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Бо ташаббуси Кумитаи Иҷроияи Марказии Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар доираи истиқбол аз ҷашни 
25-солагии Ваҳдати миллӣ, 24-уми июни соли равон дар 
шаҳри Бохтар Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии 
“Мактаби сиёсии Пешвои миллат” доир гардид. Дар Конфе-
ренсия олимону муҳаққиқон ва унвонҷӯёну пажӯҳишгарони 
риштаҳои гуногуни соҳаи илм вобаста ба мавзӯъҳои мав-
риди таҳқиқоти илмӣ маърӯза карданд. 

МАКТАБИ СИЁСИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

 Дар Конференсия муови-
ни аввали Раиси Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон Азизӣ 
Абдуҷаббор Абдуқаҳҳор, раи-
си вилояти Хатлон Ҳакимзода 
Қурбон, Ёрдамчии Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва 
робита бо ҷомеа Насриддинзо-
да Эмомалӣ ва дигар шахсони 
расмӣ иштирок ва бо маърӯзаҳои 
пурмуҳтаво баромад намуданд.

Нахсут, раиси вилояти Хатлон, 
узви раёсати Кумитаи Ииҷроияи 
Марказии Ҳизби Халқии Де-

мокртии Тоҷикистон Қурбон 
Ҳакимзода зимни суханронии 
худ зикр намуд, ки Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон таҳти 
сарварии Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар давраи фаъолияташ 
собит сохт, ки метавонад ҷомеаро 
атрофи ғояҳои созандагиву 
бунёдкорӣ муттаҳид намуда, бо 
амалӣ гардонидани барномаҳои 
мушаххас халқи Тоҷикистонро 
ба пеш, ба сӯи қуллаи мурод 
муваффақона раҳнамоӣ намояд. 

Раиси вилоят дар идомаи 

суханронӣ гуфт, ки мактаби си-
ёсии Пешвои миллат мактаби 
миллии давлатдорӣ, таъмини 
Ваҳдат ва суботи комили ҷомеаи 
Тоҷикистон, бунёди зерсохторҳои 
ваҳдати миллӣ, узви комилҳуқуқи 
ҷомеаи ҷаҳонӣ гардидани 
Тоҷикистон, эҳё ва меросбарӣ аз 
арзишҳои фарҳангиву таърихии 
миллат ва дигар дастовардҳо 
низ аз муҳимтарин комёбиҳое 
мебошанд, ки бо азму талош ва 
ҷонисориҳои Пешвои миллат, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
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МАКТАБИ СИЁСИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ
даст омадаанд.

– Як нуқтаи дигарро ёдовар 
мешавам, ки воқеан ҳам баён-
гари мардумнавозӣ ва ихлосу 
маҳбубияти Президенти мамлакат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
байни халқ мебошад. Тайи ин муд-
дат дар мушкилтарин ҳолатҳо ба 
дурдасттарин нуқоти кишвар са-
фар карда, бо вазъи зиндагии мар-
дум бевосита шинос шуданд. Аз за-
бони мардуми манотиқи дурдасти 
кӯҳистон шунидаем, мегуфтанд, ки 
дар 70 соли замони Шӯравӣ ягон 
роҳбари аввали ҷумҳурӣ боре ҳам 
ба назди онҳо наомада буд. Пеш-
вои муаззами миллат Тоҷикистонро 
ба хонаи умеди тоҷикони тамоми 
дунё табдил дод,– иброз дошт ра-
иси вилоят.

Сипас, муовини аввали Ра-
иси Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон Азизӣ Абдуҷаббор 
Абдуқаҳҳор баромад намуда, аз 
ҷумла, иброз дошт, ки Раиси Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни 
яке аз суханрониҳои хеш дар ин 
маврид таъкид доштанд, ки “Ба-
ланд бардоштани маҳорати касбии 
роҳбарон, истифодаи ҳаматарафаи 
натиҷаҳои илмию таҳқиқотӣ дар 
раванди итеҳсолот, васеъ наму-
дани фаъолияти иноватсионӣ, 
ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ, 
пайвастагии илм ва истеҳсолот ва 
дигар чораҳо муҳим аст”...

– Дар воқеъ хизмати Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
на танҳо дар ташаккулдиҳии дав-
лати муосири тоҷикон, балки дар 
бартарафсозии ҷанги таҳмилии 
шаҳрвандӣ ва ба даст овардани 
ризоияти миллӣ хеле назаррас аст. 
Роҳи ноҳамвори давлатсозии Пеш-
вои миллат дар мактаби сиёсии 
пурғановати маънавиаш оини нав 
— мактаби сулҳофариро таҳия на-
муда, таваҷҷуҳи оламиёнро ба худ 
ҷалб кард. Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон тавассути неруҳои 
созандаи худ чаҳорчӯбаи сиёсати 
дохилӣ ва хориҷии кишварро бо 
фарогирии ҳудудан ҳамаи самтҳои 
ҳаёти ҷомеа таҳия ва арзёбӣ мена-
мояд. Ин рисолат дар ду тамоюли 
ташкили қудрати сиёсӣ давра ба 
давра ба воситаи барномарезии 
вазифаҳои алоқаманд амалӣ кар-
да мешавад, – иброз дошт Азизӣ 
Абдуҷаббор.

Муовини аввали Раиси Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
Азизӣ Абдуҷаббор дар идомаи 
суханронии хеш ёдовар гардид, 
ки аҳамиятнокии мактаби сиё-
сии Пешвои миллат ҳамчун за-
мина барои ташаккулдиҳӣ ва 
рушди идеологияи миллӣ дар 
он аст, ки бо такя ба ҳидоятҳо ва 
роҳнамоиҳои Сарвари кишвар 
дар ҳошияи татбиқи барномаҳои 
пешазнитихоботии Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон ҳамчун 
ҳизби пешбар, поягузори сиёса-

ти давлатӣ омода аст. Дар ҳолати 
имрӯза дар кишвар беш аз 500 
ҳазор нафар аъзои Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон буда, онҳо 
дар 6600 ташкилотҳои ибтидоӣ 
ва 72 кумитаҳои иҷроия дар 
ҳамаи вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо 
муттаҳид гардидаанд. Яъне, ин 
иқтидори институтсионалӣ – Мак-
таби сиёсии Пешвои миллат им-
кон медиҳад, ки ҳамчун пешоҳанг 
дигар сохторҳои идеологиро 
муттаҳид намуда, ҷиҳати ташак-
кул, татбиқ ва рушди устувори иде-
ологияи сиёсӣ ва ҳам идеологияи 
миллӣ сафарбар намояд.

Баромадкунандагон иброз дош-
танд, ки баргузории Конференси-
яи мазкур дар таърихи Кумитаи 
иҷроияи Марказии Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон падидаи 
фараҳбахш ва муҳиму саривақтӣ 
аст. Зеро Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон ҳамчун неруи пеш-
барандаи ҷомеа ҳар як андешаву 
пешниҳоди созандаро, ки ба руш-
ди устувори Тоҷикистон равона 
гардидааст, мавриди амал қарор 
медиҳад. Аз ин рӯ, ҳадаф аз бар-
гузории Конференсияи байналми-
лалии илмӣ-амалии “Мактаби си-
ёсии Пешвои миллат” низ таҳкими 
асосҳои илмиву методӣ ва амалии 
фаъолият дар татбиқи ҳадфҳои 
барномавии Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон ҳамчун мактаби 
сиёсӣ-пойдевори сиёсии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон арзёбӣ гардида, маҳз 
бо ин роҳ метавон ба рушди усту-

вори иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва зиндагии 
шоистаи мардум мусоидат намуд.

Гуфта шуд, ки барои ташак-
кули идеологияи миллӣ ва тар-
бияи шаҳрвандон дар рӯҳияи 
ватандӯстӣ ва садоқатмандиву 
худшиносӣ, тақвият бахшидани 
ҳуввияти миллӣ ва истиқлолияти 
давлатии кишвар, ҳамчунин, та-
шаккули низоми касбии идеологӣ 
ва идоракунии сиёсии Тоҷикистони 
муосир ва таъминоти кадрии идео-
логияи сиёсӣ (миллӣ) амалисозии 
лоиҳаи мазкур, яъне, таъсиси Мар-
кази илмию тадқиқотии “Мактаби 
сиёсии Пешвои миллат” саривақтӣ 
ва зарурӣ арзёбӣ мегардад.

Изҳори боварӣ карда шуд, ки 
ҳадафи пешгирифта аз ҷониби 
субъектҳои ваколатдори давлатӣ 
ҳамаҷониба дастгирӣ ёфта, олимо-
ну муҳаққиқони кишвар дар татбиқи 
амалии вазифаҳо ва ё тавсияҳои 
пешбинигардида, зимнан, ҳалли 
мушкилоти муайянгардида 
муттаҳид шуда, фаъолияти сама-
раноки Мактаби сиёсии Пешвои 
миллатро таъмин намуда, асосҳои 
идеологияи миллиро ташаккул 
дода, баҳри таҳкими иқтидори 
зеҳнии аҳли ҷомеа ва рушди сар-
мояи инсонӣ дар кишвар саҳмгузор 
мегарданд. 

ЗАҲМАТ БЕ
ПОДОШ НЕСТ 

Дар доираи Конференсияи бай-
налмилалии илмӣ-амалии "Мак-

таби сиёсии Пешвои миллат", ки 
бо ташаббуси Кумитаи Иҷроияи 
Марказии Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон баргузор гардид, як 
қатор пешсафони дар татбиқи ама-
лии ҳадафҳои ҳизбӣ саҳми фаъол-
дошта, қадршиносӣ шуданд. Дар 
ин рӯз ба Миралиён Қиёмиддин 
Абдусалимзода, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон Ни-
шони фахрии Ассамблеяи байни-
парламентии Иттиҳоди Далвлатҳои 
Мустақил ва ба як қатор фаъолони 
дигар Сипосномаҳои Ҳизби Халқии 
Демокртаии Тоҷикистон супорида 
шуд. 

                     

МАҶМӮАИ МАҚОЛАҲОИ 
ИЛМӢ №3–2022  

Идомаи Конференсияи байнал-
милалии илмӣ-амалии “Мактаби 
сиёсии Пешвои миллат дар До-
нишкадаи энергетикии Тоҷикистон 
ба таври гурӯҳӣ доир гашт. 

Дар маҷмӯаи илмӣ №3 –2022-и 
“Мактаби сиёсии пешвои миллат” 
58 мақолаи илмӣ дар чаҳор бахш 
“Сиёсатшиносӣ ва идоракунӣ” 
(30 мақола),  “Иқтисодиёт ва 
энергетика” (14), Ҳуқуқ, амни-
яти миллӣ ва муносибатҳои 
байналмилалӣ (10), Кишоварзӣ 
ва саноатикунонӣ (4) мақола 
нашр гардиданд. 

Маҷмӯаи мақолаҳо аз 436 
саҳифа иборат буда, таҳияи он аз 
ҷониби Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон ва Донишкадаи энерге-
тикии Тоҷикистон  сурат гирифтаст.

 “СИЁСАТШИНОСӢ
ВА ИДОРАКУНӢ”

Дар бахши “Сиёсатшиносӣ 
ва идоракунӣ” 30 мақолаи илмӣ: 
мақолаи Азизӣ А.А. – муовини яку-
ми Раиси Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон, номзади илмҳои 
педагогӣ дар мавзӯи “Зарурат ва 
моҳияти таъсиси маркази илмию 
тадқиқотии «Мактаби сиёсии 
Пешвои миллат»; Миралиён Қ.А. 
– раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон, доктори илмҳои 
сиёсӣ, профессори Донишгоҳи 
давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав 
дар мавзӯи “Сиёсати идоракунӣ 
дар Тоҷикистон: ташаббусҳо дар 
роҳи рушди устувор (дар мисоли 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ви-
лояти Хатлон)”; Холиқзода А.Ғ.–
директори Маркази исломшиносӣ 
дар назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқ, 
профессор, Одиназода Р.–дирек-
тори муассисаи давлатии «Мар-
кази барномаҳои байналмилалӣ», 
доктори илмҳои ҳуқуқ, профес-
сор дар мавзӯи “Идеология ва 
ё мафкураи миллӣ ҳамчун ва-
силаи устувори муқовимат бо 
таҳдидҳои берунӣ”; Муҳаммад А. 
Н.–ноиби Президенти Академияи 
миллии илмҳои Тоҷикистон, докто-
ри илмҳои сиёсӣ, профессор дар 
мавзӯи “Ваҳдат – тавоноӣ ва сар-
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МАКТАБИ СИЁСИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТмояи бузурги миллӣ”; Шоҳиён Н. 
Н.–доктори илмҳои педагогӣ, рек-
тори Донишгоҳи давлатии Данғара 
дар мавзӯи “Мактаби сиёсӣ ва 
саҳми беназири Пешвои мил-
лат Эмомалӣ Раҳмон дар руш-
ди илму маориф дар даврони 
соҳибистиқлолии Тоҷикистон”; 
Хидирзода М.У.–доктори илми фал-
сафа, профессор, узви Комиссияи 
марказии интихобот ва раъйпурсии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи 
“Идеология мира и ее консоли-
дирующая сила в Таджикиста-
не”; Сафарбекзода Ҳ.С. – муовини 
ректор оид ба илм ва инноватси-
яи Донишгоҳи давлатии Бохтар 
ба номи Носири Хусрав, номзади 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент дар 
мавзӯи “Ташаккул ва инкишо-
фи Сарвари сиёсӣ дар шароити 
Тоҷикистони муосир”; Мирализо-
да А.М. – доктори илмҳои педагогӣ, 
профессор дар мавзӯи “Фарҳанги 
сулҳофарии Пешвои миллат – 
заминаи эҳёи ваҳдати миллӣ 
ва бақои истиқлоли давлатӣ”; 
Мирзозода И.Х.–раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Душанбе, 
унвонҷӯи Маркази тадқиқоти стра-
тегии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар мавзӯӣ “Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
– мактаби камолоти пайравони 
Пешвои миллат”; Набизода В. М. 
– профессори Донишгоҳи давлатии 
Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон 
Ғафуров дар мавзӯи “Аҳдномаи 
ризоияти ҷомеаи Тоҷикистон – 
самараи иҷлосияи тақдирсоз”; 
Олимзода М.А. – унвонҷӯи Акаде-
мияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар мавзӯи “Мактаби сулҳофарии 
Пешвои миллат: роҳу усулҳои 
мусолиматомез дар барта-
рафсозии низоҳои дохилӣ дар 
таҷрибаи Тоҷикистон”; Зиёева 
З.И.– номзади илмҳои фалсафа, 
ходими калони Институти фал-
сафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба 
номи А.Баҳоваддинови АМИТ дар 
мавзӯи “Ваҳдати миллӣ ва шароити 
фарҳангӣ”; Муҳамадизода М. Б. – 
устоди кафедраи умумидонишгоҳии 
таърихи халқи тоҷики Донишгоҳи 
давлатии Хуҷанд ба номи акаде-
мик Бобоҷон Ғафуров дар мавзӯи 
“Заминаҳои оғози музокироти 
миёни тоҷикон оид ба оштии 

миллӣ”; Раҷабализода С.Р. – 
омӯзгори кафедраи сиёсатшиносӣ 
ва муносибатҳои байналмилалии 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 
номи Носири Хусрав дар мавзӯи 
“Таваҷҷуҳи Президенти мам-
лакат нисбат ба ҷавонон ва 
заминаҳои рушди устувори сиё-
сати давлатии ҷавонон”; Нигма-
тов Н. И. –  доктор (PHd), дотсенти 
кафедраи грамматикаи забони ара-
бии Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба 
номи академик Бобоҷон Ғафуров 
дар мавзӯи “Пешвои миллат ва 
бузургдошти нобиғагони мил-
лати тоҷик (дар мисоли Камо-
ли Хуҷандӣ)”; Маҳкамова Д. Ю. 
– номзади илмҳои филологӣ, дот-
сенти кафедраи рӯзноманигории 
ДДБ ба номи Носири Хусрав дар 
мавзӯи “Ваҳдати миллӣ дар аф-
кори Пешвои миллат Эмомалӣ 
Раҳмон”; Кучарова Н. А.  – ном-
зади илмҳои филологӣ, дотсенти 
кафед-раи матбуоти Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон дар мавзӯи 
"Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун таккон-
бахши бунёди НБО-и Роғун (дар 
мисоли публитсистикаи Шералӣ 
Мусо); Сафарзода М.А. –  номзади 
илмҳои филологӣ,  муаллими  ка-
лони кафедраи телевизион ва ра-
диошунавонии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон дар мавзӯи “Эмомалӣ 
Раҳмон ва шаклгирии унсурҳои 
нави имиджи ҷавонон тавас-
сути озмунҳои ҷумҳуриявӣ”; 
Маҳкамов С. С. – муаллими кало-
ни кафедраи умумидонишгоҳии 
таърихи халқи тоҷики Донишгоҳи 
давлатии Хуҷанд ба номи акаде-
мик Бобоҷон Ғафуров дар мавзӯи 
“Ҳизби халқии Демократии 
Тоҷикистон: таърих ва дурнамои 
фаъолият”; Раҳмонов М. – ходи-
ми калони илмии Институти Осиё 
ва Аврупои АМИТ дар мавзӯи 
“Тавсифу нақши Президент ва 
Ваҳдати миллӣ аз забони аҳли 
адаб”; Шарипов С. И. – номзади 
илмҳои филологӣ, саромӯзгори 
кафедраи рӯзноманигории 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 
номи Носири Хусрав дар мавзӯи 
“Нақши Эмомалӣ Раҳмон дар 
рушду оммавияти тарбияи 
ҷисмонӣ”; Ғуломова С. –  омӯзгори 
кафедраи рӯзноманигории 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 
номи Носири Хусрав дар мавзӯи 
“Ваҳдати миллӣ ва ҷавонон”; 
Саидзода Д. А. - номзади илмҳои 
сиёсӣ, дотсент, мудири кафедраи 
сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои 
байналмилалии Донишгоҳи дав-
латии Бохтар ба номи Носири Хус-
рав дар мавзӯи “Нақш ва мақоми 
Сарвари сиёсӣ дар раванди 
оштии миллӣ”; Саидзода Ш.Ш. 
–  номзади илмҳои сиёсӣ, дотсент, 
мудири кафедраи сиёсатшиносии 
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, биз-
нес ва сиёсати Тоҷикистон дар 
мавзӯи “Ҷойгоҳи мактаб дар та-
шаккули донишҳои сиёсии на-
врасону ҷавонон”; Абдуалиев 
Б.С., Обидҷони Ш.Қ., Изатуллое-
ва Д.Р., Билоли Ҳ. – устодони До-
нишкадаи энергетикии Тоҷикистон 
дар мавзӯи “Нақши Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳифз, 
эҳё ва тарғиби арзишҳои миллӣ”; 
Исматзода Ш. – ходими илмии Ин-
ститути таърих, бостоншиносӣ ва 
мардумшиносии Академияи мил-
лии илмҳои Тоҷикистон дар мавзӯи 
“Квотаи президентӣ – ташаббуси 
муҳими пешвои миллат дар дав-
рони истиқлол”; Шералиев Л. Н. –  
ассистенти кафедраи иқтисодиёти 
КАС Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон 
ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур, Аб-
дуалимов З. А. – корманди Кумитаи 
варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи 
“Мактаби сулҳофарии Пешвои 
миллат: роҳу усулҳои мусоли-
матомез дар бартарафсозии 
низоҳои дохилӣ дар таҷрибаи 
Тоҷикистон”; Наимов М. Р. – ном-
зади илмҳои сиёсӣ, дотсент, му-
овини сардабири нашрияи «Мин-
бари халқ»дар мавзӯи “Заминаи 
рушди ҷомеаи муосир – идео-
логияи созанда”; Мирзоашрафов 
П. – мудири кафедраи таърихи 
халқи тоҷики Донишгоҳи давлатии 
Хоруғ ба номи М.Назаршоев, ном-
зади илмҳзои таърих дар мавзӯи 
“Саҳми Пешвои миллат Эмомалӣ 
Раҳмон дар баланд бардоштани 
нуфузи кишвар дар арсаи олам”; 
Маъмурова Г.К. – номзади илмҳои 
фалсафа, муаллими калони ка-
федраи илмҳои ҷамъиятшиносии 
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон 
ба номи академик М.С.Осимӣ дар 

мавзӯи “Славный герой таджи-
кистана - основатель мира и на-
ционального единства Лидер 
нации, Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон” 
чоп гардиданд. 

ИҚТИСОДИЁТ ВА
ЭНЕРГЕТИКА

Дар ин бахш мақолаи Исо-
зода Д.Т., Ализода А. А. – усто-
дони Донишкадаи энергетикии 
Тоҷикистон дар мавзӯи “Эмомалӣ 
Раҳмон ва рушди иқтисодиёти 
сабз дар Тоҷикистон”; Набизо-
да Э. Қ. –мудири шуъбаи кор бо 
ҷавонони ДДБ ба номи Н. Хусрав 
дар мавзӯи “Инноватсия - оми-
ли муҳими рушд дар ҷаҳони 
муосир”; Шарифзода Г.М. – 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Кӯлоб, унвонҷӯ дар 
мавзӯи “Нақши ваҳдати миллӣ 
дар рушди иҷтимоӣ-иқтисодии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон”; Ҷаҳон-
гири А., Обидҷони Ш. – усто-
дони Донишкадаи энергетикии 
Тоҷикистон дар мавзӯи “Лоиҳаи 
СASА-1000–омили ноил шу-
дан ба ҳадафҳои энергетикӣ”; 
Юсупова З.Р. – номзади илмҳои 
филологӣ, дотсент, мудири ка-
федраи забонҳои Донишкадаи 
энергетикии Тоҷикистон, Изатул-
лоева Д. Р. – ассистенти Дониш-
кадаи энергетикии Тоҷикистон 
дар мавзӯи “Самтҳои ташак-
кули фарҳанг ва таълими 
иқтисодӣ”; Берман В.П. – док-
тори илмҳои техникии Институ-
ти гидроменологияи Академияи 
миллии фанҳои Украина, шаҳри 
Киев, Фадеичев В.В. – номзади 
илмҳои техникӣ, Институти гидро-
менологияи Академияи миллии 
илмҳои Украина, Киев дар мавзӯи 
“Использование полимерных 
добавок для снижения энерго-
затрат в системах капсульного 
гидравлического трубопровод-
ного транспорта”;  Ҷӯраев Ш. Ҷ. 
– номзади илмҳои техникӣ, муал-
лими калони кафедраи электро-
энергетикаи филиали Донишгоҳи 
миллӣ – тадқиқотии «Дониш-
кадаи энергетикии Москва» 
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(Идома аз саҳ. 3)

МАКТАБИ СИЁСИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ
Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят

дар шаҳри Душанбе дар мавзӯи 
“Дастовардҳои энергетикии 
замони истиқлолият”; Шоҳиён 
А. М. –номзади илмҳои иқтисодӣ, 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри 
Душанбе дар мавзӯи “Омилҳои 
иҷтимоии ташаккули фаъоли-
яти соҳибкорӣ дар марҳилаи 
нави рушди Тоҷикистон”; 
Қосимов Б.И., Аминов Д.С., Шар-
батов Н.С., Саидбеков З.Х. – му-
аллимони кафедраи стансияҳои 
электрикии Донишкадаи энер-
гетикии Тоҷикистон  дар мавзӯи 
“Моделирование и оптими-
зация синхронного генерато-
ра с постоянными магнитами 

для малых гидроэлектростан-
ций”;  Ҷаҳонгири А., Обидҷони 
Ш. – устодони Донишкадаи энер-
гетикии Тоҷикистон дар мавзӯи 
“Сохтмони НБО-и Роғун, 
қадами устувори расидан ба 
истиқлолияти энергетикӣ”; 
Давлатзода А. – сардори Мар-
кази бақайдгирӣ, тестӣ ва маш-
варат дар Донишкадаи энер-
гетикии Тоҷикистон, Сафаров 
Ё. - унвонҷӯи кафедраи инфор-
матикаи Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон дар мавзӯи “Систе-
маи ташхиси тестии натиҷаҳои 
таълим дар тафтиши дони-
ши донишҷӯён бо истифодаи 
технологияҳои иттилоотӣ”; 
Абдураҳмонов А.Я. – муаллими 
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон 
ба номи академик Осимӣ, Исозо-
да Д.Т, Абдуллоев Б.Т, Одинаев 
Н.Х. – муаллимони Донишкадаи 
энергетикии Тоҷикистон  дар 
мавзӯи “Электробезопасность 
при проведении монтажных 
работ и эксплуатации сол-
нечных фотоэлектрических 
станции”, Саидов Р. Н. – усто-
ди кафедраи аудит ва ревизияи 
Донишгоҳи давлатии молия ва 
иқтисоди Тоҷикистон, номзади 
илмҳои иқтисодӣ дар мавзӯи 
“Рушди соҳибкорӣ дар деҳот 

омили баландбардории сатҳи 
даромадҳои аҳолӣ”; Ҷаҳонгири 
А., Обидҷони Ш. – омӯзгорони 
Донишкадаи энергетикии 
Тоҷикистон дар мавзӯи “Строи-
тельство CASA - 1000 фактор 
достижения стратегических 
целей” чоп гардиданд.  

ҲУҚУҚ, АМНИЯТИ МИЛЛӢ 
ВА МУНОСИБАТҲОИ 

БАЙНАЛМИЛАЛӢ 

Муртазозода Ҷ.С. – докто-
ри илмҳои ҳуқуқшиносӣ, про-
фессор, вакили Маҷлиси на-
мояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
мавзӯи “Конститутсияи 
Тоҷикистони соҳибистиқлол 

заминаи ваҳдати миллӣ: нақши 
Эмомалӣ Раҳмон”; Ализода 
А.А. – мушовири ректори Дониш-
кадаи энергетикии Тоҷикистон, 
Исозода Д .Т – ректори Дониш-
кадаи энергетикии Тоҷикистон 
дар мавзӯи “Идеология ва ё 
мафкураи миллӣ ҳамчун ва-
силаи устувори муқовимат ба 
таҳдидҳои берунӣ”; Шамшер-
зода К. Ҷ. – унвонҷӯи кафедраи 
дипломатия ва муносибатҳои 
байналмилалии Академияи идо-
ракунии давлатии назди Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
мавзӯи “Тавсеаи ҳамкориҳо дар 
доираи ниҳодҳои байналмила-
лию минтақавӣ ҳамчун омили 
рушд ва субот”; Ализода Н. – 
муовини якуми вазири адлияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ дар мавзӯи 
“Эффективное государствен-
ное управление и укрепление 
верховенства права – клю-
чевые задачи национальной 
стратегии развития респу-
блики таджикистан на период 
до 2030 года”; Ҳаётзода А. Б. 
– унвонҷӯи Академияи идораку-
нии давлатии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи 
“Нигоҳи сиёсиву ҳуқуқии 
ҳизбҳои сиёсӣ дар заминаи 

қонунгузории кишвар”;  Бобо-
ева И.А. – омӯзгори кафедраи 
методикаи таълими забон ва 
адабиёти тоҷики Донишгоҳи дав-
латии Хуҷанд ба номи академик 
Бобоҷон Ғафуров дар мавзӯҳои 
“Нақши таҳаммулпазирӣ ва 
хештаншиносӣ дар раван-
ди ҷаҳонишавӣ”, “Сулҳ ва 
таҳаммулпазирӣ – омили 
муҳими ҷаҳонишавӣ”;  Мурод-
зода У.У. –ассистенти кафед-
раи ҳуқуқи конститутсионии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 
Давронов И. О. – магистранти 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
дар мавзӯи “Принсипҳои асо-
сии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон”;  Эркаев С.А. – 
дотсенти кафедраи таърихи Ва-
тан ва археологияи Донишгоҳи 
давлатии Хуҷанд ба номи ака-
демик Б.Ғафуров, иштирокчии 
Иҷлосияи ХVI Шӯрои Олии ҶТ, 
Муҳаммадзода Ф. – муҳаққиқи 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд 
ба номи Б.Ғафуров дар мавзӯи 
“Иҷлосияи тақдирсози XYI ва 
давлатҳои хориҷӣ”; Салим С. 
– унвонҷӯ, мудири бахши омор 
ва махзани ягонаи электронии 
аъзои ҲХДТ-и Дастгоҳи Кумитаи 
Иҷроияи Марказии ҲХДТ дар 
мавзӯи “Ҳифзи иттилоот аз 
киберҷинояткорӣ ва таҳдидҳои 
шабакавӣ” мақола нашр наму-
данд. 

КИШОВАРЗӢ ВА 
САНОАТИКУНОНӢ 

Дар бахши Кишоварзӣ ва 
саноатикунонӣ мақолаҳои ил-
мии Давлатзода С.Х – ректори 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 
номи Носири Хусрав, профессор 
дар мавзӯи “Ислоҳоти аграрӣ 
омили асосии таъмини амния-
ти озуқаворӣ ва кафолати зин-
дагии шоистаи мардум”; Назирӣ 
Г. Н. –вакили Маҷлиси намоян-
дагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, доктори илмҳои 
иқтисодӣ, профессор, Шодизода 

П. Ш. – вакили Маҷлиси намоян-
дагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар мавзӯи “Такмили 
механизмҳои рушди деҳот ва 
ҳунарҳои мардумӣ: тадбирҳои 
созанда”; Назирӣ Г. Н. – вакили 
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 
ба иқтисод ва молия, доктори 
илмҳои иқтисодӣ, Шарифӣ Ф. – 
номзади илмҳои иқтисодӣ, муо-
вини раиси вилояти Хатлон дар 
мавзӯи “Саҳми Пешвои мил-
лат дар таъмини рушди соҳаи 
сайёҳӣ”;  Қодирова Н.Ш. - до-
ктарант (PhD), Донишгоҳи дав-
латии Хуҷанд ба номи академик 
Б.Ғафуров дар мавзӯи “Нақши 
Пешвои миллат дар рушди бо-
суботи саноати кишвар”  нашр 
гардиданд. 

ЛОЗИМ БА ЗИКР 

Ёдовар мешавем, ки Конфе-
ренсияи илмӣ – амалии «Мак-
таби сиёсии Пешвои миллат» 
соли 2020 дар сатҳи ҷумҳурӣ, 
дар шаҳри Бохтар (дар ҳамкорӣ 
бо Донишгоҳи давлатии Бох-
тар) бо иштирок 50 нафар оли-
мону муҳаққиқон ва 6 октя-
бри соли 2021 дар ҳамкорӣ бо 
Донишгоҳи давлатии Данғараи 
ноҳияи Данғара бо иштироки 
150 нафар олимону муҳаққиқони 
донишгоҳҳо ва донишкадаҳо, 
Академияи миллии илмҳо ва 
академияҳои соҳавии ҷумҳурӣ 
баргузор шуда буд.

Маҷаллаи илмию таҳлилии 
«Мактаби сиёсии Пешвои мил-
лат» таҳти рақами мушаххаси 

77628 шомили китобхонаи элек-
тронии ELIBRARY.RU / РИНЦ 
мебошад.  

Ҳамчунин, маводҳои ёрирасон 
аз рӯи мавзӯи Конференсия дар 
сомонаҳои расмӣ - http:// hkhdt.
tj, https: //hkhdtkhatlon.tj ва 
китобхонаҳо ва сафоратхонаҳои 
Тоҷикистон дар кишварҳои хориҷ 
маҳфуз мегарданд. 

Шуъбаи иттилоот ва матбуоти  
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон
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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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Коррупсия зуҳуроти мураккаби ҷамъиятӣ буда, дар 
замонҳои қадим пайдо шуда, то имрӯз қариб дар ҳамаи 
давлатҳои ҷаҳон вуҷуд дорад. Имрӯзҳо яке аз проблемаҳои 
замони муосир ин мубориза бо коррупсия мебошад. 
Баъд аз соҳибистиқлол гаштан Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
қатори дигар душвориҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодию 
фарҳангӣ ба проблемаҳои коррупсия рӯ ба рӯ гардид.

ЗУҲУРОТЕ, КИ ТАҲДИД БА
АМНИЯТИ МИЛЛӢ ДОРАД 

Сабабҳо ва омили асосии 
густариши корупсия дар ҷомеаи 
мо аз як тараф паст будани маъ-
рифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва 
сатҳи зиндагии мардум, аз тара-
фи дигар омода набудани мар-
дум ба иқтисодиёти бозоргонӣ ва 
дарк накардани қоидаҳои он буд. 
Албатта, паҳн гаштани корруп-
сия дар тамоми соҳаҳои ҳаёти 
ҷомеа Ҳукумати кишварро ба 
ташвиш оварда буд, зеро раван-
ди демократикунонии ҷомеа дар 
рӯ ба рӯи коррупсия дар ҳолати 
осебпазирӣ қарор дошт. Аз ин 
рӯ, бо ибтикори Сарвари дав-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
як қатор ислоҳотҳои ҳуқуқӣ дар 
самти танзими сохтори қонунҳо 
рӯйи кор омад ва барои мубори-
за бо коррупсия чораҳои зарурӣ 
андешида шуданд.

Баъди бомуваффақият имзо 
гардидани Созишномаи уму-
мии истиқрори сулҳ ва ризоияти 
миллӣ дар Тоҷикистон, 8 сен-
тябри соли 1997 Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон амния-
ти иқтисодии миллиро ҳамчун 
моҳият ва ҳадафи мубориза 
бар зидди коррупсия дарк на-
муда, ақидаи муҳими сиёсати 
зиддикоррупсионии давлатро 
иброз намуд: «Барои мо муҳим 
аст, ки барои хотима ёфтан ба 
порахурӣ, талаву тороҷ кар-
дани амволи давлатӣ, амвол 
ва саҳмияҳои халқ ва дигар 
ҷиноятҳои вазнин ба ягон кас, 
ба ягон мансабдор, сарфи назар 
аз обуруй ва заҳматҳои қаблӣ 
сустқавлӣ нанамоем. Вақте омад, 

ки аз бахшишҳои нодаркор ва 
саривақтӣ набуда, ки баъзе ман-
сабдорон аз ҳадди вазифаҳои 
худ берун мебароянд, рад на-
моем, пурқувватӣ, абарқудратии 
давлат ва мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқро нишон диҳем. 

Ин ақидаро бо масъули-
яти бузург изҳор намуда, ку-
шода мегӯям: давлат барои 
хиёнати иқтисодӣ, амалҳои 
зиддиконститутсионӣ, поймолку-
нии манфиатҳои халқ ва миллат 
ягон касро намебахшад». 

Дар партави ин иқдом, ба тас-
виб расидани Фармони Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 
июли соли 1999 №1262 «Дар бо-
раи тадбирҳои иловагии пурзӯр 
намудани мубориза бар зидди 
ҷинояткорӣ дар соҳаи иқтисод ва 
коррупсия (ришвахӯрӣ)», қабули 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи мубориза бар зидди 
коррупсия» аз 10 декабри соли 
1999 заминаи марҳилаи сифатан 
нави мубориза ба ин зуҳуроти 
номатлуб ибтидо гузошт. 

Дар асоси Стратегияи дав-
латии муқовимат ба коррупсия 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2021-2025 ва Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
муқовимат ба коррупсия” бояд 
дар тамоми вазорату идораҳо 
ва мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ барномаҳои 
идоравии мубориза бо корруп-
сия бо назардошти соҳаи фа-
ъолияти худ таҳия ва мавриди 
татбиқ қарор гиранд. Дар онҳо 
бояд тадбирҳои пешгирӣ наму-

дани ҳодисаҳои сӯйистеъмол аз 
мансаб, тасарруфи моликияти 
давлатӣ, ришваситонӣ ва дигар 
зуҳуроти номатлуб тавассути 
таҳлили хавфҳои коррупсия ва 
пешгирии бархӯрди манфиатҳо 
пешбинӣ ва амалӣ карда ша-
ванд.

Агар садди роҳи инро наги-
ранд коррупсия ба проблемаи ба 
амнияти миллӣ таҳдидкунанда 
мубаддал гашта, дар натиҷа 
иқтисодиёти ниҳонӣ вусъат 
ёфта, қисми даромаднокии 
буҷет аз ҳисоби кам ворид гар-
дидани андозҳо ва самаранокии 
фишангҳои давлатии идоракунӣ 
коҳиш меёбад, ки ин ба тезу-
тунд гаштани проблемаҳои 
иҷтимоӣ, бинобар иҷро нагар-
дидани уҳдадориҳои буҷавӣ, 
оварда мерасонад. Чуноне Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд кар-
да буданд: “Коррупсия зуҳуроти 
номатлубест, ки эътимоди мар-
думро ба давлат коста гардо-
нида, обрӯву эътибори онро 
коҳиш медиҳад, барои рушди 
иқтисодиёти пинҳонӣ ва истифо-
даи ғайримақсадноки маблағҳои 
давлативу ҷамъиятӣ шароит 
фароҳам меорад ва дар маҷмӯъ, 
боиси поймолшавии ҳуқуқи ин-
сон ва заиф шудани пояҳои 
ахлоқии ҷомеа мегардад”.

ЧАНД ХУЛОСА
► Коррупсия – яке аз 

монеаҳои асосӣ дар роҳи руш-
ди умумумиллӣ, пешрафти 

иқтисод, беҳбудии иҷтимоӣ, 
татбиқи муваффақонаи ҳуқуқ ва 
озодиҳои инсон маҳсуб меша-
вад;

► Коррупсия – боварии 
шаҳрвандонро ба давлат, ояндаи 
нек коста месозад;

► Коррупсия – табақаҳои 
камбизоати аҳолиро аз имкони 
комёб шудан ба сатҳи шоистаи 
зиндагӣ маҳрум мекунад;

► Қонун беқудрат ва беамал 
мегардад, дар шуури ҷамъиятӣ та-
ассурот оид ба ҳимоянашаванда 
будани шаҳрванд ҳам дар наз-
ди ҳокимият ва ҳам дар назди 
ҷинояткорӣ ташаккул меёбад;

► Коррупсия – ба тақсимоти 
ноодилонаи сарватҳои ҷамъиятӣ 
ба манфиати гурӯҳҳои хурд аз 
ҳисоби табақаҳои таҳқиршудаи 
аҳолӣ, бошиддат шудани 
ҷудошавии иҷтимоӣ ва нобаро-
барии иқтисодии аҳолӣ, қашшок 
гаштани қисми зиёди аҳолӣ ва 
баланд гаштани шиддатнокии 
иҷтимои дар давлат мусоидат 
мекунад;

► Ҳуқуқҳои баробар барои 
гирифтани маълумот, бахусус 
маълумоти олӣ бинобар паҳн шу-
дани ҳодисаҳои ришвахӯрӣ, бар-
тарияти шаклҳои пулакии таҳсил 
дар муассисаҳои олии таълимӣ, 
ки дар натиҷа гирифтани чунин 
маълумот барои табақаҳои кам-
бизоати аҳолӣ ғайриимкон гаш-
тааст, вайрон карда мешавад;

► Ба имконияти ҳуқуқии 
ҳамаи одамон ба адолати 
судӣ нигоҳ накарда, дар баъзе 
ҳолатҳо коррупсия ба бароба-
рии ҳамаи шаҳрвандон дар наз-
ди суд, баррасии беғаразона ва 
одилонаи парвандаҳо дар судҳо 
мамониат мекунад ва ғайра.

Ҳамин тариқ, бо мақсади 
аз байн бурдани коррупсия 
дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон шаклҳои зе-
рини ҳамкории ниҳодҳои ҷомеаи 
шаҳрвандӣ оид ба муқовимат бо 
коррупсия, аз ҷумла ташаккули 
мафкураи зиддикоррупсионӣ 
дар байни табақаҳои гуногуни 
ҷомеа ва баланд бардоштани 
сатҳи фаъолнокии шаҳрвандон 
дар ҷараёни мубориза ва 
муқовимат ба коррупсия, гуза-
ронидани таҳқиқотҳои иҷтимоӣ, 
ташкил намудани курсҳои таъ-
лимии зиддикоррупсионӣ, та-
шаккули фазои оштинопазирӣ 
ва фарҳанги зиддикоррупсионӣ 
дар ҷомеа ба василаи ба роҳ 
мондани ҳамкории густардаи 
мақомоти давлатӣ бо ВАО, ба-
ланд бардоштани маърифати 
зиддикоррупсионӣ дар ҷомеа 
бо василаи ҷалби мутахассисо-
ни соҳавӣ, олимони ҳуқуқшинос, 
равоншиносону иқтисодчиён, си-
ёсатшиносон, рӯзноманигорон, 
кормандони мақомоти бар зидди 
коррупсия муборизабаранда, ин-
чунин муҳаққиқони таъриху ада-
биёт, собиқадорони мақомотҳои 
давлатӣ, ташкилотҳои 
ғайридавлатӣ ва байналмилалӣ 
ба василаи табъу нашри ада-
биёти илмию оммавӣ дар 
мавзӯъҳои зиддикоррупсионӣ; 
нависандагон, рассомон, ходи-
мони театр, радиову телевизион 
ва зиёиёни кишвар ба василаи 
таҳия ва басаҳнагузории асарҳо 
оид ба оқибатҳои зарарова-
ри коррупсия, таҳия намудани 
видеороликҳо, асарҳои рассомӣ 
ва ғайра ба нақша гирифта шу-
даанд.

Ҷамшед АШУРЗОДА, 
ҳуқуқшиноси Сарраёсати 

Хадамоти назорати давлатии 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 

аҳолӣ дар вилояти Хатлон
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ДАВЛАТИ ПОЯНДА

Нурбигул ин ҳунарҳоро аз 
модараш омӯхта, ба фарзандо-
наш омӯзонида истодааст, зеро 
ба гуфтаи ӯ гулдӯзӣ аз ҳунарҳои 
қадимиест, ки бонвони тоҷик онро 
аз насл ба насл мерос мегузо-
ранд.

– Вақте хонандаи мактаб 
будам, бибӣ ва модарам беш-

тар чодарӣ, локӣ, болишт, тоқӣ 
медӯхтанд ва кори онҳоро дида 
ҳавасам меомад, ки ин ҳунарҳоро 
аз бар намоям. Модарам ба ман 
матои сафед ва риштаву сӯзан 
доданд ва гуфтанд, ки духтар 
бояд ҳунарманд бошад ва то ҳол 
сухани модарам аз хотирам на-
меравад. Дар раванди зиндагӣ 

Дар баробари фарорасии фасли гармо 
ва якбора баланд шудани ҳарорати ҳаво 
дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтари 
вилояти Хатлон истеъмоли нӯшобаҳо ва 
хӯришу дигар маҳсулоти гӯштиву ширӣ ва 
ғизои муҳлати истифодааш кӯтоҳмуддат 
мавриди муҳокимаи умум қарор мегирад.

Нурбигул Мусоева, зани ҳунарманд ва 
дар зиндагӣ комёбу устувор аст, зеро аз 
рӯзҳои аввали оила барпо карданаш дар 
таъмини рӯзгори хона саҳми арзанда мегу-
зорад. Ӯ сокини Ҷамоати деҳоти Сари Хосо-
ри ноҳияи Балҷувон буда, тӯли 30 сол боз 
ба қуроқдӯзӣ, гулдӯзию шерозбофӣ  машғул 
аст. Гарчанде синнаш ба 68 расида бошад 
ҳам, зиндагӣ бо ҳунар барояш рангин аст. 

Сокинони закӣ бодарназар-
дошти таъсири гармои беҳад 
ба маводи ғизоии тезтайёр ва 
маҳсулоти гӯштиву ширӣ дар 
баробари нишондоди санаи 
истеҳсоли маҳсулот, ҳамчунин ба 
тарзи бастабандию нигоҳдории он 
дар мағозаву дуконҳо аҳамияти 
ҷиддӣ медиҳанд, зеро дар одита-
рин ҳолати ғайристандартӣ кор-
карду истеҳсол ва ё нигоҳдории 
маҳсулот он боиси хуруҷи ҳар 
гуна бемориҳои мавсимӣ шуда 
метавонад.

Ин аст, ки сифати маҳсулоти 
хӯрокворӣ ва пешгирӣ аз фурӯши 
маводи муҳлати истифодаашон 
гузашта аз мавзӯъҳои мубра-
ми рӯз ба ҳисоб рафта, ҷиҳати 
пешгирӣ аз ин ҳолатҳо ва назо-
рати ба бозор ворид нагардидани 
маҳсулоти ғайристандарӣ дар 
шаҳру ноҳияҳои вилоят якчанд 
ниҳоди вобаста  фаъолият ме-
намоянд. Тавре ҳамагон огаҳӣ 
дорем дар баробари коркарду 
истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ 
дар дохили кишварамон, 

ҳамзамон ба бозори истеъмолии 
мо молу маҳсулот аз кишварҳои 
хориҷ низ воридот мешавад. 

Муроҷиати сокини ноҳияи 
Абдураҳмони Ҷомӣ С. 
Шаҳобиддинов  бобати сифати 
чойи хушки воридотӣ сабаб гар-
дид, ки мо намунае аз бандчаҳои 
чойи хушкро, ки зери тамғаи 
“Lipton” дар мағозаҳои замонавӣ 
ба фурӯш гузошта шудааст, мав-
риди тадқиқ қарор диҳем. Зеро, 
ба қавли сокинон ин навъ чойҳо 
дар оби ҷӯшонидашуда тез ҳал 
шуда, ранги ниҳоят баланд дош-
та, ҳамзамон тамъи каме тунд 
дорад.

Ба пиндори бонувон гарчан-
де, ки бастачаҳои чойи хушки 
навъи сиёҳ, ки дар қуттиҳои бо 
тамғаи Lipton баъди ҳал шудан 
дар обҷӯш ранги шабеҳи чойи 
оддӣ пайдо мекунад, аммо дар 
иловаи шаммаи он резаҳои нах-
ли шабеҳи ҳино дида мешавад 
ва дар ҳоли ламс кардан ангуш-
тон олудаи доғи сурх гашта, аз 
коркарди кимиёӣ шудани ин навъ 

чойҳои хушк дарак медиҳад.
Бо мақсади рӯшанӣ андохтан 

ба суолҳои сокинон, ки то куҷо 
чойи хушки воридотӣ ба соли-
мии истеъмолкунандагон таъси-
ри манфӣ намерасонад, мо бо 
як чанд бандчаҳои чойи хушки 
“Lipton” ба Маркази стандарти-
затсия, метрология сертификат-
сия ва нозироти савдо дар вило-
яти Хатлон муроҷиат намудем. 
–Мутахассисони “Тоҷикстандарт” 
ташаббусҳои шаҳрвандиро во-
баста ба санҷиши сифатнокии 
ину он маҳсулот  истиқбол ги-
рифта, новобаста ба шакли 
муроҷиат дархости сокинонро 
амалан иҷро менамоянд, зеро 
пешгирӣ аз фурӯши маҳсулоти 
ғайристандартӣ ва назорати 
сифатнокии он танҳо вазифаи 
мақомотҳои назоратӣ набуда, 
балки ҳар нафар аз шаҳрвандони 
худогоҳ ҳуқуқ доранд, дар сурати 
мушоҳидаи ин гуна ҳолатҳо ба 
сохтори назоратии давлатӣ ва ди-
гар идораҳои дахлдор муроҷиат 
намояд. Аз ин лиҳоз, пешниҳоди 
шаҳрвандон ҷиҳати озмоиши си-
фати чойи хушк шоёни таҳсин 
аст, ки мардум ҷиҳати пешгирӣ 
аз маҳсулоти бесифат таваҷҷуҳ 
доранд, – мегӯяд Аскарзода Ро-
бия Акрам, сардори озмоишгоҳи 
санҷишии маҳсулоти хӯрока ва 
нафти Маркази стандартизат-
сия, метрология сертификатсия 
ва нозироти савдо дар вилояти 
Хатлон. 

Баъди гузаронидани санҷиши 
сатҳии чойи хушки Lipton му-
тахассисони озмоишгоҳи мар-
кази мазкур изҳорот доданд, 
ки маҳсулоти мазкур аз лиҳози 
сифатнокӣ ҷавобгӯи меъёрҳо 
мебошад, аммо тамъи андак тун-
ди он боназардошти талаботи 
истеъмолкунандагони кишвари 
истеҳсолкунандаи чойи хушк аст,  
ки бештар ҳамингуна маҳсулоти 
ҷойиро меписанданд.  

Ҳамин тавр, мо ба хуло-
саи Маркази стандартизатсия, 
метрология сертификатсия ва 
нозироти савдо дар вилояти 
Хатлон  иктифо карда, ба маъ-
лумоти шаҳрвандони вобаста ба 
сифатнокии ин навъ маҳсулот 

шубҳадошта, расониданием, 
ки тибқи нишондоди мақомоти 
назоратӣ чойи хушки навъи сиёҳ 
зери тамғаи дар боло зикргар-
дида аз лиҳози сифатнокӣ хуб 
буда, дар он рангҳои сунъи ва 
дигар маводи кимиёи илова кар-
да нашудааст. Новобаста ба ин, 
масъулони озмоишгоҳи Марка-
зи стандартизатсия метероло-
гия сертификатсия ва нозироти 
савдо дар вилояти Хатлон аз 
сокинон даъват ба амал мео-
варад, ки дар сурати мушоҳида 
намудани молу маҳсулоти беси-
фат ё муҳлати истифодаашон 
гузашта ба ниҳоди назорати си-
фати маҳсулот муроҷиат намуда, 
дар пешгирӣ аз хариду фурӯши 
маҳсулоти ғайристандартӣ ва 
эҳтимоли оқибатҳои нохуш 
саҳмгузор бошанд. 

Дар ҳоле, ки ҳарорати ҳаво 
дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи 
Бохтари вилояти Хатлон аз 40 
дараҷа гармӣ боло рафта исто-
дааст, сокинонро мебояд, ки зим-
ни хариду фурӯши маводи ғизоии 
муҳлати истеъмолаш кӯтоҳ ба 
нишондоди санаи истеҳсол ва 
шароити нигоҳдории он дар ду-
кону мағозаҳо аҳамияти бештар 
диҳанд, зеро дар фасли гармо 
хавфи гирифтории шаҳрвандон 
ба бемориҳои вобаста ба ис-
теъмоли маводи ғизоӣ зиёд 
мушоҳида мешавад. Аз суҳбат 
бо сокинони шаҳри Бохтар маъ-
лум гарид, ки бештари онҳо дар 
хариди маҳсулоти гӯштию ширӣ 
аз эҳтиёт кор мегиранд, яъне ин 
гуна маводи ғизоиро аз дуконҳои 
дорои яхдонҳо харидорӣ меку-
нанд.

Мутаассифона, зимни 
тадқиқоти рӯзноманигорӣ беш-
тари фурӯшандаҳои мағозаҳои 
хӯрокворӣ изҳор доштанд, 

ки бе ризоияти соҳибони ас-
лии мағозаҳо бо саволҳои  
рӯзноманигорон ҷавоб 
нахоҳанд дод.  Ҳамзамон, баъ-
зе фурӯшандаҳои мағозаҳои 
хӯрокворӣ иқрор меоянд, ки баъ-
ди гузаштани муҳлати истифода, 
маҳсулоти мазкурро аз фурӯш ги-
рифта, ба хонаҳои худ мебаранд. 
Аммо мусоҳибони мо аз посух 
ба суоли “маҳсулоти гӯшту шири 
муҳлаташ гузаштаро ба чӣ кор 
истифода мебаранд”, худдорӣ 
намуданд.

Хулоса, дар шароити кунунӣ, 
ки аз як сӯ камчинӣ ва болора-
вии арзиши молу маҳсулот аз 
эҳтимоли ҷиддитари буҳрони 
иқтисодӣ дар саросари ҷаҳон 
дарак медиҳад, аз сӯи дигар, 
таъмини бехатарии маводи 
ғизоӣ ва пешгирӣ аз ворид шу-
дани маҳсулоти ғайристандартӣ 
ба бозори истеъмолӣ моро 
водор менамояд, то ба хоти-
ри таъмини амнияти озуқворӣ 
дар кишвар дар ҳамаи самтҳои 
фаъолият муносибати ҷиддӣ 
дошта бошем. Зеро дар баро-
бари дилгармии соҳибкорону 
тоҷирони вориду содироткунан-
даи молу маҳсулот, ҳазамон, 
ҳаққу ҳуқуқҳои истеъмолкунан-
дагонро ҳимоя карда, аз хариду 
фурӯши молу маҳсулоти беси-
фат ва муҳлати истифоводаву 
истеъмолашон гузашта, пешгирӣ 
намоем. Бояд гуфт, ки дар самти 
ошкор ва пешгирӣ ва истеъмо-
ли маҳсулоти ғайристандартӣ 
ҳар сокини кишвар бояд ҳисси 
масъулиятшиносӣ зоҳир намояд. 

Ҷамолиддин УСМОНИЁН, 
рӯзноманигор.

Адиба НОДИРОВА, коромӯзи 
“Ҳамрози халқ”

ҳунарҳои омӯзонидаи модарам 
лозим шуданд. Талош кардам, то 
ҳадди имкон дар таъмини рӯзгори 
хонавода саҳми худро гузорам”,– 
мегӯяд Нурбигул Мусоева. Чуно-
не ӯ гуфт чодариҳои калону зебо-
ро дар ин деҳа танҳо ӯ медӯзад. 
– Ҳеҷ кор осон нест, аммо чун 
талабгорони маҳсули заҳматам 
зиёданд, мушкилиҳо дар чашм 
наметобанд. Чодариҳоямонро 
навхонадорон барои ороиши 
хонаашон харидорӣ мекунанд, –
иброз дошт ӯ. 

Ин зани ҳунарманд шукронаи 
онро дорад, ки фарзандонаш 
дар фазои сулҳу оромӣ илму 
ҳунарҳои гуногунро аз бар наму-
да, роҳи худро дар зиндагӣ пайдо 
карда истодаанд. Дар ин шабу 
рӯз ӯ ҳамроҳи духтару келинҳояш 
фармоишҳои наварӯсонро иҷро 
намуда, ба ин васила рӯзгори 
хешро пеш мебаранд. Тавре 
мусоҳибамон қисса мекунад, онҳо 
рӯзе  то чанд курпаву болиштро 
дӯхта, пешкаши мизоҷонашон 
мегардонанд. 

Холаи Нурбигул Мусоева соҳиби 
даҳ фарзанд – 6 духтару 4 писар ме-
бошад. Духтарон аз овони наврасӣ 
пешаи модарро омӯхта, баъди оила-
дрор шудан ин ҳунари меросиро дар 
хонаҳои худ пеш бурда истодаанд. 
Гоҳе ки ба дидорбинии модарашон 
меоянд ба корҳои ӯ мадад расони-
да, ҳамзамон, ҳунару маҳорати худ-
ро такмил медиҳанд.

– Бо эълон гардидани солҳои 
2019-2021, “Солҳои рушди деҳот 

сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” кори 
мо, ҳунармандон боз ҳам ривоҷу 
равнақ пайдо кард, зеро баробари 
таваҷҷуҳи ҷомеа ба рушди ҳунарҳои 
мардумӣ талабот ба либоси миллӣ 
зиёд шуда истодааст, ки ин манбаи 
даромад барои мо ҳунармандон ме-
бошад, – мегӯяд Нурбигул Мусоева.

 
Раҷабгули АБДУРАШИД, 

коромӯзи нашрияи
“Ҳамрози халқ”
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ОДОБИ ХУБ БЕЊТАРИН САРВАТ

ХОСИЯТИ ШИФОИИ ТАХАЧ
Дар тибби халқӣ ҷӯшоби сабадаки тахач барои табо-

бати захми меъдаву рӯда, ҷигару заҳрадон, бавосиру 
табларза ва чун давои киҷҷарон, арақовар, хобовар, 
табшикан истифода мешавад. Нақеъи омехтаи гули та-
хач ва зарпечакро ҳангоми камхунӣ ва саръ менӯшанд. 

Ба дарун истеъмол кардани 
тахач гиреҳҳои узвҳоро меку-
шояд, иштиҳо меоварад, хилти 
сафро, зардоб ва дигар моддаҳои 
талхро, ки дар меъда шах шуда 
бошанд, бо воситаи пешоб хориҷ 
мекунад; рагҳои узвҳои даруни 
сина ва шушро аз моддаҳои ғайрӣ 
пок мекунад. Агар инро бардавом 
бо зарпечак якҷо бихӯранд, хилти 
савдоро ҳам ронда, баданро аз 
он пок менамояд ва барои дар-
ди сар, каҷ шудани рӯй, фолиҷ 
(шал шудани нимаи бадан ба 
дарозӣ), карахтии узвҳо, ларзак, 
саръ, сакта, дар хоб сиёҳӣ зер 
кардан, чарх задани сар, сиёҳ за-
дани чашм, молихулиё, лисарғус 
(летаргия), бемориҳои чашм, 
гӯш, даҳан, ҳалқ, меъда, ҷигар, 
талхадон, сипурз, бачадон, ба-
восир, дарди асабҳо, мондагӣ, 
гирдак-гирдак рехтани мӯи сар 
ва риш, дафъ кардани таъсири 
заҳри хӯрдашуда ва газидани 
ҷонварони заҳрнок даво меша-
вад, меъдаро қувват медиҳад, ба 
таом иштиҳо меоварад; пешоб, 
ҳайз ва ширро равон мекунад; 
ҳамаи навъҳои кирми шикамро, 
аз ҷумла кирми кадудонаро низ 
мекушад. 

Агар тахачро дар об ҷӯш дода, 
бо он об ғарғара кунанд, каҷ шу-
дани рӯйро сиҳат мебахшад. 
Оберо, ки дар он тахач ҷӯшонида 
шуда бошад, бо асал даромех-
та биёшоманд, каҷ шудани рӯй, 
фолиҷ, сусту нотавон гаштани 
узвҳо, ларзак, саръ, сакта, дар 
хоб сиёҳӣ пахш кардан — барои 
ҳамааш дору мебошад. Чун ба 
каси фолиҷзада, ки дар меъ-
дааш ахлоти гарми аз чизҳои 
хӯрдашуда ҷамъ гашта бошад, 

тахачро дар об ҷӯшонида, он 
обро бинӯшонанд, он ахлоти за-
рарнокро дарҳол хориҷ мегардо-
над. 

Тахачро дар об ҷӯшонида, 
он обро соф намуда, бо сабир 
(алоэ) бихӯранд, чарх задани сар 
ва сиёҳ задани чашмро, ки аз би-
сёрии балғам ва сафро ба зуҳур 
омада бошанд, ислоҳ мекунад. 
Агар инро дар об як шабонарӯз 
тар карда, баъд он обро соф на-
муда бинӯшонанд, лисарғусро 
ҳушёр мекунад. 

Чун гиёҳи хушки онро кӯфта, 
дар латтаи зағирпоя баста, баъд 
онро дар оби гарм тар карда, ба 
чашме, ки дар он нуқтаҳои сурх 
муддати дароз боқӣ монда бо-
шад, гармбандӣ кунанд, онро 
дафъ месозад. 

Тахачро гард барин ос карда, 
чун сурма ба чашм кашанд, дар-
ди чашм ва пардаи бегонаи дар 
он афтодаро, ки чашмро торик 
месозад, дафъ мекунад. 

Тахачро дар об ҷӯшонида, 
он обро соф намуда, бар боло-
яш равғани бодоми талх рехта, 
бо оташи мулоим биҷӯшонанд 
ба ҳадде, ки об батамом бухор 
шуда раваду равған бимонад. 
Ин равғанро бо камтар заҳраи 
буз даромехта, нимгарм дар гӯш 
чаконанд, боди даруни гӯшро, 
ки дар даруни гӯш ҷарангҳои 
гуногунро ба амал меоварад, 
таҳлил медиҳад ва агар дарунаш 
ҷароҳат дошта бошад, ҳамон 
дам пок мегардонад, инчунин 
кариро, ки ҳарчанд куҳна шуда 
бошад, дафъ мекунад ва бо ин 
ҳама омадани зардобро аз дару-
ни он шифо мебахшад. Тахачро 
кӯфта, аз рӯ гузошта банданд, 

Рўзе Мањмадлафиз дид, ки 
Шералї бо њамсолонаш дохили 
маѓозаи хўрокворї мешавад. Ў 
низ зуд аз роњи калони мумфарш 
гузашта номаълум дохили маѓоза 
гардид. Мањмадлафиз дар њолати 
пардохт намудани хариди кўдакон 
ба онњо наздик шуд. Ў дид, ки 
Шералї маблаѓи зиёди фулузї 
(танга)-ро аз љайбаш бароварда, 
њаќќи ѓизоњои њамаи харидшударо 
пардохт карданї аст. Мањмадлафиз 
аз дасти писараш гирифта бо 
тангањо, рост хона омаду ба љойи 
кори Њалима занг зада, ба хона 
даъваташ кард.

-Барои чї ту ба Шералї пул 
додї, модари Фурќат? Њалима 
њоло пурра вориди њавлї нашуда, 
гуфт Мањмадлафиз.

-То ки аз њамсинфонаш кам 
набошад ва тавонад бемалол рафта, 
ягон чиз харида хўрад, -бе ягон 

андеша љавоб дод Њалима.
-Ман чанд бор туро огоњ наму-

дам, ки писаратро пулмаст накун,-
бо љањл ба рўйи оилааш теѓи 
нигоњ кашида,-гуфт Мањмадлафиз.

-Ба њамон як сўму ду сўми 
додаам пулмаст мешавад ё пу-
латон кам мешавад-мї- дадеш! 
Ѓам нахўред ин пулњоро ман аз 
зањмати иловагї ба дасти Шералї 
додам,-дадош.

-Бењтарин сарвати падар ба 
писар ин додани одоби хуб аст. 
Шахсе, ки аз ин сину сол пулро 
азиз медонад, рафта-рафта падару 
модар ва Худовандро, фаромўш 
мекунад, – аз аввала њам ѓазабаш 
зиёд шуд, ки бо як ќањр ба 
сўйи Шералї нигоњ карда гуфт, 
-Мањмадлафиз.  

-Хуб гапи Шумо шавад. 
Дигар бе иљозататон ба ў пул 
намедињам, дадош, -писарашро аз 

назди шавњари ѓазаболудаш гириф-
та гуфт Њалима.

Њалима аз рўи дилсўзї нисба-
ти писарчааш бошад ё ноњурматї 
доштан нисбати шавњараш, ки ба 
гуфтааш амал накард. Ў доимо ме-
хостаи Шералиљонро њамон замон 
ба анљом мерасонду љайбашро бе 
пул намемонд. Агар мабодо шабу 
нимшаб дили писараш ягон тао-
ми болаззат хоњад, Њалима хоби 
ширинашро ба худ њаром карда, 
њатман мехесту ба писари эрка-
аш таоми хостаашро тайёр мекард. 
Ногоњ, ки ягон фарзанди дигараш 
барои хўрокхўри аз хоб хеста, бо 
Шералї њамроњ шаванд, Њалима 
он фарзандонашро љазо медод.

Њамин тавр рўзњо пайи њам 
мегузашту Шералї донову зирак, 
аммо эрка ба воя мерасид. Њар 
гоње, ки падараш ба ў низ ягон 
кореро вазифадор менамуд њатман 
Шералї болои кати чўбине мени-
шасту хоњаронашро маљбур мекард, 
ки кори фармудаи падарашонро 
анљом дињанд. Агар хоњаронаш 
ба модарашон аз зулм намудани 
Шералї арз кунанд, Њалима ба 
доду войи духтаронаш гўш на-
карда, фаќат пушти Шералиашро 
мегирифту халос. 

Рўзе Мањмадлафиз аз барои 
кадом кори хатое Шералиро сахт 
сарзаниш намуда, баъд ба ў дарав 
намудани алафњои замини мактабро 
фармуду худаш ба љойи кораш рафт.

Шералї медонист, ки кори фар-
мудаи падарашро агар хоњаронаш 
њам накунанд, њатман барои 
анљоми кор шахсе ёфт мешавад. 
Барои њамин њам ў дилпурона аз 

пай ваќтхўшии худ шуд. Рафиќони 
Шералї баъди дар ошхона ташки-
лии фармудаашро хўрдан њарсеашон 
њам бањри иваз намудани либосњои 
мактабї ба хонањояшон рафтанд. 

Ба омадани Мањмадлафиз 
ваќтњои ба шумор монд. Аммо аз 
њашарчињои даъватнамудаи Шералї 
дараке њам набуд. 

Њалима, ваќте ки барои хўрдани 
хўроки нисфирўзи ба хона омад, 
Шералї  аз дидани модар хеле 
хушнуд шуда, бо як њиссиёт гуфт:

-Модарљон, хайрият, ки шумо 
омадед, набошад ман аз падарам 
гап мешунидам. Биёед, модарљон, 
то омадани падарам каме њам бо-
шад алафи майдонро дарав намоем.

Њалима, гарчанде ки хаставу 
гурўсна ва аз кор монда шуда омада 
бошад њам, бе дудилагї Шералїро 
оѓўш намуда, навозишкунон гуфт:

-Ѓам нахўр, писаракам! Њозир 
ман таѓйири либос намоям, омада 
дар як лањза кори фармудаи пада-
ратро иљро мекунем.

-Модарљон, тезтар шавед, на-
бошад ман аз падарам танбењ меги-
рам. Норозиёна дастони модарашро 
аз худ дур намуда, гуфт Шералї.  

Њалима ба хона даромада 
таѓйири либос карду ба берун баро-
мад. Ў доси тез намударо гирифта, 
назди писараш омада бо як њаракати 
ѓайриоддї алафро дарав кард. 

Он рўз Њалима як ќисми кори 
фармудаи шавњарашро ба анљом 
расонид, аммо хаставу гурўсна ба 
идорааш баргашт. 

Њамин тавр худаш гуруснаву 
ташна мемонд, аммо писарашро 
њимоя мекард, намемонд, ки ба 

сари вай ягон душворї афтад.
Њалима дар њолати донишљўиву 

хизмат намудани писараш ба 
ѓайри чї миќдор маблаѓи додаи 
шавњараш боз худаш тавассути 
ягон нафари наздик ё почта пи-
сарашро бо пул таъмин мекард. 
Шералї низ њамон ваќтњо бо мо-
дару падар ва хоњаронаш бисёр 
мењрубону дилсўз буд, аммо аз чї 
бошад, ки солњои охир рафтору 
кирдори ў тамоман таѓйир ёфта 
буд... Ў ѓайри суханњои зављаашу 
наздикони ў дигар гапи касеро гўш 
карда, ќарор намебаровард...

Њалима як-як саргузашташро бо 
кору кирдори писараш дар тарозўи 
аќлаш монда баргашиду гўё дар 
худ айбу камбудї наёфт. Њис ме-
кард, ки ин њама камбудињо аз 
ба вазифањои баланд ноил шудани 
писараш рўх дода бошад, ё аз раф-
тору кирдори таѓйир ёфтаи келини 
бо љону дил дўст медоштааш. Зеро 
ки бо супориши ин келинаш боре, 
хоњару љияни ў омада Њалимаро 
зада рафта буданд. Худи келинаш 
низ, дар давраи аз Суди шањрї 
баргаштанашон дар њузури писараш 
дар рўйи Њалима туф карда гу-
зашта буд.

Њалимаи ба киштии хаёлот 
ѓарќшуда, аз болои кати мулоим 
бо азобе рост хесту ба рўйи њавлї 
яъне ба назди наберањои азизаш 
баромад.

Ба гумонам биби-Њалимаи 
њаштодупанљ сола чунон ранљида 
буд, ки дигар боре њам аз он 
писари бо љону дил парваридаашу 
келини љигарбандаш, яъне духтари 
рањматии додараш ва наберањои 
маѓзи донааш, ки айни замон 
ќариб аз њамааш аберачадор шуда-
аст, ёд кардан намехост.  

Абдумалик ЊАКИМОВ, устоди 
ДДБ ба номи Носири Хусрав 

Абдумалик ЊАКИМОВ, устоди 
ДДБ ба номи Носири Хусрав 

дарди меъдаро шифо мебах-
шад. Агар дар об ҷӯш дода, он 
обро бинӯшанд, меъдаро қувват 
медиҳад; иштиҳои таом батамом 
барҳам хӯрда бошад, барқарор 
мекунад; барои дардҳои ҷанин, 
тиҳигоҳ, варамидани рӯ ва дасту 
поҳо, истисқо, дардҳои гуногуни 
буғумҳо, бемориҳои мақъад, ки 
ҳама аз сардӣ бошанд, давои хуб 
мегардад; мизоҷи вайронгаштаро 
ислоҳ мекунад, ҷигари сустро ба 
ҳолати эътидол меоварад. 

Агар тахачро дар об ҷӯшонида, 
ҳар рӯз то даҳ рӯз 100 грамм аз 
он об бинӯшанд, зардпарвинро 
шифо мебахшад ва агар аз бисёр 
шудани рутубат иштиҳо гум шуда 
бошад, барқарор менамояд. 

Тахачро бо юнуқчаи зардак 
(говришқа) якҷо дар равғани за-
йтун пухта, аз рӯ гузошта бан-
данд, варами ҷигарро таҳлил 
медиҳад. Агар ин гиёҳро дар об 
ҷӯш дода, бо сирко сиришта, ба 
буғумҳое, ки аз гармӣ дард мекар-
да бошанд, бимоланд, ба ибро 
меоварад. Инро кӯфта, бо муми 
занбӯри асал ва равғани гулисурх 
сиришта, аз рӯ бимоланд, дарди 

тиҳигоҳ, дарди куҳнаи меъда ва 
дарди ҷигарро дафъ мекунад; 
бавосирро нафъ дорад, мақъади 
кафидаро сиҳат мекунад ва дар-
ди онро низ таскин медиҳад. 

Тахачро дар об ҷӯшонида, 
он обро бо биринҷи пухтагӣ ё бо 
наски пухтагӣ бихӯранд, ҳамаи 
кирмҳои шикамро кушта, берун 
меоварад, дарунро меронад; 
агар он обро бо сирко бинӯшанд, 
барои бавосир ва кафидани 
мақъад дору мешавад, инчу-
нин моддаҳои гарммизоҷро, ки 

дар натиҷаи нӯшидани давоҳои 
гарммизоҷ дар меъда ҷамъ шуда 
бошанд, дафъ мегардонад. 

Дар тибби муосир нақеъи 
тахачро ҳангоми ихтилоли кори 
узвҳои ҳозима, зиёдшавии ши-
раи меъда, халаю газаки меъ-
да, бемориҳои ҷигару заҳрадон, 
камхунӣ, бехобӣ ва бӯйи бади 
даҳон истифода мебаранд. Бо 
равғани эфири тахач захмҳои гуно-
гун ва сӯхтаро муолиҷа мекунанд. 

 Манбаъ: “Донишномаи озод”
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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, Миралиён Қиёмиддин, раиси 
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон.

Ҳайати эҷодӣ: Зебо Бозорова, Амонҷон Муҳиддинов, Ҷамолиддин Усмо-
ниён, Аҳлиддини Муборакшоҳ, Меҳроб Салимбеков, 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 19700 нусха нашр шуд.

С К А Н В О Р Д

ПАНДИ 

РЎЗ

Занеро шавҳараш бисёр 
бадқаҳр ва тез буд.

Занаш аз ӯ сахт метар-
сид. Солҳо мегузаштанд, 
аммо ҳеҷ на он тағйир ме-

ёфт, на ин ҷуръати 
муомилаи хуб кар-
дан бо ӯ мекард. 

Зан як ҷодугаре 
пайдо кард ва аз 
ӯ хоҳиш кард, то 
шавҳарашро бо 
ҷодуе ром созад.

Ҷодугар гуфт:
– Рав аз пашми 

гардани шер биёр, 
то дар он ҷоду ку-
нам.

Зан гуфт:
– Чи гуна би-

ёрам аз пашми шер, ки ӯ як 
ҳайвони даранда аст, пора 
мекунад дар як мижа задан.

Ҷодугар гуфт:
– Агар бихоҳӣ 

шавҳаратро бароят ром со-

зам гуфтаамро мекунӣ.
Зан ночор розӣ шуду 

рафт. Як шере пайдо кард 
бисёр бадахшм. Муддати 
зиёд рафт дар тарбияи ӯ ва 
билохира он шер ром шуд. 
Зан аз пашми гардани шер 
гирифту назди ҷодугар омад. 
Ҷодугар дар ҳайрат афтод ва 
гуфт:

–Ту ки як ҳайвони даран-
даи бадхашмро тавонистӣ 
ром созӣ пас чӣ гуна 
шавҳаратро, ки инсон аст, 
ром карда наметавонӣ?! 

Гирдоваранда 
А. Муборакшоҳ, аз саҳифаи 

фейсбукии дустон
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