
Фарбеҳшавӣ ба дигар бемо-
риҳо поя мегузорад-  саҳ. 5

Дувоздаҳ ташаббуси муҳимми 

ҳизбиён- саҳ. 2
Мутоиботи шуаро -  саҳ. 7Исроф муҳтоҷӣ меорад

 -  саҳ. 6

фаъолияти ҳизбии идеологӣ тавъам 
бо татбиқи ҳадафҳои олии стратегии 
давлатӣ ҳамарӯза рушд ёфта истодааст.  

3. ИФТИТОҲИ БИНОҲОИ ҲИЗБӢ
22-23 сентябри соли гузашта зим-

ни сафари кории Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси 
муаззами Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон   муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ҷаҳор  бинои маъмурии ҳизб дар шаҳру 
ноҳияҳои Бохтар, Вахш, Восеъ ва Шам-
сиддин Шоҳин бо тамоми шароити корӣ 
мавриди истифода қарор гирифт, ки ин 
як дастоварди бузурге барои ҳизбиён ба 
ҳисоб меравад. Зеро дар як сафари корӣ 
бо ҳузури Сарвари давлат чаҳор бинои 
ҳизбӣ, бо тарҳи замонавӣ ва муҷаҳҳаз 
бо лавозимоти хуби корӣ ифтитоҳ гар-
дид, ки дар таърихи ҳизбиёни вилоя-
ти Хатлон рӯйдоди бесобиқа ва басо 
фараҳбахш арзёбӣ мегардад. 

4. ТАЪМИНИ СОХТОРҲОИ ҲИЗБӢ 
БО НАҚЛИЁТИ ХИЗМАТӢ

Тибқи аксияи ҳамдастии ҳизб дар 
соли 2020 се кумитаи иҷроияи ҳизбии  
ноҳияҳои Қубодиён, Носири Хусрав ва 
Шамсиддин Шоҳин бо нақлиёти сабук-
рави хизматӣ таъмин гардиданд. Ҳамин 
тариқ ҳудудан ҳамаи сохторҳои ҳизбӣ бо 
нақлиёти хизматӣ таъмин карда шуданд. 
Ин иқдом боз яке аз ташаббусҳои дигари 
ҳизбӣ буда, ифодакунандаи муттаҳидӣ 
ва пешрафти сохторҳои ҳизбии вилояти 
Хатлон арзёбӣ мегардад.

5. ТАҲКИМИ НИЗОМИ 
ҲАРАКАТИ ҲИЗБӢ

Дар соли сипаришуда сафи ҳизб 
аз ҳисоби аъзои камфаъол тоза 
карда шуда, ҷиҳати рушди фаъо-
лияти идоракунӣ силсила семинар-
машваратҳои дастурдиҳӣ баргузор гар-
диданд. Дар ин росто: дастурамал зери 
унвони “Таҳкими низоми ҳаракати ҳизбӣ” 
таҳия ва дастраси кормандони ҳизбӣ 
гардид; низоми ҳисоботи оморӣ иборат 
аз 12 нишондиҳанда ва ё самт таҳия ва 
роҳандозӣ карда шуд; стратегияи амал 
оид ба рушди фаъолияти ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбии ғайрибуҷетӣ ташак-
кул ёфт; Рейтинги пешрафти даврии 

(Идома дар саҳ. 2)
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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

1. ИНТИХОБОТИ ПАРЛАМЕНТӢ 
ВА ПРЕЗИДЕНТ

Ҷиҳати баругзории интихоботҳо си-
тоди пешазинтихоботӣ ташкил гардида, 
масъалаҳои мубрамро мунтазам дар 
ҷаласаҳои худ баррасӣ ва ҳал намуд.

Дар натиҷаи интихоботи парламентӣ 
дар ҳудуди вилоят 50,7% интихобкунан-
дагон ба ҷонибдории ҲХДТ овоз доданд, 
ки дар шароити такмили институти де-
мократия муносиб арзёбӣ мегардад. 
Дар интихоботи мазкур 13069 вохӯриву 
мулоқотҳо бо фарогирии 855219 на-
фар дар ҳудуди вилояти доира гарди-

да, зиёда аз 759467 маводи таблиғотӣ 
паҳн карда шуданд. Дар натиҷа 97,1%-и 
номзадҳои пешбаринамудаи ҲХДТ дар 
интихоботи мазкур ғолиб омаданд.

Дар интихиботи  Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи вилоя-
ти Хатлон 92140 вохӯрию мулоқот доир 
гардида, 947113 нафар бо маълумоти 
дахлдор фаро гирифта шуд. Дар натиҷа 
номзади мо – Пешвои миллат, Раиси 
муаззами Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон, ки арзандатарин номзад 
дар интихоботи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон буданд, бо гирифтани 

90,92%-и овозҳо ба муваффақият шара-
фёб шуданд.

2. ЭЪМОРИ БИНОҲОИ ҲИЗБӢ
Боиси зикр аст, ки соли 2013 танҳо  

дар 5 шаҳру ноҳияи вилояти Хатлон 
кумитаҳои иҷроияи ҳизбӣ соҳиби бинои 
алоҳидаи худ буданд. Бо дастгирӣ ва 
пайгириҳои доимии Роҳбари муаззами 
ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз 
21 кумитаи иҷроияи ҳизбӣ дар шаҳру 
ноҳияҳои вилоят бо биноҳои маъмурии 
ҳизбии 2-3 ошёнадор таъмин карда шу-
данд. 

Дар умум, сохтмони биноҳои маъ-
мурии ҳизбӣ бо фаъолнокии бевоситаи 
маъмурияти сохторҳои ҳизбӣ ба роҳ 
монда шуда, маблағгузории он асосан 
аз ҳисоби соҳибкорону аъзои фаъо-
ли ҳизб сурат гирифтааст. Бо ин мета-
вон иброз намуд, ки дар вилоят тамо-
ми шароити зарурӣ фароҳам гардида, 

ДУВОЗДАҲ ТАШАББУСИ 
МУҲИММИ ҲИЗБИЁН

Кормандони Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон якҷоя бо дигар сохторҳои 
ҳизбӣ, фаъолону ҷонибдорони ҳизб соли сипаришударо бо як 
қатор дастоварду муваффақиятҳои назаррас ҷамъбаст наму-
данд. Дар поён дувоздаҳ ташаббуси муҳимми ҳизбиёни вило-
ятро, ки ҳамчун дастоварди соли гузашта арзёбӣ гардидаанд, 
ёдрас менамоем:
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Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон бо мақсади исти-
фодаи сарфакоронаи неруи барқ 
ва баланд бардоштани мадания-
ти истифодаи самараноки неруи 
барқ дар байни аҳолӣ ва ташкило-
ту муассисаҳо озмуни вилоятии 
«Беҳтарин сарфакори барқ»-ро 
эълон менамояд. Озмун аз рӯи 
ду номинатсия: беҳтарин оилаи 
сарфакори барқ ва беҳтарин 
ташкилоти сарафкори барқ гуза-

ронида мешавад. Озмун дар ду 
зина: ноҳиявӣ/шаҳрӣ, дар байни 
сокинон 10 оилаи беҳтарин  ва 
5 ташкилоти ибтидоии ҳизбии 
беҳтарин; вилоятӣ: дар байни 3 
оилаи беҳтарин ва 3 ташкилоти 
ибтидоии ҳизбии беҳтарин гуза-
ронида мешавад. 

Шартҳои озмун пешниҳоди ра-
сиди (квитансияи) пардохти исти-
фодаи қувваи барқ барои моҳҳои 
декабри 2020, январ ва феврали 

2021 аксбардорӣ карда, ба пай-
ванди зерин https://www.facebook.
com/groups/ozmun ҷойгир намояд 
ё ин ки онро нусхабардорӣ кар-
да, ба суроғаи Кумитаи иҷроияи 
ҳизбии ноҳия/шаҳр дастрас намо-
яд. Барои иҷрои шарти якум зарур 
аст, ки маблағи истифодаи қувваи 
барқ барои ҳар моҳ сари вақт (ав-
вали ҳар моҳи оянда) супорида 
шавад; ҳамагӣ се расид (квитан-
сия) лозим мегардад.

Барои озмуни вилоятӣ нусхаи 
расидҳои дахлдор (ғолибони дав-
ри аввал) пешниҳод карда меша-
ванд.

Ба ғолибони шаҳриву 

ноҳиявии озмуни мутаносибан 
туҳфаҳои телевизор, яхдон, чанг-

кашак ва ба ғолибон вилоятии оз-
мун мутаносибан туҳфаҳои ком-
пютер, телевизор, яхдон тақдим 
карда мешаванд. Доир ба озмуни 
мазкур метавонед дар шумораи 

43-юми ҳафтаномаи «Ҳамрози 
халқ» муфассалтар шинос шавед. 

(Идома аз саҳ. 1)

Дастовард

ЭЪЛОН!
ОЗМУНИ ВИЛОЯТИИ «БЕҲТАРИН 

САРФАКОРИ БАРҚ»

кумитаҳои иҷроияи ҳизбӣ во-
баста ба рушди фаъолият ба 

амал бароварда шуд, ки дар 
байни сохторҳои ҳизбӣ фазои 
муносиби рақобатро ташаккул 
дод. 

   
6. ЭЛЕКТРОНИКУНОНИИ 
ФАЪОЛИЯТ

Гузаштан ба низоми рақамии 
(электронии) идоракунӣ ҳамчун 
фаъолияти нав бомаром идо-
ма дорад: гардиши маводҳои 
электронӣ аз фаъолияти сох-
торҳои ҳизбии вилоят беш аз 
65600 ададро ташкил дод, ки 
дар таносуб ба соли 2019 яку-
ним баробар ва ё 150% зиёд 
гардидааст.

Аз ҷумла дар сомонаи Куми-
та – www.hkhdtkhatlon.tj 18554 
мавод ва саҳифаҳои иҷтимоӣ 
23124 мавод нашр гардида, 
тариқи почтаи электронӣ 11800 
мактуб ва 466 муроҷиатҳо ир-
сол/ворид гардида, 8088 тамо-
си видеоӣ ва аудиоӣ ташкил 
гардид.

7. МАКТАБИ СИЁСИИ 
ПЕШВОИ МИЛЛАТ

Дастоварди тозаэҷоди ҳиз-
биёни вилоят ташаккул ёф-
тани мактаби сиёсии Пешвои 

миллат дар заминаи фаъоли-
яти ҲХДТ арзёбӣ мегардад. 
Зимнан, 16 ноябри соли 2020 

ба муносибати Рӯзи Парези-
денти Тоҷикистон конферен-
сия сиёсӣ-фарҳангӣ бо ишти-
роки олимону донишмандони 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 
номи Носири Хусрав ва 10 де-
кабри соли 2020 конференси-
яи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии 
“Мактаби сиёсии Пешвои мил-
лат” бахшида ба 26-солагии 
таъсисёбии Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон бо иш-
тироки олмону донишмандони 
ҷумҳурӣ баргузор гардида, аз 
ҷониби олимону муҳаққиқон 
фаъолияти ҲХДТ ҳамчун мак-
таби сиёсиии Пешвои миллат 
эътироф гардид. Дар натиҷаи 
конференсияи ҷумҳуриявӣ на-
хустин маҷмӯаи мақолаҳои 
илмӣ зери унвони “Мактаби 
сиёсии Пешвои миллат”, ки 
мақолаҳои зиёда аз 50 олиму 
донишманди шаҳру ноҳияҳои 
ҷумҳуриро дар бар гирифта 
буд, интишор гардид. Бояд 
қайд кард, ки ташкил ва бар-
гузории чунин конференсияи 
илмӣ-амалӣ дар вилоят бори 
аввал сурат гирифта, ҳамчун 
дастоварди бесобиқа ба ҳисоб 
меравад. 

8. АКСИЯИ ҲИЗБӢ 
«ДЕҲАИ МАН»

 
Дар доираи Солҳои руш-

ди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ (2019-2021) сохтмо-
ни иншооти гигиенӣ бо усу-
ли заҳкаши намуди дренажӣ 
дар ҳар як хоҷагӣ (манзили 
истиқоматӣ) ба роҳ монда шуд. 

Дар ин давра дар шаҳру 
ноҳияҳо 51 марказҳои 
ҷамъиятии қабул ва фурӯши 
маҳсулоти ҳунармандӣ, ҳам-
замон утоқи раиси куми-
таи маҳалла  ва 25 иншооти 
гигиенӣ бо роҳи ташкили корҳои 
фаҳмондадиҳӣ ва таъмин бо 
василаҳои методӣ ҳамчун та-
шаббуси ҳизбӣ ба нақша гириф-
та шуд. 

9. МУҚОВИМАТ БО 
КОРОНАВИРУС ВА 
ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ 
ЗАМИНҲОИ КИШОВАРЗӢ

Дар раванди муқовимат бо 
пандемияи коронавирус роҳу 
усулҳои муосир татбиқ кар-
да шуда, дар натиҷа – 801168 
вохӯрию мулоқот бо фароги-
рии 2510043 нафар амалӣ шу-
данд. Зимнан, 1256601 варақа, 
370182 ниқоб, 129405 зарф 
(флакон) маҳлули антисептикӣ, 
13068 мавод дар шабакаи Ин-
тернет, 650825 сомонӣ кумак 
ба беморон,  349685 сомонӣ 
маводи ғизоӣ ба оилаи таби-
бон ва беморон, 45531 ҷуфт 
дастпӯшакҳои резинӣ, 1941 
адад либосҳои муҳофизатӣ, 
1193849 маблағ кумак ба 
оилаҳои камбизоат ва 4495 

кг маҳлули хлор, 5714 литр 
равған ва 10100 сомонӣ маблағ 
таъмин гардиданд.

10. АКСИЯҲОИ ҲИЗБӢ 
«ЯКҶОЯ МЕСОЗЕМ!»

Соли 2020 бо ташаббус-
кориҳои сохторҳои ҳизбӣ дар 
доираи аксияҳои эълонгардида 
5583 лоиҳа ва ё корҳои ободонӣ 
амалӣ гардиданд. Аз ҷумла, бо 
ҷалби саховатмандон 307 мак-
таб (синфхонаҳои алоҳида) 
дар ҳаҷми 6228 м2 ва 62 боғча 
(қисмҳои алоҳида) дар ҳаҷми 
881м2 таъмир гардида, 368 км 
роҳҳои байни кӯчаҳо сангфарш 
ва 180 км роҳҳо мумфарш кар-
да шуданд, ки дар қиёс ба ҳамин 
давраи соли гузашта 20% зиёд 
мебошад. Таъмири 20 пул дар 
ҳаҷми 321 метр, обёрикунонии 
маҳаллаҳо ва ниҳолшинонию 
тозакунии гирду атроф тариқи 
фаъолсозии сокинон ва ҷалби 
соҳибкорону саховатмандон 
низ ба роҳмонда шудааст.

Бори нахуст саёҳати 
таҷрибаомӯзӣ вакилон-сайёҳон 
иборат аз 250 нафар аз шаҳру 
ноҳияҳои вилоят ба ш.Душанбе 
ташкил гардид, ки онҳо бо     

фаъолияти вакилони маҳаллӣ 
ба Маҷлиси Олӣ ва дигар 
мавзеъҳои сайёҳии пойтахти 

мамлакат дидан намуданд. 

11. РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ 
ВОЛОНТЁРӢ

Шумораи волонтёроне, 
ки дар ҳама сохторҳои ҳизбӣ  
фаъолият менамоянд, беш аз 
500 нафарро ташкил медиҳад. 
Волонтёрон ҳамарӯза дар 
қатори кормандони ҳизбӣ ба 
татбиқи чорабиниҳои идеологӣ 
фаъоланд; иштирок ва 
саҳмгузории онҳо дар амали-
созии чорабиниҳои тарғиботӣ 
зимни маъракаҳои сиёсӣ-
интихоботҳои доиргардида, дар 
муқовимат ба пандемияи коро-
навирус ва дар бартарафсозии 
оқибатҳои офати табиӣ дар 
ноҳияи Хуросон боиси зикр ва 
қаноатмандӣ аст. 

12. ТАКМИЛИ МАЗМУНУ 
МУҲТАВОИ НАШРИЯИ 
«ҲАМРОЗИ ХАЛҚ»

Минбари иттилоотии ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон нашрияи 
«Ҳамрози халқ» ба ҳисоб мера-
вад, ки ба он 19160 нафар об-
уна мебошанд. Дар соли сипа-
ришуда 43 шумора бо теъдоди 
825980 нусха чоп гардида, ба 
дасти хонанда расидааст, ки он 
дар қиёс ба ҳамин давраи соли 
гузашта 10% зиёд мебошад.

Дар нашрия дар ин давра 
315 мақолаи таҳлилии роҳкушо 
ва 549 ахбор аз натиҷаи 
чорабиниҳои сохторҳои ҳизбии 
шаҳру ноҳияҳои вилоят нашр 
шудаанд.

Шуъбаи иттилоот ва 
матбуоти КИ ҲХДТ дар 

вилояти Хатлон

ДУВОЗДАҲ ТАШАББУСИ 
МУҲИММИ ҲИЗБИЁН
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ҚУБОДИЁН. Масъ-
улини Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Қубодиён дар 
ташкилотҳои ибтидоии 
деҳаҳои “Аҳмади Дониш”, 
“Исмоили Сомонӣ”-и 
ҷамоати шаҳраки Қубо-
диён бо ҷалби волонтё-
рони назди кумитаи иҷроия бо усули хона ба хона вохӯриву суҳбатҳо 
доир намуда, муҳтавои Муроҷиатномаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва Ширкати «Барқи Тоҷик»-ро бобати истифодаи сарфакоронаи неруи 
барқ, роҳ надодан ба талафоти зиёди қувваи барқ, пардохти маблағи 
истифодаи он, андешидани тадбирҳои зарурӣ баҳри беҳтар гузаро-
нидани мавсими зимистони дарпешистода, гузаштан ба дигар намуди 
алтернативаи сӯзишворӣ, аз ҷумла ангишт, ҳезум, брикет, гази моеъро 
ба ҳамагон фаҳмонида, ба ҳар як сокинони маҳал оид ба пешгирии бе-
мории сироятии коронавирус буклетҳо дастрас карданд.

БАЛҶУВОН. Дар де-
ҳаи Охбулоқи ҷамоати 
деҳоти Тоҷикистони но-
ҳияи Балҷувон бо усули 
хона ба хона ҷиҳати ра-
сонидани муҳтавои му-
роҷиатномаи Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Ширкати «Барқи тоҷик» 
бобати оқилонаву сарфа-

корона ва мақсаднок истифодабарии неруи барқ вохӯриҳо доир гарди-
данд.

Зимни вохӯриҳо аъзои гурӯҳи корӣ қайд намуданд, ки иҷрои дастуру 
ҳидоятҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз машварати корӣ бо 
аъзои Ҳукумати кишвар бармеояд, риоя намоянд.

Ҳамчунин, дар ин раванд аъзои гурӯҳи таблиғотӣ таъкид карданд, 
ки ҳар як ваҷаб замини дарихтиёрдоштаро самаранок истифода наму-
да, дар ин замина ҷиҳати таъмини захираи озуқа барои ду соли оянда 
тадбирандешӣ намоянд. 

 ВАХШ. Дастгирии 
бепарасторон, маъюбон 
ва дигар табақаҳои ни-
ёзманди ҷомеа, татбиқи 
сиёсати инсондӯстона ва 
ятимпарваронаи Асос-
гузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон яке аз 
самтҳои муҳими фаъолияти ҲХДТ-ро ташкил медиҳад.

Бахшида ба фарорасии Соли нави мелодӣ бо ташаббуси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар пайравӣ аз сиёсати хайрхоҳона, 
инсондӯстона ва ятимпарваронаи Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба 6 нафар ятимону маъюбони ноҳияи Вахш кума-
ки яквақтаина, аз қабили орд, равған, картошка ва пиёз расонида шуд. 
Барои чунин дастгириҳо шахсони ниёзманди ҷомеа миннатдории хеш-
ро ба Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Кумитаи иҷроияи 
вилоятӣ ва ноҳиявии ҳизб баён доштанд.

Ҷ.БАЛХӢ. Дар 
пайравӣ аз сиёсати хи-
радмандонаи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Точикис-
тон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон намояндагони 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон   дар 

якҷоягӣ бо масъулини Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ ба аёдати 3 оилаи ниёзманд рафта, ба онҳо кумакҳои моддии 
яквақтаинаи ғизоӣ расониданд. Дар ин ташаббус Ҳакимҷон Ишмуро-
дов, мудири шуъбаи таблиғот ва таҳлили Кумитаи иҷроияи вилоятии 
ҳизб, Маҳмадалӣ Акрамов, сармуҳаррири нашрияи ҳизбии «Ҳамрози 
халқ» ва раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ 
Маҳмадсаид Абдулҳаев иштирок доштанд. Аъзои ин оилаҳо аз ин 
иқдоми наҷиби ҳизбиён рӯҳбаланд гардида, ба ташаббускорон изҳори 
миннатдорӣ баён карданд. Чунин ташаббусу иқдоми неку созандаи 
ҳизбиён бо ҷалби фаъолони ҳизб дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят 
идома дорад.   

 ВОСЕЪ. Бо мақсади 
саҳм гузоштан дар 
ободонӣ ва зебогардонии 
як гӯшаи диёр дар таш-
килоти ибтидоии ҳизбии 
“Литсейи касбӣ-техникӣ”-и 
ноҳияи Восеъ бо иштиро-
ки масъулини Кумитаи 
иҷроияи ноҳиявии ҲХДТ 
дар доираи аксияи ҳизбии 
“Якҷоя месозем!” корҳои  ободонӣ  баргузор шуданд.

 Иштирокдорони чорабинӣ бехҳои дарахтони сояафкану ороишӣ ва 
заминҳои назди муассисаро нарм намуда, гирду атроф ва ҷӯйборҳоро 
аз партовҳо тоза карданд.

БОХТАР. Дар муасси-
саи давлатии “Хатлонси-
намо” маҷлиси муассисо-
ни ташкилоти ибтидоии 
ҲХДТ доир карда шуд. 
Дар маҷлис намояндаи 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Бохтар Толиб 
Толибзода, аъзои ҳизб ва 
кормандони ин муассиса 

иштирок дошта, масъалаҳои таъсиси ташкилоти ибтидоӣ, номгузо-
рии ташкилоти ибтидоӣ, интихоби раису котиби ташкилоти ибтидоӣ 
ва қабул ба сафи ҲХДТ мавриди муҳокима қарор гирифтанд. Доир ба 
масъалаҳои мазкур қарорҳои дахлдор қабул гардиданд. Ҳамин тариқ, 
бо қарори муассисони ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ дар муассисаи дав-
латии “Хатлонсинамо” ташкилоти ибтидоии ҲХДТ таъсис дода шуда, 
ташкилоти ибтидоии навтаъсис “Синамо” номгузорӣ карда шуд. Дирек-
тори “Хатлонсинамо” раиси ташкилот ва ҷонишини директори “Хатлон-
синамо” котиби ташкилоти ибтидоӣ интихоб гардиданд. 

Толиб Толибзода, мудири шуъбаи таблиғот, иттилоот ва матбуоти 
Кумитаи иҷроияи ҳизб дар шаҳри Бохтар атрофи таърихи таъсисёбии 
ҲХДТ ва фаъолияти он, ташаббус ва дастовардҳои он таҳти роҳбарии 
Пешвои миллат, Раиси муаззами ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон су-
хан гуфта, аз саҳми ҲХДТ дар тараққиёт ва оромии ҷомеа, пешраф-
ту шукуфоии кишварамон, беҳбудии рӯзгори мардуми Тоҷикистон 
ёдоварӣ кард.

А.ҶОМӢ. Дар асоси 
дастуру супоришҳои 
мақомоти болоии ҳизб, 
дар ҳамкорӣ бо Мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давла-
тии ноҳияи Абдурраҳмони 
Ҷомӣ бо иштироки намо-
яндаи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Абубакр  Са-
фарзода, раиси Куми-

таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Абдурраҳмони Ҷомӣ Муҳаммаддовуд 
Ҳалимов, раиси ҷамоати деҳоти Иттифоқ Дӯстмурод Расулов ва ди-
гарон бо сокинони як қатор маҳаллаҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти мазкур 
вохӯрию суҳбатҳои судманд анҷом доданд.
Зимни вохӯриҳо масъалаҳои муроҷиати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва ШСХК “Барқи тоҷик” оид ба сарфакорона  истифодабарии неруи 
барқ, пешгирии паҳншавии бемории сироятии коронавирус, омодагӣ  ба 
таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз, вусъат додани корҳои ободо-
нию сохтмонӣ  бахшида ба 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таъкид карда шуд. 

ҶАЙҲУН. Масъулини 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Ҷайҳун дар ҳамбастагӣ 
бо кормандони мақомоти 
иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатии 
ноҳия ва намояндагони  
идораи барқ бо сокинони 
деҳаи ба номи Боқӣ Раҳимзодаи ҷамоати деҳоти Ваҳдати миллӣ  бо 
усули хона ба хона ҷиҳати фаҳмонидани муҳтавои Муроҷиатномаи 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ширкати “Барқи тоҷик” оид ба ис-
тифодабарии сарфакоронаи неруи барқ, роҳ надодан ба талафоти 
он, пардохти саривақтии маблағи истифодашуда ва андешидани ди-
гар тадбирҳои зарурӣ баҳри беҳтар гузаронидани мавсими зимисто-
ни дарпешистода суҳбату вохӯриҳо доир намуданд. Масъулин аз со-
кинон даъват ба амал оварданд, ки дар озмуни “Беҳтарин сарфакори 
барқ” иштирок намоянд. Ҳамзамон, зимни вохӯрӣ масъулин ба сокинон 
варақаи Муроҷиатномаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ширкати 
“Барқи Тоҷик”-ро тақсим  карданд.

Як ҳафтаи ҳизб

ОМОДАГӢ БА ИСТИҚБОЛИ 30-юМИН СОЛГАРДИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИИ ҶуМҲуРИИ 
ТОҶИКИСТОН, ДОИР КАРДАНИ СуҲБАТҲО БО ШАҲРВАНДОН ДАР МАСъАЛАИ ИСТИ-
фОДАИ МАҚСАДНОКИ НЕРуИ БАРҚ, ИСТИфОДАИ ОҚИЛОНАИ ҲАР ЯК ВАҶАБ ЗАМИН, 
ЧОРАҲОИ ПЕШГИРӢ АЗ ПАҲНШАВИИ КОРОНАВИРуС АЗ ҶуМЛАИ ТАШАББуСҲОИ 

ҲИЗБИёНИ ШАҲРу НАВОҲИИ ВИЛОЯТ БуДАНД. ёДОВАР МЕШАВЕМ, МАВОДИ ИН 
САҲИфА, КИ ШАММАЕ АЗ ИҚДОМОТИ ЗИёДИ ТАТБИҚШуДА ҲАСТАНД, ҶАНБАИ 
ҲИСОБОТӢ ДОШТА, МАСъуЛИЯТИ ТАҲИЯАШОН БАР ДӯШИ МуТАСАДДИёНИ 
КуМИТАҲОИ ИҶРОИЯИ ШАҲРИю НОҲИЯВӢ МЕБОШАНД.

ФАРХОР 
Дар доираи нақша - 

чорабиниҳои тасдиқшуда оид ба 
пешгирӣ аз паҳншавии бемории 
коронавирус (COVID -19) ва ис-
тифодаи самараноки қитъаҳои 
заминҳои наздиҳавлигӣ масъу-
лини Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи фархор бо усули хона ба 
хона дар маҳаллаи №4-и шаҳраки 
фархор гардиш гузарониданд.

Масъулин дар рафти он оид 
ба пешгирии бемории мазкур бо 
сокинони ноҳия суҳбат намуда, 
қайд карданд, ки ҳамаи мо бояд 
худро аз бемориҳои сироятие, 
ки имрӯз тамоми ҷаҳонро фаро 
гирифтааст, хуб эҳтиёт намоем, 
чунки солимии миллат бойга-
рии давлат аст. Инчунин, аз та-
рафи  намояндагони Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи фар-
хор ба сокинон маводи таблиғотӣ, 
ниқобҳои муҳофизатӣ ва маҳлули 
безараргардонӣ тақсим карда 
шуд.

Ҳамзамон, оид ба самара-
нок истифодабарии заминҳои 
наздиҳавлигӣ ва гирифтани ду-се 
ҳосил аз онҳо маслиҳатҳои му-
фид доданд. 

ДӮСТӢ
Дар ташкилоти ибтидоии 

“КАТС”-и ноҳияи Дӯстӣ бо ишти-
роки Ҳуснигул Одиназода, раиси 
Кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҲХДТ 
ва фаъолони соҳаи тандурустӣ 
вобаста ба дастовардҳои замони 
соҳибистиқлолӣ хониши сиёсӣ 
доир шуд.  

Дар вохӯрӣ раиси кумита во-
баста ба дастуру ҳидоятҳои Ра-
иси муаззами ҲХДТ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар самти 
рушду тараққиёти Ватан, бо 
дастовардҳои назаррас истиқбол 
гирифтани ҷашни пурифтихо-
ри давлату миллат, 30-солагии 
Истиқлоли давлатӣ, ҳадафҳои 
созандаи ҳизб таҳти роҳбарии 
Пешвои миллат ҳамчунин, атро-
фи Муроҷиатномаи Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ширка-
ти “Барқи Тоҷик” оид ба оқилона 
истифода бурдани неруи барқ ва 
пардохти саривақтии маблағи он, 
пешгирии аҳолӣ аз бемориҳои 
сироятии зуком ва коронавирус 
суханронӣ кард.  

ЛЕВАКАНТ 
Аз ҷониби масъулони Куми-

таи иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар шаҳри 
Левакант бо усули хона ба хона 
миёни  аҳолӣ чорабиниҳо идома 
дошта, зимни баргузории онҳо 
масъалаҳои  истифодаи сарфа-
коронаи қувваи барқ, риояи гиги-
енаи шахсию ҷамъиятӣ ба хоти-
ри пешгирии бемориҳои сироятӣ 
баррасӣ мешаванд.

Дар ин баробар масъулин ба 
аҳолӣ нусхаи Муроҷиатномаи 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба мардуми кишвар оид ба сама-
раноку сарфакорона истифода 
намудани неруи барқро дастрас 
намуда, онҳоро ба дарки дурус-
ти масъала, ки ҳадафи асосӣ 
бемаҳдудият паси сар кардани 
зимистону баҳори дарпешистода 
мебошад, даъват намуданд.
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Мавзӯи забондонӣ ва покиза 
нигоҳ доштани онро борҳо маври-
ди баҳс кашида бошем ҳам, ҳанӯз 
ин масъала ҳалли худро наёфта-
аст. Баъзеҳо мегӯянд, ки бо забо-
ни модарӣ озодона сухан кардаву 
навишта метавонанд ва гапи ди-
гаронро низ хуб мефаҳманд, ди-
гар чӣ хел забон омӯзанд? Вале 
ҳаёт нишон медиҳад, ки аксар 
ҷавонону наврасон, ки ояндаи 
ҷамъият ба онҳо тааллуқ дорад, 
ба баъзе калимаҳои тоҷикӣ-форсӣ 
то ҳанӯз ошноии комиле надо-
ранд ва ҳангоми талаффуз ва на-
виштани онҳо ба хатоҳои  фоҳиш 
(қабеҳ, зишт) роҳ медиҳанд.

ёдовар бояд шуд, ки агар аз 
устод Айнӣ маънии ягон калима-
еро мепурсиданд, ӯ дарҳол маъ-
нои онро гуфта метавонист, вале 
ба пурсанда аввал мефаҳмонд, 
ки ман маънии ин калимаро ме-
донам, бо вуҷуди ин ба китоби 
муътабари «Ғиёс-ул-луғот» як 
бор назар кунем, боз ҳам беҳтар 
аст, зеро дар он маънои луғавии 
калима ва маъноҳои маҷозию 
тобишҳои маъноии он низ оварда 
шудааст. 

Соли 2006 рӯзноманигоре аз 
шодравон Муҳаммадҷон Шакурӣ 
пурсид, ки Шумо як умр дар бораи 
покизагии забон сухан гуфтаеду 
мақолаҳо навиштаед ва ҳамеша 
омӯхтани онро ба дигарон талқин 
мекардед, акнун бигӯед, ки худ 
забони тоҷикиро комилан аз бар 
кардаед? устод дар ҷавоб гуф-
танд, ки одам бояд як умр забони 
модариашро омӯзад. Алҳол син-
нам ба 80 расида бошад ҳам, ба 
баъзе калимаю вожаҳои нав ак-
нун рӯ ба рӯ шуда, аз маънии онҳо 
огаҳ мешавам. Забонро бояд 
як умр омӯхт. Ин суханонро аз 
академик Муҳаммадҷон Шакурӣ 
шунида, худро як умр донишҷӯи 
роҳи илм ҳисобидам. Аз айёми 
донишҷӯиям, яъне аз солҳои 80-
уми асри гузашта сар карда то ба 
ҳол рӯзе нашудааст, ки саҳифаи 
рӯзномае, маҷаллае ва ё китобе-
ро нахонда бошам. Аз ҳар як ки-
тобу мақола, шеъру ҳикояи мав-
риди мутолиа қарор додаам, аз 
ҳар як сухану суруди шунидаам, 
аз ҳар як филму намоишномаи 
тамошо кардаам, аз ҳар як шиору 
навиштаҷоти хондаам, хулоса аз 
ҳар як ашёи мушоҳида кардаам 
барои худ чизи наву сухани то-
зае гирифтаам. Дигаронро наме-
донам, вале гӯшу дилу ҷонам аз 
шунидани калимаҳои ноби клас-
сикии тоҷикӣ-форсӣ лаззат меба-
ранд. 

Банда, ки худ омӯзгораму ба 
донишҷӯён аз илмҳои забон ва 
адабиёти тоҷикӣ дарс мегӯям, 
борҳо мушоҳида кардаам, ки 
гӯши ҷавонони имрӯза фақат ба 
калимаҳои одии забони тоҷикӣ 
одат кардаанд ва агар ба онҳо 
каме бо калимаю ибораҳои му-
раккаби классикии тоҷикӣ-форсӣ 
сухан гӯӣ, ба сӯят бо чашми 
ҳайрат менигаранд ва маълум 
мешавад, ки онҳо ба маънии ин 

қабил калимаю вожаҳо чандон 
сарфаҳм нарафтаанд. Ба тав-
ри зарурӣ надонистани забони 
модарӣ ин аз каммутолиа будан 
ва ё аз мутолиа умуман дур буда-
ни онҳо дарак медиҳад. 

Бояд ёдрас намоям, ки аз рӯзи 
аввали дарс диққати шогирдон-
ро ба забондонию шеъразёдкунӣ 
равона месозам ва аз шогирдон 
хоҳиш мекунам, ки дар баробари 
дафтари маърӯзанависӣ, инчунин 
ду дафтари дигар: яке барои луғат 
ва дигаре барои шеърнависӣ омо-
да кунанд. Ба шогирдон ҳангоми 
гузаронидани машғулиятҳои 
таълимӣ дар баробари навиш-
тани маърӯза, инчунин ба онҳо 

маънии калимаю вожаҳои нав ва 
шоҳбайтҳои шоирони гузаштаву 
муосирро, ки худ бо мурури за-
мон азёд кардаам, қироат меку-
нам ва онҳо ба дафтарҳояшон 
менависанд. Ин ҳам як василаи 
забономӯзии ҷавонону наврасон 
ба ҳисоб меравад. Барои он ки 
маънии калимаҳои навомӯхта 
дар хотирашон нақш бандад, аз 
осори шоирони гузаштаву муосир 
шоҳбайтҳоро мисол оварда, та-
вассути онҳо маънии калимаҳои 
навро ба онҳо шарҳ медиҳам. Бо 
азёд кардани шоҳбайтҳои шоирон 
маънии калимаю вожаҳои тоза 
низ дар хотирашон нақш мебан-
дад.

Масалан, аз байни 
донишҷӯёни имрӯза кам нафаре 
ёфт мешавад, ки тарзи дуруст са-
лом додан ва маънои онро донад 
ва ё ба маънии калимаҳои хома, 
лавҳ, обгина, қандил, буногӯш, 
ғабғаб, меғ ва ғайра хуб сарфаҳм 
равад.

Бинобар ин ҳар як дарси худро 
бо калимаю вожаҳои нав, байте 
ва ё шеъри тозае оғоз мекунам. 
Бинобар ин моро месазад, ки мун-

тазам дар ин бора нависему гӯем, 
то ки насли ҷавон аз навиштаҳои 
донишмандон баҳравар гар-
данд ва аз нуқсонҳои забонии 
худ саривақт огоҳ шаванд ва 
дар ислоҳи онҳо камари ҳиммат 
банданд. Гарчанде донишман-
дони соҳа ва ё аҳли қалам дар 
саҳифаҳои рӯзномаю маҷаллаҳо 
борҳо доир ин мавзӯъ сухан рон-
да бошанд ҳам, то ҳанӯз баъзе 
ноҷӯрию носаҳеҳиҳо дар забона-
мон боқӣ мондаву роҳи ҳалли худ-
ро интизоранд.

ёдрас менамоям, ки олими за-
бардасти эронӣ Саид Нафисӣ, ки 
худ ба забон ва адабиёти тоҷикон 
муҳаббати беандоза дошт, дар 
мақолаи бо номи «Сарзамини 
поки ниёгон» навиштааш дар 
хусуси ширинии забони форсӣ-
тоҷикӣ ва орзуи аз забони тоҷикон 
шунидани онро чунин баён на-
мудааст: «Намедонам забони 
форсӣ ин қадар ширин аст ё ҳар 

забоне барои касоне, ки ба он су-
хан меронанд, ҳамин ширинӣ ва 
гувороиро дорад? Дар ҳар сурат, 
ҳар вақт як китоби форсии тоза 
чопшударо мебинам, дар ман су-
рур ва шодии махсус падид мео-
варад. Вале ин шодӣ дар мавқее, 
ки мундариҷоти китоб аз гуфтори 
фусаҳо (хушкаломон)-и қадими 
Эрон бошад, ду баробар аст».  – 
Баъдан ӯ илова мекунад, ки – ор-
зуи ман он аст, ки ин сарзамини 
поки ниёгони худ (Самарқанду 
Бухоро)-ро зиёрат кунам ва як бор 
дар умри хеш ин забони ширини 
порсиро аз даҳони самарқандиёну 
бухороиён бишунавам».

Доир ба омӯзиш ва қадрдонии 
арзишҳои фарҳангии миллӣ Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар китоби «Тоҷикон дар ои-
наи таърих» чунин таъкид на-
мудааст: «Миллате ки забон, 
тафаккури миллӣ, таъриху ада-
биёт, расму оин ва арзишҳои 
фарҳангиашро қадр намекунад, 
пояҳои истиқлолияташро низ дер 
пуштибонӣ карда наметавонад».

Ҳангоми мутолаи рӯзномаю 
маҷаллаҳои ҷумҳуриявию маҳал-
лӣ, китобҳои таълимию бадеӣ 
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КИТОБУ ОМӮЗГОР МО - БА  ИНҲО НИЁЗ ДОРЕМ!

Роҳнамо

ЭҲТИРОМИ ЗАБОН 
ЭҲТИРОМИ МИЛЛАТ АСТ

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми порсолаи худ (26.12.2019) 
дар хусуси ҳифзу омӯзиши забони модарӣ чунин 
гуфта буданд: «Мо бояд забони шево ва шоиронаи 
тоҷикиро мисли модар ва Ватани худ дӯст дорем ва 
онро чун гавҳари бебаҳои ҳастиамон ҳифз намоем».

Раҷабалӣ ХУДОЁРзОДА,
номзади илмҳои филологӣ

борҳо ба тарзи ғалат ва ноҷо 
истифода кардани калимаю 
таркибҳо рӯ ба рӯ мешавем, 
ки дар таблиғу ташвиқи шакли 
носаҳеҳи калимаҳо «саҳмгузорӣ» 
мекунанд. Барои он, ки сухан бе-
асос набошад, ба мисолҳо руҷӯъ 
мекунем.  

Дар банди 21-и «Қоидаи им-
лои забони тоҷикӣ» оид ба  имлои 
исм чунин оварда шудааст: «Бо 
ҳарфи калон навишта мешаванд: 
Номҳои Худо: Худо, Худованд, 
Парвардигор, Офаридгор, Яздон, 
Аллоҳ» («фарҳанги имлои забони 
тоҷикӣ», саҳ. 13). Вале дар банди 
7-и «Имлои садонокҳо»-и ҳамин 
дастур зимни ба ҳарфи «э» ми-
сол овардан калимаи «эзид»-ро 
бо ҳарфи хурд навиштаанд. Ҳол 
он ки калимаи «Эзид» ҳам дар 
«фарҳанги забони тоҷикӣ» ба 
маънои Худо, Яздон шарҳ дода 
шудааст (фЗТ, ҷ. 2, саҳ. 613). Мо-
доме, ки «Эзид» маънои Худо ва 
Яздонро дошта бошад, пас чаро 
дар банди 21-и ин китоб онро дар 
қатори синонимҳои ин калима 
наовардаанд? Калимаҳои номи 
Худоро ифодакунанда бисёранд. 
Чунончи: Додор, Ҳақ, Борӣ, Та-
ъоло, Раб, Раббӣ, Эзад, Эзид ва 
ғайра. Мебоист, ки дар қоидаи 
мазкур дар радифи номҳои Худо 
таркиби «ва ғайра»-ро ҳам ило-
ва мекарданд, зеро он маънои 
номҳои дигари Худоро фарогир 
буданро ҳам мефаҳмонд. 

Мисоли дигареро аз ин китоб 
намуна меорем, ки хилофи якди-
гаранд. Дар банди 19-и «Имлои 
исм» омадааст: «Баёнияҳо ба 
таври зайл навишта мешаванд: 
а) баёнияҳои изофӣ ва ҳамроҳии 
унвон, мансаб, лақаб, нисба, ки 
ба маънои аслии худ корбаст 
шудаанд, бо ҳарфи хурд ва ҷудо 
навишта мешаванд: амир Исмо-
ил, шоҳ Аббос, Саидмӯъмини 
паҳлавон, Шокири муаллим, На-
бии мироб ва ғайра» (саҳ. 12). 

Вале Вазорати маориф ва 
илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
иртибот ба пешниҳоди Куми-
таи забон ва истилоҳоти назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 
аз банди 5-уми «Қоидаҳои имлои 
забони тоҷикӣ» (қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 октя-
бри соли 2011, № 458) бармеояд, 
феҳристи вожаҳоро дар хусуси 
тарзи дурусти навишти ҳарфи 
«у» пеш аз ҳарфҳои «ҳ» ва «ъ» 
ва бо назардошти меъёри имлои 
ҳарфи «ӯ»-ро  интишор намуд, ки 
67 вожаро дар бар мегирад. Тибқи 
ин дархост бояд дар ҳама ҳолат 
калимаҳои дар феҳрист оварда-
шуда минбаъд бо ҳарфи «у»-и 
кӯтоҳ навишта шаванд.

Интишор гардидани ин 
феҳрист дар миёни олимони соҳа 
ва дигар зиёиён вокунишҳоеро ба 
миён овард, ки аз феҳристи маз-
кур баъзе калимаҳо берун монда-
анд ва баъзе калимаҳои дар он 
овардашуда бояд бо ҳарфи «ӯ»-и 
дароз  навишта шаванд. Масалан 
устоди филиали ДДМ ба номи 
М.В. Ломаносов дар ш. Душанбе 
Абдурауф Холиқов дар мақолаи 
бо номи «Имло ва мушкилоти таъ-
лим» чунин ибрози назар намуда-
аст: «феҳристи мазкур омӯзиши 
имлои садоноки «ӯ»-ро боз ҳам 
мушкилтар намуд, зеро дар он 
баъзе нофаҳмӣ ва норавшанӣ 
барои хонандагону омӯзгорон ба 
назар мерасад… Пас аз нашри 
феҳрист хонандагону донишҷӯён 
ва омӯзгорон ба ҳолати ногуворе 
афтоданд, зеро феҳрист носаҳеҳ 
ва баҳснок мебошад»  («Маъри-
фати омӯзгор», № 3-4, 2013, саҳ. 
44). ӯ пас аз ошноӣ бо «Қоидаҳои 

имлои забони тоҷикӣ» чунин таъ-
кид намудааст: «Қоидаҳои имло 
бинизомдарорандаи навишт 
ба шумор мераванд. Аз ин рӯ, 
қоидаҳои имло бояд кӯтоҳ, саҳеҳ, 
фаҳмо ва аз ҷиҳати илмӣ асосно-
ку устувор буда, шубҳа ва дуди-
лагии хонандаро бартараф карда 
тавонад». Ҳамчунин ӯ таклиф ба 
миён мегузорад, ки «феҳристи 
пешниҳодшуда ва қоидаҳои на-
вишти «у» ва «ӯ» аз тарафи аҳли 
илм баррасӣ, пурраву равшан ва 
чун замима ба қоидаҳои имло 
нашр гардад».

Воқеан ҳам мушоҳидаҳо 
нишон медиҳанд, ки аз байни 
калимаҳои дар феҳристи мазкур 
овардашуда калимаҳои «муъ-
зин», «муаззин» «муъзӣ», «музӣ», 
«муъмин» ва «мунис», ки ҳарфи 
«вов»-и онҳо пеш аз аломати 
ҳамза (на пеш аз ҳарфи «ъ» (айн)) 
омадааст ва таърихан дар тарки-
би худ ҳарфи «вов» доранд, бояд 
бо ҳарфи «ӯ»-и дароз навишта 
шаванд.

Ҳамчунин, аксаран аҳли илм 
калимаи «росто»-ро ба маънои 
дар ин қатор, дар ин радиф, дар 
ин саф, бар ин баробар фаҳмида, 
онро дар навиштаҳои хеш ба 
ҳамин мазмун кор мефармоянд. 
Маслан, ба ин порчаи матни 
эссе таваҷҷуҳ намоед: «Меҳвари 
худшиносии миллӣ бузургдошти 
забони модарист. Дар ин росто 
саҳми устоди зиндаёд Бозор Со-
бир шоистаи ибрат аст. Танҳо 
шеъри «Забони модарӣ»-ро 
ба хотир овардан кофист, ки 
тӯфони қалби пурэҳсоси шоир 
дили ҳар як хонандаи бедордилу 
миллатдӯстро ба ҷӯш оварад».

Ҳол он, ки калимаи «росто» 
маъноҳои дар боло зикршударо 
надода, дар «фарҳанги забони 
тоҷикӣ» ба маъноҳои «дуруст, 
саҳеҳ, рост; ба росто дуруст, 
ҳақиқатан, ба ростӣ» (фЗТ, ҷ. 2, 
саҳ. 145)  омадааст.

Дар банди 21-уми «Қоидаҳои 
имлои забони тоҷикӣ» омадааст, 
ки «исмҳои хоси… кайҳонӣ: …
Офтоб, Моҳ, Замин, Зуҳра, Зуҳал 
ва ғайра» бо ҳарфи калон навиш-
та мешаванд, вале банди мазкур 
қариб, ки дар  навиштаҳои ак-
сари олимону рӯзноманигорон, 
донишҷӯёну омӯзгорон ва ди-
гарон риоя нагардида, мардум 
исмҳои хоси кайҳониро бо ҳарфи 
хурд менависанд.

Доир ба ин мавзӯъ дар Па-
ёми шодбошии Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
муносибати Рӯзи забони давлатӣ 
(5.10.2020) чунин таъкиде омада-
аст: «Ҳар як фарзанди бонангу но-
муси миллат бояд ҳамеша барои 
арҷгузорӣ ва ҳифзи муқаддасоти 
миллӣ талош намояд ва парчам-
бардори забону фарҳанги милла-
ти хеш бошад».
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Эзоҳ: Маълумот мутобиқ ба маркази вилояти Хатлон - шаҳри Бохтар манзур шудааст. Фарқият дар ҷанубу ғарби вилоят (водиҳои 
Айвоҷ) 7-12 ва дар ҷанубу шарқи он (водиҳои Муъминобод) 10-14 дараҷа нисбат ба иттилои мазкурро ташкил медиҳад. 

Вазъи ҳаво дар вилояти Хатлон барои ҳафт рӯз

Дурустии миёнаи 
пешгӯиҳои ҳаво
80-85% аст.

Сарчашма:
www.sinoptic.com
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Занони фарбеҳ нисба-
ти дигар занон 10 маротиба 
бештар ба бемории сарато-
ни бачадон гирифтор мегар-
данд. Гузашта аз ин намуди 
зоҳирии онҳо таъғир ёфта, 
онҳо доимо аз серарақӣ, на-
расидани ҳаво, дарди миён, 
хӯшкшавии даҳон, вайрон 
шудани ҳайзбинӣ, безурётӣ, 
дамиши шикам ва дарди 
таги қабурғаи рост шикоят 
менамоянд. Ҳаминро бояд 
қайд кард, ки фавти одамо-
ни фарбеҳ нисбат ба одамо-
ни хароб аз бемориҳои дилу 
рагҳо 3-5 маротиба зиёдтар 
аст. 

Кӯшиш кунед, ки фарбеҳ 
нашавед, чунки фарбеҳшавӣ 
ба сар задани дигар бемориҳо 
поя мегузорад. 

ОМИЛҲОИ ФАРБЕҲШАВИИ 
ИНСОН

Пеш аз ҳама танову-
ли хӯрокиҳои серғизо, ки 
қувватнокиашон нисбат ба 
харҷи қуввати фаъолияти 
бадан зиёданд, яъне хӯроки 
серғизо тановул намуда, 
камҳаракатиро пеша кардан. 

Дуюм сабабҳои ирсӣ 
ё авлодӣ 20-25 фоизи 
фарбеҳшавиро ташкил меди-
ҳанд. 

Сабаби дигар ин таъсири 
моддаҳои фаъоли биологӣ: 
норадреналин, серотонин ва 
пептидҳо, ки иштиҳоро ба-
ланд намуда, ба ҷамъ шуда-
ни равғанҳои иловагӣ поя ме-

гузоранд. 
Риоя накардани меъёр ва 

реҷаи хурокхӯрӣ ҳам сабаби 
фарбеҳшавӣ шуда метаво-
над, яъне одамони фарбеҳ 
асосан хӯроки серравғанро 
дӯст медоранд. 

ОМИЛҲОИ ПЕШГИРИИ 
ФАРБЕҲШАВӢ

Барои ин мо бояд нишон-
доди вазни бадани худро 
муайян намоем. Нишондоди 
вазни бадан баробар аст ба 
вазни бадан бо килограмм 
тақсими нишондоди даро-
зии қад зарби ду. Масалан, 
агар вазни бадани шумо 90 
килограмм бошад ва даро-
зии қадатон ба 1,8 метр, пас 
нишондоди вазни баданатон: 
НВБ=90:1,8х2=27,8. Яъне ни-
шондоди вазни бадани шумо 
баробар аст ба 27,8. уму-
ман, ҳисоби миёнаи меъё-
рии нишондоди вазни бадан 
аз 18,5 то 24,9 қабул шуда-
аст. Агар нишондоди вазни 
бадани шумо аз ин рақамҳо 
паст бошад, ин аз норасоии 
вазни бадан ва агар аз ин 
нишондод баланд бошад, аз 
фарбеҳшавӣ дарак медиҳад. 
Вобаста ба нишондоди ваз-
ни бадан фарбеҳшавӣ ба се 
дараҷа ҷудо карда шудааст: 
дараҷаи аввал, агар нишон-
доди вазни бадан аз 30,0 то 
34,9 баробар бошад; дараҷаи 
дуввум, аз 35,0 то 39,9 ва 
ниҳоят дараҷаи сеюм,  40,0 
ва аз ин ҳам боло.  

МАСЛИҲАТҲО ОИД БА 
ПЕШГИРИИ ФАРБЕҲШАВӢ

Агар шумо муайян кар-
дед, ки ба дараҷаи аввали 
фарбеҳӣ расидаед, пас ис-
теъмоли нони сиёҳ ва сафед, 
картошкаю қанд, равғанҳои 
ҳайвонот ва рустанӣ, сметана 
ва қаймоқро 2 маротиба кам 
карда, давоми як моҳ фақат 
гӯшти камравған, моҳӣ, тво-
рог, ҷурғот ва дӯғро тановул 
кунед. Давоми ҳар 7-10 рӯз 
вазни худро дар тарозу барка-
шед. Дар ин муддат агар ваз-
ни бадани шумо кам шавад, 
пас истифодаи хӯрокиҳои 
таъиншударо давом диҳед. 
Агар баръакси ҳол бошад, 
ба таъиноти реҷаи хӯрокӣ, ки 
барои фарбеҳони дараҷаҳои 
2 ва 3 таъин карда мешавад, 
гузаред. Таъиноти хӯрокӣ ба-
рои фарбеҳони дараҷаи 2 
ва 3-юм чунин аст:  Хӯроки 
шабонарӯзии шумо бояд аз 
гӯшти камравған ба миқдори 
250-300 грамм, творог 250-
300 гр, ҷурғот ё дӯғ ба қадри 
0,5 литр, сабзавот (ғайр аз 
картошка) то 600 грамм, нони 
сиёҳ 50 гр, равған то 5 гр, 
қанд ҳам 5 гр (ба беморони 
диабети қанд тавсия дода на-
мешавад) ва дигар маҳлулҳо 
то 0,5 литр (дар фасли гармо 
мувофиқи талаботи бадан). 

ТАДБИРҲО ОИД БА 
ПЕШГИРИИ ФАРБЕҲШАВӢ 
ДАР САТҲИ ҲУКУМАТ 

Дар асоси қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
30.09.2019, таҳти №9 «Бар-
номаи пешгирии фарбеҳӣ ва 
ташаккули ғизои солим дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2019-2024» қабул кар-
да шуд. Дар асоси қарори маз-
кур ба Вазорати тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазо-
рати маориф ва илм, Вазо-
рати кишоварзӣ, кумитаҳои 
кор бо ҷавонон ва варзиш, 
кор бо занон ва оила, Аген-
тии стандартизатсия, ме-
трология, сертификатсия 
ва нозироти савдо, Хада-
моти гумрук ва мақомотҳои 
иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 
супориш дода шудааст, ки 
баҳри амалӣ намудани «Бар-
номаи пешгирии фарбеҳӣ 
ва ташаккули ғизои солим 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2019-2024»  
чорабиниҳои зеринро гузаро-
нанд.

ФАРБЕҲШАВӢ БА ДИГАР 
БЕМОРИҲО ПОЯ МЕГУЗОРАД!

Фарбеҳшавӣ – ин маҷмӯи тағйироти ҷисм мебошад, ки дар 
натиҷаи ҷамъ шудани равғани зиёдатӣ бо зиёд шудани ваз-
ни иловагӣ сабаби ба бемориҳои музмини табобаташон да-
розмуддат гирифтор шудани одамон мегардад. Мувофиқи 
маълумоти оморӣ алҳол дар рӯи замин 1 миллиарду 700 мил-
лион одами фарбеҳ ё бо ибораи дигар ҳар як одами ҳафтуми 
кӯраи замин, вазнаш аз меъёри қабулшуда зиёд зиндагӣ ме-
намояд. Аз ин шумора зиёда аз 300 миллион нафарашон бо 
фарбеҳшавии дараҷаҳои гуногун ба қайд гирифта шудаанд. 
Махсусан фарбеҳии кӯдакон ба тағйироти таъсирбахш ва 
нохуш оварда мерасонад. Фарбеҳшавӣ омили хатарноки 
пайдо шудани бемориҳои дилу рагҳо, бемории қанд ва дигар 
бемориҳо мебошад.  

Ҳолатҳои паҳн гашта-
ни фарбеҳӣ ва оқибатҳои 
ногувори онро дар мисоли 
давлатҳои хориҷӣ тавассу-
ти шабакаҳои телевизиону 
радио ва дигар воситаҳои ах-
бори омма инъикос карда, ра-
ванди ташвиқоти дурусти тар-
зи ҳаёти солим ва истеъмоли  
ғизои фоиданокро роҳандозӣ 
намоянд;

-ҷиҳати тайёр намуда-
ни тибибони диетологи 
соҳибихтисос чораҳои зарурӣ 
андешанд;

- аз рекламаи маводи 
ғизоии ба саломатии одам 
зараровар дар шабакаҳои 
телевизионӣ, инчунин пухтан 
ва ба намоиш гузоштани он 
зимни чорабиниҳои фарҳангӣ 
худдорӣ намоянд;

- сифати маводи хӯрок-
ворӣ, бахусус гӯшт ва 
маҳсулоти гӯштии аз хориҷи 
кишвар воридшавандаро 
таҳти назорати ҷиддӣ ва 
ҳамарӯза қарор дода, воридо-
ти қиммаи гӯштро ба ҷумҳурӣ 
қатъиян пешгирӣ намоянд;

- оид ба одоби дастар-
хонороӣ дар доираи оила, аз 
рӯи синну сол ва талаботи 
физиологии одамон, инчунин 
мавсими сол дуруст омода ва 
истеъмол намудани хӯрокҳои 
субҳона, нисфирӯзӣ ва шом 
бо истифодаи ғизои солим, 
аз ҷумла хӯроку шарбатҳои 
миллӣ, истеъмоли бештари 
меваю сабзавот ва зироатҳои 
дигари фоидаовар, бахусус 

лӯбиёгӣ барномаҳои илмию 
тарғиботӣ таҳия ва намоиш 
диҳанд;

- доир ба истеҳсол ва 
истеъмоли гӯшти парҳезӣ 
ва равғанноки пасти чор-
во корҳои фаҳмондадиҳиро  
ҷоннок намудан лозим. 

      
Абдуманнон ОДИНАЕВ,                     

директори Маркази 
ташаккули тарзи ҳаёти  

солими ноҳия Кӯлоб,
Аълочии тандурустии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
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Меҳрона Икромова, соки-
ни 50-солаи ноҳияи Кӯшониён 
мегӯяд, ки як кило гӯшти моҳӣ 
дар бозор 30 сомонӣ аст ва 
на ҳар  нафар имкони хари-
дани онро дорад. ӯ тавсияи 
духтуронро оид ба истеъмоли 
гӯшти парҳезии моҳӣ зиёд ме-
шунавад ва медонад, ки барои 
кадом намуди бемориҳо фои-
да дорад. “Ман наметавонам 
барои хонаводаам моҳӣ биха-
рам, зеро хеле қимат аст. Ба 
саломатии инсон фоидаи хуб 
дорад, хуб мешуд, ки нархаш 
дастраси ҳамагон бошад,”-
мегӯяд Меҳрона Икромова.

Бо гузашти солҳо соҳаи 
моҳипарварӣ дар вило-

ят равнақ ёфта, хоҷагиҳои 
моҳипарварӣ низ афзуда исто-
даанд. Ноҳияи Абдурраҳмони 
Ҷомӣ дар замони собиқ Шӯравӣ 
ҳамчун таъминкунандаи гӯшти 
моҳӣ маъруф буд ва имрӯз низ 
моҳипарварӣ дар ноҳияи маз-
кур ривоҷ дорад.

БА МОҲИДОРОН ЗАМИН 
ЛОЗИМ

Алимаҳмад Гадоев як 
масъули “Ҷамъияти саҳомии 
кушодаи парваришгоҳи моҳӣ” 
дар ноҳияи Абдурраҳмони 
Ҷомӣ мегӯяд, ки имрӯзҳо ба 
ҷамъоварии моҳӣ машғул 
ҳастанд. Ҳар сол бо оғози 
фасли зимистон кори онҳо 
зиёд мешавад. Моҳиро аз 
кӯлҳо ҷамъоварӣ намуда, ба 
бозор мебаранд ва инчунин 

ширкатҳое, ки фармоиш дода-
анд, дастраси онҳо низ меку-
нанд.

ӯ мегӯяд, ки парвариши 
моҳӣ заҳмати зиёдро талаб ме-
кунад. Онҳо  намуди моҳиҳоеро 
парвариш мекунанд, ки хари-
доронашон бештар аст. “Ас-
лан дар ин ҷо моҳиҳои амур, 
сазан, сом ва ғайра парвариш 
меёбанд. Хӯроки онҳо гандум, 
сабус, юнучқа ва доруи силетр 
мебошад,”- мегӯяд Алимаҳмад 
Гадоев 

Масоҳати “Ҷамъияти саҳо-
мии кушодаи парваришгоҳи 
моҳӣ”-и ноҳияи Абдурраҳмони 
Ҷомӣ 694 гектар аст. Дар он 
48 нафар ба кор ҷалб гарди-
да, ризқашонро аз ҳамон ҷо 
пайдо мекунанд. Ба гуфтаи 
масъулин дар як сол 600 тон-
на гӯшти парҳезии моҳиро 
дар хоҷагиашон истеҳсол 
мекунанд. Алимаҳмад Гадо-
ев мегӯяд, ки гоҳо дар бозор 
мардум аз қиматии гӯшти моҳӣ 
норозигӣ мекунанд, вале онҳо 
хӯроки моҳиро аз бозор ва 
хоҷагиҳои деҳқонӣ қимат даст-
рас менамоянд.

“Як кило гандум сею-
уним сомонӣ, як халта сабус 
40 сомонӣ, дар баробари ин 
юнучқа ва доруи селитр ме-
харем. Вақте мо инҳоро бо 

нархи қимат дастрас мекунем, 
имкони арзон пешниҳод кар-
дани моҳиро надорем. Агар 
ҳукумати ноҳия барои кишти 
гандуму юнучқа ба мо замин 
диҳад, дар ин сурат метаво-
нем, ки истеҳсоли  моҳиро зиёд 
намоем ва нархашро коҳиш 
диҳем,” –  афзуд А. Гадоев.

Масъулини хоҷагиҳои 
моҳипарварӣ мегӯянд, ки 
барои рушди соҳаи мазкур 
мехоҳанд бо бонкҳо ҳамкорӣ 
намоянд, вале фоизи онҳо чан-
дон барояшон муносиб нест. 

 
ИСТЕҲСОЛ ЗИЁД ШУДААСТ, 
НАРХ КОҲИШ МЕЁБАД?

Дар ноҳияи Абдурраҳмони 
Ҷомӣ 39 хоҷагии моҳипарварӣ 
буда, дар соли 2020 истеҳсоли 

моҳӣ ба 800 тонна расидааст 
ва  охири сол аз ин ҳам зиёд 
мегардад. Ба гуфтаи масъ-
улини Раёсати кишоварзии 
ноҳия назар ба соли гузашта  
истеҳсоли моҳӣ зиёд мебошад.

“Ҳар сол аз ноҳия ба 
бозорҳои ҷумҳурӣ, ҳатто ба 
хориҷи кишвар низ моҳӣ со-
дирот карда мешуд. Сол ба 
сол истеҳсоли моҳӣ зиёд шуда 
истодааст. Имсол бо сабаби 
пандемия содирот ба дигар 
кишварҳо дар назар нест. Аз 
зиёд шудани моҳӣ нархи он 
дар бозорҳо  коҳиш хоҳад ёфт.  
Соли гузашта дар ҳамин шабу 
рӯз нархи як килограмм моҳӣ 
аз 40 сомонӣ зиёд буд, аммо 
имсол ин рақам ба 25 расида-
аст,” – гуфт Тавакал Гадоев, як 
масъули Раёсати кишоварзии 
ноҳияи Абдурраҳмони Ҷомӣ.

ЧАРО БОяД гӮШТИ МОҲӢ 
ИСТЕЪМОЛ КАРД?

Табибон хӯрдани гӯшти 
моҳиро зарур медонанд, ки 
ҳадди ақал ҳафтае як ма-
ротиба шахс бояд гӯшти 
моҳӣ истеъмол намояд. 
Зуҳро Қармишева, духтури 
бемориҳои парҳезӣ мегӯяд, 
ки гӯшти моҳӣ ба бемориҳои 

чашм, диабети қанд, роҳи на-
фас, дил ва асаб хеле фоида-
овар мебошад. “Дар баробари 
гӯшт, тухми моҳӣ низ ба инсон 
фоидаи калон дорад, яъне 
фаромӯшхотириро пешгирӣ ва 
бартараф менамояд. Инсон 
бояд гӯшти моҳиро зиёд исти-
фода барад,”- мегӯяд  Зуҳро 
Қармишева  – ва илова кард, 
ки мутаассифона имрӯзҳо бо 
сабаби қимат будани гӯшти 
моҳӣ дар бозорҳо мардум на-
метавонанд онро харидорӣ на-
моянд. Ба гуфтаи табибон дар 
зиёд истифода бурдани гӯшти 
парҳезии моҳӣ бемориҳои дар 
боло зикргардида дар ҷомеа 
кам мегардад.     

МОҲИПАРВАРӢ.
Аз истеҳсол то дастрасӣ

Дар фарҳанги халқи тоҷик сарфаю 
сариштакорӣ мавқеи махсус дорад. гузашта-
гони мо ҳеҷ гоҳ исрофкор набуданд, ба қадри 
нӯшу неъматҳое, ки Парвардигор барои онҳо 
офаридааст, мерасиданд ва фарзандони худро 
низ дар ҳамин рӯҳия тарбия менамуданд. Чуно-
не, ки фармудаанд:

Амонҷон МУҲИДДИНОВ
“Ҳамрози халқ”

Арзу шикоят

Масъулони соҳаи моҳипарварӣ мегӯянд, ки сол то сол 
хоҷагиҳои хурду бузурги моҳипарварӣ афзуда, истеҳсоли он низ 
зиёд гардида истодааст. 

Табибон низ истеъмоли гӯшти парҳезии моҳиро барои аксар 
бемориҳо тавсия медиҳанд. Аммо сокинон аз қимати он дар 
бозорҳо шикоят мекунанд. 

ИСРОФ МУҲТОҶӢ МЕОРАД

Сарфаи сари дастурхон, 
савдогари Ҳиндустон.

***
Ба чени курпаат поро дароз кун. 

***
Ба дахлу харҷи худ ҳар 

дам назар кун,
Чу дахлат нест, харҷ 

оҳистатар кун.

Гуфтаҳои боло ва дигар сухано-
ни пандомӯз мардумро ба сарфаю 
сариштакорӣ талқин ва ҳидоят  мена-
моянд, ки кас бояд ба даромади худ 
нигоҳ карда  хароҷот намояд ва ҳеҷ 
вақт хароҷоташ аз даромадаш зиёд 
набошад. 

Сарфаю сариштакорӣ яке аз 
нишонаҳои асосии маданият ва 
фарҳанги волои инсонӣ мебошад. 
Дар муносибат ба истифодаи не-
руи барқ ҳам, ки имрӯз бо сабаби 
афзудани шумораи аҳолӣ ва бунё-
ди коргоҳу корхонаҳои нав аксари 
давлатҳои дунё ба душвориҳо рӯ ба 
рӯянд, бояд сарфаю сариштакор бо-
шем. Бояд зикр намуд, ки чунин ҳолат 
дар Тоҷикистон ҳам ба назар мера-
сад. Аз ин рӯ, дар тамоми дунё барои 
бартараф намудани камбуди барқ ба 
сарфакорона истифода намудани он 
аҳамияти аввалиндараҷа медиҳанд.   

Мутаассифона, солҳои охир бар-
хе аз мардумони мо дар гузаронида-
ни тӯю маърака ва дигар хароҷоти 
оилавӣ, аз ҷумла истифодаи барқ, об 
ва ғайра ба исрофкорӣ роҳ медиҳанд. 
Исрофкорӣ то ҳаддест, ки дар  рӯзи 
равшан чароғи ҳавлӣ, долон, оғилу 
нонпазхонаро хомӯш намекунанд. 
Ҳастанд оилаҳое, ки аз гармкунакҳои 
худсохт истифода мебаранд ва фикр 
ҳам  намекунанд, ки як миқдори му-
айяни даромади пулии буҷаи оила 
маҳз барои пардохти маблағи барқи 
истифодашуда харҷ карда мешавад. 
Зиёд оилаҳои ҳастанд, ки на танҳо 
имконияти пардохти қарзи ҷамъшуда, 
балки имконияти пардохти маблағи 
барқи дар давоми моҳ истифодана-
мудаи худро надоранд. Дар ин ҳолат 
онҳоро мебояд, ки аз сӯзишвории 
алтернативӣ ҳезум, ангишт,  ва дигар 
маводи сӯзишворӣ истифода намуда, 
қарзи худро пардохт карда, дар таъ-
мини муназзами кишвар бо барқ му-
соидат кунанд.

 Аз мушоҳидаҳо чунин бармеояд, 
ки дар истифодаи барқ аз ҳама зиёд 
бархе аз модарону хоҳарони мо бе-
парвоянд. Падарону модарони моро 
зарур аст, ки чун модарони кишвари 
Ҳиндустон пеш аз ба шавҳар дода-
ни духтаронашон ба онҳо фарҳанги 
сарфаю сариштакорӣ, дар куҷо харҷ 
кардани  ҳар тангаи маблағи дарома-
ди оиларо омӯзанд. Дар чунин ҳолат 
оила ба чизе муҳтоҷ нагардида, солим 

мемонад.
Аз суолу ҷавоб бо баъзе 

соҳибхонаҳо маълум гардид, ки онҳо 
дар бораи истеҳсоли неруи барқе, 
ки чашму дил ва хонаю дари онҳоро 
равшан ва гарм менамояд, маълумо-
ти зарурӣ надоранд. Имрӯз, ки бе ис-
тифодаи неруи барқ зиндагӣ маънии 
аслии худро гум мекунад, мебояд 
ба қадри он бирасем.  Мо набояд он 
солҳоеро, ки аз бебарқӣ азият мека-
шидем, фаромӯш намоем. Набояд 
фаромӯш кард, ки дар он солҳо қисме 
аз оилаҳо барои ба барқ таъмин бу-
дан деҳаро тарк намуда, ба шаҳр 
кӯчиданд. Пас, чаро имрӯз, ки давлату 
ҳукумат бо кӯшиши зиёд моро ба тав-
ри доимӣ - 24 соат ба барқ таъмин ме-
намояд, ба қадри он намерасем? За-
рур аст аъзои ҳар як оила бидонад, ки 
дар мамлакати мо барқ аз об истеҳсол 
карда мешавад. Агар об вобаста ба 
боришот кам гардад, истеҳсоли барқ 
ҳам кам мешавад. 

Чуноне ки аз Муроҷиатномаи 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бар-
меояд, тирамоҳу зимистони соли 
2020 дар минтақаҳои ташаккулёбии 
дарёҳои Вахшу Панҷ боришоти барф 
ниҳоят кам буд ва 50 фоизи ҳаҷми 
солҳои гузаштаро ташкил дод. Имрӯз 
об дар маҷрои дарёи Панҷ нисбат ба 
солҳои гузашта 2 ҳазор метри мукааб 
ва дар дарёи Вахш 800 метри мукааб, 
яъне 50 фоиз кам аст. Чунин ҳаҷми об 
нишонаи равшани он аст, ки дар кӯҳҳо 
захираи барф хеле кам шудааст.

Дар чунин ҳолат, агар бихоҳем, 
ки маҳдуд кардани барқ дубора ҷорӣ 
карда нашавад, ҳар як аъзои оила, 
кормандони ташкилоту муассиса ва 
корхонаҳои истеҳсолиро мебояд, ки 
дар истифодаи қувваи барқ сарфакор 
бошанд. Зеро ягона роҳи бо барқ таъ-
мин намудани аҳолӣ ва корхонаҳои 
истеҳсолӣ дар фасли зимистони им-
сола танҳо ва танҳо сарфаю сариш-
такорона истифода намудани қувваи 
барқ мебошад.   

Бинобар ҳамин сокинони мам-
лакатро зарур аст, ки пеш аз ҳама 
ба қадри заҳмати онҳое, ки дар пайи 
равшан ва гарм кардани хонадони мо 
мебошанд, бирасанд. Ба исрофкорӣ 
роҳ надиҳанд. Агар ҳар яки мо дар 
истифодаи неруи барқ аз сарфаю 
сариштакорӣ кор бигирем, аз ин ама-
ли мо ҳазорҳо киловат-соат неруи 
барқ сарфа гардида, чандин хонаи 
дигар гарму равшан ва корхонаҳои 
истеҳсолӣ бо иқтидори пурра кор ме-
кунанд.  

       Саидҷалол САТТОРОВ,
 мудири шуъбаи таблиғот, 

иттилоот ва матбуоти 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ

 дар ноҳияи Ховалинг   



Як ҳафтаи ҳизб№1, 07.01.2021 «Ҳамрози халқ» 7

њАДИСњОИ ПАЙѓАМБАР
Панду андарзҳо

Бидонед: бинотарин чашм 
он аст, ки дар роҳи хайр боз 
шавад.

* * *
Бидонед: шунавотарин 

гӯш он аст, ки барои бедории 
дил сухан фаро гирад.

* * *
Бидонед: қаноат ва тасал-

лут (ғолибият) бар шаҳват 

бузургтарин покдоманӣ ва 
тақвост.

* * *
Бидонед: дунё манзилест, 

ки ҷуз бо зуҳду порсоӣ наме-
тавон аз офоташ солим монд 

ва ҳарчи туъмаи он шавад, аз 
он наҷот наёбад.

* * *
Бидонед: вуҷуди шумо 

баҳое ҷуз биҳишт надорад, 
мабодо ба ғайр аз он худро 
бифурӯшед.

* * *
Бидонед: тиҳидастӣ ба-

лост ва бадтар аз тиҳидастӣ 

ранҷурии ҷисм аст ва бадтар 
аз маризӣ бемори қалб (рӯҳ) 
аст.

* * *
Бидонед: хирадманд он 

аст, ки бо фикри сойиб (саҳеҳ, 

дуруст) ва пешбинии комил 
бо корҳо рӯбарӯ шавад.

* * *
Бидонед: ҷиҳод баҳои 

биҳишт аст. Ҳар кас барои 
хештан ҷиҳод кунад, молики 
нафси худ шавад. Болотарин 
савоби Худо аз касест, ки худ-
ро бишиносад.

* * *
Бидонед: аҳкоми дин дар 

сиҳҳату матонат якест, 
роҳҳои дин муътадил аст. 
Ҳар кас ба роҳи дин равад, 
ғанимат барад ва ҳар кӣ 
таваққуф кунад, гумроҳу пу-
шаймон шавад.

* * *
Бидонед: касе, ки намедо-

над, набояд аз омӯхтан шарм 
кунад, ки қимати ҳар кас ба 
қадри маълумоти ӯст.

* * *
Бедор бошед! Инак, ки 

забонҳо озоду баданҳо солим 
ва узвҳо дар ихтиёру ҷойгоҳ 
васеъ ва маҷол бисёр аст ва 
марг нарасида, амал кунед.

* * *
Қарз зиллат аст.

* * *
Тадбир нисфи маош аст.

* * *
Дӯстӣ бо мардум нисфи 

ақл аст.
* * *

Неку суол кардан нисфи 
илм аст.

* * *
Шароб сари ҷамъи гуноҳон 

аст.
* * *

Қаноат сармояи тамомна-
шуданист.

* * *
Ҳаё сар то по хайр аст.

* * *
Офати илм фаромӯшист.

* * *
Офати сухан дурӯғ аст.

* * *
Офати саховат миннат 

аст.
* * *

Хушбахт он аст, ки аз сар-
гузашти дигарон панд гирад.

* * *
Талаби моли ҳалол ҷиҳод 

аст.
* * *

Дареғ доштани илм ҷойиз 
нест.

* * *
Ҳар кори неке садақа аст.

* * *
Корҳои нек аз маргҳои бад 

ҷилавгир аст.

* * *
Олимон дар миёни халқ 

амин (амонатдор)-и Худоянд.
* * *

Биҳишт зери қадами мода-
рон аст.

* * *
зане, ки харҷаш аз ҳама 

занон камтар бошад, барака-
таш аз ҳама бештар аст.

* * *
Мӯъмин камхарҷ аст.

* * *
Мӯъмин касест, ки молу 

ҷони мардум аз ӯ дар амон бо-
шад.

* * *
Ҳикмат гумшудаи мӯъмин 

аст.
* * *

Илм дӯсти мӯъмин 
асту ҳилм мададгор ва ақл 
роҳнамову амал пешрав ва 
мадоро падару некӣ бародар 
ва сабр амири лашкараш.

* * *
Ҳаё аз имон аст.

* * *
Моли мусулмон чун ҷони ӯ 

муҳтарам аст.
* * *

Муҷоҳид он аст, ки дар 
роҳи Худо бо худ набард ку-
над.

* * *
Ҳар ояндае наздик аст.

(Идома дорад)

се яке аз мулозимони хоси шоҳ 
Аббоси Сафавӣ буд ва шоҳ ба ӯ 
таваҷҷуҳи зиёд дошт. Ва ҳамин 
амр боис шуда буд, ки ҳосидон ва 
бадбинон Сиёвушро чашми ди-

дан надоштанд. Онҳо дар ҳаққи 
ӯ бадгӯӣ карда, шоҳро нисбат ба 
Сиёвуш хашмгин сохтанд ва ӯро 
барои куштани Сиёвуш тарғиб 
намуданд. Шоҳ Аббос, ки ба му-
толиаи девони Ҳофиз ва хонда-
ни ашъори ӯ шавқи тамом дошт, 
дастур дод, то девони Ҳофизро 
оварданд ва барои сарнавишти 
хизматгори хоссаш, яъне Сиёвуш 
аз Ҳофиз фол гирифт ва ғазале 
омад, ки як байташ ин аст:

Шаҳи туркон сухани 
муддаиён мешунавад,

Шармаш аз мазламаи хуни 
Сиёвуш бодаш.

Шоҳ Аббос аз ин ҷавоби 
баҷои Ҳофиз аз куштани мулози-
ми хоси худ сарфи назар кард ва 
дар ҳаққи ӯ икром ва лутфи беҳад 
намуд.

ҶАВОБИ МУШКИЛ

Мегӯянд шоира Ниҳонӣ дар 
фазилат ва доноӣ машҳур буда-
аст. ӯ надимаи модари шоҳ Су-
лаймон Хуррамбегим ва яке аз 
занони соҳибҷамоли он ҳарам ба 
шумор мерафтааст.

Ҳусну ҷамол ва фазилати 

Ниҳонӣ ҳатто дар мамлакатҳои 
ҳамсоя шуҳрат ёфта, бисёр касон 
толиби ишқи ӯ мешаванд. Аммо 
Ниҳонӣ шеъре навишта шарт 
мегузорад, ки ҳар кас тавонад ба 

он шеър ҷавоб гӯяд, ба ӯ издивоҷ 
хоҳад кард. Ин аст он шеър:

Аз марди бараҳнарӯй  
зар металабам,

Аз хонаи анкабут пар 
металабам.

Ман аз даҳани мор 
шакар металабам,

Аз пашшаи мода шери 
нар металабам.

Аммо дар он вақтҳо аз дил-
бохтагони ӯ ҳеҷ кас ба ин шеър 
ҷавоб гуфта натавонистааст. Чи 
тавре ки нақл мекунанд, баъд 
аз вафоти Ниҳонӣ Саъдуллохон 
ном вазири Шоҳ Ҷаҳони муғул аз 
нуктаҳои шеъри Ниҳонӣ пай бур-
да, ҷавоби ин рубоиро гуфтааст:

Илм аст бараҳнарӯ, 
ки таҳсил зар аст,

Тан хонаи анкабут, 
дил болу пар аст.

заҳр аст ҷафои илму 
маънӣ шакар аст,

Ҳар пашша аз ӯ чашад, 
он шери нар аст.

(Идома дорад)

Таҳияи 
Раҷабалӣ ХУДОЁРзОДА

МУТОИБОТИ ШУАРО
БОЗ ГАРДАД...

Мегӯянд Амир Хусрави 
Деҳлавӣ барои дидани Хоҷа Ни-
зомиддин, ки яке аз фузалои 
машҳур ва шайхони номдори 
Ҳинд буд, рафт ва барои мушар-
раф шудан ба ҳузури ӯ ин қитъаро 
фиристод:

Ту он шоҳӣ, ки бар айвони 
қасрат,

Кабӯтар гар нишинад, 
боз гардад.

Ғарибе, мустаманде бар 
дар омад,

Биёяд андарун ё 
бозгардад?

Хоҷа бо ин ду байт посух дод:
Биёяд андарун марди 

сухандон,
Ки бо ман як нафас 

ҳамроз гардад.
Агар аблаҳ бувад он 

марду нодон,
зи ҳар роҳе, ки омад 

бозгардад!

ОЗМОИШИ АДАБӢ

Мегӯянд дар маҷлиси яке аз 
шоҳзодагони Темурӣ, ки Мавло-
но Абдурраҳмони Ҷомӣ ва шоири 
муосираш Мавлоно Биноӣ ҳузур 
доштанд, сухан аз бадеҳагӯӣ 
рафт. Шоҳзодаи Темурӣ хост, ки 
он ду танро дар ин фан имтиҳон 
намояд. Аз ин рӯ хитобан ба Ҷомӣ 
гуфт:

 Мехоҳам ин чаҳор чиз – чароғ, 
ғирбол, нардбон ва турунҷ дар 
шеъре ғунҷонида шавад. Ҷомӣ 
дар ҷавоб ин рубоиро суруд:

Эй гашта чароғи 
давлатат бадри мунир,

Ғирбол шавад синаи 
аъдот зи тир.

Бар паллаи нардбони 
ҳиммат неҳ пой,

В-аз авҷи фалак турунҷи 
давлат баргир.

Шоҳзода пас аз шунидани ин 
рубоӣ ба тарафи Биноӣ рӯ овар-
да, аз ӯ хост ин чаҳор чизро дар 
шеър биғунҷонид: - Манқал, тос, 
"Шарҳи шамсия" ва кулоҳ.

Биноӣ ин рубоиро иншо на-
муд:

Чун манқал агарчи дуди 
оҳе дорем,

Бар тоси фалак на коргоҳе 
дорем.

Бо мо сухане зи "Шарҳи 
шамсия" магӯ,

Мо низ аз ин намад 
кулоҳе дорем.

МОҶАРОИ ХУРМО

Мегӯянд Саъдии Шерозӣ ба-
родаре дошт, ки бо касби баққолӣ 
рӯз мегузаронид. Иттифоқан як 
миқдор хурмо, ки ба тариқи мо-
лиёна аз аҳолӣ ҷамъ карда шуда 
буд, бо амри сардорони ҳукумат 
ба қимати муайян дар байни 
баққолон тақсим карда шуд. Аз он 
ҷумла як андоза хурмо саҳми ба-
родари Саъдӣ шуд. Чун нархе, ки 
барои хурмо таъин карда буданд, 
аз нархи мавҷуда баландтар буд, 
баққолон аз қабули он зарари ка-
лон диданд. 

Бародари Саъдӣ сурати ҳолро 
ба ӯ гуфт. Саъдӣ фавран коғазе 
баргирифт ва ин қитъаро хитоб 
ба Хоҷа Шамсуддини Соҳибдевон 
навишт:

з-аҳволи бародарам 
ба таҳқиқ

Донам, ки туро хабар 
набошад.

Хурмои ба тарҳ 
медиҳандаш

Бахти бад аз ин батар 
набошад.

Атфол баранду марди 
дарвеш

Хурмо бихаранду зар 
набошад.

К-аз ғояти фақр доим ӯро
Шалвор ба пой дар 

набошад.
В-он ки ту муҳассиле 

фиристӣ
Турке, ки аз он батар 

набошад.
Чандон бизанандаш, 

эй Худованд,
К-аз хона раҳаш ба дар 

набошад.
 Хоҷа Соҳибдевон аз 

хондани ин руқъа хандон шуд ва 
хурмоҳоро ба баққолон бахшид 
ва худ назди Шайх рафта узр 
хост. 

РУМ ВА ЧИН

Мегӯянд Хоҷа Амиддудини 
Асад вазири Саъд бинни Атобеки 
Зангӣ бо пайғоме назди Султон 
Муҳаммад Хоразмшоҳ рафт. Дар 
байни суҳбат сухан аз санъати 
мутобиқат рафт. Хоразмшоҳ бар 
бадеҳа ин байро суруд:

Дар разм чу оҳанему 
дар базм чу мум,

Бар дӯст муборакему 
бар душман шум.

Ва барои имтиҳон Хоҷа Амид 
Асадро ба итмоми он ишора на-
муд. Хоҷа ҳам бар бадеҳа байти 
дуюми онро чунин сохт:

Аз ҳазрати мо баранд 
инсоф ба Чин,

Аз ҳайбати мо баранд 
зинҳор ба Рум.

ФОЛЕ АЗ ҲОФИЗ

Мегӯянд Сиёвуш ном шах-
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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: Раҷабалӣ Худоёрзода, котиби масъул, Амонҷон 
Муҳиддинов, рӯзноманигор, Хусрав Мазориев, саҳифабанд.

Ба хотири чандандешӣ мақолаҳое низ чоп карда мешаванд, ки на ҳама вақт 
ҳайати эҷодии ҳафтанома ва КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба муҳтавои 
он мувофиқанд. Дастхат ва суратҳо ба муаллифон баргардонида намеша-
ванд.. Матолиби ҳафтаномаро дар дигар васоити ахбори омма танҳо бо 
нишон додани манбаъ метавон истифода кард.

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

Телефонҳои мо: (8 3222) 2-02-11 

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

E-mail: 
hamrozikhalq@yandex.ru

Ҳафтаномаи дар чопхонаи 
ҶДММ «Шоҳин-С» бо теъдоди 
19 200 нусха нашр шуд.
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СКАНВОРД
    ТАВАҶҶУҲ!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!

Ҳар нафаре, ки аввалин шуда сканвордро дуруст пур карда, ба суроғаи дар поён дарҷшуда расонад, соҳиби туҳфа                                
мегардад. Шахси ғолиб дар саҳифаи фейсбукии ҳафтаномаи "ҲАМРОзИ  ХАЛҚ" низ муаррифӣ мегардад.

Кормандони Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилоя-
ти Хатлон Раҷабзода Қурбонгул - мудири 
шуъбаи кор бо занони кумитаро ба муноси-
бати ЗОДРӮЗАШОН самимона табрик на-
муда, ба фаъолияти ҷамъиятиву шахсиаш 
муваффақияту комёбиҳоро таманно доранд. 
Ҳамчунин хоҳони онанд, ки гули орзуяш му-
дом шукуфону ниҳоли умраш ҳамеша пурбор 
бошад. 

Мо баҳри ту олами сафо мехоҳем,
Бахту шарафу меҳру вафо мехоҳем.
гулдастаи тоза бошӣ дар боғи ҷаҳон,
Бар ҷумлаи дарди ту шифо мехоҳем.

САРДОРИ ДУЗДҲО
Афандӣ, ки дар деҳа зиндагӣ мекард, ҳар пагоҳӣ 

бо риши паҳну дароз, дар пой калушу маҳсӣ ширу 
қаймоқ ва ҷурғоти говашро ба бозор мебурду 
мефурӯхт. Чанд рӯз роҳзанҳо пеши роҳашро гириф-
та, ӯро ғорат  карданд.

Ӯ аз роҳзанҳо роҳи халосӣ ёфтанро фикр карда, 
пагоҳи рӯзи дигар ба сар кулоҳи кореягии козеро-
каш дарозро монда, дар тан калтачаи рангаш кабу-
ди дар пушташ «БОС» навишташуда, шими танги 
ҷинси ду бараш занҷирдор ва ба пой красофкаи дан-
донадори баландро пӯшида, бо ширу қаймоқу маска 
роҳи бозорро пеш гирифт.

Роҳзанҳо  аз дур омадани ӯро дида, гуфтанд:
 – Воҳ! гурезед, ки сардори дуздҳо омада исто-

дааст! 
 

ТАЪЗИЯИ ПЕШПАРДОХТ
Афандӣ дар ҷаласаи пешқадамони соҳаи 

кишоварзӣ, ки дар он раисӣ мекард, чунин гуфт:
 – Рафиқон, иштирокчиёни ҷаласа! Бинобар са-

баби вафоти бемаҳали раиси номдори хоҷагии 
«Пешқадам» – зардак Сурхов ба аҳли хонаводаи 

марҳум таъзия баён карда, ба онҳо сабри ҷамил 
мехоҳем. Хоҳишмандам, ба хотири посдории марҳум 
аз ҷойҳо бархоста, як лаҳза хомӯш истед.

Мутаассифона, раис, ки сиҳату саломат дар 
ҷаласа иштирок дошт, аз ҷой хеста нидо кард:

 – Ҳой мардум, шумо чӣ кор карда истодаед? 
Мана, ман дар ҷаласа нишастаам-ку!

Афандӣ худро ба даст гирифта гуфт:
– Ин хел ки бошад, мо таъзияи худро ба шумо 

пешпардохт кардем.

ДОРУИ «КӮРМИТСИН»
Шахсе аз сӯзиши дард рангаш зард шудаву чаш-

монаш дар косахонаи сараш нишаставу худ лоғар 
гардида буд, барои табобат ба назди Лаку Пак,  ки 
табиб буданд, муроҷиат кард. Ӯ ба ҷои дарди ху-
дро гуфтан, аз дороии ҳамсоя, мардуми атроф ва 
дорандагони маҳалли худ бо алам шикоят кардан 
гирифт. Лаку Пак баъди ташхис кардан ба ӯ гуф-
танд, ки Шуморо дарди бахилӣ ба бемории ваз-
нин дучор кардааст ва барои муолиҷаатон доруи 
«Кӯрмитсин» менависем, ки баъди хӯрданаш кӯр ме-
шаведу дигаронро не мебинеду не месӯзед!  

Ширини Блҷувонӣ

зодрўз муборак!


