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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

САММИТИ ЯКУМИ САРОНИ КИШВАРҲОИ 
“ОСИЁИ МАРКАЗӢ-ҲИНДУСТОН”

Дар кори он Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, Сарвазири 
Ҳиндустон Нарендра Модӣ, Президенти 
Ҷумҳурии Қазоқистон Қосим-Жомарт Тока-
ев, Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон Са-
дир Жапаров, Президенти Туркманистон 
Гурбангулӣ Бердимухамедов ва Президен-
ти Ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев 
ширкат варзиданд.

Иштирокдорони Нишаст дар робита 

ба раванди ҷории муносибатҳои ҳамкории 
кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҳиндустон 
ва ҳамзамон дурнамои рушди минбаъдаи 
онҳо дар доираи нишасти “Осиёи Марказӣ-
Ҳиндустон” табодули афкор намуданд.

Саммит бахшида ба 30-солагии 
истиқрори робитаҳои дипломатӣ миёни 
кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҳиндустон 
барпо гардид.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии аввалини Нишасти 
сарони кишварҳои “Осиёи Марказӣ-Ҳиндустон”, 
ки дар шакли маҷозӣ баргузор гардид, иштирок ва 
суханронӣ карданд.

кунунии муносибатҳои дӯстӣ ва эътимоди 
байниҳамдигарии сиёсӣ, раванди рушди 
рӯзафзуни ҳамкориҳо дар соҳаҳои иқтисоду 
тиҷорат, фарҳангу амниятро миёни ду киш-
вар маҳсули ин давра номид.

Сарвари давлат дар баробари ин таъ-
кид намуданд, ки Ҳиндустон акнун ба ша-
рики муҳими минтақа мубаддал гардида-
аст ва Тоҷикистон ба ояндаи муносибатҳои 
гуногунҷанба бо ин кишвар назари нек до-
рад.

Зимнан пешниҳод гардид, то дар доираи 
муколамаи “Осиёи Марказӣ - Ҳиндустон” 
барномаи тадбирҳои мушаххас ҷиҳати 
татбиқи босамари иқтидори тиҷоратии 
кишварҳои минтақа мавриди коркард қарор 
гирад.

Мавҷудияти имкониятҳои бузурги 
ҳамкориҳо дар самти сармоягузорӣ ҷиҳати 

татбиқи муштараки тарҳҳо дар бахшҳои са-
ноат, энергетика, нақлиёт ва инфрасохтор, 
ҳамзамон дар соҳаи аграрӣ зикр карда шуд.

Дар ин росто, манфиатдор будани 
Тоҷикистон ҷиҳати таъсиси истеҳсолоти 
муштарак дар соҳаҳои саноати хӯрокворӣ ва 
сабук, бахусус дар самтҳои насоҷӣ, кимиё, 
тиб, доруворӣ, коркарди сангҳои қиматбаҳо 
ва нимақиматбаҳо таъкид гардид.

 Зимнан, Сарвари давлати мо ҳамчунин 
таъкид карданд, ки ҳамкориҳо дар соҳаи 
энергетика барои рушди устувори иқтисодӣ 
аҳамияти калон дошта, Тоҷикистон ба ра-
ванди роҳандозӣ ва таҳкими ҳамкориҳо 
ҷиҳати тавсеаи иқтидорҳои коркарди “энер-
гияи сабз” аз манбаъҳои таҷдидшаванда 
таваҷҷуҳи хос зоҳир менамояд.

Ҳамзамон густариши робитаҳои 
нақлиётиву коммуникатсионӣ омили муҳими 
таҳкими ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ 
миёни кишварҳои минтақа ва Ҳиндустон 
дониста шуд. Дар ин раванд алоқамандии 
ҷониби Тоҷикистон ба рушди шоҳроҳи 
нақлиётӣ дар масири Мумбай – Чобаҳор – 
Осиёи Марказӣ мавриди таъйид қарор ги-
рифт.

Пешвои миллат ибрози ақида карданд, 
ки аҳамияти рӯзафзуни таъмини амнияти 
озуқаворӣ зарурати ҳамкории фаъолро дар 
бахши аграрӣ тақозо менамояд. Вобаста 
ба ин раванди афзоишёбандаи таъсири 
манфии оқибатҳои тағйирёбии иқлим ба 
иқтисоди кишварҳо дар маҷмӯъ ва аз ҷумла 
ба бахши аграрии он қайд карда шуд.

Дар ин зимн, Президенти кишвар 
фаъолиятҳои амалии ҳамоҳангшударо 
миёни кишварҳои минтақа ва Ҳиндустон 
дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва гуногунии 
биологӣ дар қатори самтҳои авлавиятноки 
ҳамкорӣ қарор доданд.

Дар соҳаи амният, ба инобати шароити 
мураккаби байналмилалӣ, муқовимат ба 
терроризм ва ҳамаи шаклҳои тундгароӣ, 
ҷинояткории муташаккили фаромарзӣ, гар-
диши ғайриқонунии маводи мухаддир аз 
вазифаҳои аввалиндараҷа дониста шуд. 

Дар робита ба ин, таваҷҷуҳи иштирокдо-
рони нишаст ба вазъи печидаи Афғонистон 
ва ҷонибдорӣ аз даъвати Созмони Ми-
лали Муттаҳид ба зарурати расонидани 
кумакҳои башарӣ ба мардуми азияткашидаи 
Афғонистон ҷалб карда шуд.

Дар интиҳои сухани худ, Пешвои мил-
лат, зимни ёдоварӣ аз таҷрибаи азми 
ҳамкориҳои бисёрҷонибаи созандаи 
кишварҳои минтақа, бахусус дар доираи 
СММ, СҲШ, МҲТБО, муҳим будани руш-
ди минбаъдаи ҳамкориҳои кишварҳои 
минтақаро дар чорчӯби “Осиёи Марказӣ ва 
Ҳиндустон” таъкид карданд. 

Манбаъ: prezident.tj
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Дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо саҳми аъзо ва ҷонибдорони Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон ташаббусҳои созанда дар амал татбиқ гардида истода-
аст. Ҳизбиёни вилоят дар маъракаи сабзу хуррамгардонӣ ва дигар корҳои ободонӣ, 
ҳалли проблемаҳои маҳалли хеш бо масъулияти хосса иштирок доранд.

ТАТБИҚИ ТАШАББУСҲОИ 
СОЗАНДА ДАР АМАЛ 

БО ШУМО ҲАМДАРДЕМ

ИҚДОМИ НАКӮ ДАР БОХТАР
Дар ҳар гӯшаи шаҳри Бохтар 

аъзо ва ҷонибдорони Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон фаъоло-
на ҷиҳати иҷрои корҳои ободонӣ 
саҳмгузорӣ намуда истодаанд. 
Дар ташаббусе, ки ин навбат дар 
маҳаллаи Борбади шаҳр амалӣ гашт, 
Миралиён Қиёмиддин Абдусалимзо-
да, раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон иштирок намуда, 
дар ин иқдоми нек саҳмгузорӣ намуд. 

Ӯ дар вохӯрӣ бо ҳашарчиён иброз 
дошт, ки ниҳолшинонӣ аз ҷумлаи 
амалҳои неку савоб аст ва ин анъ-
анаро ниёгонамон пайваста талқин 
менамуданд ва мо низ бояд барои 
ободӣ ва солимии муҳит кӯшиш на-
моем ва насли навро дар ин ҷода 
тарбия созем. Зеро дар баробари 
оне, ки ниҳол худ зебогӣ ва солимии 
муҳит мебошад, мо ба насли дигар 
ёдгорӣ боқӣ мегузорем. 

Неъматулло Иброҳимзода, ра-
иси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар шаҳри 
Бохтар иттилоъ дод, ки дар маъра-
каи ниҳолшинонии имсола ҳизбиёни 
шаҳр саҳми босазо гузошта истода-
анд ва то анҷоми маърака ин гуна 

ташаббускориро идома хоҳанд дод. 

 ТАШАББУСИ ВОЛО  
Дар ноҳияи Дӯстӣ деҳаҳои Зар-

нисори ҷамоати деҳоти Ҷиликӯл 
ва Роҳи нави ҷамоати деҳоти 
Деҳқонободро пули нави мошингу-
зар ба ҳам пайваст, ки дар бунёди он 
саҳми аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ, 
раисони ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбии деҳаҳои Зарнисор ва Роҳи 
нав, инчунин сокинони деҳаҳои маз-
кур назаррас мебошад.

Миралиён Қиёмиддин ба со-
кинони маҳал барои фаъолмандӣ 
дар татбиқи чунин ташаббусҳои нек 
изҳори сипос намуда, иброз дошт, ки 
бо сарҷамъӣ, муттаҳидӣ, азму иро-
даи қавӣ метавон тамоми мушкило-
ти ҷомеаро ҳал кард, бояд ҳамингуна 
накӯкор, ободгару ташаббускор бо-
шем. 

Дар ин рӯз раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо 
раванди сохтмони бинои Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ аз наздик шинос гардида, ба-
рои дар муҳлатҳои муайяншуда си-

Дар партави сиёсати 
ғамхоронаву инсонпарваронаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
– Пешвои миллат, Раиси муаза-
ми Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон, ҳафтаи равон Мирали-
ён Қиёмидин Абдусалимзода, 
раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон ва Олимҷон 
Маҳмадов, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Вахш ҷиҳати изҳори таъзия ва 
тасалият ба аёдати оилаҳои 
муҳоҷироне рафтанд, ки ба таври 
фоҷиавӣ дар вилояти Волгогради 
Федератсия Русия ба ҳалок раси-
да буданд. 

Қиёмиддин Миралиён ба аҳли 
оила ва наздикони фавтидагон 

изҳори ҳамдардӣ намуда, баро-
яшон сабри ҷамил  хоҳон гашт. 
Дар ин рӯз аз ҷониби Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон ба хонаводаҳои эшон 
кумакҳои яквақтаина расонида 
шуд.

Ёдовар мешавем, ки 26 январ 
дар гармхонаҳои деҳаи Рахинкаи 
ноҳияи Среднеахтубински ви-
лояти Волгогради Русия ҷасади 
6 нафар муҳоҷирони меҳнатии 
Тоҷикистон пайдо карда шуд.   
Раёсати Кумитаи тафтишоти 
Русия дар вилояти Волгоград 
иттилоъ додаанд, ки тибқи маъ-
лумоти пешакӣ, ҳамаи онҳо бар 
асари заҳролудшавӣ аз гази кар-
бон ҳалок гардидаанд.  

                                                                         
“Ҳамрози халқ”

фатнок ба итмом расонидани корҳои 
сохтмонӣ, ободонии саҳни ҳавлӣ да-
стуру тавсияҳо дод. 

РӮЗИ ЁДОВАРӢ
29 январ Миралиён Қиёмиддин 

Абдусалимзода, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар вилояти Хат-
лон дар баргузории аксияи “Рӯзи 
ёдоварӣ”, ки дар оромгоҳи маҳаллаи 
Зарбдори шаҳри Бохтар, оромгоҳи 
деҳаи Зарнисори ҷамоати деҳоти 
Ҷиликӯли ноҳияи Дӯстӣ, оромгоҳи 
деҳаи Учқуни ҷамоати деҳоти 
Ҳалеварди ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ  баргузор гардиданд, иштирок 
намуда, бо ҳашарчиён (ҳамагӣ аъзо 
ва ҷонибдорони ҳизб мебошанд) 
мулоқот доир намуд. Аз ҷумла иброз 
дошт, ки  ҳадафи ҳар яки мо бояд 
созандагӣ бошад, ба оянда некбин 
ва ба бузургону гузаштагони хеш 
арҷгузор бошем.  

Чун анъана иштирокчиёни ак-
сияи "Рӯзи ёдоварӣ" дар доираи та-
шаббуси навбатӣ дохил ва атрофи 
оромгоҳҳоро тоза карда, ниҳолҳои 
дарахтони ороишӣ, гулу гулбуттаҳо 
шинонида, деворҳои қабристонҳоро 
таъмир намуданд.  

Тибқи иттилои Саидшоҳ Асро-
ров, мудири шъбаи таблиғоти Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон моҳи январи соли равон дар 
ҳудуди вилоят дар 54  қабристон 
амалиёти умумивилоятии ҳизбии 
“Рӯзи ёдоварӣ” доир гардида, 9436 
нафар ҷиҳати иҷрои корҳои ободо-
нии оромгоҳҳо саҳм гузоштанд.  

Дар ҳудуди ин қабристонҳо 2421 
бех ниҳолҳои дарахтон шинонида 
шуданд.

М. АКРАМОВ,
“Ҳамрози халқ”

 Қайд гардид, ки дар фарҳанги 
суннатии ниёгони мо муборизаи 
равшанӣ ва торикӣ ҳамчун ҷавҳари 
маънавӣ нақши калидӣ доранд, ки 
он ба ҷашни Сада низ алоқаманд 
мебошад. 

– Аслан ҷашни Сада ва 
Меҳргон, ки ҷашни кишоварзон аст, 
аз дастоварду муваффақиятҳои 
барзгарон ёдовар гардидан ба 
маврид аст. Дар заминаи татбиқи 
дастуру супоришҳои Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон кишоварзони вилоят 
ҳаҷми умумии маҳсулоти кишовар-
зиро ба 20 миллиарду 694,5 мил-
лион сомонӣ расониданд, ки афзо-
иши он нисбат ба нишондиҳандаи 
соли 2020-ум 1 миллиарду 191,6 
миллион сомонӣ ё ин, ки 6,1 фоиз-
ро ташкил менамояд,– иброз дошт 
раиси вилоят. 

Дар идома вазири кишоварзии 
мамлакат Саъдӣ Каримзода низ ба 
сухан баромада, дастовардҳои ки-
шоварзони Хатлонзаминро қобили 
таҳсин хонд.

Дар қисмати баъдии чорабинӣ 

Дар ин чорабинӣ раиси ви-
лояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода 
ва ҳамроҳонаш ба маҳсули 
пешниҳодгашта аз наздик шинос 
шуда, тавсияҳои судманд доданд. 
Сипас, дар толори театри вилоя-
тии мусиқӣ – мазҳакавии ба номи 

Ато Муҳаммадҷонов қисмати тан-
танавии ҳамоиши идона барпо 
гашт.

Раиси вилояти Хатлон Қурбон 
Ҳакимзода аҳли толорро ба муно-
сибати ҷашни таърихии Сада шод-
бош гуфт.

29 январ, дар маркази маъмурии ви-
лояти Хатлон - шаҳри Бохтар ҷашни 
Сада бо шукӯҳи хос таҷлил гардид ва 
дар он намояндагони шаҳру навоҳии ви-
лоят беҳтарин намунаҳои маҳсулоти 
кишоварзӣ, маҳсули корхонаҳои 
истеҳсолӣ, анвои мухталифи таомҳои 
миллӣ, қаннодӣ, ниҳолони дарахтони 
мевадиҳандаю ороишӣ, тухмиҳои хушси-
фат ва дигар лавозимоти марбути соҳаи 
кишоварзиро ба маъраз гузоштанд.

ТАҶЛИЛИ САДА 
ДАР ХАТЛОН

ба беҳтаринҳои соҳаи кишоварзӣ, 
аз ҷумла пахтакорон, асалпар-
варон, чорводорон, полезкорон, 
пиллапарварон, ҷангалбонҳо, 
боғдорон, парандапарварон, оли-
мони соҳа ва дигар фаъолони ком-
плекси агросаноатӣ ифтихорнома 
ва мукофотҳои Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилояти Хат-
лон тақдим карда шуд.

Дар ин миён ҳамчунин ба як 
қатор рӯзноманигорони фаъо-
лу пурмаҳсул, аз ҷумла Комро-
ни Бахтиёр, Худойдод Раҷабов, 
Таваралӣ Соҳибназаров, Ҷамила 

Ҳусейнова, Абдурозиқ Азизов, 
Шералӣ Саид низ Сипоснома ва 
ҳадяҳои хотиравӣ супурда шуд.

Барои дастовардҳои шоёни 
соҳаи кишоварзӣ дар соли 2021 
ноҳияи Данғара соҳиби Шоҳҷоиза  
(10 ҳазор сомонӣ), ноҳияи 
Кӯшониён ба ҷойи дуюм   (7000 
сомонӣ), ноҳияи Ҷайҳун ба ҷойи 
сеюм (бо вимпел ва 5000 сомонӣ) 
муносиб дониста шуданд.  

М.Акрамов,
"Ҳамрози халқ"
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Ҷ. БАЛХӢ. Дар 
ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии “Нозироти ан-
доз” масъулини   Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ бо мақсади 
шарҳу тавзеҳи Паёми 
навбатии Президенти 

мамлакат ба Маҷлиси Олии кишвар бо аъзои ташкилоти ибтидоӣ 
вохӯрӣ баргузор намуданд. 

Дар вохӯрӣ масъулин оид ба нуктаҳои Паём, бахусус зару-
рати рушди саноати кишвар, аз заминҳои наздиҳавлигӣ сама-
ранок истифода бурдан ҳамчун саҳмгузорӣ дар рушди саноат 
суханронӣ намуда, аз ҷумла иброз доштанд, ки амалигардонии 
ҳадафи чоруми стратегии мамлакат – Саноатикунонии босуръ-
ати кишвар имкон медиҳад, то рушди устувори соҳаи саноат 
ҳамчун тавлидкунандаи арзиши баланди иловашуда таъмин 
гардида, дар ин раванд даҳҳо ҳазор ҷойи нави корӣ ташкил кар-
да шавад.

Ш.ШОҲИН. Бо 
мақсади расонида-
ни муҳтавои Паё-
ми       навбатии Пре-
зиденти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон кор-
мандони масъули Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи мазкур бо аъзои ташкилоти ибтидоии “Коммуналӣ”   
вохӯрӣ доир намуданд.

Дар ин вохӯрӣ масъулини Кумитаи иҷроия қайд намуданд, 
ки Паём на танҳо марбут ба як соҳа, ташкилот, муассиса ва ё 
ашхос аст, балки раҳнамоест, ки роҳҳои расидан ба зиндагии 
шоистаи мардумро муайян месозад. Аз ин рӯ ҳар яки моро за-
рур аст, ки дар асоси он нақшаҳои идоравӣ, оилавӣ ва шахсии 
минбаъдаамонро таҳрезӣ намуда, кору фаъолият намоем.

НОРАК. Тавре аз 
воситаҳои ахбори омма 
огаҳӣ дорем, имрӯзҳо 
хуруҷи нави бемории 
сироятии коронавирус 
ҷомеаи ҷаҳониро нига-
рон намудааст.   

Кормандони Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Норак ҷиҳати пешгирии   хуруҷи нави ин бемории 
сироятӣ бо аъзои ташкилоти ибтидоии ҳизбии “Шафқат” вохӯрӣ 
доир намуданд. Дар ин вохӯрӣ кормандони масъули ҳизбӣ қайд 
карданд, ки ҷиҳати тарғибу ташвиқ дар пешгирии бемории сиро-
ятии коронавирус миёни мардум фаъол бошем.

ВАХШ. Бо мақсади 
боло бурдани маъри-
фати тиббии сокинон 
масъулини Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Вахш, оид ба 
пешгирии бемории си-
роятии коронавирус 
дар маркази ноҳия ак-

сияе таҳти унвони “Худ ва наздиконатонро эҳтиёт намоед” бар-
гузор намуданд. 

Ёдовар мешавем, ки дар доираи ин аксия дар мавзеъҳои 
сераҳолӣ варақаҳои тарғиботӣ дастраси сокинон гардонида 
шуд. 

ҚУБОДИЁН. Бо 
мақсади шарҳу тав-
зеҳи нуктаҳои Паёми 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олии кишвар 
дар ташкилоти ибти-
доии “Фарҳангчиён” 

вохӯрӣ доир карда шуд.
Дар вохӯрӣ масъулин оид ба Паёми имсола ибрози анде-

ша намуда, қайд карданд, ки ҳар як сокини кишвар Паёмро 
сармашқи кори худ намояд, зеро дар он тамоми соҳаҳо ва 
самтҳои хоҷагии халқ ба риштаи таҳлил кашида шудааст.

Инчунин, дар идома вобаста ба дигар масъалаҳои муҳими 
рӯз суханронӣ намуда, иштирокдорон барои фаъолмандӣ 
дар корҳои созандагиву бунёдкорӣ бахшида ба 35-умин сол-
гарди Истиқлоли давлатӣ ва риояи талаботи қонунҳои миллӣ 
даъват шуданд.

Н.ХУСРАВ. Бо 
ташаббуси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Носири Хусрав 
дар боғи фарҳангии 
ноҳия бо ҷалби аъзо 
ва ҷонибдорони 
ҳизб аксияи ҳизбии 
умуминоҳиявӣ таҳти ун-

вони «Ватан, ҳар гӯшаатро гулзор хоҳем кард!» баргузор гашта, 
дар майдони Парчам ва Нишони давлатӣ, ки сохтмонашон дар 
арафаи анҷомёбист, дарахтони ҳамешасабз ва гулҳои садбарг 
шинонида шуданд. Масъулини Кумитаи иҷроия дар баромади 
худ қайд намуданд, ки ҳадафи мо раванди ободкориву созан-
дагиро бо муттаҳидӣ ва сарҷамъӣ вусъат бахшидан, камбудиву 
норасогиҳои ҷойдоштаро бартараф сохтан, Ватани азизамонро 
аз ин бештар сарсабзу хуррам гардонидан аст.   

ШАҲРИТУС. Дар 
ҷамоати деҳоти ба 
номи Ҷӯра Назаров 
гурӯҳи корӣ бо мақсади 
фаҳмонидани нуктаҳои 
Паёми навбатии Пре-
зиденти малакат 
муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси 
Олӣ бо иштироки до-
ираи васеи сокинон вохӯрӣ гузаронида шуд.

 Дар вохӯрӣ масъулин Паёмро шарҳу тавзеҳ дода, дар ин ра-
диф атрофи як қатор арзишҳо, аз қабили ҳисси ватандӯстӣ, иф-
тихор аз таъриху фарҳанги худ, ташаккули маърифати сиёсии 
ҷавонон, пешгирӣ аз шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои 
гуногуни террористӣ-экстремистӣ, худдорӣ аз истифодаи сару 
либоси бегона, тарғибу ташвиқи хизмат дар сафҳои Артиши 
миллӣ баромад намуданд.

ХУРОСОН. Дар 
ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии "Матлубот" бо 
иштироки масъули-
ни Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Ху-
росон бо мақсади 
шарҳу тавзеҳи Паёми 
навбатии Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 
Олии кишвар вохӯрӣ доир гардид. 

Дар мулоқот Саидасрор Ғуломов, муовини раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Хуросон вобаста ба дастовардҳои 
замони соҳибистиқлолӣ, ҳадафҳои созандаи ҳизб ва ба 
аъзогӣ қабул намудани ҷонибдорони ҳизб суханронӣ намуда, 
ҷамъомадагонро ба татбиқи ҳадафҳои созанда даъват на-
муд.

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

БАЛҶУВОН 
Бо мақсади расонида-

ни муҳтавои Паёми навба-
тии Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмо-
малӣ Раҳмон ба саҳми со-
кинон пайваста аз тарафи 
гурӯҳи кории назди Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Балҷувон суҳбату вохӯриҳо 
баргузор шуда истодааст.

Вохӯрии навбатӣ бо иш-
тироки масъулини куми-
таи мазкур дар муассисаи 
таҳсилоти миёнаи умумии № 
1-и ноҳия миёни омӯзгорон 
ва хонандагони синфҳои 11 
доир шуд.

Дар рафти вохӯрӣ таъ-
кид гашт, ки ҷавонон бояд 
ҳамеша дар ҷустуҷӯи илму 
донишҳои муосир буда, кас-
бу ҳунарҳои замонавиро аз 
худ намоянд, ба ватану мил-
лат ва давлати хеш содиқ бо-
шанд, сарзамини аҷдодиро 
самимона дӯст доранд, 
сулҳу оромӣ, суботу сиёсӣ 
ва ваҳдати миллиро ҳимоя 
ва ҳисси баланди миллии 
худро ҳифз намоянд. 

БАХШИДА БА ИСТИҚБОЛИ 30-ЮМИН СОЛГАРДИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, БАРГУЗОРИИ СЕМИНАР-МАШВАРАТ ВА АКСИЯҲОИ ҲИЗБӢ, 
ДОИР КАРДАНИ СУҲБАТҲО БО ШАҲРВАНДОН ДАР МАСЪАЛАИ ИСТИФОДАИ МАҚСАДНОКИ НЕРУИ БАРҚ, ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ҲАР ЯК ВАҶАБ ЗАМИН, 
ЧОРАҲОИ ПЕШГИРӢ АЗ ПАҲНШАВИИ БЕМОРИҲОИ СИРОЯТӢ АЗ ҶУМЛАИ ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБИЁНИ ШАҲРУ НАВОҲИИ ВИЛОЯТ БУДАНД. ЁДОВАР МЕШАВЕМ, 
МАВОДИ ИН САҲИФА, КИ ШАММАЕ АЗ ИҚДОМОТИ ЗИЁДИ ТАТБИҚШУДА ҲАСТАНД, ҶАНБАИ ҲИСОБОТӢ ДОШТА, МАСЪУЛИЯТИ ТАҲИЯАШОН БАР ДӮШИ МУТА-
САДДИЁНИ КУМИТАҲОИ ИҶРОИЯИ ШАҲРИЮ НОҲИЯВӢ МЕБОШАД.

ЁВОН 
Зимни баргузории 

ҳашарҳои умумӣ аз ҷониби 
ташкилотҳои ибтидо-
ии ҳизбии ноҳияи Ёвон 
беш аз 1000 бех ниҳолҳои 
ҳамешабзу ороишӣ шинони-
да шуд. Дар рафти ҳашар, 
ки бо иштироки сокинони 
деҳаву маҳаллаҳо, аъзо ва 
ҷонибдорони ҲХДТ баргу-
зор гардид, раиси ноҳияи 
Ёвон Саидзода Ҷамшед 
Ҳамро низ ширкат вар-
зида, навъҳои гуногуни 
ниҳолҳои арча, инчунин, 
барои вусъат додани соҳаи 
кирмакпарварӣ дарахтони 
тут шинониданд. 

Раиси ноҳия зикр намуд, 
ки ҳар як фарди худогоҳ 
дар ин мавсим бояд ниҳоли 
дарахтони ороишию со-
ядор ва мевадиҳанда сабз 
намуда, ба ин васила дар 
таъмини ҳифзи муҳити 
зист саҳмгузор бошад. 
Ҳамчунин, дар ин рӯз раи-
си ноҳия аз рафти корҳои 
сохтмонӣ дар корхонаи бун-
ёдшавандаи “Сафир” (оид 
ба коркарди пахта) дидан 
карда, бо ҷараёни таъми-
ри хати обгузар дар ҳудуди 
деҳаи Кӯлободи деҳоти 
Чоргул шинос шуд.
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Қудбиддин Рукниддинов 
дотсенти кафедраи химия ва 
биологияи ДДБ ба номи Носи-
ри Хусрав иброз медорад, ки 
барои ба роҳ мондани парвари-
ши ниҳолони лимӯ пеш аз ҳама 
бояд гармхона ташкил намуд. 
Дар баробари  бунёд намуда-
ни гармхона барои парвариши 
ниҳолони лимӯ дар масофаи 
ҳар метр хандақҳои барои пар-
вариши ин дарахт пешбинишу-
да, 20 кг ахлоти чорво (поруи 
пӯсида), 0,5 кг суперфосфат 
пошида мешавад. Баъдан, 
ниҳолони лимӯро дар масоҳати 
1 метр бояд шинонид,то оян-

да баъди панҷа намудан ба  
ҳамдигар халал нарасонанд. 

Ба гуфтаи Қудбиддин Рук-
ниддинов лимӯ растании 
гармдӯст буда,  дар ҳарорати 
гарм хуб нашъунамо мекунад 
ва дар ҳарорати 6 дараҷаи 
сардӣ ин растанӣ осеб дида, 
аз ҳосил боз монда, ҳатто хушк 
мешвад. Бинобар ин, барои 
пешгирӣ аз хушкшавии ниҳолу 
дарахтони лимӯ ҳавои дохили 
гармхонаҳои лимӯпарвариро 
ҳар рӯз бояд иваз намуд. 
Дар ҳолати риоя накарда-
ни қоидаҳои агротехникӣ дар 
лимӯхонаҳо ҳаргуна ҳашарот 
пайдо шуда, ба нашъунамои 
онҳо таъсири манфӣ мерасо-
над. 

Дар фасли зимистон нам-
нокии замини гармхонаҳои 
лимӯпарварӣ зиёд шуда, да-
рахтони лимӯ ба об ниёз надо-
ранд, аммо як омили хушкша-
вии лимӯ ин надоштани донишу 
малакаи нигоҳубину парвари-
ши дурусти ин навъ дарахто-
ни ҳосилдеҳ мебошад. Лимӯ 
ҳамчун меваи гармидӯст нахус-
тин маротиба дар Ҷумҳурии 
Халқии Чин пайдо шуда, баъ-
дан, ин таҷриба дар Штатҳои 

ФОИДА ВА ЗИЁНИ 
ЛИМӮПАРВАРӢ

Муттаҳидаи Амрико ва солҳои 
30-40-уми асри гузашта дар 
Қафқоз роҳандозӣ гардидааст, 
–  мегӯяд Қудбиддин Рукнидди-
нов.

Парвариши лимӯ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз 
обёрии заминҳои водии Вахш 
аз ҷониби як гурӯҳ олимони 
хориҷӣ амалӣ гардида буд. Аз 
ҷумла, дар соли 1940 мута-
хассисон парвариши лимӯро 
дар ин минтақаи ҷануби киш-
вар мувофиқ дониста, дар 
стансияи таҷрибавии ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ  парвари-
ши ин намуди меваи ситруси-
ро ба роҳ мондаанд. Баъдан, 
озмоишҳои лимӯшинос Мэй-
ер дар дигар ноҳияҳои дорои 
ҳарорати гарм идома дода ме-
шавад.

Ҳосилнокии ниҳолони 
лимӯи Мэйер нисбат ба ди-
гар навъи лимӯҳо хубтар аст. 
Солҳои охир сокинони вилояти 
Хатлон ба парвариши навъҳои 
гуногуни лимӯ машғул буда, аз 
ин ҳисоб фоидаи хуб ба даст 
меоранд.

Иқлими мусоиди Тоҷикистон 
имкон медиҳад, ки масоҳати 

гармхонаҳои лимӯпарвариро 
дар ноҳияҳои ҷанубии вилоя-
ти Хатлон ба маротиб афзуда, 
ба ин васила сатҳи зиндагии 
хоҷагидоронро баланд бар-
дошт. 

Меваи лимӯ дар миёнаҳои 
фасли тирамоҳ пухта мерасад. 
Бо дарназардошти талаботи 
рӯзафзуни бозорҳои дохилу 
хориҷи кишвар ба меваи лимӯ 
сол аз сол  лимӯпарварони 
вилояти Хатлон масоҳати 
гармхонаҳои лимӯпарвариро 
васеъ намуда истодаанд. 

Солҳои пешин бинобар 
камтаҷрибагии сокинон аз 
гармхонаҳои лимӯпарварӣ 
ҳосили дилхоҳ ба даст наме-
омад. Ҳамин буд, ки баробари 
интиҳои фасли сармо ин мева 
талаф ёфта, нарху навои он 
дар бозорҳои дохили кишвар 
боло мерафт. 

Дар заминаи дастуру 
супоришҳои Ҳукумати мамла-
кат ва андешидани тадбирҳои 
зарурӣ аз ҷониби Мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии 
вилояту ноҳияҳо кишоварзон 
таҷрибаи худро дар ин самт так-
мил дода, инак, ба натиҷаҳои 
дилхоҳ ноил гашта истодаанд. 

Тавре олимони соҳаи 
кишоварзӣ изҳор медоранд, 

барои ба даст овардани 
ҳосили дилхоҳ аз гармхонаҳои 
лимӯпарварӣ бояд тибқи 
қоидаҳои агротехникӣ амал кар-
да, пеш аз ҳама ниҳолу дарах-
тони лимӯро аз сармои фасли 
зимистон муҳофизат намуда, 
ҷиҳати  пешгирӣ аз ҳашароти 
зараррасон чораҳои  муҳим 
андешид. Зеро ниҳоли лимӯ 
ба ҳарорат, рӯшноӣ, намнокӣ, 
агротехникаи баланди растанӣ, 
нигоҳубини шакли растанӣ, 
муҳофизат аз зараррасонҳо 
зиёд эҳтиёҷ дорад.

Дарахти лимӯро барои хусу-
сияти табобатӣ доштани меваи 
он парвариш мекунанд. Дар 
таркиби лимӯ миқдори зиёди 
калий вуҷуд дошта, ин меваи 
ситрусӣ барои неру бахши-
дани мушакҳои дил, сабзиши 
нохуну дандонҳо, устухонҳои 
бадан ва фаъолияти хуби май-
наи сар муфид аст. Вобаста 
ба аҳаммияти иқтисодиву ҳам 
хусусиятҳои шифобахшии лимӯ 
олимони соҳаро мебояд, ки 
дар оянда таваҷҷуҳи сокинони 
вилояти Хатлонро ҷиҳати аф-
зудани масоҳати гармхонаҳои 
лимӯпарварӣ ҷалб намоянд. 

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,
"Ҳамрози Халқ"

Бо мақсади рушди соҳаи лимӯпарварӣ 
дар водии Вахш бо ташаббуси омӯзгорони 
кафедраи химия ва биологияи Донишгоҳи 
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
гармхонаи омӯзишӣ бунёд гардидааст.

Аз нишастҳои матбуотӣ

Хатлон: 84% маблағҳои 
буҷетӣ ба соҳаҳои иҷтимоӣ 
равона карда шудааст

Пешравиҳо назаррас  аст

Дар соли 2021  ба буҷети вилояти Хатлон 1 533,2 мил-
лион сомонӣ ворид гардидааст, ки дар қиёс ба нақшаи 
пешбинишуда 104,5 миллион сомонӣ зиёд мебошад. Дар 
ин бора зимни нишасти матбуотӣ бо хабарнигорон Бобона-
зар Давлатов, иҷрокунандаи вазифаи сардори Сарраёсати 
молияи вилояти Хатлон иттилоъ дод.

Бо мақсади беҳтару хубтар намудани таҳсил дар 
муассисаҳои таълимии вилояти Хатлон бахшида ба ҷашни 
30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
соли сипаришуда тибқи Барнома сохтмони 31 иншооти 
соҳаи маориф барои 6100 ҷойи нишаст ва берун аз Барно-
ма 44 иншооти соҳа барои 8693 ҷойи нишаст (дар як баст) 
пешбинӣ шуда буд, ки дар маҷмӯъ тибқи барнома ва берун 
аз он 75 иншоот барои 14 ҳазору 793 ҷойи нишаст дар як 
баст ба истифода дода шуданд.   

– Дар соли таҳсили 2020-2021 теъдоди муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумии қисман шаҳру навоҳии вилоят, ки 
дар се баст фаъолият менамуданд, 26 ададро ташкил ме-
намуд. Дар натиҷаи ба роҳ мондани сохтмони синфхонаҳои 
иловагӣ қисмати муассисаҳои таълимӣ аз ҳолати себаста 
бароварда шуда, дар аввали соли таҳсили 2021-2022 теъ-
доди онҳо ба 17 адад расонида шуд. 

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,
“Ҳамрози халқ”

Ба гуфтаи манбаъ дар соли сипаригардида иҷрои нақшаи 
андозҳо ва пардохтҳои маҳаллиро  шаҳру ноҳияҳои Но-
рак ва А. Ҷомӣ иҷро накардаанд, ки аз ин ҳисоб ба буҷети 
маҳаллии вилоят 4,5 миллион сомонӣ ворид нагардид. Дар 
ин давра бинобар пурра иҷро нашудани андоз аз даромад 
ва андоз аз истифодабарандагони роҳҳои мошингард ба 
буҷети маҳаллӣ 17,2 миллион сомонӣ маблағ ворид нагар-
дид.
Дар маҷмӯъ ба 1-уми январи соли 2022 бақияпулии 
қарзи андозҳо дар вилоят 182 миллион сомониро такшил 
медиҳад, ки нисбат ба як сол пеш 7,5 миллион сомонӣ кам 
гардидааст. 
- Дар соли 2021 аз буҷети ҷумҳуриявӣ 613 миллион сомонӣ 
ва аз буҷети вилоятӣ ба шаҳру ноҳияҳо 106,3 миллион 
сомонӣ маблағҳои мақсаднок ҷудо гардидааст. Илова бар 
ин дар ин давра аз буҷети ҷумҳуриявӣ барои фарқияти 
маблағи ягонаи андози замин ба миқдори 49 миллион 
сомонӣ ҷудо карда шудааст.
Бинобар маълумотҳои Сарраёсати молияи вилояти Хатлон 
дар давраи ҳисоботӣ хароҷоти маблағҳои буҷетӣ дар до-
ираи иҷрои воқеии буҷет ба роҳ монда шуда, ба соҳаҳои 
хоҷагии халқи вилоят ба назардошти маблағҳои мақсадноки 
ҷумҳуриявӣ ва маблағҳои ҳисоббаробаркуниҳо аз буҷети 
вилояти Хатлон 2156,5 миллион сомонӣ равона карда шу-
дааст, ки ин 98% нақшаи хароҷотии буҷети маҳаллии вило-
ятро ташкил медиҳад. Аз ҷумла, дар ин давра ба соҳаҳои 
иҷтимоиёти вилояти Хатлон дар маҷмӯъ 1 815,6 миллион 
сомонӣ равона гардидааст, ки ин 84% маблағҳои буҷетӣ 
дар вилоятро ташкил медиҳад.

Ҷамолиддини УСМОНИЁН,
       “Ҳамрози халқ”
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сохта шудааст, –  ироа дошт 
Раҷабмурод Шарифов.

Собир Сатторов мегӯяд, 
ки на танҳо дар шаҳри Норак, 
балки дар дигар минтақаҳои 
мамлакат кӯлу дарё ва 
маконҳои сайёҳӣ хеле зиёд 
аст. Тобистон сайёҳони до-
хилию хориҷӣ ба минтақаҳои 
сайёҳии кулу дарёдор, беш-
тар мераванд, ки будани 
заврақ дар он ҷойҳо муҳим 
мебошад.

Дар шаҳри Норак талабот 
ба рондани заврақ дар дарёҳо 
хеле зиёд аст. Заврақи сохтаи 
ӯ тавони бардошти 800 кило-
ро дорад, то 10 нафар мета-
вонанд бо он ба сайри дарё 
бароянд. Барои сохтани ду 
заврақ маблағи кам сарф на-
кардааст, аммо назар ба оне, 
ки аз хориҷа ворид мекунанд 
ба куллӣ арзон аст.   Ба гуф-
таи вай тобистони соли гу-
зашта як нафар бо маблағи 
25 ҳазор доллар аз хориҷи 
кишвар заврақ харидааст. 

– Агар шароити корӣ 
муҳайё бошад, мо 10 нафар 
дар як моҳ тавони сохтани 
то 5 заврақро дорем. Дар 25 
ҳазор доллар метавонем 10 
заврақ бисозем. Танҳо ша-
роити созгор намерасад ва 
ба дастгирӣ ниёз дорем.  Мо 
талабгори аз хориҷ ворид кар-
дани заврақ нестем, балки та-
рафдори онем, ки истеҳсоли 
Тоҷикистон ба хориҷа соди-
рот шавад, – ироа дошт ин 
заврақсоз.

Ба гуфтаи Собир Сатторов 
баъди истифодаи заврақҳояш 
дар дарёҳо чанд ҷавони ди-
гар низ барои омӯзиш ва 
аз худ кардани маҳорати 
заврақсозӣ ба хонааш ома-
даанд. Ӯ мехоҳад дар оянда 
заврақҳои гуногунро мутобиқ 
ба стандардҳои ҷаҳонӣ бисо-
зад ва фурӯшад.

“Шояд дар оянда заврақҳои 
сохтаи ман низ чӣ дар дохили 
мамлакат ва ҳам дар хориҷи 
кишвар харидор пайдо на-
моянд, зеро бо сифати ба-
ланд сохта шудаанд. Тариқи 
шабакаҳои интернетӣ онҳоро 
мехоҳам ба фурӯш гузорам,” 
– мегӯяд Собир Сатторов.

PS: Нашрияи «Ҳамрози 
халқ» ҳадаф дорад, ки бо 
мақсади инъикоси навгониҳои 
илму техника, болоравии 
завқи ихтирокорӣ пайваста 
таҳти рубрикаи “Илму тех-
ника” мақолаҳои таҳлилӣ 
пешниҳод намояд. Бо ин 
мақсад ҳар нафаре агар дар 
ин ҷода ихтирооте дошта бо-
шад, метавонад ба унвонии 
нашрия, ки суроға ва рақами 
телефон дар саҳифаи 8-уми 
нашрия дарҷ гардидааст, 
муроҷиат намояд ва ин васи-
лаи муфиде хоҳад буд, ки на-
вовар муаррифӣ мешавад.   

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
“Ҳамрози халқ”

Ба гуфтаи Собир Сатторов, 
сокини шаҳри Норак то ҷое 
норасоии заврақ дар кӯлҳои 
ин мавзеъ мушоҳида меша-
вад. –Тобистон сайёҳони 
дохилию хориҷӣ барои 
истироҳату фароғат ба шаҳр 
меоянд. Аз дарёҳои шаҳр ди-
дан мекунанд ва мехоҳанд бо 
заврақ дар кӯлҳо сайр кунанд, 
аммо заврақҳо аз солҳои пеш 
боқӣ мондаанд, ки ҳолаташон 
чандон хуб нест. Инчунин, шу-
мораашон ҳам хеле кам аст,– 
мегӯяд С. Сатторов.

Маҳз ҳамин мушкил ин 
ҷавони 32 соларо ба сохтани 
заврақ водор кард. Мегӯяд, 
ки ихтироъ ё сохтани заврақ 

барояш осон набуд, зеро дар 
ин ҷода устод ё роҳнамое ҳам 
надошт. Ягона кумакрасонаш 
шабакаи иҷтимоии Ютуб буд, 
ки тӯли 6 моҳ наворҳо оид ба 
сохтани заврақро аз онҷо та-
мошо кард.

Собир Сатторов дар ав-
вал мақсади харидан ва во-
рид кардани чанд заврақ ба 
шаҳри Норакро дошт, вале 
бо нархи он тариқи интернет 
дар хориҷи кишвар  шинос 
шуд, ки хеле гарон аст. Бо як 
рафиқаш тасмим гирифтанд, 
ки маҳсулотро ба Ватан овар-
да, инҷо заврақ бисозанд.

– Мо як қисми таҷҳизотро 
аз хориҷи кишвар овардем. 

СОБИР САТТОРОВ ЯГОНА 
ЗАВРАҚСОЗ ДАР ТОҶИКИСТОН

Норак аз шаҳрҳои зебо ва 
диданӣ дар вилояти Хатлон аст. 
Ҳамасола садҳо сайёҳи дохилӣ 
ва хориҷӣ аз ин шаҳр дидан 
мекунанд. Ин шаҳр бо гузашти 
солҳо боз ҳам зебову назарра-
бо гардида, диққати меҳмонону 
сайёҳонро ба худ ҷалб ме-
созад. Дар фасли  тобистон 
барои тамошои кӯлу дарё ва 
обанборҳояш мардуми зиёд ба 
инҷо меоянд.

Қисми дигарашро аз бозор 
ва мағозаҳои шаҳри Душан-
бе дастрас кардем. Бори ав-
вал бархе аз қисмҳоро тариқи 
миёнаравҳо бо нархи гарон 
харидорӣ кардем. Аввалин 
заврақро дар тӯли 3 моҳ ба 
итмом расонидем. Сохта-
наш мушкил аст. Заҳмат ва 
маҳорати баландро талаб 
мекунад. Ҳамаи кори мо бо 
асбобҳои қадимӣ ва дар ша-
роити хона анҷом дода шуда-
аст, – нақл мекунад С. Сатто-
ров.

Ӯ бо як рафиқаш талош 
карданд ва дар сохтани 
заврақ то ҳадде муваффақ 
шудаанд. Имрӯз ду заврақи 
сохтаи онҳо дар кӯлҳои шаҳр 
мавриди истифодаи мардум 
қарор гирифтааст. Собир 
Сатторов ягона заврақсоз 
дар Тоҷикистон ба шумор ме-
равад, зеро то ба имрӯз касе 
дар мамлакат заврақ насох-
тааст. Наздикону дӯстони Со-
бир дар аввал чандон бовар 
надоштанд, ки ӯ метавонад 
қисмҳоро пайдо карда, дар 
шароити хона заврақ месо-
зад.

Раҷабмурод Шарифов, 
як дӯстӣ Собир Сатторов 
мегӯяд, ки рӯзҳои нахустин 
заврақсозии рафиқашро 
дида, механдид ва бовар на-
дошт, ки баъди се моҳ бо он 
дар дарёи шаҳри Норак сайр 
мекунад. – Гуфтам, ки беҳуда 
заҳмат накаш, аз уҳдаи сохта-
ни он намебароӣ, бо асбобҳои 
бобоӣ  сохтани заврақ имкон 
надорад. Вале ӯ рӯҳафтода 
нашуд, баръакс бештар 
кӯшиш кард. Вақте дар об 
сайр кардем, хурсанд шу-
дем ва ба ҳунару маҳораташ 
аҳсан гуфтем. Ба меҳмонон 
мегӯем, ки ин заврақ маҳсули 
дастранҷи як сокини ҳамин 
шаҳр аст, вале аксари онҳо 
бовар намекунанд. Зеро бо 
сифати хеле баланд ва зебо 

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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Пешрафти илму техника
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писта дар бозори “Оқмазор” 
рӯзгори хешро пеш меба-
ранд. Бонувони деҳа ба ҷуз 
дӯзандагӣ дар шароити хона 
дигар шуғле надоранд ва агар 
соле пистазорони ҷангалҳои 
минтақа ҳосили хуб диҳанд, 
шароити зисту зиндагонии  
мардум ҳам беҳтар меша-
вад. Дар солҳои рушди деҳот 
ваъда буд, ки дар деҳаи Ло-
лазор-2 барои фарзандони 
мо мактаби замонавӣ  сохта 
мешавад, аммо баъдан ин 
гуфтаҳо ҳам рӯи қоғаз монд, 
– мегӯяд Давлат Раҳимов.

Бинобар набудани бунгоҳи 
тиббӣ ҳамшираи шафқати 
маҳалла Солиҳа Бекмуро-
дова беморонро дар шарои-
ти манзили истиқоматии худ 
табобат мекунад. – Аслан 
дар шаҳру рустоҳои обо-
дон табибону ҳамшираҳои 
шафқат дар шароити хона 
гузаронидани сӯзандору ва 
дигар амалиётҳои тиббӣ ба 
беморонро ба худ иҷозат 
намедиҳанд, аммо дар рус-
тои мо, ки шароити тиббӣ 
муҳайё нест, дар лаҳзаҳои 
беҳолии ину он сокини деҳа 
мо ҳамшираҳои шафқат бе-
моронро дар хона ба табобат 
фаро мегирем.

Миёни бонувони ма-ҳалла 
бемориҳои занона мушоҳида 
мешавад. Азбаски рустои мо 
дар ҳудуди ноҳияи Вахш до-
хил шуда, аммо ба марказҳои 
шаҳру ноҳияҳои Левакант, 
Данғара наздик аст, хароҷоти 
тиббии сокинон ду се баро-
бар зиёд мешавад. 

Ягона зарфияти суку-
нат дар ин гӯшаи диёр боду 
ҳавои тоза, дар масофаи аз 
ҳамдигар дур ҷойгир шудани 
манзилҳои истиқоматӣ аст, 

Муроҷиати шифоҳии як 
гурӯҳ сокинони деҳаи Лола-
зори ҷамоати деҳоти Машъ-
али ноҳияи Вахш ба унвонии 
масъулони саҳифаи “Арзу 
шикотяҳо”–и ҳафтаномаи 
“Ҳамрози халқ” сабаб гар-
диду роҳ пеш гирифтем ба 
суроғаи ин деҳоти кӯҳистонӣ, 
ки солиён боз аз мадди наза-
ри масъулони деҳоту ноҳия 
дур мондааст.

Деҳаҳои ҷамоати Лола-
зор-1 ва Лолазор-2-и деҳоти 
Машъали ноҳияи Вахш дар 
шафати рости  шоҳроҳи 
Бохтар – Данғара, дар 
наздикиҳои макони маъруф 
бо номи “Оқмазор” воқеъ 
буда, аз лиҳози ҷуғрофӣ ба 
марказҳои маъмурии шаҳри 
Левакант ва ноҳияи Данғара 
наздиктар аст. Биноан, со-
кинони деҳаҳои мазкур 
дар ҳолати зоймони мода-
рон ва дигар бемориҳо ба 
муассисаҳои тандурустии ин 
шаҳру ноҳияҳо муроҷиат ме-
кунанд. 

Деҳаи Лолазор-2 воқеъ 
дар масофаи чашмрас аз 
шоҳроҳи Бохтар-Данғара 
таърихи ниҳоят куҳан дошта,  
ҳатто сокинони хурдсоли ин 
деҳа огаҳӣ доранд, ки ниёго-
ни онҳо ба хотири чарогоҳҳои 
фароху имкониятҳои бенази-
ри рушди чорвопарварӣ ин 
минтақаи лалмиро макони 
зиндагии доимӣ қарор дода-
анд. 

-Дар гузашта марзҳои 
паҳновари талу пуштаҳои 
ин макон мавзеи чарогоҳу 
давутози галлаҳои аспҳои 
хушзоти хоҷагии чорводории 
“Машъал” буда, сокинон аз 
кор дар хоҷагиҳои чорводорӣ 
ва ҷангалпарварии минтақа 
маошу даромади хуб бадаст 
меоварданд. Мо, сокинон, 
ки ҷойи кору манбаи даро-

мади доимӣ надорем, ба хо-
тири кишти ғалладонагиҳои 
баҳорӣ марзҳои лалмиро бо 
нархи нисбатан баланд, ки 
ҳосилнокӣ танҳо аз борон 
вобастагӣ дорад, ба иҷора 
мегирем, – мегӯянд як гурӯҳ 
бонувони деҳаи Лолазор-2, 
ки  ба деҳаи он сӯи пуштаҳои 
кӯҳистонӣ меҳмонӣ мераф-
танд.

Дар оғози ташаббусҳои 
ободонӣ зимни як вохӯрӣ 
бо намояндаи Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
масъулони соҳаи танду-
рустии ноҳия маслиҳат 
мешавад, ки таҳкурсиву 
девори бунгоҳи тиббиро со-
кинон бисозанд ва бомпӯшу 
боқӣ корҳои сохтмонӣ ва 
муҷаҳҳазгардонии он бо 
таҷҳизоту дигар лавозимоти 
тиббиро роҳбарияти соҳаи 
тандурустии ноҳия ба уҳда 
мегиранд. Мардум маблағ 
ҷамъоварӣ намуда, тариқи 
ҳашар ҳиссаи худро дар бун-
ёди бунгоҳи тиббӣ анҷом до-
данд, вале масъулон ба ваъ-
да вафо накарданд ва инак 
се сол мешавад, ки тарҳи 
нотамоми Бунгоҳи тиббӣ аз 
асари барфу борону тобиши 
офтоб “Харобаҳои Мадоин”-
ро  мемонад. 

– Аз ин ҷо то беморхонаи 
ноҳияи Вахш интиқол додани 
занони зоймон хатари  зиёд 
дар пай дорад, лекин дар су-
рати ба беморхонаҳои шаҳри 
Леваканту ноҳияи Данғара 
бурдани онҳо маблағи дучанд 
масраф мешавад, - ба суҳбат 
ҳамроҳ мешавад модари сол-
манд. - Дар ҳоле, ки давоми 
ташаббускориҳои ободонӣ 
бисёр аз шаҳру деҳкадаҳо 
ободу зебо шуданд, аммо аз 
се мушкили умдаи рустои мо 
– норасоии оби ошомиданӣ, 
набудани бунгоҳи тиббӣ ва 

БУНГОҲИ ТИББӢ Ё 
ХАРОБАҲОИ МАДОИН

Дар доираи татбиқи ҳадафҳои вобаста ба Солҳои 2019-2021 
Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ҳамзамон 
иҷроиши нақша -чорабиниҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии 
Истиқлоли давлатӣ дар вилояти Хатлон 8 ҳазор 252 иншооти 
гуногун бунёду азнавсозӣ гардида, мавриди баҳрабардорӣ қарор 
дода шудааст. Новобаста аз дастовардҳои бемонанд дар самти 
корҳои бузурги ободониву созандагӣ боз ҳам дар навоҳии гуногу-
ни кишварамон мушкилу масоили ҳалталаб зиёд боқӣ мондааст.  

зарурати бунёди мактаб ё 
синфхонаҳои иловагӣ, ягон 
тои он ҳалли худро пайдо на-
кард. Роҳбарони мақомоти 
маҳаллӣ ба гумони он ки 
мо, мардуми деҳоти дур-
даст фаҳму фаросати ба 
мақомоти болоӣ муроҷиат 
кардан надорем, вобаста ба 
ҳаллу  фасли мушкилиҳои 
иҷтимоии мо бемасъулиятӣ  
нишон медиҳанд. 

 Зимни аксбардории чор-
девори харобу валанго-
ри “Бунгоҳи тиббӣ” марди 
миёнқаде намоён шуд, ки 
сокинон ӯро раиси маҳалла 
муаррифӣ намуданд.

Тибқи иттилои Давлат 
Раҳимов, раиси маҳаллаи 
Лолазор-2   собиқ роҳбари 
муассисаи шабакаҳои кум-
маки аввалияи тиббию са-
нитарии ноҳия Сайнуриддин 
Талбеков  ваъдаи ба мардум 
додаашро иҷро накарду сох-
тмони бунгоҳи тиббӣ нота-

мом монд. 
– Иддае аз ҷавонмардони 

рустои мо дар муҳоҷирати 
корӣ, теъдоди муайяне дар 
Лоиҳаи КАСА 1000 кору фаъ-
олият дошта, чанд нафа-
ри дигар ба хариду фурӯши    

Бунгоҳи тиббии нотамоми 
Лолазор -1

Бунгоҳи тиббии нотамоми 
Лолазор -2

Акс  аз  Лолазор -1

ки ин дар пешгирӣ аз ҳар 
гуна бемориҳои сироятӣ му-
соидат мекунад. Новобаста 
ба муроҷитаи чандинкаратаи   
фаъолони маҳалла, мушки-
ли норасоии бунгоҳи тиббӣ 
ҳалли худро пайдо накарда 
истодааст,–изҳор медорад 

ҳамшира Солиҳа Бекмуродо-
ва. 

Дар ҳамин ҳол, сокини 
маҳаллаи мазкур Саидаҳмад 
Сабзалиев изҳор медорад, 
ки мардум имконияти молӣ 
надоранд, вагарна ба умеди 
касе нашуда бунёди иншооти 
нотамомро худашон ба со-
мон мерасониданд. Ба гуф-
таи мусоҳиби мо дар гузашта 
манбаи асосии рӯзгори со-
кинони минтақа хоҷагии дар 
гузашта пуриқтидор буд, ки 
галлаи аспу дигар намуд чор-
вои зиёд дошт. 

– Мегӯянд, ки раиси 
ноҳияи Вахш марди обод-
гарост ва шояд аз ҳоли мо 
огаҳӣ надорад, вагарна 
ин гуна мушкилиҳо кайҳо 
ҳалли худро меёфтаанд. 
Афсӯс, ки маҷоли то маркази 
ноҳия рафтан надорам ва-
гарна имдоди мардумро ба 
роҳбарияти ноҳия мерасо-
нидам, ки мо солмандон ба 
ҳама мушкилиҳо тоқат меку-
нем, валле насли навраси мо 
зиндагии беҳтару шоистаро 
сазоворанд, – иброз дошт 
Саидаҳмад Сабзалиев.

Аз суҳбат бо пиронсо-
лони ин русто маълумамон 
гардид, ки инчунин масоили 
ҳалталаб дар деҳи ҳамсояву 
ҳамноми зодгоҳи онҳо - Ло-
лазор - 1 низ вуҷуд дорад 
ва сокинони он аз норасоии 
бунгоҳи тиббӣ, беобиву дигар 
мушкилиҳои иҷтимоӣ азият 
мекашанд. Ба гуфтаи сол-
манди деҳа Саъдулло Авлиё-
ев новобаста ба мушкилиҳои 
иҷтимоӣ мардум ба зодбуми 
хеш меҳру муҳаббати бе-
андоза дошта, хоҳони дар 
якҷоягӣ ҳаллу фасл намуда-
ни мушкилоти худро доранд. 
Сокинони ду деҳаи ҳамном 
тариқи роҳҳои ҷойе санги-
ну ҷойи дигар шебу фарози 
дашту ёлаҳо масофаи 2,5-3 
километрро тай намуда, ми-
ёни ҳам робитаҳои дӯстиву 
хешовандӣ доранд. Мутаас-
сифона,  вазъи бунгоҳи тиббӣ 
дар деҳаи Лолазор-1 ҳам мо-
нанди деҳаи болост. Мардум 
бо заҳмат таҳкурсиву дево-
ри чандҳуҷрагии “Бунгоҳи 
тибби”-ро сохтаанду инак се 
сол боз иқдоми роҳбарияти 
сатҳи ноҳиявии соҳаи танду-
рустиро интизоранд, ки кай 
корҳои сохтмониро идома 
дода, ин нуқтаи хизматрасо-
нии тиббӣ ба фаъолият оғоз 
менамояд.

Ҷамолиддин УСМОНИЁН, 
“Ҳамрози халқ”

Ба таваҷҷуҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии ноҳияи Вахш!
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ба шабакаҳои интернетӣ ва 
баҳри бузурги иттилооту маъан-
виёт фаро гирифта шудаанд, 
омӯзгоронро мебояд, пайваста 
ба омӯзиш машғул бошанд.  

Таълиму тарбияи насли нав-
рас навовариҳоро тақозо дош-
та, омӯзгорро водор менамояд, 
ки ҳамқадами замон буда, аз 
дигар илму иттилооти зарурӣ 
бархӯрдор бошад. Муаллим 
Тоҳир Юлчиев, ки  ба мутолиаи 
китоб шавқу ҳаваси зиёд до-
рад, дар озмуни ҷумҳуриявии 
“Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст” 
аз рӯи номинатсияи  адабиё-
ти классикии бачагона то сатҳи 
вилоятӣ ширкат варзид.  – Иш-
тирок дар чунин озмунҳо шавқу 
ҳаваси маро  ба мутолиаи китоб 
бештар намуда, назди худ азм 
гузоштаам, ки аз ҳарвақта дида, 
бештар ба мутолиа пардозам, 
то ин ки дар озмунҳои оянда ба 
муваффақиятҳои баландтар 
ноил гардам, –  гуфт Тоҳир Юл-
чиев. 

Аз суҳбат бо сокинони деҳа 
маълум гардид,  ки мардум 
нисбати устоди ҳамагон иззату 
эҳтироми зиёд доранд. Ӯ ҳамин 
муҳаббату самимияти мардумро 
аз ҳама унвону мартабаҳо боло-
тар меҳисобад.  Дар баробари 
кори таълиму тарбия дар ҳар 
суҳбату вохӯриҳояш мардумро 
ба шукргузорӣ аз инҷиву осуда-
гии ҳаёт ташвиқу намуда, даъ-
ват мекунад, ки дар пайравӣ аз 
ташаббусҳои ободгароёнаи Пеш-
вои муаззами  миллат дар руш-
ду ободонии ватани азизи худ 

саҳмгузор бошанд.  
– Пешвои муаззами мил-

лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  
зимни ҳар суханрониҳояшон 
соҳаи илму маорифро самти 
афзалиятноки сиёсати давлатӣ 
дониста, баҳри рушди соҳаи ма-
ориф иқдомҳои ояндасозро пеш 
мегиранд. Чуноне ки зимни иро-
аи Паёми навбатӣ  ба Маҷлиси 
Олии кишвар изҳор доштанд:  
“Ҳукумати мамлакат ба руш-
ди соҳаи маориф ва таълиму 
тарбияи насли наврас ҳамеша 
аҳаммияти аввалиндараҷа 
медиҳад. Бо ин мақсад дар панҷ 
соли минбаъда бояд беш аз 
1000 иншооти соҳаи маориф дар 
ҳамаи зинаҳои таҳсилот сохта, 
ба истифода супорида шавад”.

Таваҷҷуҳи бевоситаи Пешвои 
миллат омӯзгоронро водор мена-
мояд, ки аз ҳарвақта дида, дар 
таълиму тарбияи насли наврас 
муносибати ҷиддӣ дошта, ҷиҳати 
баланд бардоштани сатҳу сифа-
ти таълим саъю талоши бештар 
намоянд, – мегӯяд муаллим. 

Тоҳир Юлчиев дар баробари 
фаъолияти омӯзгорӣ инчунин, 
ба гулпарварӣ низ майлу рағбати 
бепоён дошта, дар қитъаи зами-
ни наздиҳавлигиаш даҳҳо намуд 
гулҳои рангорангро парвариш 
менамояд. Фориғ аз кори таъ-
лиму тарбия ҳамроҳи ҳамсараш 
ба кишту кори зироатҳои гуногун 
шуғл варзида, аз ин ҳисоб дас-
тархони хонаашро ғанӣ мегардо-
над. 

Зебо БОЗОРОВА,
“Ҳамрози халқ”

Тоҳир Юлчиев овони таҳсил 
дар Донишгоҳи давлатии Бох-
тар ба номи Носири Хусрав 
ҳамзамон, хизмати ҳарбиро 
низ адо намуда, баъди хат-
ми муассисаи мазкур ба ҳайси 
омӯзгори фанни риёзии мактаби 
таҳсилоти миёнаи умумии № 31 
дар ноҳияи Кӯшониён  ба фаъо-
лият оғоз менамояд. Баъдан, бо 
пешниҳоди сарвари ҳамонвақтаи 
муассисаи мазкур барои таъли-
му тарбия синфҳои ибтидоиро 
ба уҳда гирифта, то имрӯз ба 
наврасон  дарс медиҳад. – Дар 

ҳамин марҳилаи синнусолӣ 
таълиму тарбияи насли наврас 
бароям ниҳоят шавқовар аст, 
зеро омӯзгори ба касбаш содиқ 
метавонад онҳоро дар  рӯҳияи 
хислатҳои ҳамидаи инсонӣ тар-
бия намояд, дар замири кӯдакон 
меҳру муҳаббат ба Ватан-Модар 
ва дигар арзишҳои муқаддасро 
бедор намояд, –  иброз дошт дар 
оғози суҳбат Тоҳир Юлчиев. 

Ӯ аз қисмати хеш шукр 
мегӯяд, ки дар давраҳои муш-
килу нобасомониҳои солҳои 
1992-1993 бо ҳамкоронаш фа-
ъолияти омӯзгориро идома дода, 
нагузоштанд, ки дари дабистон 
барои    наврасону кӯдакон баста 
бошад. –Дар он солҳо соатҳои 
дарсиро бо шумораи ками хо-
нандагон мегузаронидем. Кор 
душвору хатарнок буд, лекин ба-
рои бесавод намондани насли 
наврас рисолати касбии худро 
идома медодем.  Хушбахтона, бо 
заҳмату талошҳои Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
сулҳу ваҳдати миллӣ дар киш-
варамон ҳукмрон гардиду бо му-
рури вақт ин рӯзҳои пурсаодат 
насибамон гардидааст, – мегӯяд 
муаллим.

Омӯзгор Тоҳир Юлчиев шахси 
ботамкину  қавиирода, хушгуфто-
ру меҳрубон  падари 4 фарзанд аст, 
ки ҳамагӣ пайроҳаи падарро инти-
хоб намудаанд.  Ӯ зиёда аз  30 соли 
ҳаёти худро дар таълиму  тарбияи 
насли наврас сарф намуда, дар ин 
ҷодаи пуршараф шогирдони зиёде-
ро тарбия бинмудааст. Айни замон 
дар деҳаи Чапаеви ҷамоати деҳоти 
Заргари ноҳияи Кӯшониён зисту 
зиндагонӣ дорад.

Сабзиро дар баъзе маҳалҳо тоҷикон 
зардак ҳам меноманд.  Беҳтарини он сурх 
ва ширини он аст. Мизоҷаш дар дараҷаи 
дувум гарм ва дар ҳамон дараҷа тар аст.

Ба гуфтаи омӯзгори собиқадор 
ин ҳама шароиту имконоте, ки 
ҷиҳати таълиму тарбияи насли 
наврасу ҷавон фароҳам оварда 
шудааст,  тарбияи онҳоро тавре 
бояд ба роҳ монем, ки дар оянда 
ҳамчун кадрҳои ватандӯсту до-
нишманд ба воя расида, ба ва-
тани хеш хизмати содиқона  на-
моянд. 

– Худро хушбахт мешуморам, 
ки тӯли ин солҳо шогирдони зиё-
деро ба воя расонидаам ва онҳо 
дар ҷомеа мавқеи худро пайдо 
карда, дар рушду нумӯи ватани 
азиз саҳми худро гузошта ис-
тодаанд. Баъзе аз онҳо пешаи 
омӯзгориро интихоб намуда, 
ҳамроҳи мо  дар як муассиса ба 
насли наврас дарс мегӯянд, –
шукргузорӣ намуд муаллим.

– Устод Тоҳир Юлчиев услуби 
беҳтарини дарсдиҳӣ дошта, зим-
ни машғулиятҳо таваҷҷуҳи шо-
гирдонро ба худ ҷалб карда мета-
вонад. Ҳамасола дастпарварони 
устод дар  озмуну олимпиадаҳои 
ноҳиявию вилоятӣ  ширкат вар-
зида, ҷойҳои намоёнро  ишғол 
менамоянд, ки ин мояи ифтихори 
кулли омӯзгорону толибилмони 
муассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии № 31 ноҳияи Кӯшониён 
мебошад, –  мегӯяд шогирди ӯ, 
омӯзгори ҷавон Таҳмина Бобое-
ва.  

Тавре устод Тоҳир Юлчиев 
худ изҳор медорад, як дуруду 
ҳолпурсии самимии мардум, 
ки дар кӯчаҳо бо ман рӯ ба рӯ 
омада, нисбатам эҳтиром ме-
гузоранд, беҳтарин туҳфа ва 
қадрдонӣ ба ҳисоб меравад. 
Садоқату муҳаббати бепоёнаш 
ба пешаи омӯзгорист, ки борҳо 
ба вазифаҳои гуногун пешбари-
аш намуданд, аммо аз мактабу 
шогирдон дил канда натавонист. 
Ба андешаи устод дар шароити 
кунунӣ, ки толибилмон дар ба-
робари таълим дар муассисаҳо 

УМРИ МИЛЛАТ АЗ ОМЎЗГОР 
ВОБАСТА АСТ 

САБЗӢ ВА ХОСИЯТҲОИ 
ДАВОГИИ ОН

 Хӯрдани сабзии бӯстонӣ 
мулоимкунандаи узвҳои дохилӣ 
мебошад, гиреҳи ҷигарро меку-
шояд, меъдаро қувват медиҳад, 

дарунро мулоим мекунад, барои 
кандани балғам, дафъи сурфа, 
дарди узвҳои даруни сина, меъ-
да ва ҷигар даво мешавад, сан-

ги гурда ва хичакро майда карда 
мерезонад, пешобро меронад.

Сабзиро ба ҳар тариқ, 
ки бихӯранд, барои варами 
пардаҳои даруни сина, сурфаи 
куҳна шифо мебахшад. Агарчӣ 
хомаш душворҳазм аст, вале 
аз он мураббо тайёр карда 
бихӯранд, зудҳазм мегардад ва 
барои иллати истисқо (водянка) 
фоидабахш аст; дарди рӯдаҳоро 
таскин медиҳад, пешобро меро-
над, хусусан саҳроии он. Сабзии 
бӯстониро баргаш ҳам баранге-
зандаи қуввати боҳ аст.

Барги сабзии бӯстониро 
кӯфта, занҳо аз таг бардоранд 
ва тухмашро бихӯранд, душвор 
зоиданро осон мекунад. Чун 
барг ва бехрешаи сабзиро дар 
об ҷӯшонида, бо он об дасту 
пойҳои тифлонро бишӯянд, хуни 
аз хунукӣ дар ин узвҳои онон 
шахшударо таҳлил медиҳад.

Сабзиро бо асал мураббо 
пухта бихӯранд, барои баран-
гехтани қуввати боҳ бағоят фо-
ида дорад, узвҳои даруни ши-
кам ва даруни синаро қувват 
мебахшад, аз ҷумла бачадонро 
ҳам қавӣ мегардонад: узвҳои 
ҳозимаро, ки меъда, ҷигар, 
рӯдаҳо ва сипурз мебошанд, 
мустаҳкам мекунад. Ин мураб-

боро бо дорчинӣ ё бо занҷабил 
ва ё бо қаранфули гардан 
бихӯранд, ҷигари сардмизоҷро 
қувват медиҳад, рутубатҳои зи-
ёдатии меъдаро нест мекунад, 
қуввати боҳро зиёда мегардо-
над.

Сабзиро як шабонарӯз дар 
сирко тар карда бихӯранд, ба-
рои иллати гудохтагии сипурз 
давои беҳамто мебошад, меъда 
ва ҷигари сардмизоҷро қувват 
мебахшад. Сабзиро кӯфта ё бо 
дигар усул оби онро гирифта, бо 
шакар ширин карда биёшоманд, 
таъсираш ҳамчун даво қариб 
ба мураббои он аст, вале аз он 
сабуктару латифтар ва қавитар 
мебошад. Барги сабзиро кӯфта, 
ба решҳои хӯранда гузошта 
банданд, нафъ дорад. Хӯрдани 
сабзии хом бадҳазм, боднок ва 
ба одамони гарммизоҷ зарар до-
рад. Сабзиро бо гӯшти бузғола 
пухта бихӯранд, дар бадан мод-
даи солим пайдо мекунад.

Миқдори як бор хӯрдан аз 
сабзӣ дар як рӯз то ним кило-
грамм аст, аз мураббои он 50 
то 100 грамм хӯрдан равост. 
Хӯрдани тухми сабзӣ қуввати 
боҳро ба ҳаракат меоварад 
ва дар ин бобат аз қисми за-
минии он қавитар аст, занҳои 

ба душворӣ ҳомилашавандаро 
нафъ дорад, дарди рӯдаҳоро 
манъ мекунад. Дар дигар 
хислатҳо монанди худи сабзӣ 
мебошад.

Агар як миқдор тухми 
сабзӣ ва ҳамон миқдор тух-
ми шалғамро гирифта, як тур-
бро дарунковок намуда, он 
тухмҳоро дар ковоки он пур 
кунанду сӯрохашро бо порчаи 
турб маҳкам карда ва баъд дар 
зери оташ бипазанд, баъдан он 
тухмҳоро бароварда бихӯранд, 
санги гурда ва хичакро майда 
карда мерезонад, барои занони 
ба душворӣ ҳомилашаванда би-
сёр фоидабахш аст.

3,5 грамм тухми сабзи-
ро кӯфта, бо 3,5 грамм шакар 
бихӯранд, барои дарди соқи по 
дармон мешавад. Тухм ва бар-
ги сабзиро бо ҳам кӯфта, ба 
решҳои хӯранда гузошта бан-
данд, шифо мебахшад. Миқдори 
як бор хӯрдан дар як рӯз аз тух-
ми сабзӣ то 7 грамм аст. Ба ҷойи 
ин тухми сабзии саҳроиро ис-
теъмол намоянд, равост.

Манбаъ:  “Канзи Шифо”,
гирдоваранда 

Зебо БОЗОРОВА

Роҳнамо
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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, Ҷамолиддин Ус-
мониён, Аҳлиддини Муборакшоҳ, Албина Мирзоқулова 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

Ҳафтанома дар чопхонаи 
нашриёти «Шарқи озод» бо 
теъдоди 20 150 нусха нашр шуд.

крОСсворд
    ТАВАҶҶУҲ!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!

Ҳар нафаре, ки аввалин шуда кроссвордро дуруст пур карда, ба суроғаи дар поён дарҷшуда ё тариқи почтаи  электро-
нии 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 красворди ҳафтаномаи №04

АЗ ЧАП БА РОСТ:
1. Фишурдаи Ҳизби 

Халқии Демократии 
Тоҷикистон.  5. Муҳим, 
фоидаовар.  6. Узви таш-
килоте.  8. Муассисаи 
таълимӣ;  9. Асоси фаъо-
лияти ҲХДТ-ташкилоти...  
10. Иҷрои супоришҳо 
тибқи...  12. Волоияти...  
14. Номзад ба донишҷӯӣ;  
16. Асоси меъёрӣ ва 
ҳадафноки ташкилот.  
17. Аъзои ҳизб, ки варақаи 
бақайдгирӣ надорад.  19. 
Теъдод.  20. Ранги он зуд-
зуд иваз мешавад.  21. Бо 
он менависанд.  23. Маълу-
мот.  

АЗ БОЛО БА ПОЁН:
2. Шакли ҳуқуқӣ; 3. 

Бунёдкорӣ; ободӣ; 4. 
Аъзогӣ ба ҳизби сиёсӣ;  7. 
Асоси фаъолияти амалии 
ташкилот.  11. Ҳуҷҷати 
фаъолияти ҳуқуқии 
ташкилот.  13. Пешраф-
ти фаъолият аз рӯи он 
муайян карда мешавад.  
14. Шахсе, ки машғули 
донишандӯзист.  15. Киш-
вар.  18. Даъват шуда буд, 
аммо...  22. Дар маҳкама.  

Устоде бо шогирдаш 
аз боғе мегузаштанд, 
ки чашмашон ба кафши 
кӯҳнае афтод. 

Шогирд гуфт:  – Фикр 
мекунам ин кафшҳои 
коргарест, ки дар ин 
боғ кор мекунад, биё-
ед кафшҳояшро пинҳон 
карда, ба аксуламалаш 
каме механдем ва баъд 
кафшҳояшро бармегар-

донем. 
Устод гуфт: – Чаро барои 

хандидани худамон ӯро нороҳат 
кунем? Биё каме пул даруни 
кафшҳояш бигузорем ва баъд 
аксуламалашро бубинем. Шо-
гирд ҳам қабул кард ва баъд аз 
гузоштани пул, худашон дар 
ҷое пиҳон шуданд. Баъд аз чан-
де коргар барои иваз кардани 
кафшҳояш омад ва вақте пояш-
ро даруни кафш кард, ҳис кард, 
ки чизе ҳаст ва вақте ки берун 
овард, пулҳоро дид ва ба гиря 
фарёд зад: 

– Худоё беҳисоб шукрат! Ху-
дое, ки ҳеҷ вақт бандагонатро 
фаромӯш намекунӣ! Медонӣ 
ҳамсарам мариз аст ва фарзан-

донам гуруснаанд ва дар фикр 
будам, ки имрӯз бо дасти холӣ 
бо чӣ рӯйе ба назди онҳо барме-
гардам. 

Он мард ҳамин тавр ашк 
мерехт. Устод ба шогирдаш 
гуфт: – Ҳамеша саъй кун ба-
рои хушҳолиат бубахшӣ, на 
биситонӣ! Дар ҷаҳон миллионҳо 
дарахт иттифоқан тавассу-
ти санҷобҳо кошта шуданд, ки 
донаҳои зери хоккардашударо 
фаромӯш карданд... 

Хубӣ кун ва фаромӯш кун, 
рӯзе албатта бармегардад.

Албина МИРЗОҚУЛОВА,
аз  саҳифаи  фейсбукии  

дӯстон

 АЗ ЧАП БА РОСТ:
 1. Басра
2. Таврот
3. Ангуштарин
4. Насаб
5. Дутор
6. Асар
7. Соч
8. Аторуд
9. Модар
10. Низомнома
11. Парламент
12. Норак
13. Регистон
14. Раводид
15. Зебунисо

16. Виктория
17. Агроном
18. Бадахшон
19. Кабк
20. Офтоб
21. Рама
22. Ирфон
23. Насриддинов  
 
АЗ БОЛО БА ПОЁН:
 
 1. Вафо
2. Банан
3. Намад
4. Ректор
5. Остинча

6. Дохунда
7. Рассом
8. Сафарнома
9. Чакан
10. Бод
11. Насрин
12. Турсунзода
13. Аср
14. Анор
15. Вализода
16. Фавт
17. Маъюбон
18. Тотор
19. Астрахан
20. Карбос
21. Рейтинг

ПАНДИ 

РУЗ-


