ки аз 
нақша зиёд мебошад. 

Имрӯзҳо заҳматкашони ноҳия 
натанҳо бозорҳои минтақа ва ҷумҳуриро 
бо маҳсулоти тару тоза таъмин мена-
моянд, балки ба хориҷи кишвар низ со-
дирот менамоянд. Давоми соли 2020, 
2040 тонна пиёз ба хориҷи кишвар со-
дирот карда шудааст.

Аҳлиддини МуБОРАКШОҲ,
“Ҳамрози халқ”



Як ҳафтаи ҳизб№10, 11.03.2021 «Ҳамрози халқ» 5

партовҳоро ба дасти кӯдаконашон 
неву худ  ба  партовгоҳҳо бурда 
партоянд.   Ҳамчунин,  партовгоҳҳо 
бояд безарар гардонида  шаванд. 
Кормандони идораи коммуналӣ ба 
танҳоӣ аз уҳдаи тозагии шаҳр баро-
мада наметавонанд, дар ҳоле ки со-
кинон худ дар тозагӣ масъулият на-
дошта бошанд, – мегӯяд   муовини 
директори коллеҷи тиббии давлатии 
шаҳри Бохтар Дилобар Самадова. 

Дар ин баробар бетартибона 
овезон кардани либос дар хонаҳои  
баландошёна ҳусни шаҳрро коста 
нишон медиҳад. Чунин муносиба-
ти бархе аз сокинон  маданияту 
фарҳанги миллатро паст нишон 
дода, дар назари дигарон зишт на-
муддор мешавад. 

Шаҳр маркази тамаддун аст ва 
дар он намояндагони бисёре аз мил-
лату халқиятҳо сукунат мекунанд. 

Меҳмонони зиёде ташриф оварда, 
барои сайёҳон низ мавзеи дилпи-
санд аст.    

Бисёриҳо дар шаҳр зистанро бо-
иси ифтихор медонанд, зеро имко-
нияту шароити шаҳр нисбати деҳот 
фаррох аст. 

Бо бунёди биноҳои хуштарҳу 
замонавӣ, ташкил ва навсозии гул-
гашту хиёбонҳо симои шаҳрҳои мо 
рӯз то рӯз зебо ва назаррабо гарди-
да истодаанд.   

Дар ин баробар мутаассифо-
на баъзе проблемаҳое ҳастанд,  ки 
ҳалли худро мехоҳанд. Мушоҳида 
мекунем, ки бархе аз сокинон нис-
бати тозагии муҳит беэътиноӣ 
зоҳир карда, дидаву дониста 
партовҳояшонро ба дасти кӯдакон 
мефиристанд. Баъзан ин партовҳоро 
дохили қубурҳои обгузар, ё ин ки ди-
гар ҷойҳои ҷамъиятӣ мебинем. Ҳол 

он ки ба гуфтаи табибон партофта-
ни партовҳо дар дохили ҷӯйборҳои 
обгузар ба пайдоиши бемориҳои 
сироятӣ боис мегардад, аз  ҷумла 
бемориҳои меъдаю рӯда, домана. 

Сокини шаҳри Бохтар Алӣ Ху-
дойбердиев мегӯяд, ки шаҳрнишинӣ  
масъулияти хоса мехоҳад. Баъзан 
дар кӯчаҳо мебинем, ки сокинон ба 
тозагӣ аҳамият намедиҳанд ва ин 
хел муносибат шахсан  барои ман 
нописанд аст.   Ҳамаи мо бояд масъ-
улият дошта бошем ва дар тозагии 
маҳал диққати зарурӣ диҳем. Шаҳр 
бояд зебо бошад ва он меҳмононе, 
ки ба шаҳр меоянд бояд аз зебогиҳои 
он лаззат бибаранду табъашон бо-
лида гардад.    

– Ҳар як шаҳрванд уҳдадор аст, ки 
аввалан ба тозагии хонаву дари худ, 
пасон ба кӯчаву маҳали  хеш аҳамият 
диҳад ва фарҳанги тозакориро ба 
фарзандон омӯзонад. Чизи дигаре, 
ки баъзан ташвишовар менамояд, 
ин аз ҷониби бархе бетартибона пар-
тофтани ҳар гуна коғазпора, пӯчоқи 
офтобпараст ва амсоли инҳост. Ҳол 
он ки ин гуна пастмондаҳо дар қуттии 
махсус, ки дар шафати роҳравҳо гу-
зошта шудаанд, бояд партофта ша-
ванд.  Нисбати меҳнати онҳое, ки ба 
тозагии кӯчаву роҳравҳо машғуланд, 
ҳар яки мо бояд бетафовут набо-
шем,– мегӯяд сокини  дигари шаҳри 
Бохтар Зикриоллоҳ Ҳасанов.

– Дар кӯчаҳои шаҳр барои пар-
тофтани партовҳо қуттичаҳои 
алоҳида гузошта шудааст, аммо дар 
бисёри маврид сокинон онро нодида 
гирифта, коғазпора, пӯчоқи офтоб-
параст ва амсоли инҳоро ҳар ҷо, ки  
хоҳанд мепартоянд. Падару мода-
рон бояд масъулият ҳис намоянду  
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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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ТОЗАГИИ МУњИТ 
МАСЪУЛИЯТ МЕХОњАД

Дилобар Самадова

Алӣ Худойбердиев

Зери мафҳуми "тозагӣ" покӣ, муҳити тозаву озо-
да, покии ашёи рӯзгор, манзили истиқоматӣ ва покии 
кулли мавҷудоти олами ҳастӣ дониста мешавад. Ин-
сон бояд тозакор бошад, тозагиро дар ҷомеа, маҳал 
ва оилаи худ пеша намояд ва нисбати ташвиқи ин 
масъала дар ҷамъият фаъол бошад. 

Мусоҳиби дигарамон рӯзно-
манигор Сафарзода Саидҷаъфар  
мегӯяд, ки фарҳанги шаҳрнишинии 
мо баъзан костагиҳо дорад. Ба ан-
дешаи ӯ сабаб бетарафии ҷомеа 
ва камтаваҷҷуҳии волидайн аст. 
Баъзан аз тирезаҳо либосҳо, хал-
таи пиёзу картошкаро ба "намоиш" 
мегузоранд, ки ин хилофи   одоби 
шаҳрдорӣ мебошад.   

Дар умум дашномдиҳии кӯдакону 
ҷавонон, поймолкунии майсаҳо, 
партофтани партовҳо дар ҳар 
гуна ҷойҳои ҷамъиятӣ аз ҷумлаи 
камбудиҳое ҳастанд, ки ҳалли худро 
мехоҳанд.    

Баъзан мушоҳида мекунем, ки 
дохили партов миёни ҳамагуна 
ифлосиҳо ҳатто нон ҳам партоф-
та шудааст, ки ин кори зишт аст. Як 
бор агар солҳои навадумро ёдоварӣ 
кунем воқиф мешавем, ки барои як 
бурда нон  мардум чи гуна навбат ме-
поиданд, ҳатто оқибатҳои фоҷиабор 
низ кам набуданд.  Бояд нонро азиз 
донем.

Бузурге гуфта, ки “пок дор аз ҳар 
ғубор оинаат!” ва ин таъкид ҳаққу 
барҷост. Агар мехоҳем, ки зиндагии 
осоишта, рӯзгори обод, фарзандони 
солимфикру тансиҳат дошта бошем, 
пас моро лозим меояд, тозакору 
муҳитпарвар ва бунёдкори ҳаёту 
бофароғати хеш бошем. Ҳар як  
қатраи обу хоки атокардаи Офарид-
гори созандаро поку беолоиш нигоҳ 
дорем. 

А. МИРЗОҚуЛОВА,
 "Ҳамрози халқ"
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– Баҳри солимии ҷомеа мо кормандони соҳаи 
тиб муваззафем, ки дар байни мардум бештар 
корҳои оммафаҳмонӣ доир намоем. Ба хусус   
модарон ҳангоми ҳомиладорӣ бояд ба қоидаҳои 
одитарин риоя намоянд, то ин ки саломатияшон 
хуб бошад ва тифли солим ба дунё биёранд, –  
мегӯяд  Майдагул Саидмуродовна, муовини сар-
табиби беморхонаи клиникии вилояти Хатлон ба 
номи Бурӣ Воҳидов.

– Имрӯз шукронаи соҳибистиқлолӣ  меку-
нем, ки бо ташаббуси бевоситаи Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон иншооти замонавии соҳа ва таҷҳизоти 
муосири тиббӣ таъмин буда,  мутахассисони 
таҷрибадор дар хизмати халқ мебошанд, – 
иброз дошт Майдагул Саидмуродовна. Ӯ афзуд, 
ки солҳои пеш таҷҳизоти зарурӣ муҳайё набу-
да, сокинон барои ҷарроҳии баъзе бемориҳо ба 
хориҷи кишвар мерафтанд ва боиси хароҷоти 
зиёдатӣ мешуд.  

Номбурда иброз дошт, ки бо мақсади баланд 
бардоштани сатҳи маърифтнокии занону дух-
тарон масъулини соҳаи тибро зарур аст миёни 
онҳо корҳои оммафаҳмониро бештар ба роҳ 
монанад. Ба таъкиди ӯ муҳим аст, ки занони 
ҳомила ҳафт маротиба аз назорати мутахасси-
сони соҳавӣ гузашта, аз вазъи солимии худ ва 
тифли батнашон огаҳ бошанд. Дар ҳоле ки мо-
дар дар ин давра беназорат мемонад, эҳтимоли 
хавфи бештар ба солимии ӯ ва тифлаш ҷой до-
рад. Дар вақти ҳомиладорӣ бемориҳое, ки дар 
организми модар мавҷуданд, бештар авҷ меги-
рифтаанд.

Майдагул Саидмуродовна мегӯяд, ки зани 
ҳомила бояд бештар ором бошад, зеро хастагӣ 
ва асабоният ба ӯ ва тифлаш осеб мерасонад. 

 Никоҳи хешу табори наздик низ яке аз 
омилҳои ба дунё омадани фарзандони носолим 
мешавад, мегӯяд мусоҳиби мо. Аз ин хотир во-
лидайн бояд нисбати ин масъала бепарво набо-
шанд.

Аз ҷониби Маркази ташаккули тарзи ҳаёти 
солим дар вилояти Хатлон ва сохторҳои по-
ёнии он низ бо мақсади болоравии маърифати 
тиббии занону духтарон чорабиниҳои омӯзишӣ 
доир карда  мешавад.

– Солимии ҳар як шахс дар дасти худи ӯ 
буда, агар 10 фисад ба табиб алоқамандӣ до-
шта бошад, 90 дарсад аз худи шахс вобаста аст, 
– мегӯяд  Ҳаким Худойбердиев, директори Мар-
кази ташаккули тарзи ҳаёти солим дар вилояти 
Хатлон. 

Ҳамчунин ӯ илова кард, ки ҳомиладорӣ дав-
раи ҳассос ба ҳисоб рафта, модаронро зарур 
аст, ки дар ин давра аз эҳтиёт кор бигиранд. 
Имрӯз дар миёни занон шири сунъӣ додан ба 
кӯдакон басо зиёд шудааст, ки ин ба манфиат 
нест. Кӯдак то синни 2-солагӣ бояд шири модар 
истеъмол намояд.

Синамаконӣ натанҳо барои кӯдак муҳим аст, 
балки барои барқарор гардидани организми 
модар низ таъсири мусбат дорад, илова намуд 
Ҳаким Худойбердиев. 

Гулнигор Одилова, директори Маркази со-

лимии репродуктивии ноҳияи Кӯшониён мегӯяд, 
ки бо мақсади солимии модару кӯдак, пешги-
рии фавт мутахссисонамон дар тамоми ҳудуди 
ноҳия, махсусан дар деҳотҷойҳо пайваста кор 
мебаранд.  

Ба гуфтаи Гулнигор Одилова дар вақти 
ҳомиладорӣ аксарияти занон то 12 килограм 
вазни зиёдатӣ ба худ мегиранд ва аз ин меъёр 
зиёд вазн гирифтани онҳо ба бемории фарбеҳӣ 
оварда, ҳангоми таввалуд мушкилот эҷод ме-
кунад. Ба ин хотир занонро мебояд бо тавсияи 
мутахассисони соҳа ғизои солим истеъмол на-
моянд. Омили дигари фавти модару кӯдак риоя 
накардани фосилаи байни таваллуд мебошад, 
мегӯяд ӯ.   

Дар минтақаи Бохтар тибқи иттилои масъу-
лини Сарраёсати назорати давлатии тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимои аҳолии вилояти Хатлон соли 
сипаригашта 3 ҳолати фавти модар ба қайд ги-
рифта шудааст. 

    
Аҳлиддини МуБОРАКШОҲ,

                                             “Ҳамрози халќ”

МАСЛИњАТњОИ МУФИД
Мутахассисони соҳаи тиб маслиҳат медиҳанд, ки барои ба дунё овардани 
тифли солим занони ҳомила бояд сари вақт ба табибон муроҷиат  намоянд. 
яке аз омилҳои фавти модару кӯдакро низ масъулони соҳа дар саривақт 
муроҷиат накардани онҳо медонанд.  

Роҳкушо

Ҳаким Худойбердиев

Майдагул Саидмуродовна

Кӯдаконе, ки ҳанӯз рӯзи ав-
вали донишомӯзӣ ба мактаб 
мераванд, (яъне синфи 1) дар 
роҳи дониш сабқат мекунанд. 
Сабқати дуру дароз  ва шебу  
фароз. Хонандае, ки афзоиши 
нейронҳои майнаи сараш бо 
синну солаш мувофиқат меку-
над, хонандаи фаъол мегар-
дад, аммо хонандае, ки афзо-
иши нейронҳои  майнаи сараш 
бо синну солаш мувофиқ нест, 
яъне суст афзоиш ёфтааст 
ғайрифаъол мебошад. Хонанда 
фаъол бошад, хуб, аммо бо хо-
нандаи кундзеҳн чӣ гуна рафтор 
бояд кунем? Гоҳҳо латӯкӯб 
мекунем ӯро, метарсонем, ки 
агар нахонӣ ва ё надонӣ туро 
бо ин тарз, бо ин ё он  усул ҷазо 
медиҳем.

Ҳастанд волидоне, ки ҳамин 
тавр ҳам мекунанд. Ҳастанд ва 
ҳатто 90%-и волидон чунин тар-
зи тарбияро дуруст меҳисобанд. 
Аз нуқтаи назари тиб ин хонан-
да бемор аст, беморие, ки фақат 
дар нигоҳи табиби соҳавӣ аён 
мешавад. Пас оё мо бемор-
ро бо латукӯб ва ё тарсонидан   
муолиҷа карда метавонем? 
Ҳаргиз не!

Моро лозим аст, ки дар су-
рати ошкор шудани кундзеҳнӣ, 
нодонӣ ва танбалии фарзандон 
фавран ба духтури мутахассиси 
соҳаи асаб   муроҷиат намуда, 
фикру тавсияҳои ӯро пайгирӣ 
намоем. Зеро табиби ман – 
ҳабиби ман гуфтаанд. 

Ҳатман ин бемор баъди 
қабули доруворӣ ва истеъмо-
ли ғизоҳои зарурии тавсияшу-
да (баъди як фосилаи муай-
ян вақт) солим мегардад  ва 
оҳиста-оҳиста нейронҳои сараш 
ҳаракати фаъолона мекунанд. 
Дер ё зуд мо мушоҳида меку-
нем, ки ин фарзандамон алла-
кай ба хонандаи фаъол табдил 
ёфтааст.

Дар қатори дигар омилҳое, 
ки ба афзоиши нейронҳо мусои-
дат мекунанд, хоби шаб низ яке 

аз нақшҳои асосиро иҷро меку-
над. Вақте, ки инсон хоб мера-
вад майнаи сари ӯ дар ҳолати 
оромӣ қарор гирифта, аз оксиген 
ба таври кофӣ таъмин мегардад 
ва ҳамин аст, ки ҳар саҳар мо бо 
як рӯҳу равони тоза аз хоб ме-
хезем. Дар сурати ба пуррагӣ аз 
оксиген таъмин шудани майнаи 
сар нейронҳо фаъол мешаванд. 
Пас, мо бояд натанҳо ба маво-
ди ғизогии дурусти фарзандон 
аҳамият диҳем, балки ба хоби 
онҳо (7-8 соат) низ диққати мах-
сус додан зарур аст. Бесабаб 
табибону мутахассисони ра-
воншинос намефармоянд, ки аз 
ҳамаи амалҳо баъди гирудори 
рӯзона беҳтаринаш ин хоби шаб 
аст. 

Имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ худро 
бе истифодаи техналогияи на-
втарин ва шабакаҳои иҷтимоӣ 
(интернет) тасаввур карда на-
метавонад. Баъзан наврасе, ки  
дар оғози марҳилаи илмомӯзӣ 
аст, бетанаффус соатҳои да-
роз бо телефонҳои мобилӣ 
ва компютерҳо машғуланд. 
Ин кирдорҳо завқи онҳоро ба 
дараҷае баланд мебардорад, 
ки дер боз машғули бозӣ ё та-
мошои дигар навор шуданро 
нафаҳмида мемонанд. Дар чу-
нин ҳолат реҷаи хоб вайрон ме-
шавад. Чашмҳо (қувваи босира 
ба тадриҷ заиф мегардад), яъне 
монда шуда, боиси камхобӣ 
мегардад, ки ин оқибати нохуш 
дошта, волидайнро ба ташвиш 
меоварад. 

Хотиррасон менамоем, ки 
тамрини сабуки ҳаррӯза дар 
ҳудуди ним соат майнаи сарро 
аз глюкоза ва оксиген таъмин 
менамояд. Пас, мо бояд тарғибу 
ташвиқи тамринро  ба фарзан-
донамон яке аз масъалаҳои 
аввалиндараҷа ҳисобем. 

Боймурод ХОЛОВ,
омӯзгори фанни физикаи 

биологии Коллеҷи тиббии 
давлатии шаҳри Бохтар

Аз илми биология  ба мо маълум аст, ки 
нейронҳои майнаи сари инсон ҳанӯз аз замони 
ба дунё омаданаш ба фаъолият шурӯъ меку-
над ва лаҳза ба лаҳза афзоиш меёбад.

ПЕшГИРИИ БЕМОРї 
БЕњ АЗ ТАБОБАТ
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њАДИСњОИ ПАЙѓАМБАР

Он кӣ туро ба бадрафторӣ далолат 
кунад, фиребат дода.

* * *
Ҳар кӣ туро беҷо ба хашм оварад, 

хиёнат карда.
* * *

Аз ҳақ ғазаб кардан зишт аст.
* * *

Ғанимати муъмин ба чанг овардани 
ҳикмат аст.

* * *
Ифтихор ба фазилат беҳ аз фахр ба 

нажод аст.
* * *

Зиракии инсон далели асолати ӯст.
* * *

наҷот дар ростист.
* * *

Ҳар диле ба чизе машғул аст.
* * *

носипос неъматаш давом надорад.
* * *

Пазируфтани хақ аз дин аст.
* * *

Қуввати қалб асари эмони саҳеҳ 
аст.

* * *
Ҳирс ҳомили ҳарис аст.

* * *
Арзиши ҳар кас ба корест, ки неку 

анҷом медиҳад.
* * *

Сахтдилӣ аз серист.
* * *

Арзиши ҳар кас ба қадри ҳиммати 
ӯст.

* * *
Каломи Худо доруи дилҳост.

* * *
Кофири саховатманд аз мӯъмини 

бахил ба биҳишт наздиктар аст.
* * *

носипосӣ неъматро завол диҳад.
* * *

Пирро дарди пирӣ бас.
* * *

Ҳасудро дарди ҳасад бас.
* * *

Огоҳӣ аз марг ғуссае кофист.
* * *

Гуфтори нарм занҷири дилҳост.
* * *

Ҳасуд осоиш надорад.
* * *

Салтанати дониш заволпазир нест.
* * *

Шуҳрат аз аҳмақӣ нест.
* * *

Ҳар душмание иллату маслаҳате 
(сабабу суде) дорад, ҷуз душмани ҳасуд.

* * *
Ҳар кӣ ҳиммати тӯлонӣ дорад, 

андӯҳаш тӯлонист.

 Идома дар шумораи оянда

Таҳияи 
Раҷабалӣ ХуДОЁРЗОДА

ШАЛҒАМ ВА ФОИДАИ ОН
Шалғам растании зироатӣ буда, ба ҳама маълум аст. Қисми 

зеризаминиаш, яъне бехрешаи онро пухта мехӯранд. Тухмаш сурхи 
тираранг аст. Мизоҷаш дар аввали дараҷаи дувум гарм ва дар охи-
ри дараҷаи якум тар аст.

ХИСЛАТҲОИ ШИФОБАХШИ ОН: 
Бехрешаи он, яъне қисми зеризамини-

ашро пухта бихӯранд, ҳамчун ғизо пурқувват 
аст, сурфаро рафъ месозад, узвҳои даруни 
сина ва шикамро мулоим мекунад, чашмро 
қавӣ мегардонад, сангҳои гурда ва хичакро 
майда карда, ба воситаи пешоб мерезонад, 
худи пешобро низ меронад.

Решаҳои борики онро соида, бо асал 
бихӯранд, барои бемориҳои сипурз ва пе-
шоби бандшударо кушодан давои хубест. 
Ва агар он решаҳоро дар об пухта, лат кар-
да, ба варамҳо гузошта банданд, варамро 
мегардонад.

Ҳар як қисми растании шалғамро дар 
об ҷӯшонида, он обро бимоланд, ҷойҳои аз 
таъсири сардӣ кафидаи баданро сиҳат ме-
кунад. Агар ин обро ба панҷаҳои дасту поҳо 
бимоланд, иллати ниқрис, яъне дард ва ва-
рами буғумҳои ин аъзоро даво мебахшад 
ва хоришеро, ки аз зиёд гаштани моддаи 
сафро шуда бошад, таскин медиҳад. Инчу-
нин, барг, қисми зеризаминӣ ва тухми онро 
кӯфта, гузошта банданд ё бимоланд, барои 
иллатҳои номбаршуда дармон мешавад.

Шалғамро дар сирко, яъне як шабонарӯз 
дар он тар карда, баъд бихӯранд, лазиз 
мегардад, рутубати ғализи баданро нобуд 
месозад ва ҳамаи узвҳои даруни сина ва 

даруни шикамро қувват мебахшад, иштиҳо 
меоварад ва ҳангоми хӯрдан боднокиаш 
барҳам мехӯрад. Хусусан агар бо чизҳои 
тезмаза, яъне бо ҳардал (горчица) ва мурч 
таъмашро тунд карда бихӯранд, дарунро аз 
моддаҳои ғайрӣ пок месозад.

Ҳамаи қисмҳои шалғам хусуси-
яти тарёкӣ дорад, яъне ба одамони 
заҳролудшуда ва ба онон, ки ҷонварони 
заҳрнок газида бошанд, шифо мебахшад.

Мизоҷи тухмаш дар дараҷаи севум гарм 
ва дар якум тар аст.

Тухмаш дар бобати афзудани қуввати 
пушти камар қавитар мебошад. Агар инро 
то бӯяш баромадан бирён намоянд, дар 
ин ҳолат боз ҳам пурқувваттар мегардад. 
Хӯрданаш иштиҳо меоварад, хислати 
тарёкӣ дорад. Ин дар ҳама ҷиҳат қавитар 
аз худи шалғам мебошад, вале бинобар 
гармии баланд доштани мизоҷаш дар ода-
мони гарммизоҷ дарди сар меоварад ва 
бодангез аст. Дар ҳолати ин навъ зарар 
карданаш сиканҷабин, туршиҳо, гулқанд 
ва шакар бихӯранд, зарари расонидаашро 
ислоҳ мекунад. Микдори як бор хӯрдан аз 
тухми шалғам дар як рӯз 7 грамм аст.

Канзи Шифо 

Гирдоваранда Зебо БОЗОРОВА

6-сол бо падари шавҳар, яъне 
хусур гап намезанем. Ин маънои 
ҳурмату эҳтиром нисбат ба хусур 
аст. Ду моҳ шудааст, ки ман дар 
ин хона келин ҳастам, ҳоло бо 
хусурам гап назадаам,” – мегӯяд 
Ажаб Шахавнова.

Занони миёнасоли 
ҳунарманди ҷамоати деҳоти 
Деҳқонободи ноҳияи Дӯстӣ гоҳо 
дар як хона ҷамъ шуда, ҳунари 
дӯзандагию бофандагиро ба 
ҷавондухтарон меомӯзонанд. 
Онҳо мегӯянд, ки эълон гар-
дидани солҳои 2019-2021 
“Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ” ба рушд 
ва эҳёи ҳунарҳои мардумиашон 
мусоидат кардааст. Бонуво-
ни ҳунарманди ноҳия маҳсули 
меҳнати худ, аз қабили куртаву 
тоқӣ ва ҷӯробҳои туркамани-
ро омода карда, дар бозорҳо 
мефурӯшанд.

“То 5- соли пеш қисми зиёди 
куртаҳои занона аз Туркмани-
стон оварда мешуд, зеро нақшу 
нигорҳое, ки дар куртаҳои мо 
дида мешавад, бо мошинаҳои 
махсус дӯхта шудаанд. Чунин 

мошинаҳои дарздӯзӣ инҷо на-
буд ва бонувони ҳунарманд ҳам 
дида намешуд. Ҳоло бонувони 
ҳунарманд зиёд шудааст,”–гуфт 
Ажаб Шахавнова.

Дар ноҳияи Дӯстӣ халқиятҳои 
гуногун, аз ҷумла тоҷику ӯзбек 
ва туркманҳо ба сар мебаранд. 
Шуғли дигари Туркманҳо ба мис-
ли мардуми тоҷик кишоварзӣ аст.  
Дар ин баробар манбаи дигари 
даромадашон аз муҳоҷирати 
меҳнатӣ мебошад.

Амонҷон Муҳиддинов, 
"Ҳамрози халқ"

Садҳо хонаводаи туркманзабон, ки дар ноҳияҳои Дӯстӣ 
ва қубодиён зиндагӣ мекунанд, ба ҳаёти мардуми мулкӣ 
мутобиқ шуда, ҳунару фарҳанг ва расму оини аҷдодии ху-
дро маҳфуз нигоҳ медоранд. Онҳо дар ҷашну маросимҳо 
ҳатман аз курта ва кӯлоҳҳои туркмании худ истифода меку-
нанд. 

ТУРкМАНњО ФАРњАНГИ 
ХУДРО њИФЗ кАРДААНД

Қисме аз наздикони онҳо 
соли 1992, дар вақти бесару 
сомониҳои ҷанги шаҳрвандӣ ба 
Туркманистон рафтанд. Имрӯз 
шукргузорӣ аз фазои мусоиди 
истиқлоли кишвар намуда, биду-
ни ҳеҷ мушкилӣ ба дидорбинии 
наздиконашон ба Туркманистон 
рафтуомад мекунанд.

Нортоҷ Рӯзиева сокини 55-со-
лаи ноҳияи Дӯстӣ мегӯяд, ки дар 
Тоҷикистон таввалуд шудааст, 
вале кай барои чӣ волидайнаш 
ба Тоҷикистон кӯч бастанд, на-
медонад. Соли 1992 падару мо-
дар ва бародарону хоҳаронаш 

ба Туркманистон рафтаанд ва 
Нортоҷ Рӯзиева ҳамроҳи шавҳар 
ва 5 фарзандаш дар ин ҷо мемо-
нанд.  

Тозагул Рӯзиева, зани дига-
ре аз ноҳияи Дӯстӣ мебошад. Ба 
гуфтаи ӯ зиндагӣ дар ин русто 
хуб аст. Оилаи онҳо зиндагии 
хешро бо шуғли кишоварзӣ пеш 
мебаранд. 

“Хешу таборамро ёд меку-
нам, бо телефон суҳбат меку-
нем. Дар 5-6 сол як маротиба ба 
Туркманистон меравам. Хешо-
вандонам ба инҷо меоянд. Ҳоло 
бо писару наберагонам зинда-

гии ширин дорем”, – мегӯяд То-
загул Рӯзиева ва илова кард, 
ки бештари пироҳан ва кулоҳу 
рӯймолҳояшонро аз Туркмани-
стон меоранд.

Дар ҷомеаи сунна-
тии Тоҷикистон туркманҳо 
баробарҳуқуқии миёни зану мар-
дро риоя мекунанд, духтарон 
дар таҳсилу интихоби шавҳар 
озоданд. Алимурод Ҷумагелдиев 
ва Ажаб Шахавнова ҳарду со-
кини ноҳияи Дӯстӣ ду моҳи пеш 
хонадор шудаанд. Онҳо мегӯянд, 
ки бо розигии волидайн оила бу-
нёд карданд ва ҳоло бо ҳам зин-
дагии хубе доранд. 

Ажаб Шахавнова мегӯяд, ки 
дар Тоҷикистон зиндагӣ дошта 
бошанд ҳам, вале вижагиҳои 
расму оини аҷдодии худро ис-
тифода мебаранд. Давоми 5 ё 6 
сол гап назадани арӯс бо падари 
шавҳар, яъне хусур аз рукнҳои 
асосии фарҳанги туркмано дар 
Туркманистон будааст, ки ҳоло 
ин шеваро дар инҷо идома дода 
истодаанд.

“Вақте мо шавҳар мекунем, 
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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, Ғазалшо Сафарзода, роҳбари 
дастгоҳи раиси вилояти Хатлон, Миралиён қиёмиддин, раиси КИ ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Ҳайати эҷодӣ: зебо бозорова, Амонҷон Муҳиддинов, рӯзноманигор, 
Хусрав Мазориев, 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

Ҳафтаномаи дар чопхонаи 
ҶДММ «Нашри Мубориз» бо 
теъдоди 19 200 нусха нашр шуд.
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СКАНВОРД
    ТАВАҷҷуҲ!   ҒОЛИбрО ТуҲФА ИНТИзОр АСТ!

Ҳар нафаре, ки аввалин шуда сканвордро дуруст пур карда, ба суроғаи дар поён дарҷшуда 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 №9

ТАВАҶҶуҲ!
Сканворди дар рӯзномаи «Ҳамрози 

халқ» (№9, 04.03.2021) чопшударо Фирӯз 
Мирзоев - омӯзгори мактаби санъати ба-
чагонаи шаҳри Бохтар дуруст пур карда, 
саривақт ба идораи рӯзнома расонида, 
ғолиби озмун дониста шуд.

ЭЪЛОН!
Ҳафтаномаи «Ҳамрози 

халқ», ки 19200 хонанда до-
шта, беш аз 100 ҳазор нафар-
ро дар як вақт, ҳар ҳафта бо 
иттилооти зарурӣ фаро ме-
гирад, фаъолияти нави худ: 
- эълон ва таблиғ (реклама)-и 
кору хизматрасониҳо, хариду 
фурӯш, табрикоти ҳамкорон 
ва амсоли инҳоро амалӣ 
(эълон) менамояд. Зимнан, 
хоҳишмандон метавонанд ба 
идораи мо ба суроғаи поён 
муроҷиат намоянд. 

Суроғаи мо: ш. Бохтар, 
кӯчаи Айнӣ - 47, бинои Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон, ошёнаи 
сеюм. Телефонҳо: (8 3222) 
2-02-11, саҳифаи  фейсбу-
кии  «Ҳамрози халқ», info@
hkhdtkhatlon.tj  

ШАКАрИ  беПуЛ
 Дар қаҳвахона,  мар-

де аз пешхизмат мепур-
сад:

-Як истакон қаҳва 
чанд аст?

-Як сомонӣ.
-Шакараш чанд пул 

меистад?
-Шакараш бепул.
-Ин хел бошад, аз 

ҳамон шакараш як кило 
ба ман диҳед.

*** 
АСАбИ қАССОб         

Харидор мехоҳад ба 
асаби қассоб расад:

Харидор:
— Ин гӯшт дар зинда 

буданаш «Миёв» мегуфт 
ё «Вов-вов»?

Қассоб:
— Ин гӯшт дар вақти 

зинда буданаш ҳар хел 
савол медод!

***
АрӮСИ МӮЙЛАбДОр

Ҷавоне ба хостгорӣ 
рафта, мебинад, ки 
арӯсшавандааш каме 
мӯйлаб дорад. Аз духтар 
мепурсад:

— Як савол дорам. 
Чаро шумо мӯйлаб до-
ред?

Духтар аз шарму 
алам гиря мекунад.

Ҷавон даступохӯрда 
шуда, мехоҳад духтарро 
дилбардорӣ кунад ва са-
росема шуда мегӯяд:

-Гиря накун, мард 

гиря намекунад. 
***

ЧОрПО МеНАМОеД
Як марди олус ба-

рои додхоҳӣ  ба назди 
подшоҳ омад. Подшоҳ ба 
ҷои шунидани арзу дод 
он мардро изо доданӣ 
шуда пурсид:

-Ба назари олусҳо ҳар 
як чиз дуто менамояд 
мегӯянд, ҳамин гап рост?

Олус дарҳол ҷавоб 
дод:

-Ҳо, тақсир! Масалан, 
хозир шумо ба назари 
ман чорпо менамоед!

Гирдоваранда А. 
Мирзоқулова

бИЁ бО ҲАМ МеХАНДеМ      


