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ХАМРОЗИ
Барои пешрафт ва зиндагии шоистаи мардум!
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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

АЗ НАТИҶАГИРИҲОИ СЕМОҲАИ 
ҲИЗБИЁН ДАР ХАТЛОН

Дар маҷлиси Раёсат 7 масъала 
– натиҷаҳои фаъолияти Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-

тии Тоҷикистон дар вилояти Хат-
лон дар семоҳаи якуми соли 2022 
ва вазифаҳо барои давраҳои оян-

Дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №7-и шаҳри 
Бохтар бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон миёни хо-
нандагону донишҷӯён ва дигар дӯстдорони назм озмуни 
“Қироати шеър" зери унвони “Нафаси тозаи Наврӯз” гу-
заронида шуд.

да; санҷиши молиявии кумитаҳои 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои 

Бохтар ва Дӯстӣ; натиҷагирӣ аз 
фаъолияти Кумитаи муттаҳидаи 
иттифоқҳои касабаи кормандони 
ҳизбӣ дар вилояти Хатлон; тасдиқи 
нақша-чорабиниҳо оид ба корҳои 
сохтмонию ободонӣ бахшида ба 
таҷлили 35-солагии Истиқлоли дав-
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
кумитаҳои иҷроияи ҳизбии шаҳру 
ноҳияҳои вилоят; фаъолияти таш-
килоти ибтидоии “Фарҳанг” дар 
семоҳаи якуми соли 2022; маҷлисҳо 
ва конференсияҳои ҳисоботӣ-
интихоботии ташкилотҳои ибтидоӣ 
ва кумитаҳои иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар шаҳру 
ноҳияҳо ва масъалаҳои ташкилӣ 
мавриди баррасӣ қарор гирифтанд.

Маҷлиси раёсатро Миралиён 
Қиёмиддин Абдусалимзода раиси 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон оғоз бахшид.

Аз рӯи масъалаи якум – натиҷаҳои 
фаъолияти Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон дар семоҳаи яку-
ми соли 2022 ва вазифаҳо барои 
давраҳои оянда муовини раиси Ку-
митаи иҷроияи вилоятӣ Ҳусейнзода 
Наврӯз баромад намуда, аз ҷумла 
чунин гуфт:

 – Тибқи нишондиҳандаҳои асосӣ 
ва Нақшаи корӣ бо фарогирии 
чорабиниҳои мушаххас бо принсипи 
пайгирии доимӣ ва таҳлилу барра-
сии ҳармоҳа маҷмӯи чорабиниҳо бо 
тартиби амалисозии амудӣ фаро ги-
рифта шудааст, ки натиҷанокии онҳо 
дар алоҳидагӣ мавриди баррасӣ 
қарор дода мешаванд.

Дар ҳошияи дастуру ҳидоятҳои 
Пешвои миллат, Раиси муазза-
ми Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҷиҳати бо мардум наздик 
будан кумитаҳои иҷроияи шаҳру 
ноҳияҳо вазифадор гардида буданд, 
то сафи аъзои ҳизбро аз ҳисоби 
сокинони деҳот, аз ҷумла аъзои 
хоҷагиҳои деҳқонӣ зиёд намоянд, 
ки дар ин ҷода дар аксар шаҳру 
ноҳияҳо корҳои назаррас дар амал 
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истодааст. Аз ин лиҳоз бо 
мақсади ноил гардидан ба 
дастовардҳои нав дар ростои  
солҳои 2022-2026-Солҳои 
рушди саноат ва таҷлилӣ 
сазовори 35-солагии Ис-
тиқлоли давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Кумитаи иҷро-
ияиҲизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон ташаббуси ҳизбиро 
зери унвони “Якҷоя месо-
зем” идома хоҳад дод,– 
иброз дошт Х. Ёров.

Сипас, Миралиён Қиё-
миддин Абдусалимзода  во-
баста ба  нақша -чорабиниҳо 
оид ба корҳои  сохтмонию 
ободонии бахшида ба 35-со-

лагии Истиқлоли давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар 
кумитаҳои иҷроияи ҳизбии 
шаҳру ноҳияҳои вилояти 
Хатлон бо  131  банд тар-
тиб дода шудааст, ёдовар 
гашт. Аафзуд, ки  дар даво-
ми 5 соли оянда   сохторҳои 
ҳизбии ҳудуди вилоят дар 
доираи ташаббусҳои ҳизбии 
“Якҷоя месозем!” таъсиси 
коргоҳҳои  хурди саноатии 
истеҳсолӣ (тариқи шарикӣ) 
27 коргоҳ ба нақша гирифта,  
раисони кумитаҳои иҷроияи 
ҳизбии шаҳру ноҳияҳо дар 
амалишавияшон муваззаф 
мебошанд.

Шарифзода Савсан, ра-
иси ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии “Фарҳанг” оид ба 
фаъолияти ташкилоти иб-
тидоии мазкур дар  семоҳаи 
якуми соли 2022 баромад 
намуд. Аз ҷумла атрофи 
саҳми ташкилоти ибтидоӣ 
дар баргузории чорабиниҳои 
фарҳангӣ ва амалисозии 
ташаббусҳои ҳизбӣ сухан 
гуфт. 

Зимнан, масъалаи дига-
ри рӯзнома – маҷлисҳо ва 
конференсияҳои ҳи-соботӣ 
– интихоботии ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбӣ ва кумитаҳои 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистондар 
шаҳру ноҳияҳо муҳокима 
ва баррасӣ шуданд. Дар 
умум масъалаҳое, ки ба 
муҳокимаи маҷлиси имрӯза 
пешниҳод шуда буданд, 
баррасӣ гардида, вобаста ба 
ҳар кадоми онҳо қарорҳои 
дахлдор қабул гардид.

Тибқи анъана як қатор 
фаъолони ҳизбӣ ҷиҳати 
саҳмгузорӣ дар татбиқи 
ҳадафҳои созандаи ҳизб 

бо сипосномаҳои Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон сарфароз 
гардонида шуданд.  

Зимнан, кормандони 
пешсафи ҳизбӣ тибқи рей-
тинг эълон шуданд. Маъ-
лум гашт, ки ба ҷойи сеюм 
тими Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри Бохтар, 
ба ҷойи дуюм тими Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи  Ёвон ва ба ҷойи ав-
вал – Ҷоми саёр тими Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Фархор сазовор шу-
данд. Хотиррасон мекунем, 
ки ин дуюмин маротиба 
аст тими Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Фар-
хор дар ба даст овардани 
Ҷоми саёр мушарраф меша-
вад. 

Шуъбаи иттилоот ва 
матбуоти КИ ҲХДТ дар 

вилояти Хатлон   

татбиқ гардидаст.
Ташаббуси наве, ки 

ҳамчун манбаи иловагии 
иқтисодӣ пеш гирифта шуд, 
ин ташкили хоҷагиҳои ёри-
расон дар назди кумитаҳои 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
шаҳру ноҳияҳо мебошад. Ин 

ташаббус дар ҳошияи дас-
туру ҳидояти Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва татбиқи 
ҳадафҳои барномавии ҳизб 
дар самти таъмини амни-
яти озуқаворӣ, ба сифати 
роҳнамоии мардум ба исти-
фодаи самараноки замин ва 
амалӣ намудани маҳсулоти 
коркардшудаи кишоварзӣ, 
инчунин рушди саноат 
роҳандозӣ гардидааст.

Дар идомаи ин мавзӯъ 
музокирачиён Ҳалимзода 
Муҳаммаддовуд, раиси Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Абдураҳмони 
Ҷомӣ ва Шарофзода 
Ҳомидҷон, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Шаҳритус оид ба 
фаъолиятҳои назарраси 
кумитаҳои иҷроияи мазкур 
баромад намуданд. 

Инчунин, дар идома во-
баста ба масъалаи санҷиши 
молиявии кумитаҳои 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-

мократии Тоҷикистон дар 
шаҳру ноҳияҳои Бохтар ва 
Дӯстӣ Абдумалик Ҳакимов, 
узви Комиссияи тафтишо-
тии назди Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон баромад намуда, як 
қатор нозукиҳои соҳаи моли-
яро ба иштирокдорон шарҳ 

дод.  
Дар идома Меҳроҷ 

Ғуломов, раиси Кумитаи 
муттаҳидаи иттифоқи каса-
баи кормандони ҳизбӣ дар 
вилояти Хатлон оид ба фаъ-
олияти Кумитаи муттаҳида 
баромад намуда, аз ҷумла 
иброз дошт, ки дар давраи 
ҳисоботӣ зиёда аз 50 нафар 
пешсафони рейтинги ҳизбӣ 
аз ҷониби Кумитаи иҷрояи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон ва ҳамбастагӣ бо Ку-
митаи муттаҳидаи иттифоқи 
касабаи кормандони 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистондар вилояти Хат-
лон ба сафари саёҳии  мав-
зеи зебоманзари “Сафед-
дара” мушарраф гаштанд. 
Дар ин давра ҷиҳати ҷалби 
кормандон ба осоишгоҳҳо ва 
дигар ҳавасмандгардониҳои 
кормандон таваҷҷуҳи хосса 
зоҳир гардидааст. 

Ҳамзамон, Худойдод 
Ёров, мудири шуъбаи 
таблиғот ва иттилооти Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 

дар вилояти Хатлон ҷиҳати 
татбиқи амалии нақша-
чорабиниҳои таҷлили 35-со-
лагии Истиқлоли давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
кумитаҳои иҷроияи ҳизбии 
шаҳру ноҳияҳои вилоят ба-
ромад намуда, иброз дошт, 
ки Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар асоси 
дастуру ҳидоятҳои Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат, Раиси му-
аззами Ҳизб   муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати 
ҷалби бештари мардум 
ба корҳои созандагию 
бунёдкорӣ ва дар ин зами-
на фароҳамоварии зинда-
гии шоистаи мардум, ки аз 
ҳадафҳои барномавии ҳизб 
маншаъ мегиранд, пайваста 
ташаббусҳои нав ба навро 
роҳандозӣ менамояд. Дар 
доираи ташаббуси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон зери унвони 
“Якҷоя месозем” бахшида ба 
таҷлили ҷашни 30-солагии 
Истиқлоли давлатӣ як қатор 
корҳои назаррас ба анҷом 
расонида шуд, ки дастовар-
ди тамоми ҳизбиён арзёбӣ 
мегардад.

 – Дар ҳақиқат амалисо-
зии ташаббусҳои ҳизбӣ дар 
шаҳру ноҳияҳо аз донишу 
малака ва сатҳи баландӣ 
таблиғотчигии кормандо-
ни ҳизбӣ вобастагии амиқ 
дорад, зеро тарзу услу-
би корбарӣ байни сокинон 
таблиғу ташвиқи ғояҳои 
созандаи ҳизб ба мо им-
кон медиҳад, ки аксияҳои 
ҳизбиро дар деҳаву 
маҳаллаҳо ба таври васеъ 
роҳандозӣ намоем.   

Ҳизби Халқии Демок-
ратии Тоҷикистон бо такя 
ба аъзо ва ҷонибдоронаш 
дар роҳи расидан ба 
ҳадафҳои барномавии худ 
ва фароҳамоварии шароити 
шоистаи зиндагии мардум, 
устуворона рушд нанмуда 

Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят

АЗ НАТИҶАГИРИҲОИ СЕМОҲАИ 
ҲИЗБИЁН ДАР ХАТЛОН

(Идома дар саҳ. 2)

Ташаббусњои њизбї



Як ҳафтаи ҳизб№15 21.04.2022 «Ҳамрози халқ» 3Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

ТАШАББУСИ НАВИ ҲХДТ: 
“РОҲ БА СӮИ МАОРИФ”

Мақсади амалиёти маз-
кур баланд бардоштани 
маърифати сиёсии нав-
расон ва ҷавонони синни 
12-24 сола, тарбияи онҳо 
дар рӯҳияи ватандӯстӣ, 
худшиносӣ, ҳувияти миллӣ 
ва эҳтиром гузоштан ба 
мактабу омӯзгор ҳамчунин, 
ҳавасманд гардонидани 
шахсиятҳои дорои имкони-
яти хуби иқтисодӣ барои 
татбиқи амалии барномаҳои 
давлатӣ дар соҳаи маориф, 
дастгирии техникию таш-

килии мактаби (муассисаи 
таълимии) хатмкардаи худ 
ва мутобиқ гардонидани он 
ба талаботи стандартҳои 

муосири таҳсилот мебошад. 
Дар ин чорабинӣ Мира-

лиён Қиёмиддин Абдуса-
лимзода, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон     рӯнамоии 
амалиёт ва нақша-тақвими 
чорабиниҳоро манзури иш-
тирокдорон гардонид, ки 
тибқи он фаъолият ба таври 
доимӣ минбаъд роҳандозӣ 
хоҳад гашт. 

СОАТИ СИЁСӢ

Гуфта шуд, ки дар та-
шаббуси аввал баргузории 
дарсҳои кушод зери унво-
ни «Соати сиёсӣ» барои 

Ташаббуси нави ҳизбӣ –“Роҳ ба сӯи маориф” зери 
ҳамин унвон  Нақшаи амалиёти муштараки Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон ва Вазорати мао-
риф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таҳкими 
низоми таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ 
имрӯз байни масъулини кумитаҳои иҷроияи ҳизб ва 
маориф дар шаҳри Бохтар муаррифӣ гардид. Дар ин 
ҳамоиш раисони кумитаҳои иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вило-
яти Хатлон ва мудирони маорифи шаҳру ноҳияҳои 
вилоят иштирок намуданд.

хонандагони муассисаҳои 
таҳсилоти асосӣ ва миё-
наи умумӣ ва донишҷӯёни 
муассисаҳои таҳсилоти 
ибтидоӣ, миёна ва олии 
касбӣ дар назар дошта шу-
дааст.

 Дар “Соати сиёсӣ”, ки 
тибқи нақша дар як моҳ як 
маротиба доир мегардад, 
аслан мавзӯъҳои ба монан-
ди асосҳо ва дастовардҳои 
сиёсии Тоҷикистон, Ваҳдати 
миллӣ, вазъи сиёсии 
Тоҷикистон ва ҷаҳон дар 
як моҳи охир, экстремизм 
ва тундгароӣ дар ҷомеаи 
муосир ва таъсири онҳо ба 
ҷомеаи солим, ватандӯстӣ 
ва ҳувияти миллӣ, амния-
ти иттилоотӣ, идеология, 
асосҳои идеологии кишвар, 
эҳтиром ба мақоми мактаб, 
илму маориф ва омӯзгор 
мавриди омӯзиш қарор ме-
гиранд.  

Ба сифати омӯзгор дар 
“Соати сиёсӣ” вобаста ба 
мавзӯъҳои интихобшуда 
олимон, муҳаққиқон ва ё 
омӯзгорони соҳибтаҷриба 
ва собиқадори риштаи 
ҷомеашиносӣ, кормандони 
Кумитаи иҷроияи ноҳиявии 
(шаҳрии) ҲХДТ, корман-
дони мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатӣ, кор-
шиносон, ходимони сиёсӣ, 
собиқадорони соҳаи идо-
ракунӣ, сиёсат ва дигар 
соҳаҳои дахлдор, шахсо-
ни соҳибтаҷриба, ки ба 
мавзӯъҳои интихобшуда 
робитаи касбӣ доранд, 
ҷалб мешаванд. 

 
МАКТАБИ МАН

Зимнан раиси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 

дар вилояти Хатлон иброз 
дошт, ки ташкил намудани 
вохӯриҳои мунтазами хатм-
кунандагони муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумӣ 
зери унвони «Мактаби ман» 
ва бо ин васила ҷалби 
шахсиятҳои дорои имкония-
ти хуби иқтисодӣ ба бунёд-
корию созандагӣ ва дастги-
рии техникии муассисаҳои 
таълимӣ ташаббуси ду-
юм маҳсуб меёбад ва 
ҳавасманд гардонидани 
шахсиятҳои дорои имкони-
яти хуби иқтисодӣ барои 

татбиқи амалии барномаҳои 
давлатӣ дар соҳаи маориф, 
дастгирии техникию таш-
килии мактаби (муассисаи 
таълимии) хатмкардаи худ 
ва мутобиқ гардонидани он 
ба талаботи стандартҳои 
муосири таҳсилот мебошад.

Гуфта шуд, ки ҳар се моҳ 
як маротиба вохӯрии хатм-
кардагони муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумӣ 
зери унвони «Мактаби ман» 
доир мегардад. Вохӯрии 
мазкур тариқи даъвати   
хатмкардагон тавассути 

дӯстон ва ҳамсинфон таш-
кил карда мешавад. Барои 
дарёфти маълумот бойго-
нии муассисаи таълимӣ ва 
шахсони наздику дӯстон ис-
тифода мегардад.

 Зимнан, Сафарзода 
Ғазалшоҳ, сардори Раёсати 
маорифи вилояти Хатлон  
ба дастандаркорони ташаб-
буси мазкур изҳори сипос 
намуда, дар шароити имрӯз 
роҳандозӣ намудани онро 
саривақтӣ ва муҳим донист. 
Иброз дошт, ки пешрафти 
ҷомеаи муосир ба хизмати 

омӯзгор вобастагӣ дорад. 
Ҳамчунин дар амалиша-
вии ин ташаббус сарварони 
муассисаҳои таълимӣ бояд 
фаъол бошанд.

Ҳамчунин, чанде аз 
иштирокдорон низ перо-
муни ташаббуси мазкур 
андешаҳои хешро баён 
дошта, ба суолҳои хеш 
ҷавобҳои қонеъкунанда ги-
рифтанд. 

Шуъбаи иттилоот ва 
матбуоти КИ ҲХДТ дар 

вилояти Хатлон
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Тибқи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар 
ҷавонписари ба синни 18 раси-
да вазифадор аст, ки дар сафи 
Қувваҳои Мусаллаҳ адои хиз-
мат намояд. Маҳз хислатҳои 
ҷасурию ватандӯстии ҷавонон 
аст, ки адои хизмати ҳарбиро 
қарзи шаҳрвандии худ шу-
мурда, бо майли бевосита ба 
хизмати ҳарбӣ сафарбар ме-
шаванд, аммо дар ин радиф 
баъзе ҷавонон рисолати худро 
фаромӯш намуда, аз адои хиз-
мат саркашӣ менамоянд ва ин 
боиси таассуф аст. 

 
ЯК НАМУНА 

Раҷабзода Муҳаммадсаид, 
раиси Кумитаи иҷроияии Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Темурмалик баро-
бари иҷрои вазифаи роҳбарӣ 
масъулияти падариашро 
муваффақона амалӣ мекунад. 
Дуруст аст, ки сиёсатмадоро-
ну мансабдорон барои татбиқи 
як идеология, онро аввалан 
дар муҳити оилавии худ бояд 
амалӣ намоянд. Чунин рафтор 
боиси таъсиррасонӣ ба мафку-
раи мардум гашта, идеологияи 
мазкур ба шакли механикӣ ба 
мардум мегузарад. Толибҷон 
Раҷабов аллакай сеюмин 
фарзанди Муҳаммадсаид 
Раҷабзода  мебошад, ки ихтиёрӣ 
ба сафи Қувваҳои мусалаҳ шо-
мил шуда, айни ҳол софдилона 
адои хизмати Ватан-модар на-
муда истодааст. Толибҷон до-
рои маълумоти олӣ буда, хатм-
кардаи Донишгоҳи соҳибкорӣ 
ва хизмати Тоҷикистон мебо-

шад. Ҳамчунин бо ташвиқи 
Раҷабзода Маҳмадсаид имсол 
дар баробари ҷалби фарзанди 
худ ба хизмати ҳарбӣ, ҳамчунин 
ҷиянаш Сулаймон Раҷабзода 
ва писари яке аз дӯстонаш Шер-
хон Маҳмадиев низ ба хизмати 
ҳарбӣ сафарбар шуданд. Чунин 
амали Муҳаммадсаид Раҷабов 
боиси ибратомӯзии дигар во-
лидон мебошад. Ба андешаи ӯ 
ҳимояи марзу бум ва побарҷо 
нигоҳ доштани сулҳу амният 
қарзи ҳар як ҷавонмарди киш-
вар аст. 

 
РОҲНАМО БАРОИ ҶАЛБИ 
САРБОЗИ ИХТИЁРӢ

Соли равон аз ҷониби Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон дастурама-
ли озмоишии “Роҳнамо барои 
ҷалби сарбози ихтиёрӣ” (ба 
таври озмоишӣ) роҳандозӣ 
шуда, аз ҷониби кумитаҳои 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар шаҳру 
ноҳияҳои вилоят ва Ташкилоти 
ҷамъиятии ҷавонон “Созанда-
гони Ватан” дар амал татбиқ 
мешавад, ки дар амалиша-
вии он ташкилотҳои ибтидо-
ии маҳаллаву деҳот мусоидат 
хоҳанд кард.

 Ин ташаббуси навбатии Ку-
митаи иҷроияи вилоятии Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
ба он хотир роҳандозӣ шуда-
аст, ки барои тарбияи насли 
ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, 
худшиносии миллӣ ва ҷасорату 
мардонагӣ, аз ҷумла хизма-
ти ихтиёрии ҳарбӣ зарур аст 
механизмҳои муосири идеологӣ 
ташаккул дода шавад. 

Дар “Роҳнамо барои ҷалби 
сарбози ихтиёрӣ”омада, ки 
яке аз чунин механизмҳоро 
метавон механизми халқии 
сафарбарнамоии ҷавонон ба 
хизмати ҳарбӣ ном гузошта, 
онро бо истифода аз иқтидории 
ташкилӣ, аз ҷумла истифодаи 
раисони ташкилотҳои ибтидоии 
маҳаллаву деҳот ва кумитаҳои 
маҳаллаву деҳот бевосита 
амалӣ намуд. Бевосита амал 
намудан, маънои мустақилона 
ташкил кардани корро дорад. 
Аммо зарур аст, ки сохторҳои 
ваколатдор, аз ҷумла мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ ва комиссариати ҳарбӣ 
дар ин хусус маълумотнок гар-
донида шаванд. Ин механизм-
ро қадам ба қадам чунин таш-
кил кардан мумкин аст: 

1. Ба воситаи ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбии ҷамоатҳо 
аз мизҳои ҳарбӣ ва ё котибо-
ти ҷамоатҳо дастрас намуда-
ни маълумоти оморӣ оид ба 
ҷавонони синни даъватии 18-24 
сола; 

2. Муайян ва ё гурӯҳбандӣ 
намудани даъватшавандагон 
аз рӯи маҳали истиқомат (кӯча 
ба кӯча), ба истиснои (аз рӯйхат 
берун кардани) донишҷӯён ва 
маъюбон; 

3. Аз ҳар ҷамоат интихоб 
намудани 1-2 деҳа ба сифати 
деҳаи озмоишӣ; 

4. Вобаста намудани деҳа 
ва ё кӯчаҳои озмоишӣ (афза-
лиятнок) ба кормандони ку-
митаи иҷроия аз рӯи низоми 
сарпарастӣ; 

5. Ташкил намудани маш-
варати дастурдиҳӣ бо раи-
сони ташкилотҳои ибтидо-
ии маҳаллаҳо ва кумитаҳои 
маҳаллаҳо, ҳамчунин шахсони 
барӯманди (раисони) кӯчаҳои 
озмоишӣ (афзалиятнок) дар 
толори кумитаи иҷроия. Зарур 
аст, ки дар ин машварат оид ба 
татбиқи механизми халқии са-
фарбарнамоии ҷавонон ба хиз-
мати ҳарбӣ (хизмати ихтиёрӣ) 
ба мувофиқа расид. Ҳамзамон, 
интихоб ва сафарбар кардани 
сарбозонро тариқи ташкили 
қуръапартоӣ байни сокинон-
волидони даъватшавандагон 
баррасӣ бояд намуд; 

6. Ба мақомоти ваколатдор 
пешниҳод намудани рӯйхати 
кӯчаҳои озмоишӣ ва таъкид 
намудани масъала оид ба аф-
залиятнокии онҳо (яъне, дахо-
лат накардан ва ё афзалият 
додан ба он кӯчаҳо), зеро ку-
митаи иҷроия бо онҳо бевоси-
та корбарӣ намуда, кафолати 
ҷалб гардидани ихтиёриёнро 
ба хизмати ҳарбӣ таъмин мена-
мояд; 

7. Ташкил намудани вохӯрӣ 
дар кӯчаҳои озмоишӣ (аф-
залиятнок) бо сокинон-во-
лидони даъватшавандагон 
ва баромад намудан аз рӯи 
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Ҳар сокини ин диёр бояд фахр аз 
соҳибватанӣ дошта бошад, ки дар чунин 
як кишвари зебою амн зиндагӣ дорад. Бояд 
ҳамагон хуб донем, ки дар осудагии ин киш-
вар нақши Артиши миллӣ бағоят бузург 
мебошад ва маҳз хизмати содиқонаи сарбо-
зони ҷасуру бовиқор аст, ки сулҳу амният 
дар кишварамон пойдор мебошад. 

МАСЪУЛИЯТШИНОСӢ 
ДАР ХИЗМАТИ ВАТАН

талаботи уҳдадории ҳарбӣ, 
зарурати ҳифзи марзу бум, 
таъмини амният ва ғайра. 
Ҳамчунин, фаҳмонидани меха-
низми халқии сафарбарнамоии 
ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ (хиз-
мати ихтиёрӣ) ва кафолат до-
дан аз ҷониби дигар мақомотҳо 
халалдор нашудани ҳамин 
оилаҳо (кӯчаҳои озмоишӣ) во-
баста ба масъалаҳои хизмати 
ҳарбӣ. Аз рӯи ин механизм за-
рур аст, ки: 

a. Ҳуҷҷати тасдиқкунанда 
аз Комиссариати ҳарбӣ 
ва ё Мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ мавҷуд бошад (ба 
сокинон шинос карда ша-
вад);

b. Намояндаи кумитаи 
иҷроия ва раиси маҳалла ба-
ромад намояд. 

8. Сипас, дар ҳамин ҳамоиш 
байни сокинон-волидони даъ-
ватшавандагон қуръапартоӣ 
ташкил карда, як-ду нафар аз 
ҳар як кӯча интихоб ва сафар-
бар карда шавад. Фаҳмонида 
шавад, ки он оилае, ки тибқи 
қуръапартоӣ фарзанди худро 
ба хизмати ҳарбӣ сафарбар ме-
намояд, то ба муҳлати навбати 
дигар (яъне сафарбар гардида-
ни фарзанди синни даъватӣ аз 
ҳамаи оилаҳои алоқаманд) аз 
иштирок дар қуръапартоӣ озод 
мегардад. 

9. Дар умум, барои сарбози 
ихтиёрӣ бояд афзалиятҳои зе-
рин кафолат дода шавад: 

1) Интихоби озоди (им-
конпазири) қисми ҳарбӣ ба 
истиснои маҳалли (ноҳия, 
шаҳри) истиқомати доимӣ; 

2) Афзалият доштан (бе 
навбат) зимни гузаштани 
расмиёти сафарбаргардӣ, 
аз ҷумла гузаштан аз комис-
сияи даъватӣ (тиббӣ);

 3) Таъмин гардидан бо 
шаҳодатномаи «Сарбози 
ихтиёрӣ»–и Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон; 

4) Роҳ ёфтан ба давраҳои 
(курсҳои) ройгони омӯзишӣ, 
аз қабили асосҳои компю-
тер, кафшергарӣ, дуред-
гарӣ, муҳосибӣ, кан-дакорӣ, 
забонҳои русиву англисӣ ва 
ғайра то сафарбар гарди-
дан ба хизмати ҳарбӣ ё ин ки 
пас аз адои хизмат (дар до-
ираи ҳамкорӣ бо сохторҳои 
шуғли аҳолӣ ва таҳсилоти 
калонсолон); 

5) Ба сафи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
қабул гардидан ва бо нишони 

сарисинагӣ ва дигар рамзҳои 
сипос қадрдонӣ шудан;

6) Ҳамчун ихтиёрии ҳизбӣ 
ва рамзи садоқатмандӣ ба 
Ватан–миллат таъмин гар-
дидан бо тавсияномаи дахл-
дори ҳизбӣ; 

7) Мунтазам даъват 
гардидан-ҳамчун сарбози 
ихтиёрӣ ба чорабиниҳои 
кумитаҳои иҷроияи 
вилоятӣ, шаҳриву ноҳиявии 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон; 

8) Дар як сол то 2 мароти-
ба ташкил намудани аёдати 
волидони сарбози ихтиёрӣ 
ба қисми ҳарбии дахлдор; 

9) Афзалият додан 
(ҳамчун сарбози ихтиёрӣ) 
зимни муроҷиат барои кор 
ба сохторҳои ҳизбӣ (дар су-
рати мавҷуд будани чунин 
имконият); 

10) Дар ҷомеа муаррифӣ 
гардидан ҳамчун шахси     
фаъоли ҳизбӣ дорои симои 
(имиджи) сиёсӣ; 

10. Соҳиби балҳои имтиёзӣ 
гардидан зимни дохилшавӣ 
ба муассисаҳои таълимии 
таҳсилоти миёна ва олии кас-
бии кишвар тавассути низоми 
имтиҳонҳои марказонидашу-
даи тестӣ ;

11. Ба сарбози ихтиёрӣ 
шаҳодатнома бо бланки куми-
таи иҷроия бо шакли (мазмуни) 
зерин таъмин карда шавад (на-
мунаро тағйир додан мумкин).

a. “ШАҲОДАТНОМАИ 
САРБОЗИ ИХТИЁРИИ ҲХДТ 
дода мешавад ба __________ 
дар хусуси он, ки мав-
суф аз ҷ/д_______, кӯчаи 
____________ ва дар доираи 
ташаббусҳои ҲХДТ ихти-
ёран ба хизмати ҳарбӣ са-
фарбар мегардад. Сарбози 
ихтиёрӣ бо чорабиниҳои 
ҳизбӣ ба ҳудуди адои хизма-
ти ҳарбӣ фаро гирифта ме-
шавад” 

12. Сарбози ихтиёрӣ 
зимни гузаштан аз комис-
сияи тиббӣ ва то расидан 
ба қисми ҳарбии дилхоҳ аз 
ҷониби масъули кумитаи 
иҷроия пайгирӣ карда меша-
вад. 

13. Рӯйхати сарбозони 
ихтиёрӣ бо назардошти 
суроғаи қисми ҳарбӣ ва шах-
сони масъули қисми ҳарбӣ, 
ному насаби волидон ва 
рақами телефони онҳо тар-
тиб дода мешавад. 

                                                
Шабнам САТТОРОВА, 

коромӯзи “Ҳамрози халқ”
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Эзоҳ: Маълумот мутобиқ ба маркази вилояти Хатлон - шаҳри Бохтар манзур шудааст. Фарқият дар ҷанубу ғарби вилоят (водиҳои 
Айвоҷ) 7-12 ва дар ҷанубу шарқи он (водиҳои Муъминобод) 10-14 дараҷа нисбат ба иттилои мазкурро ташкил медиҳад. 

Вазъи ҳаво дар вилояти Хатлон барои ҳафт рӯз

Дурустии миёнаи 
пешгӯиҳои ҳаво
80-85% аст.

Сарчашма:
www.sinoptic.com

2221 23 24 25 26 27
АПРЕЛ АПРЕЛ АПРЕЛ АПРЕЛ АПРЕЛ АПРЕЛ АПРЕЛ

+14° +27° +15° +28°  +15° +29° +16°  +33°  +18°  +25° +15° +27°  +16° +30°

Солҳои охир иштироки хонандагони 
муассисаҳои таҳсилоти умумии вилояти Хатлон 
дар олимпиадаҳои фаннии сатҳи ҷумҳуриявӣ ва 
байналмилалӣ назаррас мебошад. Маҳз натиҷаи 
заҳмати омӯзгорон ва ҳамкориҳои мактабу оила 
аст, ки дар ин ҷода ба муваффақиятҳои бештар 
ноил гардида истодаем.

ОМИНА  СОҲИБИ  
МЕДАЛИ ТИЛЛО ШУД

ҒОЛИБИЯТ ДАР 
ОЛИМПИАДА

Ғолибияти Омина 
Худойқулова, хонандаи синфи 
8-и литсейи давлатии №1- и 
ноҳияи Восеъ дар олимпиа-
даи  байналмилалии Teeneagle 
ONLINE аз фанни забони 
англисӣ далели гуфтаҳои бо-
лост.

Олимпиадаи мазкур 26 март 
тариқи фосилавӣ баргузор 
гашт ва дар он Омина соҳиби 
мақоми аввал ва медали тилло 
гардид. –Дар аввал чандон бо-
вар надоштам, ки ғолибият ба 
даст меорам, ба ҳар сурат та-
моми маҳорати забондониамро 
истифода бурдам, – мегӯяд ӯ.

Омина Худойқулова аз за-
мони дар синфи 5 таҳсил кар-
данаш ба омӯзишӣ забонҳои 
хориҷӣ шурӯъ кардааст. Тавре 
ӯ гуфт ҳеҷ яке аз аҳли хонаво-
дааш донандаи забони англисӣ 
нестанд, танҳо шавқу завқ ӯро 
ба назди муаллими забонҳои 
хориҷӣ овард, то забондон бо-
шад.

“4 сол мешавад, ки заҳмат 
кашида, забонҳои хориҷӣ 

меомӯзам. Хушбахтона имрӯз 
заҳматҳоям самар овард. Аз 
миёни чанд давлати хориҷӣ ман 
як духтари деҳотии Тоҷикистон 
ғолиб омада, соҳиби медали 
тилло гардидам. Ин ифтихори 
ману хонавода ва тамоми усто-
донам мебошад”,-мегӯяд О. 
Худойқулова.

Ин хонанда барои даври 
финалии олимпиада омодагӣ 
дида истодааст. Ҳар рӯз баъ-
ди дарс ба китобхонаи мактаб 
рафта, китобҳои мухталифи 
англисиро бештар мутолиа ме-
кунад. Инчунин, дар назди му-
аллими фанни забони ангилсӣ 
низ маҳорати суханвариашро 
такмил дода истодааст.

ҲАДАФИ ЯГОНАИ ОМИНА
Ба гуфти ӯ даври финалии 

Олимпиадаи байналмилалии 
Teeneagle ONLINE аз 31 июл 
то 7 августи соли 2022 дар 
донишгоҳи “Брунел”-и шаҳри 
Лондони Британияи Кабир 
баргузор мегардад. Ҳадаф аз 
барузории ин олимпиада дар 
сатҳи баланд омӯхтани забони 
англисӣ буда, иштирокчиёне, 
ки дар ҳама даврҳои олимпи-
ада ғолиб омаданд, тибқи ни-
зомномаи озмун метавонанд 
барои таҳсили ройгон дар 12 
донишгоҳи бонуфузи Англия 
роҳхат бигиранд.

“Ҳоло қиссаву ҳикояҳои бо 
забони англисӣ навишташу-
даро хонда истодаам. Ҳар рӯз 
бо ҳамсабақон ва устодам бо 
забони англисӣ дар муоши-
рат ҳастам ва ҳадафи ягонаам 
ҳамин аст, то дар даври ниҳоӣ 
ғолиб омада, парчами кишвари 

азизамонро дар миёни дигар 
давлатҳо бардорам”, – иброз 
дошт Омина Худойқулова.

ХУРСАНДИИ ВОЛИДАЙН
Иззатулло Худойқулов, па-

дари Омина аз ғолибияти дух-
тараш дар олимпиадаи фаннии 
сатҳи байналмилалӣ хеле хур-
санд аст ва ҳеҷ то ин андоза 
бовар надоштааст, ки духтараш 
ҷойи аввал ва медали тиллоро 

соҳиб мешавад. Соли 2021 низ 
дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз 
фанни забони англисӣ   ҷойи 
аввалро ноил гашта буд. 

“Омина дар хона миёни 
бародарон ягона духтар аст. 
Ӯ ба омӯзиш шавқи зиёд до-
рад, бештар худомӯзӣ меку-
над. Ҳангоми 12-солагиаш ба 
ман пешниҳод кард, ки ӯро ба 
назди омӯзгори фанни забони 
англисӣ барам, то ин забонро 
омӯзад. Ман шароити хондан-
ро барояш фароҳам овардам, 
худаш талош кард. Хушбахтона 
имрӯз бо натиҷаи заҳматҳояш 
моро хурсанд мекунад”, – 

мегӯяд падари Омина.

ЗАҲАМАТИ УСТОД САМАР 
ОВАРД

Хонадагони литсейи 
давлатии №1-и ноҳияи Во-
сеъ дар озмунҳои ноҳиявию 
вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ ишти-
роки фаъолона менамоянд.    
Ҷамолиддин Фаттоев, устоди 
Омина Худойқулова аз ғолиб 
омадани шогирдаш дар олим-
пиадаи байналмилалӣ ифти-
хор мекунад. Ӯ ҳамеша тариқи 
интернет эълони озмунҳо 
ва олимпиадаҳои фанни-
ро ҷустуҷӯ карда, ба шогир-
донаш пешниҳод менамуд. 
“Вақте эълонро ба хонандаҳо 
пешниҳод кардам, Омина яку 
якбора боҷуръатона гуфт, ки 
иштирок мекунад. Омина 5 
сол дар назди ман забони ан-
глисиро омӯхтааст ва то ҳол 
омӯзиш карда истодааст. Дар 
озмунҳои ноҳиявию вилоятӣ ва 
ҳатто ҷумҳуриявӣ ҷойи аввалро 
ишғол карда буд ва ин авва-
лин ғолиябияташ дар олимпи-
адаи сатҳи байналмилалист”, 
– иброз дошт Ҷамолиддин Фат-
тоев.

ҲАВАСМАНДӢ МЕБОЯД
Тавре дар боло зикр гар-

дид, солҳои охир иштироки 
хонандагони муассисаҳои таъ-
лимии вилоят дар олимпиада-
ву озмунҳо боло меравад, ки 
саҳми омӯзгорон дар ин ҷода 
беназир аст. Аммо бархе аз 
устодон мегӯянд, ки талошҳои 
онҳоро сохторҳои болоӣ ноди-
да мегиранд. 

Ҷамолиддин Фаттоев, дар 
соҳаи маориф 11 сол таҷрибаи 
омӯзгорӣ дорад. 6 сол боз 
инҷониб дар литсейи давла-
тии №1-и ноҳияи Восеъ  фаъ-
олият дошта, хонандагонро аз 
фанни забони англисӣ барои 

олимпиадаву озмунҳои фаннӣ 
омода мекунад. Мегӯяд, ки 
шогирдони зиёдаш дар озму-
ну  олимпиадаҳо ғолиб ме-
оянд, вале мутаассифона 
аз ҷониби шуъбаи маорифи 
ноҳия ё мақомоти маҳаллӣ 
нисбати онҳо ягон дастгирӣ ё 
ҳавасмандӣ дида намешаванд.

МАСЪУЛИН АЗ 
ҲАВАСМАНДӢ МЕГӮЯНД

Ба гуфтаи Муҳаммад Ша-
рофзода, мудири шуъбаи ма-
орифи ноҳияи Восеъ хонан-
дагоне, ки дар олимпиадаҳои 
ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ 
ғолиб меоянд, қадршиносӣ 
мешванд. 

“На танҳо хонандагон, бал-
ки муаллимоне, ки онҳоро ба 
олимпиадаҳо роҳнамоӣ меку-
нанду ғолибият ба даст мео-
ранд, бо мукофотҳои соҳавию 
пулӣ ва ифтихорномаву 
сипосномаҳои назди шуъбаи 
маорифи ноҳия ва мақомоти 
маҳаллӣ қадршиносӣ карда ме-
шаванд. Омина Худойқулова, 
ки дар озмуни байналмилалӣ 
ҷойи аввалро ишғол кард, 
моҳи июл  ба шаҳри Лон-
дони Британияи Кабир ме-
равад ва сафархарҷиашро 
мақомоти маҳаллӣ ва шуъбаи 
маорифи ноҳия пардохт меку-
над”,- мегӯяд Муҳаммад Ша-
рофзода ва ҳамчунин, илова 
кард, ки имсол 10 нафар хо-
надагони муассисаҳои таъли-
мии ноҳия дар олимпиадаҳои 
байналмилалӣ иштирок кар-
да, 2 медали тилло, 4 медали 
нуқра ва 4 медали биринҷӣ ба 
даст оварданд.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
“Ҳамрози халқ”

Омина Худойқуллова 

Ҷамолиддин Фаттоев
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ҳам фидо мекунам”.
Бо супориши махсуси Роҳбари 

давлат дар Радиои Тоҷикистон бар-
номае бо номи “Хоки Ватан” таш-
кил шуд. Намояндагони Ҳукумати 
мамлакат ва худи мардум дар ин 
барнома иштирок мекарданд ва 
аз ҳоли ҳамдигарӣ бохабар мешу-
данд, фирориёнро ба Ватан даъват 
мекарданд. Шахсан чандин ма-
ротиба Роҳбари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон тавассути ин бар-
нома мардуми гурезаро ба Ватан 
даъват мекунанд. Чуноне дар яке 
аз суханрониҳояшон омада: 

“Бародарону хоҳарони дур 
аз Ватан, ба Ватан баргардед. 
Мо ба Шумо кӯҳи тилло ваъ-
да намедиҳем, аммо як бурида 
ноне, ки дорем якҷоя мехӯрем, 
як қатра обе, ки дорем якҷоя 
менӯшем. Шуморо хонаатон, 
заминатон, боғатон, мактаба-
тон ва хешовандону наздикона-
тон интизор аст”. 

 Ниҳоят дар дили фирориёни 
тоҷику тоҷикистонӣ умед пайдо 
шуд, умед ба зиндагии дубора дар 
Ватан. Мардум ба зиндагии оянда 
боварӣ пайдо карданд. Зиндагии 
мардуми кишвар маҷрои дигар ме-
гирад. 

Раъиятпарварии Роҳбари 
ҷавон буд, ки пайи овардани гуре-
загони кишвар кӯшиш карданд, бо 
оғӯши кушод халқро пешвоз гириф-
танд. Доиман таъкид мекарданд, 
ки “бахшидани гуноҳи якдигар 
бисёр душвор аст, аммо фақат 
ҷавонмард метавонад гуноҳи 
ҳамдигариро бахшад”. 

Ниҳоят баъди саъю талошҳои 
зиёд соли 1997 дар шаҳри Мос-
кав байни Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва роҳбарияти мухо-
лифин қарордоди сулҳу салоҳ ба 
имзо расид ва ин созишнома низ 
осон бадаст наомада. 

СУРАТУ СИРАТ ТАВЪАМИ 
ҲАМДИГАР

Ҳатто бисёриҳо бовар надош-
танд, ки дигарбора осоиштагии ин 
кишвар таъмин шавад, Тоҷикистон 
як кишвари воҳид бошад. Аммо 
ӯ худ осуда нахобид, то халқ ба 
осоиштагӣ бирасад. 

Мардуми ҳамсояамон 
Афғонистон беш аз 30 сол боз 
орзӯи осудагиро доранд. Дунё ба-
рои осудагии ин кишвари ҷангзада 
талош дорад, аммо бенатиҷа.....

 Ваҳдат аст, ки мардуми киш-
вари моро ба зиндагии шоиста 
овард ва имрӯз эшон зиндагии 
осудаҳолона доранд. Маҳз ҳамин 
мушкилнописандӣ ва саъю тало-
ши Роҳбари давлат аст, ки кишвари 
азизамон Тоҷикистон дар як муд-
дати кӯтаҳи таърих аз буҳронҳои 
шадид раҳо ёфта, дар арсаи ҷаҳон 
муаррифӣ гашт. Имрӯз тамоми 
соҳаҳо рушд карданд, зиндагии 
халқи мамлакат ба куллӣ пеш рафт 
ва дар дунё Тоҷикистон аз ҷумлаи 
кишварҳои амнтарин маҳсуб меё-
бад.

Эмомалӣ Раҳмон бо сурату си-
рат миёни сарони давлатҳои дунё 
фарқунанда аст, зеро дилу нията-
шон нек аст. Доиман аз тоҷик бу-
дани худ ифтихор мекунанд, халқу 
миллат ва ватани худро сидқан 
дӯст медоранд. 

 Ҳар яки мо ҷавонон низ 
бояд пайрави Пешвои худ буда, 
ҳамонгуна рафтору гуфтор ва кир-
дор дошта бошем. Ватани азизи 
худро самимона дӯст дорем, барои 
пешрафташ якдилона хизмат ку-
нем. Ифтихору шукрона аз чунин 
Ватану Сарвар намоем, ки Яздони 
пок бароямон ҳадя карда. 

Албина МИРЗОҚУЛОВА,
“Ҳамрози халқ"

 Аз ашхоси солманд доири ин мавзӯъ қиссаҳои беш шунида, шукр аз 
бахти хеш мегӯям, ки шоҳиди он рӯзҳои наҳс нестам. Лек бо шунидани 
таърихи он рӯзҳо эҳсоси ногуворе фаро мегирадам, афсус мехурам, ки 
кош он даҳшат бар сари ин миллат намешуд. Шояд имрӯз тараққиёту 
пешрафти кишвар авҷи дигар дошт, агар он бало кишвари ҷавони моро 
ба доми худ намебурд. Чаро чунин шуд? Паси ин кор кӣ буд? Ҳамин гуна 
кунҷковиҳо водорам сохт, то ба филмномаи Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, ки аз ҳодисаҳои солҳои навадум ва раванди созанда-
гиву бунёдкориҳои даврони истиқлоли давалтӣ қисса мекунад, бодиққат 
зеҳн монам. 

АЗ БУД ТО НАБУД... 
Бо тамошо худро шоҳиди он 

рӯзҳои сиёҳ эҳсос кардам. Гумони 
ғолиб он аст, ки ин ҳама бозиҳои 
сиёсӣ буда ва паси парда ҳатман 
гурӯҳи манфиатҳоҳе меистоду, 
нақшаҳои мунсифонаашро амалӣ 
мекард. Шояд гурӯҳе курсии ман-
саб мехост, ё......

 Мардуми бехабар аз ин бозиҳои 
ҷоҳталабон ба сангарҳо ҷудо шу-
данд. Дар ду майдони ҳамшафати 
маркази шаҳри Душанбе, ки он вақт 
якеро “Шаҳидон” дигареро “Озодӣ” 
ном мебурданд, гирдиҳамоиҳои 
сернуфуз ташкил ёфт. Мутаасси-
фона 5 майи соли 1992 бори на-
хуст дар ҳавлии бинои Шӯрои Олӣ 
тирпаронӣ оғоз шуд, ки аввалин 
қурбонӣ сармуҳаррири рӯзномаи 
“Садои мардум” Муродулло Ше-
рализода буд. Он рӯз муборизаи 
сиёсӣ ба муқовимати мусаллаҳона 
табдил ёфта, ҷанги хунину нангини 
шаҳрвандии бародаркуш оғоз гар-
дид.

Ҷанги таҳмилӣ кишварро ба 
доми худ кашид. Мардум овораю 
парешон, шинохти дӯсту душ-
ман мушкил шуд. Даргириҳо дар 
вилояти Қӯрғонтеппа ба авҷ ра-
сиданд, мардум гурезаю овора. 
Шаҳру ноҳияҳои вилояти Кӯлобро 
гуруснагӣ фаро гирифт. Вазорату 
идораҳои давлат фалаҷ гаштанд. 
Роҳбарони вақт Қаҳҳор Маҳкамов, 
Қадриддин Аслонов, Раҳмон Наби-
ев ва чандеи дигар зуд-зуд иваз ме-
шуданд, аммо ивази эшон чизеро 
тағйир намедод, баръакс вазъият 
сангинтар мегашт. Аз буд то набуди 
давлати тоҷикон чизе намонд. 

 АЗ ЧАШМИНТИЗОРИҲО, ТО 
ИНТИХОБИ РОҲБАР

 Фаъолони ҷомеа баҳри наҷот 
ба Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон умед дош-

танду халос. Қарори баргузории 
иҷлосия қабул шуд, аммо иҷлосия 
на дар пойтахти кишвар – шаҳри 
Душанбе, балки дар Хуҷанд бар-
гузор гашт, ба он хотире, ки вазъи 
пойтахт хеле ноором буд. 

Дар иҷлосия вакилони 
мардумӣ, аъзои Ҳукумати мамла-
кат, шахсиятҳои 

номвару барӯманд, пиро-
ни рӯзгордида, олимону адибон, 
намояндагони ҳизбу созмонҳо, 
ҳамчунин меҳмонон аз як қатор 
давлатҳои Иттиҳоди мустақил ва 
рӯзноманигорони ватаниву хориҷӣ 
иштирок доштанд.... 

Иштирокдорони иҷлосия су-
ханронии раиси Кумитаи иҷроияи 
вилояти Кӯлоб, вакили мардумӣ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро 
бо диққат шунида, баромади ӯро 
ҳаматарафа истиқбол намуданд. Ӯ 
аз ҷумла изҳор дошта, ки “ҷанги 
шаҳрвандӣ хисороти азиме-
ро ба амал оварда, сабабгори 
ҳалокати даҳҳо ҳазор одамон 
гардид. Даҳсолаҳо лозим ме-
шавад, то захму ҷароҳатҳои 
ин фоҷеа муолиҷа шавад. Да-
вом додани хунрезӣ беақлист 
ва мо ба он кӯшиш мекунем, 
ки дар ҳар як хонавода сулҳ ва 
оромӣ ҳукмфармо бошад. Маҳз 
бо ҳамин мақсади олӣ мо ба 
иҷлосия омадаем”. Масъалаи 
асосии иҷлосия баррасӣ шуд, ва-
килон Раиси Шӯрои Олиро интихоб 
намуданд ва акнун ин нафар кӣ 
буд? 

– Эмомалӣ Раҳмон – раиси Ку-
митаи иҷроияи вилояти Кӯлоб. Фар-
занди деҳқон, инсони ростқавлу 
ростгӯ. Ӯ он замон ҳамагӣ 40 сол 
доштанд.

АЗ МУШКИЛНОПИСАНДӢ ТО 
РАСИДАН БА ҲАДАФ 

 Ӯ наҳаросида, бори гарони 

САРНАВИШТЕ БАҲРИ ИБРАТ

давлату миллатро бар дӯш гирифт, 
ки он замон на ҳар кас ба ин кор 
ҷасорат дошт ва зимоми роҳбарии 
кишвари ҷангзадаро гирифтан кори 
саҳл набуд. 

Роҳбари ҷавон дар аввалин 
баромди худ аз минбари баланд 
таклиф карданд, ки бояд ҳарчи 
зудтар пеши роҳи ҷангро бигирем 
ва ин аз ҳар яки мо дар ин толор 
нишастаҳо вобастагӣ дорад.

  Аҷибаш ҳамин буд, ки 
Эмомалӣ Раҳмон дар ин ҷаласаи 
қисматсоз қумондонҳоеро, ки 
муқобили ҳам меҷангиданд, ба 
ҳам оварда, ба сулҳу ваҳдат 
даъват намуданд ва оши оштӣ 
доданд. Ин хеле хавфнок буд, 
аммо наҳаросиданд. Ба Парчами 
Ҷумҳурии Тоҷикистон савгандашон 
доданд, то ин ки ба халқу ватани 
худ хиёнат накунанд, силоҳҳои ху-
дро гузоранд, ба ҳам дӯсту иттифоқ 
бошанд.

Ба ватан баргардонидани гу-
резагон кори саҳл набуд. Алла-
кай 22 ноябри соли 1992 Раиси 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
ноҳияи Шаҳритус сафар карда, 
бо фармондеҳони силоҳбадасти 
ноҳияҳои Қумсангир (ҳозира 
Ҷайҳун), Панҷ, Қубодиён ва 
Шаҳритус мулоқот менамоянд. 
Мавзӯи асосии суҳбат беҳтар на-
мудани вазъи гурезагон дар ноҳияи 
Шаҳритус ва роҳҳои ба Ватан бар 
гардонидани дигар фирориён буд. 

Эмомалӣ Раҳмон пайваста ин 
савганди садоқати худро таъкид 
мекарданд, ки он чунин буд: “Ба-
рои барқарор намудани сулҳу 
салоҳ, дубора сарҷамъ карда-
ни мардуми парешонгаштаи 
Тоҷикистон ва таъмини пеш-
рафту шукуфоии Ватани ази-
зам тамоми ҳастиямро бахши-
даам ва агар лозим ояд ҷонамро 

Ба гуфтаи ӯ дар солҳои авва-
ли фаъолият кор бо дастгоҳҳои 
адрасбофӣ барояш хеле мушкил 
буд, аммо аз он рӯҳафтода на-
мешуд. Баръакс ба кори устодаш 
диққати ҷиддӣ медод, то нозукиҳои 
касбро аз худ намояд.

Маҳз ҳамин муҳаббати зиёд 
доштан ба касби дӯзандагӣ ва 
адрасбофӣ буд, ки дар як мудда-
ти кӯтоҳ маҳорати дӯзандагиро 
аз худ карда, баъдан ба дигарон 
ҳунарашро меомӯзонад.

“Дар фасли баҳор духтарон 
бештар куртаҳои атласу адрас ва 
чакан фармоиш медиҳанд. Дар 
чунин фасл кори мо бештар меша-
вад”,–мегӯяд мусоҳиби мо.

Мавлуда Алаёрова, роҳбари 
Маркази ҳунарҳои мардумӣ иброз 
медорад, ки ҳадаф аз эълон гарди-
дани “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ” таъсиси кор-
хонаву коргоҳҳои дӯзандагӣ дар 
минтақаҳо ва фаро гирифтани за-
нону бонувон ба касбомӯзӣ мебо-

шад.
Дар маркази мазкур курсҳои 

кӯтоҳмуддати аз 3 то 5 моҳа ба роҳ 
монда шудааст, ки баъди хатми он 
касбомӯз бо сертификат таъмин 
карда мешавад. 

“Барои омӯзонидани ҳунари 
дӯзандагӣ ва адрасбофӣ 8 нафар 
устодони соҳибтаҷриба ҷалб гарди-
да, ба шогирдон нозукиҳои касбро 
меомӯзонанд. Айни замон беш аз 
20 нафар занону духтарони маҳал 
дар курсҳои кӯтоҳмуддат фаро 
гирифта шудаанд, ки аксарияти 
онҳо занону духтарони хонашин 
мебошанд. Талабгорони омӯзиши 
ҳунарҳои дастӣ хеле зиёд аст,” – 
мегӯяд роҳбари марказ Мавлуда 
Алаёрова. Ба гуфтаи ӯ алъон дар 
Маркази ҳунарҳои мардумӣ 15 мо-
шинаи дӯзандагӣ ва 16 дастгоҳи 
адрасбофӣ истифода мешавад.

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,
“Ҳамрози халқ”

 Дар маркази ноҳияи Темурмалик бо мақсади ба шуғл ва 
касбомӯзӣ фаро гирифтани занону духтарон Маркази ҳунарҳои 
мардумӣ ташкил шудааст. То имрӯз дар ин марказ даҳҳо нафар 
ба курсҳои кӯтоҳмуддат фаро гирифта шуда, ҳунарҳои атласу 
адрасбофӣ ва дӯзандагиро аз худ кардаанд.

Мунира Назарова аз ҷумлаи 
занҳоест, ки дар дил орзуи омӯзиши 
ҳунар дошт. Мегӯяд, ки бо кушода 
шудани Маркази ҳунарҳои мардумӣ 
орзуяш амалӣ гашт ва ҳунари ат-

ласу адрасбофиро аз худ намуда, 
соҳиби ҷойи кор гардид.

“Ба ғайр аз кори хона дигар коре 
аз дастам намеомад. Соатҳо дар 
хона бекор менишастам. Ҳунари 

РУШДИ АДРАСБОФӢ ВА ДӮЗАНДАГӢ ДАР МАҲАЛ

дӯзандагӣ надоштам, ки даромад 
ба даст биёрам. Хушбахтона дар 
ин марказ ҳунари дӯзандагӣ ва бо-
фандагиро аз худ кардам ва баъ-
ди хатми курси омӯзишӣ маро дар 
инҷо ба кор қабул намуданд. Ҳоло 
соҳиби ҷойи кор бо маоши хуб 
ҳастам”, – иброз дошт Мунира На-
зарова.

Ӯ мегӯяд, ки ба ҳунарҳои дастӣ 
шавқи бештар дорад. Ҳунармандӣ 
аз қадим пешаи асосӣ ва маъмулии 
мардуми соҳибфарҳанги миллати 
тоҷик буд, ҳаст ва хоҳад монд. Дар 
заминаи рушди ин соҳа давоми 
солҳои охир садҳо ҷойи нави корӣ 
ташкил шуда, сокинон ба шуғли 
доимӣ фаро гирифта шудаанд. 
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хунро дар рагҳо аз танзим мебаро-
рад".

Истеҳсоли нӯшокиҳои газноки 
ширин гарчанде ба саломатӣ зи-
ёновар ҳам бошад, бисёриҳо дар 
истифодаи он беаҳамиятӣ зоҳир 
мекунанд. Намеандешанд, ки тар-
киби он аз кадом маводҳо иборат 
аст. 

Холмурод Зоиров, омӯзгори 
факултети филологияи тоҷики 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 
номи Носири Хусрав дар хусуси 
суду зиёни чунин нӯшобаҳо аз он 
шикоят кард, ки баъзан онҳо дар 
нуқтаҳои серодам, ҷое, ки рафту-
омади бисёри одамон аст, тайёр 
карда мешавад ва албатта бак-
терияву дигар намуди микробҳо 
дохили онҳо ворид мешаванд. 
Ҳатто бисёр мушоҳида мешавад, 
ки зарфҳои онҳо хуб пок карда на-
мешаванд. Ба гуфтаи ӯ бояд танҳо 
манфиати шахсиро ба инобат на-
гирем. Солимии ҷомеа, солимии 
давлат аст. 

 "Олимон муайян кардаанд, 
ки истифодаи аз ҳад зиёди чу-

нин нӯшокиҳои газнок сабабгори 
кундзеҳнӣ гашта, ба майнаи сар 
осеб мерасонад. Ҳангоми ис-
тифодаи обҳои газдор миқдори 
гармонҳои системаи асаб кам 
шуда, боиси варам гаштани пе-
шобдон мегардад” – мегӯяд Ру-
стам Бердиев, сардухтури Марка-
зи ташхисию табобатии "Дурахш".

 Боиси қаноатмандист, ки 
имрӯзҳо дар кишвари мо истифо-
даи самараноки замин ва  соҳаи 
боғу токпарварӣ рушд карда 
истеҳсоли  меваҷоту сабзавоти 
тару тозаи хуштаъм  сол то сол аф-
зоиш меёбад Пас моро лозим аст, 
ба ҷойи нӯшобаҳои пастсифати 
зараровар, ки бо истифода аз ҳар 
гуна маводҳои сунъӣ омода меша-
ванд, аз афшураҳои меваҷоту саб-
завоти хуштаъму лазизи ватанӣ, 
ки таркиби онҳо аз витаминҳо бой 
асту ба саломатӣ фоида дорад, 
истифода барем. 

Сафаров ҶУМЪАХОН,
"Ҳамрози халқ"

Роҳнамо

 Табибон зарари нӯшокиҳои 
рангаи газнокро аз нафъашон 
бештар медонанд. Айни ҳол, ки 
моҳи шарифи Рамазон аст, бозо-
ри хариди ин гуна маҳсулот гарм 
мебошад. Ба гуфтаи мутахасси-
сони соҳаи тандурустӣ дар шика-
ми гурусна нӯшидани оби газнок 
фаъолияти кори дилро метезонад, 
меъда талаботи ҳазми хӯрокро ба 
танзим дароварда наметавонад ва 
дар натиҷаи ин амал ба саломатӣ 
осеб мерасад. Дар чунин ҳолат 
бештар саломатии кӯдакон осеб 
мебинад, хусусан миқдори чарбу 
дар бадани кӯдак афзоиш меёбад. 

Рустам Бердиев, сардухтури 
Маркази ташхисию табобатии "Ду-
рахш" (дар шаҳри Бохтар) иброз 
дошт, ки нӯшокиҳои рангаи ширини 
газнок дар баробари тезонидани 
кори дилу рагҳо инсонро ба сактаи 
мағзи сар низ оварда мерасонад. 
Остеахандрозро ба вуҷуд меорад 
ва боиси ихтилоли гурдаҳо меша-
вад, инчунин эҳтимоли гирифтор 
шудан ба бемории саратонро зиёд 
мекунад. Агар шахс муддати зиёд 
аз ин гуна маҳсулот истифода ба-
рад, сабабгори сурохшавии меъда 

ва нест шудани калсий дар бадан 
мешавад. 

Ӯ мегӯяд, ки Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар Паёми навбатӣ ба Маҷлиси 
Олии кишвар солҳои 2022-2026-
ро “Солҳои рушди саноат” эълон 
карданд ва ин иқдоми нек албатта, 
ки барои рушди соҳаи саноат дар 
панҷсолаи оянда нақши муассир 
хоҳад гузошт. Имрӯзҳо дар доираи 
дастуру ҳидоятҳои Роҳбари давлат 
бо ташаббуси соҳибкорон алла-
кай сохтмони чандин корхонаҳои 
истеҳсоли шарбату нӯшокиҳои 
ташнашикан ба нақша гирифта 
шуда, корҳо дар ин самт идома 
дорад. Хуб мешуд дар оянда он 
корхонаҳое, ки ба истеҳсоли  обҳои 
ташнашикан  машғуланд, ба ҷойи 
моддаҳои сунъии ба саломатии 
инсон зараровар аз меваю сабза-
воти тару тоза истифода намоянд. 
Қайд кардан ба маврид аст, ки агар 
чунин амал роҳандозӣ гардад, ҳам 
сифати маҳсулот хуб мешаваду 
ҳам ба саломатӣ фоидабахш ва 
ҳам дар бозор рақобатпазир ме-
гардад.  

 – Ман ҳамчун табиб ба истеъ-

молкунандагон тавсия медиҳам, 
ки ба ҷойи обҳои рангаи шири-
ни газноки бесифат хуб аст, ки 
аз оби “Шоҳамбарӣ”, ки он ал-
лакай дар соҳаи тандурустӣ ба 
рӯйхати  доруҳои ҳазмкунанда, 
яъне оби шифобахш  ворид шу-
дааст,  истифода баранд. Инчу-
нин, аз меваю сабзавотҳои тару 
тоза харидорӣ карда,  дар муҳити 
хона бо дастгоҳҳои махсус аз онҳо 
афшураву нӯшобаҳои хуштамъ 
омода намоянд, ки он ба организм 
фоидаовар мебошад. Ҳамчунин 
ногуфта намонад, ки истеъмоли 
чунин нӯшокиҳои ширини газнок 
бемории зукомро дар организми 
инсон авҷ медиҳад, – ироа дошт, 
табиб Рустам Бердиев. 

Даврон Каримов, духтури 
бемориҳои гӯшу гулӯ ва бинии 
Маркази ташхисию табобатии 
"Даво" дар шаҳри Бохтар аф-
зуд, ки "истифодаи обҳои газноки 
ширин сабабгори душворшавии 
нафаскашӣ ва гирифтани забон 
гардида, фаъолияти фикронии 
кӯдакро коҳиш медиҳад. Пӯстро 
сафед карда, бемории диабети 
қандро ба вуҷуд меорад. Гардиши 

Инсоният аз оғози пайдоиши ҳаёт кӯшиш мекунад, то навгоние офа-
рад ва сатҳи зиндагияшро рушд диҳад. Бо пешрафти илму техника соҳаи 
саноат рушд карда, истеҳсоли нӯшокиҳо низ зиёд ва талаботи мардум 
ба онҳо бештар гардидааст. Иқлими Тоҷикистон гарм аст ва воридоту 
истеҳсоли чунин маҳсулот бештар мебошад. Аз ин хотир бояд дар исти-
фода ба нӯшокиҳои ба саломатӣ манфиатовар таваҷҷуҳи хоса дод.

АЗ СУДУ ЗИЁНИ 
НӮШОКИҲОИ ГАЗНОК 

бихӯранд, гиреҳи ҷигар, гурда ва 
хичакро мекушояд, инчунин ин 
ба давоҳои кушояндаи гиреҳҳои 
онҳо дохил карда мешавад.  

Инро ба намак, наск ва сирко 
пухта бихӯранд, исҳоли хунин-
ро мебандад. Оби баргашро бо 
шароби тилло (мусаллас) биё-
шоманд, барои дарди гурда ва 
хичак даво мебошад. Усорааш, 
яъне оби баргашро дар офтоб 
ғафс гардонида биёшоманд ё 
тухми онро дар об чӯш дода, 
бо он об нимгарм ҳуқна кунанд, 
захми рӯдаҳоро шифо мебах-
шад ва хуни бавосирро мебан-
дад.

Гуфтаанд, ки агар се адад 
решаи онро бихӯранд, таби 
рӯздармиён ва чор адад ре-
шаи онро бихӯранд, таби 
дурӯздармиёнро шифо мебах-
шад. Агар усораи барги инро 
бо 113 грамм шароб даромехта 
биёшоманд, табҳои тезро дафъ 
мекунад.

Решаи зуфро бо намак 
кӯфта гузошта банданд, заҳри 
саги девона газидаро дафъ 
мекунад. Барг ва решаи инро 
кӯфта гузошта банданд ё хуш-
кашро кӯфта бардавом бипо-
шанд, захмҳоро аз рим пок 
месозад ва решҳои хабисаи 
кӯҳна, ҷароҳатҳои чуқуррафта, 
сӯхтагии оташ, нори форсӣ ва 
решҳои давандаи хӯрандаро 
шифо мебахшад. Агар инро бо 
сафедоб (белила) даромехта гу-
зошта банданд, ҷамра (карбун-
кул) ном реши муҳлик ва фил-
поро аз афзоиш манъ намуда, 
баъд шифо мебахшад.

Решааш ё баргашро кӯфта 

Зуф (барги зулф)- ин растанӣ ду навъ мебошад. Якеро баргаш кам-
бару дароз, аз миёни баргҳояш пояи борике мебарояд, ки дар сари 
он поя тухм мебандад. Навъи дигареро барг васеъ ва шакли он дароз 
нест, назар ба барги хели якум калонтар. 

Агар банди барг ё баргашро 
аз бандаш ҷудо кунанд, чизҳои 
риштамонанд аз он зоҳир мегар-
дад. Ин навъаш аз миёнаи поя 
то нӯгаш зич тухм мебандад. 
Баргашро барги зуф меноманд. 
Мо ба воситаи мушоҳидҳои худ 
низ муайян намудем, ки ҳар 
ду навъаш ҳам барои давогӣ 
хуб аст. Тухми навъи дувумаш 
сиёҳтоби даврашакл ва майда-
тар аз навъи якум мебошад.

Мизоҷаш дар дараҷаи дувум 
сард ва хушк аст, вале дар тухм 
ва решааш хушкӣ зиёдтар мебо-
шад. 

Хосиятҳои шифобахши он:  
ҳар як қисми зуфро бихӯранд, 
хун қай карданро манъ меку-
над ва тамоми хунравиҳоро аз 

ҳамаи узвҳои ботинӣ банд ме-
намояд (аз ҷумла, хуни бини-
ро ҳам) ва барои иллати саръ 
даво мешавад. Агар инро дар 
бинӣ бирезанд ё дар пеши сар 
ва сина гузошта банданд, ҳамин 
таъсирро дорад.

Обашро нимгарм батакрор 
дар гӯш чаконанд, дарди гӯшро, 
ки аз гармӣ бошад, таскин 
медиҳад.

Решаашро дар об ҷӯшонида, 
он обро дар даҳон гардонанд ё 
баргашро бихоянд, дарди дан-
донро таскин медиҳад, ҷӯшиш ва 
дигар бемориҳои даҳонро шифо 
мебахшад. Ҳатто доначаҳои дар 
он дамидаро ҳам, ки бадтарин 
иллати даҳон аст, шифо мебах-
шад. Милки дандони сустгаш-

ЗУФ ВА ХОСИЯТИ ШИФОИИ ОН 

таро мустаҳкам менамояд ва 
хунравиро аз он бозмедорад. 
Ва ё оби навъи борикбарги онро 
дар даҳон гардонанд, ҷӯшиши 
даҳанро дафъ мекунад.

Оби зуфро хоҳ бичаконанд 
ва ё бимоланд, дарди чашмро, 
ки аз гармӣ бошад, шифо мебах-
шад. Доруҳои чашм дар оби ин 
гиёҳ соида мешаванд ва худаш 
низ ба давоҳои чашм дохил кар-
да мешавад. 

Тухмашро бихӯранд, хунра-
виро аз дарун манъ мекунад.

Наскро бо барги он якҷо пух-
та бихӯранд, дамкӯтаҳиро шифо 
мебахшад. Усораи онро, ки оби 
дар офтоб ғафс гардонидашу-
даи он аст, биёшоманд, барои 
иллати диқ (лоғаркунанда), сил, 
хун қай кардан, захми шуш, 
дамкӯтаҳӣ аз ғалабаи хун, яъне 
аз фишори баланди хун ва саръ 
даво мешавад. Хӯрдани усо-
раи он ҷигар, сипурз ва гурдаи 
гарммизоҷро қавӣ мегардонад, 
инчунин гиреҳи ин узвҳоро ме-
кушояд, шиддати ташнагиро 
мешиканад, вайронии ҳазми 
таомро дафъ мекунад, хун 
қай карданро бозмедорад, 
хунравиҳоро, ки аз ҳар як узвҳои 
ботинӣ бошанд, манъ менамо-
яд, сӯзиши пешоб, яъне сӯзокро 
шифо мебахшад, вале хуни ҳайз 
ва бавосирро мебандад.

Реша, барг ё тухми онро 

гузошта банданд, варамҳои 
гармро таҳлил медиҳад; 
мӯрчагазак, шаро (аллергия), 
сурхбод, варами пушти гӯш ва 
ханозер (хукгардан)-ро шифо 
мебахшад. Агар решаашро ба 
гардан овезанд ҳам, барои хано-
зер хуб таъсир мекунад.

Вале мегӯянд, ки истеъмоли 
ин ба дарун барои шуш зарар 
дорад. Барои дафъи ин зиёнаш 
асал бояд хӯрд. Инчунин, усора-
ашро бихӯранд, ба сипурз зиён 
дорад - дар ин ҳолат мустако 
бояд биёшоманд, то ки зарари 
он ислоҳ ёбад.

Миқдори як бор нӯшидан аз 
оби барги он дар як рӯз аз 50 то 
150 грамм аст. Ба ҷойи ин тур-
шаки (щавели) бӯстониро истеъ-
мол намоянд, раво мебошад. 
Хосияти тухмаш монанди усо-
раи барги он аст. Аз ҷумла 3,5 
грамм аз ин биёшоманд, хунра-
виро аз қисми поёни бадан манъ 
мекунад.

Тухмашро тафсонида би-
хӯранд, исҳолро мебандад.  
Агар бо равғани бодоми ширин 
ё равғани гулисурх чарб кар-
да бихӯранд ё танҳо худашро 
дар об ҷӯшонида, он обро бо 
тухмҳояш якҷо биёшоманд, 
дарди рӯдаҳоро дафъ мекунад, 
хунравиҳоро, ки аз дарун бо-
шанд, мебандад. Миқдори як 
бор хӯрдан аз тухмаш дар як рӯз 
то 10,5 грамм аст.

 Ҳар рӯз ба дили наҳор оби 
барги зуфро ним ё як соат пеш 
аз ношито ва бегоҳирӯз низ 
аз 150 то 180 грамм то як моҳ 
бинӯшанд, саратони меъдаро 
шифо мебахшад.

Гирдоваранда 
Зебо БОЗОРОВА,  
аз “Канзи шифо”
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Ҳамрози халқ
Ҳафтаномаи сиёсӣ - иттилоотӣ

Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Маҳмадалӣ Акрамов

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

ба қайд гирифта шудааст.

Ҳайати мушовара: Қурбон Ҳакимзода, раиси вилояти Хатлон, Фирӯза 
Шарифӣ, муовини раиси вилояти Хатлон, 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 19680 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 кроссворди ҳафтаномаи №14

АЗ ЧАП БА РОСТ:
1.Одамоне, ки дар як ҳудуд 

зиндагӣ ва бо як забон ҳарф ме-
зананд 3.Ҳамешагӣ  5.Пайваст 
7.Кадом олими немис дар асри 15 
глобус сохтааст 9.Нуқтаи сер-
бориштарини Тоҷикистон 10. Во-
ситаи ахбори ба нури чашм за-
рар нарасанда 11.Маломатгар 
12.Оби минералии табиӣ 14.Кадом 
баҳрнавард аввалин маротиба 
дар қаъри фурӯхамидаи Мариана 
таҳқиқот гузаронидааст 16.Ни-
шони давлатӣ 17.Шаршараи зебо 
дар Амрико  20.Лашкаркаш, шоир, 
воқеъанигор аз сулолаи Темуриён 
22.Зарф барои дасту рӯ шӯстан 
23. Муаллифи “Тилисми ҳайрат” 
25.Бемории гурда 26.Яклаҳзагӣ 
27.Парандаи хурди сурхранг 

 Аз боло ба поён:
1.Ёдбуд  2.Гирдаш сабз, обаш 

сурх, моҳияш сиёҳ  3.Фасли 
ахтаршиносӣ 4.Мактаби миёна 5. 
Қоғази гаронбаҳо 6.Баҳри калон-
тарини ҷаҳон 8.Одат 13.Яке аз 
асарҳои Низомулмулк 15. Асбоб 
барои муайян кардани суръати 
ҳавопаймо дар осмон 17.Маҷмааи 
нақшу нигор 18.Илм доир ба оби 
табиӣ ва ҳамаи ҳодисаҳои ба он 
алоқамандро меомӯзад 19.Номи 
дигари Абӯалӣ ибни Сино 20.Мева 
21.Пойтахти хунуктарини олам 
24.Иншоот барои коркард ва ихти-
рои тилло

Луқмони ҳаким ба писа-
раш гуфт: Эй ҷони падар, 
ман ҳамаи ҳикматҳои ду-
нёро омӯхтам ва ҳамаи 
онро дар ҳашт чиз ху-
лоса кардам. Ва агар ҳар 
кас хулосаи маро овезаи 

гӯшаш кунад, дигар ба 
ҳеҷ панде ниёз надорад. 
Аввал ин ки, ду чизро 
ҳаргиз фаромӯш макун: 
якум, Худоро ва дуюм 
маргро. Баъдан, ду чиз-
ро ҳамеша фаромӯш кун 

ПАНДИ 

РУЗ-

: якум, агар ба касе некӣ 
кардӣ ва дуюм агар аз 
касе бадӣ дидӣ. Билохи-
ра, чор чизро ба хотир 
супор: якум, ба хонае 
даромадӣ, чашм нигаҳ 
дор. Дуюм, ба маҷлисе 
даромадӣ, забон нигаҳ 
дор. Сеюм, дар сари 
сурфае нишастӣ, ши-
кам нигаҳ дор. Чаҳорум, 
дар намоз истодӣ, қалб 
нигаҳ дор!

Гирдоваранда 
А.МИРЗОҚУЛОВА,

аз саҳифаи фейсбукии 
дӯстон

Бо ҳам 
механдем
Қазвинӣ пеши табиб 

рафт ва гуфт:
–Мӯи ришам дард меку-

над.
    Табиб пурсид: 
– Чӣ хӯрда будӣ?
Гуфт:
– Нону ях.
Табиб гуфт:
– Бирав бимир, на дар-

дат ба дарди одамӣ мо-
нанд аст, на хӯрокат. 

Шабнам САТТОРОВ,
аз Фейсбук


