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ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢХАЛК Нашрияи Кумитаи иҷроияи
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон

дар вилояти Хатлон

Дар ин чорабиниҳо, ки бо ширкати 
васеи наврасону ҷавонони фаъол да-
воми 1 соат  идома ёфт, намояндагони 
Кумитаҳои иҷроияи  Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистион дар шаҳру 
ноҳияҳои вилоят, таҳлилгарони ма-
соили сиёсӣ оид ба масалањои ҷалби 
таваҷҷуҳи насли ояндасози миллат ба-
рои омодагӣ ба хизмати ҳарбӣ, омилҳои 
бедор намудани ҳиссии ватандӯстӣ ва 
ҳуввияти миллӣ, вазъи сиёсӣ дар қораи 
Осиё ва роҳу омилҳои муқовимати 
дастаҷамъонаи ҷомеа бо гурӯҳҳои иф-
ротгаро ибрози андеша намуданд.

Дар чунин як чорабинии хотирмон 
бо иштироки  фаъолонаи толибилмо-
ну омӯзгорони муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии № 7-и шаҳри Бохтар 
Миралиён Қиёмиддин Абдусалимзода, 
раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон иштирок ва суханронӣ намуд. 
Мавсуф оид ба ҳадафҳои пешгириф-
таи ҳизбӣ дар самти баланд бардошта-
ни маърифатнокии насли ҷавон, ҷалби 
таваҷҷуҳи ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ, 
василаҳои бедор намудани ҳисси худ-
шиносиву масъулияти шаҳрвандӣ  
бо толибилмон суҳбати озод ороста, 
ҷавононро ба омӯзиши бештари илму 

фанҳои муосир, хизмати Модар – Ва-
тан ва дар оянда саҳми муассир гузош-
тан дар корҳои ободониву пешрафти 
ҷомеа даъват намуд.

Мавсуф иброз дошт, ки Амалиёти 
муштараки “Соати сиёсӣ” ҳамчун оми-
ли бедории зеҳнии наврасону ҷавонон 
ба ҳисоб рафта, дар воқифгардонии нас-
ли ҷавон аз равандҳои сиёсиву иҷтимоӣ 
ҷиҳати аз бар намудани асосҳои дав-
лат, пуштибонӣ аз арзишҳои миллату 
давлатдорӣ дар ташаккули афкори на-
врасону ҷавонон нақши муассир мегу-
зорад. Зикр гардид, ки минбаъд Ама-
лиёти муштараки “Соати сиёсӣ” моҳе 
як маротиба дар тамоми муассисаҳои 
таълимии шаҳру навоҳии вилояти 
Хатлон идома дода мешавад. Интизор 
меравад, ки дар чорабиниҳои оянда 
дар қатори намояндагони Кумитаҳои 
иҷроияи ҲХДТ ҳамчунин, доираи ва-
сеи сиёсатшиносону коршиносони 
масъалаҳои сиёсӣ  иштирок намуда, 
дар амалӣ намудани мақсаду маро-
ми ҳизбиён дар самти мафкурасозии 
ҷомеа ва ташаккули афкори ҷавонон 
дар рӯҳияи ватандӯстиву арҷгузорӣ ба 
муқаддасоти миллату давлатдорӣ ба 
натиҷаҳои дилхоҳ ноил хоҳем гардид.

Дар идомаи чорабинии имрӯза 

ҳамчунин, намояндаи Раёсати маори-
фи вилояти Хатлон, раиси КИ ҲХДТ 
дар шаҳри Бохтар ва дигар омӯзгорону 
коршиносон суханронӣ намуда, оид ба 
моҳияти ин ташаббуси пешгирифтаи 
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон изҳори 
андеша намуданд. Тазаккур дода шуд, 
ки ҳадаф аз Амалиёти мазкур баланд 
бардоштани маърифати сиёсии на-
врасону ҷавонони синни 12-24 сола, 
тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстӣ, 
худшиносӣ ва ҳувияти миллӣ мебошад.

Маврид ба ёдоварист, ки санаи 20-
уми апрели соли ҷорӣ дар шаҳри Бохтар 
рӯнамоии Нақшаи Амалиёти муштараки 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
ва Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таҳти унвони “Роҳ ба сӯи 
маориф”-доир гардида буд. Чораби-
нии мазкур ба таҳкими низоми таъли-
му тарбия дар муассисаҳои таълимӣ 
аз ташаббусҳои Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба ҳисоб 
меравад. Иқдоми мазкур дар ҳошияи 
дастуру ҳидоятҳои Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ  
Раҳмон зимни мулоқот бо фаъолони ви-
лояти Хатлон 24.02.2022 ва дастурҳои 
Пешвои миллат дар доираи Паёми 
навбатӣ 21.12.2021 ҳамчун идомаи 
ташаббускориҳо ҷиҳати таҳкими ни-
зоми таълиму тарбия дар муассисаҳои 
таълимии ҳудуди вилояти Хатлон рӯи 
кор омадааст. Ин ташаббусҳои муҳим 
бинобар мутаносибан заиф будани ра-
ванди таълиму тарбия ва сатҳи дониши 
сиёсии наврасон ва ҷавонон, ҳамчунин 
бо таҷҳизоти техникию маводи аёнӣ 
ва ба таъмиру тармим ниёз доштани 
муассисаҳои таълимӣ амалӣ карда ме-
шавад.

Қобили зикр аст, ки Амалиёти муш-
тараки “Соати сиёсӣ” бо иштироки 
фаъолонаи намояндагони Кумитаҳои 
иҷроияи ҳизбӣ, кормандони соҳаи мао-
риф ва дигар фаъолони ҷомеа дар ҳама 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 
вилояти Хатлон гузаронида шуда, дар 
он ҳазорон нафар наврасону ҷавонон 
вобаста ба мароми ҳизбиён аз ташки-
лу баргузории ин чорабинии сиёсӣ ва 
мавзӯъҳои дар боло зикргардида итти-
лоъ пайдо карданд.

Дар доираи чорабинии мазкур, ки 
муддати як соат давом мекунад, навра-
сону ҷавонон дар суҳбат бо сиёсатши-
носону ҷомеашиносон ва таҳлилгарони 
масоили сиёсӣ вобаста ба мавзӯъҳои 
гуногуни иҷтимоиву сиёсӣ ва фазои 
маънавии ҷомеа, ки дар ташаккули аф-

АВВАЛИН «СОАТИ СИЁСЇ»,
АМАЛИСОЗИИ АНДЕШАИ БУЗУРГ

Дар доираи Амалиёти муштарак санаи 30-юми 
апрели соли 2022 дар тамоми муассисаҳои таълимии 
вилояти Хатлон ташаббуси ҳизбии аввалин «Соати 
сиёсӣ» дар мавзӯъҳои “Тарбияи ҳарбӣ-ватандӯстии 
ҷавонон ва ҳуввияти миллӣ”, “Вазъи бавуҷудомада 
дар ҳамсоякишвар - Афғонистон ва таҳдидҳои он ба 
Тоҷикистон ва ҷаҳон” ва “Фишангҳои муқовимат бо 
гурӯҳҳои ифротӣ” баргузор гардид.

(Идома дар саҳ. 2)
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кори умум ва мафкурасозии насли оян-
дасоз нақши муассир дорад, огаҳӣ ме-
ёбанд. Тавре иштирокчиёни Амалиёти 
муштараки “Соати сиёсӣ” дар ноҳияи 
Ёвон изҳор медоранд, ташабусси на-

вбатии КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон 
баҳри боло бардоштани савияи дониши 
сиёсии хонандагон, ташаккули зиракии 
сиёсӣ ва пешгирии наврасону ҷавонон 
аз шомилшавї ба гурўњњои ифротга-

ро ва коҳиш додани сатҳи ҷинояткорӣ 
миёни ҷавонону ноболиғон мусоидат 
менамояд. 

Аз ҷумла, дар доираи якумин “Со-
ати сиёсӣ” бо иштироки муҳассилини 
муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои 
гуногуни вилояти Хатлон гурӯҳҳои 
муштарак атрофи мавзӯъҳо, аз ҷумла, 
асосҳо ва дастовардҳои сиёсии 
Тоҷикистон, Ваҳдати миллӣ, вазъи 
сиёсии Тоҷикистон ва ҷаҳон, экстре-
мизм ва тундгароӣ дар ҷомеаи муосир, 
ватандӯстӣ ва ҳувияти миллӣ, амнияти 
идеологӣ, эҳтиром ба мақоми мактаб, 
илму маориф ва омӯзгор назди толи-
билмон баромад намуданд.

Ширкаткунандагон итмино-
ни комил доранд, ки аз маърӯзаву  
андешарониҳои намояндагони ҳизб ва 
ҷомеашиносону сиёсатшиносон ғизои 
маънавӣ гирифта, барои иштирок дар 
вохӯриҳои оянда шавқу таваҷҷуҳи 
бештар пайдо мекунанд. Дар воқеъ, 
чунин соатҳои сиёсие, ки минбаъд ми-
ёни тоилбилмону дигар қишрҳои ҷомеа 
баргузор карда мешавад, ба ҷавонони 
даврони Истиқлол рӯҳияи худшиноси-

ву ҳисси масъулиятшиносӣ бахшида, 
онҳоро водор менамояд, ки дар фа-
зои озоди ваҳдату якдилӣ илму ҳунар 
андӯхта, бо азму мароми созанда дар 
рушду пешрафти Тоҷикистони азиз 
саҳми бештар гузоранд.

  Ин ташаббуси муҳим ба он равона 
карда шудааст, ки дар баробари огоҳии 
сиёсӣ ва мафкурасозӣ дар байни навра-
сон ва ҷавонони синни 12-24 сола тарби-
яи хонандагон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, 
худшиносӣ, ҳувияти миллӣ минбаъд 
эҳтироми ҳама қишри ҷомеа ба мактабу 
омӯзгор меафзояд. Маҳз бо ин васила 
метавон мақому мартабаи омӯзгорро 
дар ҷомеа боло бурд. Баъдан, ҷиҳати 
дар сатҳи баланд доир гардидани «Со-
ати сиёсӣ» бояд пеш аз ҳама, маориф-
чиён, ба хусус, сарварони муассисаҳои 
таълимӣ фаъолнокӣ нишон дода, дар 
идомаи Амалиёти муштараки «Соати 
сиёсӣ» бештар омӯзгорони миёни мар-
дум обрўманду соҳибтаҷриба, дониш-
мандону таҳлилгарони масоили сиёси-
ро ҷалб намоянд.

Ҷамолиддин УСМОНИЁН,
«Ҳамрози халқ»

(Идома аз сањ 1)

Раиси вилоят, таъкид дошт, 
ки зимни сафари корӣ ба вило-
яти Хатлон ва вохӯрӣ бо фаъо-
лони вилоят Пешвои муаззами 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон 24-уми феврали соли 
2022 дастуру супориш доданд, 
ки соҳаҳои саноату кишовар-
зиро рушди тоза бахшида, ба 
содироти бештари маҳсулот 
ба хориҷи кишвар муваффақ 
гардем. Ҳадафи асосии Ситод 
дасти ёрӣ дароз намудан ба 
истеҳсолотчиёни ватанӣ, со-
дироткунандагони маҳсулоти 
кишоварзӣ, аз ҷумла сода 
гардонидани ҳуҷҷатгузориҳо 
ва таъмини ҳавасмандии 
деҳқонону боғдорони вилоят 
мебошад. 

Ҳамзамон дар Ситод аз 
тарафи роҳбарияти вило-
ят таъкид карда шуд, ки аз 
пардохтҳои беасос даст каши-
да, тавассути хадамоти гум-
руку омор ва дигар мақомоти 
назоратӣ ҳучҷатгузориҳо 
дар вилоят ба расмият да-
роварда шавад. Дар самти 
банду басти маҳсулот, омо-

да кардани маҳсулот барои 
содирот ба хориҷи кишвар, 
нархи он, сифат ва бехата-
рии он бо назоратӣ ҷиддӣ 
кор баранд. Ҳамчунин аз та-
рафи аъзои ситод гурӯҳњои 
корӣ таъсис дода, бо 
деҳқонон ва истеҳсолотчиёну 
соҳибкорон машваратҳо гуза-
ронанд ва тариқи шабакаҳои 
телевизионӣ рафти баргузо-
рии машваратҳо, банду басти 
маҳсулотҳои барвақтӣ, соди-
роти маҳсулотҳои кишоварзӣ 
тариқи роҳи оҳан, инчунин 
фаровонии маҳсулотҳои со-
диротшавандаро намоиш 
диҳанд. 

Бояд гуфт, ки то 3 майи 
соли 2022 аз вилоят ба хориҷи 
кишвар тухми офтопараст, до-
наи зардолу, писта, чормағзи 
заминӣ, меваи хушк, мағзи 
писта, пиёз, себ, олу, зардо-
лу, сабзӣ, сирпиёз, лаблабу, 
карам, лимӯ ва ангур содирот 
шудааст. 

Шуъбаи таҳлилию 
иттилоотии дастгоҳи раиси 

вилояти Хатлон 

ТАДБИРАНДЕШИЊО
ДАР САМТИ СОДИРОТ 

Дар толори хурди Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон бо иш-
тироки раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода Сито-
ди вилоятӣ дар самти содироти маҳсулотҳои 
кишоварзӣ доир гардид.

Бо дастури Пешвои миллат 
ҷиҳати дастгирии иштирокчи-

ёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ аз 
ҷониби мудири шуъбаи дин, 

танзими анъана ва ҷашну ма-
росими дастгоҳи иҷроияи Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Вализода Одинашоҳ, Раиси 
шаҳри Бохтар Саломзода 

Сиҷоуддин, мудири шуъбаи 
дин, танзими анъана ва ҷашну 

маросими вилояти Хатлон 
Шарифзода Муҳаммадӣ ишти-
рокчии Ҷанги Бузурги Ватанӣ 
Зайнулло Алиев ва Сафаралӣ 

Файзалиев аёдат карда шу-
данд.

Аз ҷониби масъулин ба иштирокчи-
ёни ҶБВ туҳфаи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ра-
иси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода ва 
раиси шаҳри Бохтар Саломзода Сиҷоуддин 
расонида шуд. 

Зайнулло Алиев 12-ноябри соли 1925 дар 
ноҳияи Кангурт (ҳоло Темурмалик) таваллуд 
шудааст.

Ӯ соли 1942 ба хизмати ҳарбӣ сафарбар 
шуда, дар ҳайати фронтҳои Ленинград ва 
Белоруссия ҷангида, дар муҳорибаҳои озод 
кардани шаҳрҳои Ленинград, Калинин, Мол-
дова, Венгрия, Руминия иштирок кардааст.

Ҳоло бобои Зайнулло дар маҳаллаи 
"Ваҳдат" - и шаҳри Бохтар истиқомат на-
муда, дар иҳотаи фарзандону наберагон бо 
ғамхорию қадрдониҳо давлати пирӣ меронад.

Сафаралӣ Файзалиев моҳи майи соли 
1923 дар ноҳияи Балҷувон таваллуд ёфтааст. 

Бо оғоз гардидани Ҷанги Бузурги 
Ватанӣ ӯро дар синни 18- солагӣ мисли ди-
гар ҷавонони ҷасури Ватан ба сафи арти-
ши Шӯравӣ даъват намуданд. Хизматро дар 
полки Байрақи Сурхдори 229, ки ба ҳайати 
фронти Украина шомил буд, оғоз намуда, 
дар амалиётҳои ҳарбӣ ва озодкунии шаҳрҳои 

Курск, Воронеж, Киев ва ғайра иш-
тирок кардааст.

Сафаралӣ Файзалиев дар май-
дони ҷанг далерию шуҷоат нишон 
дода, аз тири фашистони Гитлер ду 
маротиба маҷруҳ мешавад.

Барои хизматҳои ҷангиаш бо ор-
дени "Ҷанги ватанӣ дараҷаи дуюм", 
медал "Барои меҳнати шоён" ва ди-
гар мукофотҳо қадрдонӣ шудааст.

 
Шуъбаи иттилоотию таҳлилии

дастгоҳи раиси вилояти Хатлон 

ДАР МЕЊМОНИИ
ИШТИРОКЧИЁНИ ЉБВ

АВВАЛИН «СОАТИ СИЁСЇ»,
АМАЛИСОЗИИ АНДЕШАИ БУЗУРГ
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БАРГУЗОРИИ СЕМИНАР-МАШВАРАТ ВА АКСИЯҲОИ ҲИЗБӢ, ДОИР КАРДАНИ СУҲБАТҲО БО ШАҲРВАНДОН ДАР МАСЪАЛАИ ИСТИФО-
ДАИ 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 МУ-
ТАСАДДИЁНИ КУМИТАҲОИ ИҶРОИЯИ ШАҲРИЮ НОҲИЯВӢ МЕБОШАД.

БОХТАР. Дар доираи аксияи муштара-
ки умумишаҳрӣ таҳти унвони "Рӯзи ёдоварӣ" дар 
оромгоҳҳои маҳаллаҳои Ҳаёти нав, Ғайрат, Сари-
чашма корҳои ободонӣ доир гашт. Дар аксияи маз-
кур зиёда аз ду ҳазор нафар сокинон фаъолона ишти-
рок намуда, оромгоҳҳоро аз ҳаргуна алафҳои бегона 
тоза намуданд.

КӮЛОБ. Бахшида ба 35-солагии 
Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикисон дар до-
ираи аксияи ҳизбии “Якҷоя месозем” аз ҷониби 
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри 
Кӯлоб дар деҳаю маҳаллаҳои шаҳр корҳои ободонию 
созандагӣ бо маром идома доранд. Дар доираи ин ак-
сия мумфаршсозии роҳҳои зиёда аз як километрии 
маҳаллаи Чармгарон оғоз гардида, роҳсозон нақша 
доранд, ки корҳоро бо сифати баланд ва дар вақти 
муайяншуда ба анҷом расонида, мавриди истифодаи 
умум қарор диҳанд.

ХУРОСОН. Бо мақсади иҷрои нақшаи 
муштараки амалиёти умуминоҳиявӣ оид ба тоза на-
мудани дохил ва атрофи оромгоҳҳо дар деҳаи Меҳнат 
ва Ифтихори ҷамоати деҳоти Ҳилолӣ аксия зери ун-
вони “Рӯзи ёдоварӣ” гузаронида шуд. Дар аксияи 
мазкур муовини раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Хуросон, раисони маҳаллаҳо, имомхатибон 
ва сокинони деҳаҳои болозикр иштирок намуданд. 
Дар доираи ин аксия дохил ва атрофи оромгоҳҳо аз 
алафҳои бегона тоза карда шуданд.

МУЪМИНОБОД. Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Муъминобод дар 
ҳамкорӣ бо шуъбаи маориф ҷиҳати баргузории та-
шаббуси «Соати сиёсӣ» дар муассисаҳои таълимии 
ноҳия бо иштироки кормандони масъули ҳизбӣ, 
вакилон, омӯзгорони соҳибтаҷриба дар мавзӯъҳои 
“Тарбияи ҳарбӣ-ватандӯстии ҷавонон ва ҳуввияти 
миллӣ”, “Вазъи бавуҷудомада дар ҳамсоякишвар 
- Афғонистон ва таҳдидҳои он ба Тоҷикистон ва 
ҷаҳон” ва “Фишангҳои муқовимат бо гурӯҳҳои 
ифротӣ” ҷиҳати баланд бардоштани маърифа-
ти сиёсии наврасон ва ҷавонони синни 12-24 сола 
роњандозї намуд.

ВОСЕЪ. Дар доираи нақшаи амалиёти 
муштараки Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
ва Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
бо иштироки як қатор омӯзгорон ва хонандагони му-
ассисаи таълимии №51-и ҷамоати деҳоти ба номи 
Абӯабдуллоҳ Рӯдакии ноҳияи Восеъ “Соати сиёсӣ” 
баргузор гардид, ки дар он беш аз 300 нафар иштирок 
доштанд. Дар раванди амалиёти мазкур мавзӯъҳои 
муҳим мавриди баррасӣ қарор гирифтанд.

ФАРХОР. Дар доираи нақша-
чорабиниҳои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
мазкур оид ба баргузории амалиёти умуминоҳиявии 
“Рӯзи ёдоварӣ” кормандони Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Фархор дар якҷоягӣ бо аъзо ва 
ҷонибдорони ҳизб дар оромгоҳи деҳаи Нурмат Са-
фари ҷамоати деҳоти Хутан ҳашари ободонӣ доир 
намуданд. Дар ин ҳашар зиёда аз 140 нафар аъзои 
фаъоли ҳизб ва ҷонибдорони ин амалиёт ишти-
рок намуда, корҳои тозакунии дохил ва атрофи 
қабристонро ба иҷро расониданд.

ҲАМАДОНӢ. Бо иштироки корман-
дони масъули Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ баҳри баланд бардошта-
ни маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, сафарбарнамо-
ии ҷавонон ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва пешгирии амалҳои номатлуб дар миё-
ни қишрҳои ҷомеа, аз қабили коррупсия, шомилшавии 
ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои тундрав ва хусусияти 
террористиву экстремистидошта, пошхӯрии оилаҳои 
ҷавон бо сокинони ҷамоати деҳоти Меҳнатобод 
вохӯрӣ гузаронида шуд.

Дар вохӯрӣ мудири шуъбаи ҷавонон ва занони Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи мазкур ба ҳозирин 
оид ба мавзӯъҳои болозикр суханронӣ намуда, қайд 
кард, ки падару модар вазифадор аст фарзанди худро 
дар рӯҳияи ватандориву хештаншиносӣ ва эҳтиром ба 
арзишҳои миллӣ тарбия намуда, барои сафарбар наму-
дани фарзандаш ба хизмати ҳарбӣ мусоидат намояд.

Ш. ШОҲИН. Бо мақсади иҷрои да-
стуру супоришҳои мақомоти болоии ҳизб вобаста 
ба ҷалби сокинон ба меҳнати пурмаҳсул, деҳқонони 
ноҳия ва аъзои хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ҳар як 
ваҷаби заминҳои наздиҳавлигӣ ва хоҷагиро самара-
нок истифода намуда истодаанд. 

Дар баробари боғпарварӣ байни дарахтонро шуд-
гор намуда, ба зироаткорӣ машғул мешаванд, ки аз 
самаранок истифода шудани ҳар як ваҷаб замин да-
лолат медиҳад.

БАЛҶУВОН. Дар асоси “Нақшаи 
амалиёти муштарак оид ба таҳкими низоми таъли-
му тарбия дар муассисаҳои таълимии ҳудуди вило-
яти Хатлон” бо иштироки вакилони Маҷлиси ваки-
лони халқи ноҳия, кормандони мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатӣ, шуъбаи маориф ва Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Балҷувон “Соати сиёсӣ” 
баргузор карда шуд. 

Зимни амалиёт масъулин оид ба мавзӯъҳои 
пешниҳодгардида аз ҷумла тарбияи ҳарбӣ 
ватандӯстии ҷавонон ва ҳувияти миллӣ, вазъи 
бавуҷудомада дар ҳамсоякишвари Афғонистон ва 
таҳдидҳои он ба Тоҷикистон ва ҷаҳон ва фишангҳои 
муқовимат бо гурӯҳҳои ифротӣ баромад намуданд.

ДӮСТӢ. Дар асоси нақша-чорабиниҳои 
тасдиқнамудаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Дӯстӣ, дар оромгоҳи деҳаи А.Раҷаби ҷамоати деҳоти 
Ҷиликӯл ва оромгоҳи деҳаи Л. Шералии ҷамоати 
деҳоти Нури Вахш аксияи ҳизбии умумивилоятӣ 
таҳти унвони "Рӯзи ёдоварӣ" баргузор карда шуд.

Дар ин чорабинӣ кормандони масъули куми-
та, аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ аз деҳаҳои мазкур 
иштирок намуда, дохил ва атрофи оромгоҳҳоро аз 
алафҳои хушкидаю бегона тоза карда, ба ниҳолҳои 
навшинонида об доданд.

ҶАЙҲУН. Бо мақсади пайравӣ наму-
дан аз сиёсати башардӯстонаи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва ҷиҳати дастгирии қишри ниёзманди 
ҷомеа, бо иштироки Раҳмиддин Сайфуллоев, муди-
ри шуъбаи таблиғот ва иттилооти Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Ҷайҳун дар арафаи иди Шарифи 
Рамазон маъюби гурӯҳи 1-ум Тошмаҳмад Сафа-
ров, истиқоматкунандаи деҳаи Истиқлоли ҷамоати 
деҳоти Панҷ аёдат гардида, зимни дидорбинӣ ба 
ин нафари ниёзманд нафақаи ҳизбӣ дар ҳаҷми 500 
сомонӣ дастрас карда шуд.

ПАНҶ. Бо ташаббуси масъулини Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Панҷ ҷиҳати тарғиби урфу 
одат ва анъанаҳои неки ниёгон ва эҳтиром гузоштан ба 
насли калонсол, эҳтиром ба турбати гузаштагон ва тар-
бияи насли наврас дар рӯҳияи анъанаҳои неки миллӣ 
бо иштироки аъзо ва ҷонибдорони ҳизб дар ҷамоати 
шаҳраки Панҷ, ҷамоати деҳоти Озодагон Аксияи 
умуминоҳиявии “Рӯзи ёдоварӣ” баргузор гардид.
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АЗ ФОИДАИ ИСТИФОДАИ 
ТУТ ТО ИСРОФИ ОН

Тут аз бебаҳотарин меваҳои табиат аст, аммо чаро аксари-
ят аз он оқилона истифода намебарем ва он дар бештари мав-
рид исроф мешавад. Ҳол он ки ин мева таъми лазиз, таркиби 
хеле бой дошта, ба саломатӣ ниҳоят манфиатбахш аст.

МАНФИАТҲОИ ТУТ 
Дар ҷануби кишварамон аслан 

тутзорҳоро барои парвариши кирмаки 
пилла истифода мебаранд, ки ин навъ 
дарахтон шафати роҳҳои мошингард 
ва қитъаҳои алоҳидаи хоҷагиҳо пар-
вариш карда мешаванд. Ҳамчунин, 
дар қитъаҳои наздиҳавлигӣ ва 
боғистони хоҷагиҳо навҳои гуногуни 
тут парвариш меёбанд ва аз пилла ма-
тои қиматбаҳои абрешимӣ истеҳсол 
мегардад. Ба ҳисоби миёна дарахтони 
тут то 200-300 сол умр мебинанд. Ху-
лоса аз бех то барги дарахти тут пур-
манфиат мебошад. 

Меваи тут дарозумр нест, аммо 
ба василаи коркард метавон аз ин 
мева тӯлонӣ истифода бурд. Бар-
хе аз сокинони ноҳияҳои кӯҳистони 
минтақаи Кӯлоб ба хушккунии ме-
ваи тут, истеҳсоли ширинии он ва 
ҳамчунин ба омода намудани ҳалвои 
тут таваҷҷуҳи хосса медиҳанд. Хур-
шед Ризоев, сокини ноҳияи Ховалинг 
мегӯяд, ки иқлими ноҳия барои хушк 
кардани меваи тут мусоид буда, маҳз 
хушкмеваи захиранамудаи онҳо нис-
бат ба дигар минтақаҳо хушсифат аст 
ва таъми ширин дорад. 

Ба гуфтаи мусоҳиби мо барои хуш-
конидани меваи тут бояд ба нозукҳои 
он аҳмияти ҷиддӣ  дод, зеро дар су-
рати аз меъёр зиёд хушконидани ин 
мева зери шуои офтоб ранг ва таъми 
он коста мешавад. 

Сокинони деҳкадаҳои гуногу-
ни ноҳия дар самти хушконидани 
меваҷот аз ҷумла, меваи тут таҷрибаи 
бой дошта, хонаводаҳо соле то 70-80 
килограмм меваи тут хушконида ме-
тавонанд. 

АЗ МУШОҲИДАҲО 
Саидҷаъфар Сафарзода, сокини 

шаҳри Бохтар дар доираи сафарҳои 
сайёҳӣ ба ВМКБ ба истифодаи 
мақсадноки меваи тут дар навоҳии 
ин минтақаи дурдасти кишвар ошно 
шуда, таассуроти амиқ бардошт наму-
дааст. Ба нақли ӯ дар ин гӯшаи диёр 
меваи тутро оқилона ва мақсаднок за-
хира мекунанд. Аз ҷумла ба василаи 
хушконидан ва тайёр кардани мураб-
бою ҳалво. 

Бинобар гуфтаи Саидҷаъфар 
Сафарзода дар навоҳии Дарвозу 

Ванҷ пеш аз мавсими тутпаз зери 
дарахтҳоро аз алафҳои бегона тоза 
мекунанд. Вақте меваҳои тут пухта 
дар замин меафтад, баъди хушкидан 
онро аз замин ҷамъоварӣ менамоянд. 
Ҳамин усул имкон медиҳад, ки меваи 
тут пурра ба таври табиї пухта, хуб 
хушк карда шавад. 

Чуноне иттилоъ дорем, айни замон 
коркарди меваи тут дар шаҳри Хоруғ 
хуб ба роҳ монда шуда, соҳибкор 
бо истифода аз технологияи муосир   

маҳсулоти хушсифат истеҳсол меку-
над ва онро дар бренди “Тут-пис” ба 
кишварҳои Ғарб содирот менамояд. 

– Хушкмева ва мураббои тут ни-
хоят ширину болаззат аст ва ба гуфти 
бузургсолон хунукии баданро меба-
рорад. Маъмулан ҳар ғизои сиёҳчурда 
табиатан гарм аст ва тути сафеду гу-
лобиранг ҳам дар нитаҷаи ҷӯшонидан 
ва лат задан сиёҳ мешавад, яъне ба 
мураббои ширини хўрданбоб ва да-
вобахш табдил меёбад ва ба ин шакл 
захира намудани тут аз ҷонииби 
кадбонуҳои тоҷик сурат мегирад. 
Дар умум дарахтони тутро бояд хифз 
кард, ки он барои табиат ва одамон за-
рур аст. Дар солҳои ҷангу қаҳтӣ тут-
мавиз ё меваи навпухтаи он ҳазорон 
инсонро аз гуруснагӣ ва марг наҷот 
додааст, – мегӯяд С. Сафарзода. 

ТАБИБ ЧӢ МЕГӮЯД? 
Моҳира Хоҷаева, духтури оилавии 

Маркази саломатии ноҳияи Кӯшониён 
мегӯяд, ки тут ҳамчун дарахти зиё-
думри сояафкану серҳосил машҳур 
аст. Баргаш барои тайёр намудани 

ашёи хом 
ва меваи 
ширинаш 
ғизои ода-
мон аст. 
Ин навъи 
мева барои 

бардавомиву дарозумрии инсонҳо 
солҳост, ки миёни мардуми Шарқ 
маъмул аст. 

Тут аз ҷиҳати таркиби кимиёвӣ 
бой буда, витаминҳои калсий, маг-
ний, оҳан ва ғайраҳо дар он фаро-
вон аст. Табибон тути хушккарда-
шударо барои беморони гирифтори 
қалб, фишорбаландӣ, тоза намуда-
ни гурдаҳо ва узвҳои ҳозима тавсия 
медиҳанд. 

Бинбар гуфти Моҳира Хоҷаева 
истеъмоли мураббои тут хосияти 
зиддиилтиҳобӣ дошта, дар бартараф 
кардани варами даҳон, илтиҳоби зах-
ми меъда ва дарди гулӯ муфид аст. 
Инчунин, барги таркардашудаи тут 

барои ба зудӣ бартараф кардани таб 
истифода мешавад. 

ИСРОФРО САБАБ ЧИСТ? 
Мувофиқи мушоҳидаҳо дар шаҳру 

ноҳияҳои Бохтар меваи тут оқилона 
истифода нашуда, дар аксар маврид 
исроф мегардад. Ба андешаи Ҷамшед 
Қурбонов, сокини ноҳия Вахш барои 
хушконидани меваи тут гармии таф-
сони нурҳои офтоб таъсир расонида, 
сифати хушкмеваро коста менамояд.    

Фарҳод Маҳмудов, сокини ноҳия 
Кӯшониён мегӯяд, ки меваи тут яке аз 
дӯстдоштатарин мева барои аҳли ои-
лаи онҳо мебошад. Дар ҳар як маъра-
ка аз хушкмеваи он харидорӣ намуда, 
дастархонамонро оро медиҳем. 

–Дар ҳавлиямон ду дарахти тут – 
яке сиёҳ ва дигаре сафед дорем, ки 
ҳамасола аз меваи он мураббо  ва 
ҳалвою хушкмева омода месозем, – 
мегӯяд Ф. Маҳмудов. 

Ба андешаи ӯ омили дар минтақаи 
Бохтар мақсаднок ва самаранок ис-
тифода нашудани меваи тут ин 
камтаҷрибагии сокинон аст.  Ҳамин 

аст, ки барои харидорӣ намудани 
беҳтарини меваи хушки  тут, ҳалвою 
мураббои он ба ноҳияи Балҷувон раф-
та, аз онҷо дастрас менамоям.  

Ба гуфтаи ин мусоҳиби мо 
маҳсулоти аз тут омодашуда ба 
саломатӣ фоидаовар аст, зеро он 
маҳсулоти тозаи экологӣ мебошад.  

  
КОРКАРДУ РАҚОБАТҲО

ТО КУҶОСТ? 
Абдураҳамон Раҳмиддинов, яке аз 

фурӯшандагони бозори “Фаровон”-и 
шаҳри Бохтар дар мавриди дастрасии 
хушкмеваи тут гуфт, ки маҳсулотро 
аз Ховалингу Балҷувон ва дигар 
ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ба нархи 
15 сомонӣ харидорӣ намуда, пасон 
дар бозори шаҳри Бохтар ба андозаи 
зиёда аз 20 сомонӣ ба фурӯш мегу-
зорад. Чуноне ки мусоҳиби мо гуфт, 
ин маҳсулот дар бозор харидори худ-
ро дорад. Бештар ин маҳсулотро аш-
хоси калонсол харидорӣ мекунанд, 
зеро онҳо аз фоидабахшии он бештар 
огоҳанд.   

Раҳимҷон Исломов, сармуҳосиби 
ҶСШК “Кобинати хӯроквори”-и 
шаҳри Бохтар мегӯяд, ки дар қатори 
коркарди дигар мевагиҳо аз соли 
2016 то инҷониб аз ноҳияҳои Фар-
хор, Ховалинг, Балҷувон ва дигар 
ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб тути хушк-
ро харидорӣ намуда, дар корхона бан-
ду баст мекунад ва пасон ба дохил ва 
хориҷ содирот менамоянд.     

Ҳамчунин, ӯ илова намуд, ки ба-
рои боз ҳам хубтар ба роҳ мондани 
хушкмевагиҳо дар доираи Лоиҳа оид 
ба рақобатпазирии агробизнес дар 
Тоҷикистон  кормандони корхона ба 
омӯзиш фаро гирифта шуданд, то дар 
ин ҷода натиҷаҳо назаррас бошад. 

– Хушкмеваи тут, ки дар корхонаи 
мазкур бандубаст мешавад ба марка-
зи савдои “Ашанг”- и шаҳри Душан-
бе бештар содирот шуда,  харидоро-
ни хоси худро дорад, – иброз дошт 
Раҳимҷон Исломов. 

Ӯ мегӯяд, ки тайи чанд сол аст бо 
Лоиҳа оид ба рақобатпазирии агро-
бизнес дар Тоҷикистон  ҳамкории зич 
дорем аз ин рӯ хуб мебуд, дар оянда 
барои хушконидани меваи тут ягон 
таҷҳизоти замонавӣ кумак мекарданд, 
то маҳсулоти корхона на танҳо дар 
дохили кишвар, балки дар хориҷ низ 
рақобатпазир мегашт. 

Аҳлиддини Муборакшоҳ, 
“Ҳамрози халқ”

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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Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи 
масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фар-
занд” дар асоси идеяҳои 
созандаи  Сарвари дав-
лат ќабул гардид, ки он 
воқеан, ҳам имрӯзҳо дар 
таълиму тарбияи насли на-
врасу ҷавон – фарзандон 
дар рӯҳияи инсондӯстӣ, 
ифтихори ватандорӣ, 
эҳтироми арзишҳои миллӣ, 
умумибашарӣ ва фарҳангӣ 
таъсири мусбии худро ра-
сонида истодааст. 

Қонуни мазкур натанҳо 
падару модар, балки тамо-
ми ҷомеаро муваззаф месо-
зад, ки сари масъалаи тар-
бияи насли наврасу ҷавон 
– фарзандон аҳамияти хоса 
дода бошанд.

Дар ин матлаб ҷумлаи 
“таълиму тарбияи насли на-
врасу ҷавон – фарзандон”-
ро ба он мақсад навиштем, 
ки гап сари як ё ду нафар 
насли наврасу ҷавон наме-
равад, гап сари он аст, то 
мо дар тарбияи фарзандони 

БЕТАРАФЇ БЕШАРАФИСТ

Мушоҳида меку-
нем, ки баъзе паҳлуҳои 
ахлоқи ҷомеа нигарон-
кунанда аст. Дар ша-
роити имрӯзаи ҷомеаи 
ҷаҳонӣ ва рушди ис-
тифодаи шабакаҳои 
иҷтимоӣ падару мода-
рон ва дар маҷмӯъ аҳли 
ҷомеаро лозим аст, ки 
ба тарбияи насли навра-
су ҷавон – фарзандон 
диққати бештар диҳанд. 

якдигар низ бетараф набо-
шем. Яъне, барои мардуми 
мо яке аз урфу одати неке, 
ки аз гузаштагонамон боқӣ 
мондааст, ин нисбат ба 
костагиҳои ахлоқи фарзан-
дони якдигар бетарафӣ на-
кардан аст.

Мутаассифона, бо таъ-
сиррасонии бархе омилҳо, 
бахусус истифодаи ноду-
русти шабакаҳои иҷтимоӣ 
баъзе ноҷуриҳо дида ме-
шавад. Маҳз бетарафӣ 
ва зиёдаравиҳо ҳамин 
ноҷуриҳоро афзуда, ба 
ҷомеа таъсири манфии 
худро мегузорад.  Аз рӯи 
мақоли “Аз ман нест, маро 
чӣ ғам” амал намудан, 
кори оқилон нест. Замони 
кӯдакиямро хуб ёд дорам, 
ки мабодо шохи дарахтеро 
мешикастем ё лонаи па-
рандаеро вайрон мекардем, 
солмандон ҷанҷоламон кар-
да, насиҳаткунон мегуф-
танд, ки “бачам ин корро 

накун, убол аст”.
Имрӯз баъзеҳоро меби-

нем, ки баробари камбу-
дию айби дигаронро дидан 
зуд онро навор гирифта, 
паҳн мекунанд ва нисбати 
обрӯи онҳо, таъсири он ба 
ҷомеа парвое надоранд. Ба-
рои онҳо як чиз муҳим аст, 
ба маводашон таваҷҷуҳ ку-
нанд ва ӯ манфиати шахсӣ 
бинад. Албатта, ки ин ва-
силаи тарбия нест, ин мар-
думро ба сӯи бемасъулиятӣ, 
беэътиборї нисбати 
ҳамдигарӣ мебарад. 

Бовар кунед, ман бо ин 
гуфтаҳоям ба касе гарду 
ғубор надорам, аммо ди-
лам барои наслҳои оянда 
месӯзад, ки чунин муноси-
бат ба тарбияи онҳо зарар 
меоварад. 

Бисёриҳо ин гуна 
корҳоро ба хотири ҷалби 
тамошомбин, яъне “лайк”-и 
зиёд гирифтану ба ин ва-
сила маблағ кор кардан 

анҷом медиҳанд, яъне аз 
рӯи мақоли “Гўр сузаду 
дег ҷӯшад” амал мекунанд. 
Агар имрӯз мо ба рафто-
ри носолими ахлоқии чу-
нин нафарон бетарафӣ 
зоҳир кунем, пас, фардо 
наслҳои хурди мову Шумо 
ҳамонгуна ба воя мерасанд, 
ки ҳатто тассавураш наме-
кардем ва оянда поддоши 
сахту сангинашро ҳатман 
хоҳем дид.

Дар арсаи ҷаҳонӣ моро 
ҳамчун миллати тамадду-
нофар мешиносанду эъти-
роф мекунанд. Пас, моро 
зарур аст, ки эҳтироми 
аҳли ҷаҳонро ба амалҳои 
неку созанда ба ҷо овар-
да, дар тарбияи дурусти 
ахлоқиву маънавии насли 
наврасу ҷавон – фарзандон 
саҳмгузор бошем.

Саймуъминзода Фирӯз, 
муовини раиси КИ 

ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб

Яке аз ташаббусњои 
муњими њизбї - аксияи "РЎЗИ 
ЁДОВАРЇ" мебошад, ки охи-
ри њар моњ аз љониби аъзо ва 
љонибдорони Њизби Халќии 
Демократии Тољикистон таш-
кил ва амалї мегардад. Ин 
як воситаи арљгузорї ва шод 
гардонидани рўњи гузаштагон 

СУХАН ДАР БОБИ "РЎЗИ ЁДОВАРЇ"
Њама ташаббусњои роњандозинамудаи Кумитаи 

иљроияи Њизби Халќии Демократии Тољикистон 
дар вилояти Хатлон ќобили ќабуланд, сариваќтиву 
дархўри замонанд ва амалишавии њар яки онњо ба 
пешравию рушду нумўи кишвар, ободу зебо гардидан 
ва тараќќї ёфтани њамаи кўчаву мањалла ва дењањо ра-
вона гардидаанд. Аз љониби дигар, ташаббусњои њизбї 
дар тарбияву маърифати ањолї ва баланд гардида-
ни њисси масъулиятшиносиву зебоипарастии сокинон 
наќши муњим мебозанд. 

буда, солњои охир аз љониби 
сокинон њамовозии амиќ пай-
до намудааст. 

Њарчанд, ки дар ин кори 
хайру савоб бештари ањолї 
сањми худро мегузоранд ва дар 
тоза намудани ќабристонњои 
њудуди дењањои худ ширкат ме-
варзанд, вале мушоњидањо ни-
шон медињанд, ки њанўз нафа-
роне њам њастанд, гўри падару 
бобоён ва наздикони худро 
солњо надидаанду аз ањволи 
он бехабаранд. Њаќ ба љониби 
шоир аст, ки фармудааст:

Мурда гар боќадр, гўристон 
гулистон мешавад!

Фикр мекунам, ин тоифа 
нафаронро ба тозаву озода 
кардани атрофи ќабристонњо 
сафарбар намудан, љалб кар-
дани боз њам бештари ањолї 
ба аксияи њизбии "РЎЗИ 
ЁДОВАРЇ" вазифаи мо 
њизбиён мебошад. 

Барои бањо додан ба ањолии 
як дења, аз он метавон хулоса 
баровард, ки ќабристони онњо 
дар чї њолат ќарор дорад.

Зери мафњуми тунд-
гарої (радикализм) 
тањаммулнопазирї, эъти-
роф накардани њаќиќат,  
ќонуниятњои иљтимої  ва 
таассубгарої  фањмида 
мешавад. Вожаи радика-
лизм аз калимаи  “radix”–и 
лотинї гирифта шуда 
маънои реша  ё  бехро до-
рад. Њамчун истилоњ бо-
шад маљмўи андешањои 
барѓалат ва бепояву беасо-
си  гурўњи одамон  фањмида 
мешавад, ки маќсади ди-
гаргун кардан, аз беху 
бун сарнагун сохтани сох-
ти институтњои сиёсї ва 
иљтимоии  љомеаро доранд. 
Тундгароён аслан  аз низо-
ми сохти идоракунии воќеї 
норозигии хешро иброз на-
муда, ба њар роњу васила 
кўшиш менамоянд, ки онро 
ба њар гунае ки набошад аз 
байн баранд. Барои дарки 
амиќи таассубу тундгарої 
ва оќибатњои нохушо-
янди он чандин омилњо 
сабаб шуда, дар байни 
онњо нодонї, гумроњї ва 
хурофотпарастї маќоми 
аввалиндараља дошта, сар-
чашма ва ё мањаки асосии 
тавлиду тањрики аксария-
ти падидањои номатлубро 
ташкил менамоянд.

Нодонию гумроњї сар-
чашмаи тамоми  бадбахтї 
барои инсонњо дар њаёти 
имрўзу ояндаашон ба 
шумор рафта, онњоро 
дар  њолати маъюсиву 
дилмондагї, залилию 
табоњї ва ноумедї ба оян-
даи расидан  ба хушбахтии 
рўзгори босаодаташ маъ-
дуд гардонида, барои пеш-
рафти минбаъдаи  љомеаи 
шањрвандї хатарњои нав 

ГУМРОЊЇ ОМИЛИ
ЊАМА ГУНА БАДБАХТИЊО

Тундгарої (радикализм)ба ќавли љомеа-
шиносону коршиносони масоили сиёсї њамчун 
“падида”-и навзуњур дар давлатњое  реша медаво-
над, ки давраи гузаришро аз сар мегузаронанд. Ак-
саран ба љомеаи пасошўравї тањдид намуда, дар 
миёни љавонон бештар зуњур ва  рушд мекунад.

ба навро эљод менамояд. 
Тухми  кинаву адоват ва   
њамдигарбадбиниро  дар 
замири инсонњо парвариш 
намуда, минбаъд онњоро 
ба таассубу тундгарої ва 
зиёдаравию дањшатафканї 
маљбур месозад. 

Аз ин љост, ки  бузур-
гону  фозилони сайёра  
пайваста омўзиши илму 
донишро роњи халосї аз 
њама љањлу љоњилї ва ку-
шояндаи  тамоми гирењу 
мушкилоти њаёти инсонњо 
номидаанду  медонанд.

Дар њама давру замон 
илму дониш калиди пеш-
рафту рушди бемайлони 
љомеа, инкишофи рўњониву 
аќлонии инсонњо мебошад.

Пайравони дин аз 
љумла паёмбари ислом 
Муњаммад (с.)  мефармо-
янд: “Аз гањвора то гўр  до-
ниш  биљў” ва ё њадис аст, 
ки “Илм бартар аст аз ибо-
дат”.

Хулоса,  дар њар дав-
ру замон илму дониш 
љойгоњи хосса дошта, 
наљотбахшандаи инсонњо 
аз таассубу тундгарої ва 
зиёдаравию дањшатафканї 
мебошад.

Њукумати Љумњурии 
Тољикистон бо роњбарии 
Асосгузори сулњу Вањдати 
миллї, Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон, аз давро-
ни аввали соњибистиќлолии 
мамлакат ба илму мао-
риф таваљљуњи хоса зоњир 
намуда, ин соњаи њаётан 
муњимро муњаррики пеш-
бурди љомеа мешуморад.

Дар ин масир  мо 
шањрвандони кишварро за-
рур аст, ки бо њамоњангию 
њамкорї иќдоми наљиби 
Сарвари давлатро 
љонибдорию дастгирї на-
муда, барои рушду нумўи 
хољагии халќи мамлакат 
сањмгузор бошем.

 
Абдуљаббор Неъматов,

корманди КИ ЊХДТ 
дар ноњияи Ш. Шоњин

Њасан Ѓуломов, мудири 
шуъбаи  Таблиѓот ва итти-
лооти КИ ЊХДТ дар ноњияи 
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Марҷона, 
сокини ноҳияи Дустӣ 

Шахсан ман хиёнати 
занҳоро дар дурии мард, 
бемуҳаббатии шавҳар, 
бетаваҷҷуҳӣ ва дӯстдориҳои 
бевисол мебинам. 

Дувуман дар мардҳои 
беномус, ки медонанд зан 
шавҳар дорад, боз ба хиёнат 
даъваташ мекунанд. Ман 
номзад дорам ва ҳар марди 
пешниҳоди муносибат мекар-
даро аз ин огоҳ мекунам, вале 
бо ин вуҷуд ба ман мегўянд, 
ки ту дар фотиҳа ҳам бошӣ 
бо ман гап зан. Аҷоиб. Оё 
дили худат розӣ мешавад, 
ки номзади ҳоло нагириф-
таи ту пеш аз ту бо 10 мар-
ди дигар муносибат дошта 
бошад?! Баъзеаш хуб медо-
нанд, ки қарор аст ҳамсари 
кӣ шавам,  вале ба ҳар баҳона 
“ҷон”, “асал” ва дигар суха-
нони муҳаббатбарангезанда 
мегўянд.  Ба ҳар ҳол ман 
дар ишқи худ  устуво-
рам, лек ҳастанд бонувон 
ва  занҳои заифирода, ки 
зуд ба гапҳои ширини мар-
ди дигар дода мешаванд ва 
аз ин хиёнат сар мезанад. 
Баъдан на ҳама ҳамрадифи 
ин замонаи таррақикарда 
ҳастанд, онҳо ҳар зани дар 
шабакаҳои иҷтимоӣ ниша-
старо бероҳа фикр мекунанд 
ва зиёд пешниҳоди муноси-
бат медиҳанд. 

  
Абубакр Ҷалолов, 

фаъоли ҷомеа 
 Дар ҷомеаи имрӯз зан 

зиёд дастгирӣ ва тарафдорӣ 
мебинад, вале бояд занҳо ба 

қадри ин ҳама дастгириҳо 
бирасанд. Ман занро дар си-
мои гул ва гулро дар симои 
зан мебинам. Гули садбарг 
хор дорад. Бисёриҳо аз хори 
он метарсанд. Хори гули сад-
барг ҳамон ҷаҳолати зан аст. 
Ман занҳоро мисли гули лола 
бисёр зебо ва нафису нозук 
дидан мехоҳам. 

Баъзан дар хиёнати 
занҳо мардҳоро гунаҳкор 
меҳисобам. 

Ман 600 дўсти фейсбукӣ  

дорам, ки 90 фоизаш пор-
но тамошо мекунанд. Ягон 
дӯсти фейсбукии ман говча-
рон нест, ҳамааш маълумот-
дор, соҳибкор ва мансабдор 
аст. Агар марде, ки худ ба 
чунин тарбия ниёз дорад, ме-
тавонад зану фарзандони ху-
дро тарбия намояд ва оиларо 
устувор нигаҳ дорад? 

  Марям Давлатова,
равоншинос 

Зан аз ҷумлаи арзиши 
муҳимтарин эҳтиром ва 
қадрдонӣ бояд бошад. Вале 
дар ҷомеаҳои мардсолор бун-

ёди чунин муносибат басо 
мушкил аст. Вақте ки зан 
дар хонаи шавҳар меҳр, на-
возиш, эҳтирому қадрдониро 
намегирад, табиист ки ниёз-
мандии табиияш ба он боло 
меравад ва дар чунин маврид 
мардони "шикорчӣ"-и дигаре 
пайдо мешаванд, ки аз таш-
нагии эҳсосотии зан истифо-
да мекунанд. Дуюм танҳоии 
мадид, ҷудоиҳои зиёди зану 
шавҳар бо сабабҳои иҷтимоӣ. 
Мардони муҳоҷир маъму-
лан талаботҳои ҷисмониву 
равонии худро тавассу-
ти бунёди муносибатҳои 
муваққатӣ бо занони дигар 
қонеъ мекунанд, вале зани 
тоҷик бояд пешорӯи тамоми 
мушкилот танҳо бошад. Ва ӯ 
ғайриихтиёр муттако меҷӯяд.   

Дар фарҳанги исломӣ бо-
варе ҳаст, ки агар мард 3 ё 
6 моҳ  нафақаи  рӯзу  шаби  
занашро бесабаби узр-
нок надиҳад, байни онҳо 
талоқ меафтад ва зан ҳаққи 
шавҳари дигар карданро пай-
до мекунад. Маълум аст, ин 
қоида дар асоси донистани 
талаботҳои табии зан фарму-
да шудааст. Ва сар мезанад, 
он чи ки мебинем. 

Ниҳоят никоҳҳои 
маҷбурӣ, ки байни зану 
шавҳар робитаи эмотсиона-
ливу равонӣ нест. Ин гуна 
никоҳҳо ҳам метавонанд за-
нонро ба роҳи дигар баранд. 
Ниҳоят вижагии шахсии ҳар 
инсон. Дараҷаи тобоварии 
ҳар инсон сирф инфиро-
дист. Нафаре метавонад ба 
мушкилиҳо тобовар бошад, 
дигаре не. 

  
Муҳаммад Саидзод,

узви ИЖТ 
Пештоз бояд бигўям, ки 

ман ҷонибдори ҳеҷ хиёнате 
нестам, на хиёнат ба шавҳар, 
на ба зан, на ба Ватан ва на ба 
ҳеҷ, аммо агар манзуратон хи-
ёнати занҳои шавҳардор аст, 
бояд як чизро зикр намоям, 
ки аз нигоҳи биологӣ қисме аз 
занҳо нисбат ба занҳои дигар 
шаҳвонитар ҳастанд, ки та-
лаботашон нисбат ба шавҳар 
зиёд мебошанд. Бебизоатӣ 
ва ё камбизоатӣ (тиҳидастӣ), 
таъсири муҳит (масалан зан 
мебинад, ки ягон нафар аз 
муҳити атрофаш чунин ме-
кунад, як далел барои иҷрои 
ин амал пайдо мекунад). Таъ-
сири филмҳои аврупоие, ки 
чунин хиёнатҳоро намоиш 
дода, онро «озодии занон» 
унвон мекунад сабаб шуда 
метавонад.  

  
Бароти Қурбон 

(номи ивазшудаи як 
муҳоҷир аз Русия) 

Тамошои филмҳои бад аз 
нигохи ман сабаби хиёнати 
занҳо шуда метавонад. Ба 
занҳо телефон додану аз бо-
лои он назорат набурдан низ. 
Бо як сухани романтикие, ки 
аз шавхараш нашунидааст, 
баъзе зан худро бой медиҳад. 
Ҳастанд духтароне, ки баъди 
ба шавҳар баромадан, низ ба 
“парень” Ё “любовник”-и  пе-
шинаашон занг мезананд, ки 
ман ҳоло ҳам туро дӯст медо-
рам.   Яъне, ба мардони ди-
гар ба ҷуз шавҳар занг задану  
дилхушї кардан хиёнат аст.
Як омили ҷудошавии баъзе 
оилаҳо низ ҳамин аст. Барои 
кам гардидани чунин ҳолатҳо 
муҳаббату муомиллаи хуб 
муҳим аст. Фикр мекунам 
қалби зан агар санг ҳам бо-
шад гарм мешавад. 

  
Эмомалӣ Саидзод,

журналист 
Хиёнат кардан ба ҷинсият 

вобастагӣ надорад. Ҳар касе 
метавонад хиёнаткор бошад. 
Ва он чӣ ба чашми Шумо 
намуддор шуда, ки аксарият 
духтарон хиёнаткор шуда-
анд, ба самти таваҷҷуҳи худи 
Шумо рабт дорад. Масалан 
ман аз ҳама зиёд писаронро 
дидам, ки хиёнат мекунанд ё 
умуман ба аҳдашон бевафоӣ 
мекунанд. Аммо фикри Шумо 
низ метавонад ҷой дошта бо-
шад. Чун имрӯз аз ҳар рӯзи 
дигар дида филмҳои туркӣ 
миёни мардум зиёд роҳ ёф-

таву занону духтарони моро 
мисле, ки нозуктабъ кар-
да. Дар филмҳои онҳо дида 
мешавад, ки як духтар ба 5 
писар ошиқ мешаваду ахи-
ран аз якеи дигар ҳомилаву 
бо яке дигар зиндагӣ меку-
над. Шояд ин барои ҷомеаи 
Турк чизи маъмулӣ бошад 
(ҳарчанд чунин нест, аз 1,5 
соли зиндагиям дар онҷо 
хулоса кардам), аммо барои 
мардуми тоҷик ин фоҷеа аст. 
Ин филмҳо ба сари духтаро-
ни мо афкореро ҷой меку-

нанд, ки ба фарҳангу оини мо 
созгор нест. Аз ҳамин лиҳоз 
вақте писару духтар ба ҳам 
ошиқ мешаванд, духтарон 
дарҳол бо ҳамон мафкураи 
туркӣ ба писар менигаранд. 
Яъне, аз писар интизориҳои 
дар филм дидаашро мунта-
зир мешавад ва агар баровар-
да нашуд, меравад думболи 
дигараш! Аз ҳамин ҷост, ки 
сол то сол пошхӯрии оилаҳо 
меафзояд. Ин танҳо як сабаб 
буд ва ман онро аз назари ху-
дам гуфтам!   

  
Саидабдулло Асадулло, 

сокини ноҳияи Восеъ 
Баъзе  духтарон  на барои 

зиндагии абадиву устувор, 
балки ба қавли худашон ба-
рои замонаи дунё як бор ба 
шавҳар баромада, баъд аз он 
ҳарчӣ дилашон хост аз пайи 
амалии он мешаванд.  Маъ-
лум аст, ки вақте мақсад чу-

нин бошад, духтар умуман аз 
ҷудошавӣ наметарсад ва ҳар 
чизе сар заданаш мумкин. 
Дар ин ҳол духтар  бо дигарон 
озодона ҳарф мезанад, ҳар 
куҷо хоҳад меравад ва хоҳад 
хиёнат мекунад. Ин танҳо як 
ҷиҳат. Ба назари шахсии ман 
мушкил дар ин ҷост, ки мар-
дон ба қавле дили занҳоро 
ёфта наметавонанд ва онҳоро 
ба худ “ром” намекунанд. Чӣ 
гунае мегӯянд, гар дили мар-
дро наёбӣ ба дигарон майл 
мекунад, занон ҳам ҳамин 

тавр. Вақте зан одитарин 
ҷумлаи мехостааш - “Дус-
тат медорам”-гуфтани мар-
дро намешунавад ва ҳамеша 
зулм мебинад, иштиёқаш ба 
муҳаббат зиёд мешавад ва 
рӯзе ин  ташнагиро аз ҷойи 
дигар мешиканад.  Вале ин 
ҷиҳатро мардони тоҷики мо 
зиёд нодида мегиранд ва зери 
мафҳуми зан фақат касеро ме-
бинанд, ки бояд ба ҳама чиз 
тоқат кунад. Як сабаби дига-
раш, ин ки вақте мард хиёнат 
мекунад, зан инро шунида, 
хиёнати худашро ҷавоби му-
носиб  бар кардаи шавҳараш 
мепиндорад. Аз таъсири 
филмҳои туркӣ низ метавон 
гуфт, ки имрўз бисёр занони 
мо ба он таваҷҷуҳ доранд ва 
аз занони турк тақлид меку-
нанд, ки ба ҷомеаи тоҷик рост 
намеояд.  Вақте, ки мард бо 
одитарин мушкил ё нофаҳмӣ 
гап аз ҷудо шудан мезанад, 
дар зеҳни зан фикре ташаккул 
меёбад, ки гўё барои ин мард 
лозим нест. Дар ин сурат бо 
камтарин муҳаббати марди 
дигар зан дода мешавад ва 
барои ба хиёнат роҳ додан 
кофист, ки бидонад барои 
дигаре зани лозимӣ аст. Ба 
назари ман барои пешгирии 
ин амалҳои ношоиста бояд 
ҳамеша тарзе рафтор кунем, 
ки занҳоямон эҳсос кунанд 
онҳо барои мо муҳим ва за-
руранд. Ҳамеша калимаҳо ва 
рафторҳое, ки онҳоро хуш-
нуд месозад барояшон дареғ 
надорем. Албатта хислатҳои 
занон низ гуногунанд, вале 
аксарияти онҳо аз мо мар-
дон чизи зиёде ҷуз таваҷҷуҳу 
муҳаббат интизорӣ надоранд. 
Вақте зан хушнуду розӣ бо-
шад, хушбахтӣ мафҳуми ху-
дро комил мекунад.  

Қисми зиёди иштирокчи-
ёни ин назарпурсӣ новоба-
ста аз зану мард буданашон 
дар хиёнати занҳо мардҳоро 
айбдор меҳисобанд. Пас бояд 
ҳар марди соҳибзан чаш-
му дилашро аз боз кардан 
ҷониби зани дигаре нигаҳ 
дорад, таваҷҷуҳу муҳаббатро 
ба занҳо арзонӣ доранд ва аз 
занҳо зиёд дурӣ накунанд. 
Инчунин, барои рафъи ин 
фоҷеаи нангин бояд тамошои 
филмҳои бегона аз байн бур-
да шавад, курсҳои махсуси 
оиладорӣ миёни навхонадо-
рон ва ҷавонони ба синни 
никоҳ расиида роҳандозӣ 
карда шавад. Бояд ҷавонон 
ва умуман хонадорон наму-
нае аз садоқату вафодорӣ чӣ 
тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ 
ё телевизион ва ё ба воситаи 
курсҳои махсус дошта бо-
шанд, зеро мафкураи онҳо то 
ҳадди зарурӣ аз андешаҳои 
судманд ва дониш пур нест, 
ки ҳар дидаашонро қабул на-
созанд. 

  
Таҳияи Моҳинави 

ҚУРБОНМАД

ОМИЛИ ХИЁНАТИ ЗАН ЧИСТ ?
Хиёнат кардани баъзе мардон як амали 

маъмулӣ аст, вале ҷойи нигаронӣ аст, ки хаба-
ри хиёнати занҳои шавҳардорро мешунавем. 
Сабабҳоро гуногун арзёбӣ мекунанд. Хостем на-
зари чанде аз фаъолони ҷомеаро дар ин маврид 
бифаҳмем. Ҳоло назари иштирокчиёни ин назар-
пурсиро дар посух  ба саволи “Чаро занҳо хиёнат 
мекунанд” пешниҳоди Шумо менамоем. 

Арзу шикоятњо
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Дар ҷамоати деҳоти Гулшани ноҳияи 
Фархор Осоишгоҳи байниноҳиявии 
барқароркунии саломатии “Насими 
Фархор” аз зумраи иншооти маишиву 
фароғатие мебошад, ки аз соли 1993 то  
имрӯз фаъолият дорад.  

Абдулло Нурхонов, сардух-
тури Осоишгоҳи байниноҳиявии 
барқароркунии саломатии “Насими 
Фархор”, иброз медорад, ки Осоишгоҳи 
мазкур бодарназардошти ба табобат 
фаро гирифтани гирифторони бемо-
рии гелиотропи ҷигар (дамиши шикам) 
бунёд гардидааст. Дар ҳамон солу за-
моне, ки минтақаи Кӯлоб дар блокадаи 
иқтисодӣ қарор дошт,  бо сабаби нора-
соии ғизои солим  як қатор сокинони 
ноҳияи Фархор, хусусан бошандагони 
ҷамоати деҳоти Гулшан ба ин беморӣ 
гирифтор шуданд. Ба хотири пешги-
рию табобати бемории мазкур раиси 
онвақтаи ноҳия Ғуломалӣ Бояков  ва 
духтури табобатӣ  Талбак Саидов ба 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Вазорати тандурустӣ барои бунёди  
осоишгоҳ дархост мекунанд. Дархо-
сти мазкур аз ҷониби  Ҳукумати киш-
вар ва Вазорати тандурустии ҷумҳурӣ 
дастгирӣ ёфта, маблағҳои лозима  ба-
рои оғози корҳои сохтмонӣ ҷудо карда 
мешавад.  

– Осоишгоҳи “Насими Фархор” аз 
соли 1993 то 2000-ум фаъолияти пурса-
мар дошта, дар ин ҷо сокинон ба табо-
бату  фароғат  фаро гирифта мешуданд. 
Аммо давоми 10 соли баъдӣ бинобар 
сабабҳои норасоии буҷет қариб, ки  аз 
фаъолият боз монда буд.  То ин солҳо 
осоишгоҳи мо  дар як сол ҳамагӣ 6 
моҳ фаъолият мекарду халос. Хуш-
бахтона  соли 2012 бо дастгирии раи-
си ҳамонвақтаи ноҳияи Фархор, ки дар 
он солҳо  раисии ноҳияро Ҳакимзода 
Қурбон ба уҳда доштанд, осоишгоҳ  аз 
нав барқарор карда шуда, ба фаъолият 
шурӯъ намуд. 

Бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу су-
боти кишвар, шукрона аз сиёсати хи-
радмандонаи Раиси муаззами Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон рӯз то 
рӯз Тоҷикистон рӯ ба тараққӣ ниҳода, 
пешравиҳо дар ҳама самтҳо мушоҳида 
мешаванд.

Осоишгоҳ дорои 60 кати табобатӣ 
буда, дар он 5 нафар  духтурони маъ-
лумоти олидор, 20  нафар ҳамшираҳои 
шафқат ва дигар кормандони техникӣ 
фаъолият доранд.  Хушбахтона, бо 

беҳтар гардидани   вазъи иқтисодӣ дар 
осоишгоҳ  шароитҳои хуб фароҳам 
оварда шуда, дар дармонгоҳҳои он ба 
ҷуз таваллуди кӯдак ва амалиётҳои 
ҷарроҳӣ  дигар ҳамаи намуди 
бемориҳо тариқи роҳхати табибон  
ба табобат фаро гирифта мешаванд.  
Асосан дар осоишгоҳ  гилдармонӣ, 
парафиндармонӣ,  сӯзандармонӣ, та-
бобат бо гиёҳҳои шифобахш, маҳси ба-
дан, дандонпизишкӣ, бемориҳои чашм  
ва ултрасадо, яъне (УЗИ)  ба роҳ мон-
да шудааст,-  иброз дошт, сардухтури 
осоишгоҳ. 

Муҳити Осоишгоҳи байниноҳиявии 
барқароркунии саломатии “Насими 
Фархор” бо насими фораму   табиати 
нотакрор ба кас ҳаловат мебахшад.  
Пӯшида нест, ки то ҳол бинобар на-
доштани маълумоти дақиқ ё дигар 
омилҳо баъзе шаҳрвандони мо чунин 
мавзеъҳои дилкаши Ватанро  истифода 
намебаранд. Аммо бо харҷи маблағҳои 
ҳангуфт  ва масрафи вақти зиёдатӣ  
барои табобату истироҳат ба хориҷи 
кишвар  сафар менамоянд. 

Мавриди зикр аст, ки  дар назди 
Осоишгоҳи барқароркунии салома-
тии  “Насими Фархор”   2,5 га замини 
хоҷагии ёрирасон мавҷуд мебошад, 
ки дар  он дарахтони зардолу, шафто-
лу, себ, олуча ва дигар намудани мева  
парвариш  меёбанд. Инчунин, дар зери 
дарахтони мевадиҳанда кишту кори  
сабзавот ба роҳ монда шуда, зимни 
ҷамъоварии ҳосили меваю сабзавот бо-
шандагони осоишгоҳ бо  меваю сабза-
воти тару тоза таъмин карда мешаванд. 

Ба гуфтаи Абдулло Нурхо-
нов, осоишгоҳ ҳамчун марка-
зи байниноҳиявии барқароркунии 
саломатӣ  барои сокинони ноҳияҳои 
Восеъ, Ҳамадонӣ ва Фархор сохта 
шуда буд. Аммо баъдан, ба хотири 
табобату истироҳат ба ин осоишгоҳ 
аз дигар шаҳру ноҳияҳои гирду 
атроф низ меоянд.  Як шабонарӯз дар 
осоишгоҳ барои мизоҷон аз 13 то 15 
сомонӣ нархгузорӣ карда шуда, дигар 
амалиётҳои шифобахшӣ бошад, аз 10 
то 20 сомонӣ арзиш доранд. Қайд кар-
дан ба маврид аст, ки осоишгоҳ дар та-
моми фаслҳои сол ба таври шабонарӯзӣ 
фаъолият мекунад ва мизоҷон метаво-
нанд аз он барои табобату истироҳат  
фаровон истифода баранд.   

Зебо Бозорова, 
“Ҳамрози халқ”

ОСОИШГОҲИ ЗАМОНАВӢ 
ДАР ДЕҲОТ

Мизоҷи ин дар дараҷаи дувум 
сард ва тар аст. Зоҳиран мизоҷи 
зардолуи ширин гармтар мебошад. 
Хусусиятҳои умумии зардолу   ку-
шояндаи   гиреҳҳо ва мулоимкунан-
даи сахтиҳо мебошад.

Хӯрдани зардолуи ширин, агар 
дар меъда вайрон нагардад, барои 
одамони гарммизоҷ форам аст, 
бӯйи бади даҳонро дафъ мекунад. 
Зардолуро дар об ҷӯшонида ё хуш-
кашро як шабонарӯз дар об тар на-
муда, он обро бинӯшанд, моддаи 
сафроро бо исҳол дафъ ва дарунро 
мулоим мекунад, ташнагиро таскин 
медиҳад, фишор ва ҷӯшиши балан-
ди хун ва сафроро паст мегардо-
над, тафси меъдаро сокин мекунад, 
оруғро нобуд месозад, хусусан май-
хуши (туршу шири-
ни) он.

Чун бемори таби 
гарми сафровӣ пух-
тагии нави онро 
бихӯраду аз боло-
яш оби гарм ва асал 
ошомида қай кунад, 
ахлоти кабудранг ва 
зангорӣ ба қай дафъ 
гашта, таби он нест 
мешавад.

Хӯрдани зардолу 
зарар ҳам дорад.  Дар 
меъда зуд бадбӯ ва 
вайрон мешавад, бод-
нок, оруғи турш пай-
до менамояд, табҳои 
бадбӯро ба амал ме-
оварад. Инчунин, ба 
одамони хунукмизоҷ, 
касоне, ки баданашон бод дошта 
бошад, ба иллати сакта гирифтор-
шудагон, оруғи турш доштагон, 
меъдаашон заиф ва пирон зарар до-
рад. Давои ҳамаи ин зарарҳояш ша-
кар, мустако, арпабодиён ва ғайра 
хӯрдан аст.

Аз болои зардолу оби хунук, ях 
ва барф ва ё онро аз болои таоми 
душворҳазм хӯрдан бағоят зарар-
нок аст. Дар ин маврид илоҷи он 
қай карда, баданро ба воситаи ошо-
мидани далила ё чанд рӯз тухми 
арпабодиён хӯрда, пок гардонидан 
аст.

Зардолуро ба дили наҳор хӯрдан 
бисёр бад аст. Агар зардолуро 
бардавом бихӯранд, сатҳи даруни 
рӯдаҳоро мехарошад. Давои ин ба-
рои ҳамаи мизоҷҳо шакар ва арпа-
бодиён хӯрдан аст.

Мегӯянд, ки ҳар гоҳ баъд аз 
хӯрдани зардолу фасд кунанд, яъне 
хун гиронанд, ранги хун сафед 
мушоҳида мешавад. Хуллас, би-
сёри бад хӯрдани зардолу иллати 
песро ба амал меоварад, зеро ки зуд 
бадбӯшаванда ва пайдокунандаи 
моддаи балғамӣ мебошад.

Мизоҷи қисми мағзи донаки 
талхи он дар дараҷаи дувум гарм ва 
хушк аст. Хусусиятҳои умумии он 
боҳро ба ҳаракатоваранда, дерҳазм 
аст, вале агар инро, яъне мағзашро 

бирён карда, намак зада бихӯранд, 
зарари мазкураш ислоҳ мегардад.

Равғани мағзи талх ва ширини 
онро биёшоманд, гиреҳҳои баданро 
мекушояд, сахтиҳоро мулоим ме-
кунад, дағалии ҳалқ ва шахшӯлии 
пӯстро шифо мебахшад.

Равғани мағзи талхи онро 
ба қадри 4,5 грамм биёшоманд, 
кирмҳои меъдаро кушта, ба во-
ситаи исҳол бошиддат нобуд ме-
кунад, варамҳои мақъадро таҳлил 
медиҳад, санги гурда ва хичакро 
майда карда мерезонад, барои 
исҳол, ки аз хунукӣ бошад, даво 
мешавад. Ва агар инро бимоланд, 
бавосири зоҳирӣ ва ботиниро шифо 
мебахшад.

Ин равғанро нимгарм дар гӯш 

чаконанд, дарди онро таскин 
медиҳад, кирми даруни онро низ 
мекушад ва гаронии гӯшро дафъ 
мекунад, дар ин бобат давои бемисл 
аст. Дар дигар хислат ба равғани 
бодоми талх наздик аст.

Миқдори як бор ошомидан аз 
равғани мағзи талхи зардолу дар 
як рӯз то 14 грамм аст. Мизоҷи 
мағзи ширини зардолу дар дараҷаи 
якум гарм ва тар аст. Равғани мағзи 
ширини он дар давогӣ заифтар аз 
равғани бодоми ширин мебошад.

Мизоҷи қисмҳои дигари да-
рахти зардолу дар дараҷаи дувум 
сард ва хушк аст. Баргашро  дар  
об ҷӯшонида, он обро бинӯшанд, 
кирми меъдаро мерезонад ва пешо-
бро равон мекунад. Агар ин обро 
кам-кам ва бардавом бирезанд, 
варамҳоро таҳлил медиҳад.

9 грамм барги хушки онро 
кӯфта, бо оби хунук биёшоманд, 
исҳолро мебандад. Оби барги зар-
долуи талхро бичаконанд, дарди 
гӯшро таскин медиҳад ва кирми да-
руни онро мекушад. Мизоҷи гули 
зардолу сард ва хушк аст. Агар 
инро бихӯранд ё хушкашро кӯфта 
бипошанд, хунравиҳои зоҳирӣ ва 
ботиниро қатъ мекунад.

Гирдоваранда 
Зебо БОЗОРОВА,

Аз ”Канзи Шифо”

ЗАРДОЛУ ВА 
ХОСИЯТҲОИ ОН

Бо шарофати соҳибистиқлолии кишварамон ва таҳти 
сиёсати ободкоронаи  Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон эълон гардидани солҳои 2019-2021 ҳамчун “Солҳои 
рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ”  соҳаи сайёҳӣ  
зина ба зина рушд намуд ва меҳмонхонаву осоишгоҳҳо бу-
нёд ёфта, барои сокинону меҳмонон шароитҳои муносиб 
фароҳам гардиданд. 

Зардолу меваи маълум аст, ки навъҳои гуногун дорад. 
Мағзаш талх ва ширин мебошад. Беҳтаринаш пӯсти нафис, 
шодоб, ширин ва берешаи мулоими он аст, ки мағзи донакаш 
низ ширин аст.

Роњнамо
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Њамрози халќ
Њафтаномаи сиёсї - иттилоотї

Муассис: Кумитаи иљроияи ЊХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуњаррир: Мањмадалї Акрамов

Аз соли 2003 нашр мешавад.
Тањти раќами 627 дар Вазорати 

фарњангиЉумњурии Тољикистон 
ба ќайд 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 Усмо-
ниён, Аҳлиддини Муборакшоҳ, Албина Мирзоқулова рӯзноманигор, Азизов 
Зафарҷон, 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 
намешаванд.. Матолиби ҳафтаномаро дар дигар васоити ахбори омма танҳо 
бо нишон додани манбаъ метавон истифода кард.

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

Телефонҳои мо: (8 3222) 2-02-11 

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

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

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

АЗ ЧАП БА РОСТ:
1. Маъракаи муҳими тақдирсоз 
4. Муаллифи алифбои тоҷикӣ
7. Ғайри қобили қабул 
9. Мусобиқаи аспдавонӣ
10. 20-феврали соли 1912 кадом кӯл пайдо 

шудааст?
12. Зоркӯл дар кадом минтаќаи ҷумҳурӣ ҷойгир 

шудааст?
14. Сарояндаи хушовози афғон
16. Хоначаи нишасти ронанда дар киштӣ
18. Асосгузори илми хокшиносӣ кадом олим аст?
22. Ҳайвони сайдшуда
23. Яке аз ҳавзаи дарёҳои Тоҷикистон
26. Намоише аз як роман 
27. Бастагии байни ду чиз 
28. Ҷунбиш ва ларзиши қишри кураи Замин

АЗ БОЛО БА ПОЁН:
2. Яке аз қитъаҳои олам
3. Яке аз қабатҳои атмосфера
5. Ҷамъи олами ҳайвонотро чӣ меноманд?
6. Афзоре, ки вақти саворӣ ба сару даҳони асп 

меандозанд
8. Халиҷи калонтарини ҷаҳон
11. Муаллифи филмномаи “Муҷассамаи ишқ”
13. Аввалин лётчикзани тоҷик
15. Санги қиматбаҳои зинатидошта
16. 1-июн дар Тоҷикистон  кадом рӯзро ҷашн 

мегиранд?      
17. Мақоми олии ҲХДТ
19. Ҳаҷвнигори шинохтаи тоҷик
20. Ҷаҳд
21. Воҳиди пули Афғонистон
24. Лавозимоти дохили хона
25. Дарахте, ки оксигенро фурӯ мебарад
26. Ҷойи бақайдгирии ақду никоҳ

К Р О С С В О Р Д
ТАВАҶҶУҲ!!! ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!

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

Аммо ба ҳар нафар имконияти дар як моҳ як маротиба иштирок дар озмун дода мешавад.
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Писарбачае аз деҳае мегузашт. Ӯ хеле 
ташнаву гурусна шуда буд ва гуруснагӣ маҷбур 
мекунад то ӯ як дареро кӯбад. 

Зане мебарояд ва мепурсад, ки ӯ чӣ 
мехоҳад? 

Мегӯяд, ки ташна аст ва як пиëла об ме-
пурсад. 

Зан ҳис мекунад, ки ӯ ба ғайри ташна бу-
дан, гурусна ҳам ҳаст. Як пиëла шир ва хурда-
ние медиҳад. 

Аз байн якчанд сол мегузарад. Ҳамон зан 
пир гаштаву гирифтори беморӣ гашта буд. 
Бечора ба табибон муроҷиат мекунад. 

Табибон маслиҳат мекунанд ва табиби 
беҳтаринро барои ҷарроҳӣ даъват мекунанд. 
Ҷарроҳӣ хеле хуб мегузарад. Зан баъди ҷарроҳӣ 
худро хуб ҳис мекунад, аммо акнун ӯро фикри 
пардохти музди ҷарроҳӣ азияташ медод, чун-
ки маблаѓи лозимаро надошт. 

Аз профессор номае меояд ва зан онро бо 
тарс мекушояду мехонад, ки шояд маблағи 
ҷарроҳӣ навишта шуда бошаду чанд сӯм шу-
дааст...

 Дар нома чунин навишта шуда буд: “Муз-
ди ҷарроҳӣ як пиëла шир аст..”

- А бача, аз кай боз гушвор меандозӣ?
- Аз вақте, ки занам онҳоро аз мошинам пай-

до кард.
                                **** 
Афандӣ ба занаш мегўяд:
- Занакҷон ман ду хабар дорам. Яктоаш хуб, 

яктоаш бад, аввал кадомашро гӯям?
Зан:
- Мардакҷон, аввал хубашро гӯед.

Афандӣ:
- Занакҷон, ман барои ту гарданбанди тилло 

харидам.
Зан: 
- Вай, ман мурам дар мардакам, акнун ба-

дашро гӯед.
Афандӣ:
- Бадаш ин ки дурўғат гуфтам.

БИЁ БИХАНДЕМ!

А

Й

Фориѓ аз њама


