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ХАМРОЗИ
Барои пешрафт ва зиндагии шоистаи мардум!

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

…Фаъолияти мардуми 
мо дар он солҳои ниҳоят 
вазнину душвор барои 
наслҳои имрӯза намунаи 
ибрат ва сабақи зиндаи 
заҳмати софдилона мебо-
шад.

****
Аз якуним миллион на-

фар аҳолии Тоҷикистон 
дар соли 1941 беш аз 300 
ҳазор нафар – бист фо-
изи сокинони ҷумҳурии 
мо, яъне қувваи асосии 
корӣ ба майдони ҷанг са-
фарбар гардида, беш аз 
сад ҳазор нафари онҳо 
ба ҳалокат расидаанд, ки 

ИЌТИБОСЊО АЗ ПАЁМИ ШОДБОШЇ БА ИФТИХОРИ 
ТАЉЛИЛИ 77-УМИН СОЛГАРДИ ЃАЛАБА БАР ФАШИЗМ

номи нек ва корномаи онҳо 
дар саҳифаҳои таърихи 
халқамон абадан сабт гар-
дидааст.

             **** 
Имрӯз, ки вазъи ҷомеаи 

ҷаҳонӣ бисёр ноором ва 
торафт мураккабу печи-
да гардида, инсоният дар 
яке аз давраҳои ниҳоят 
вазнину сангини таъри-
хи худ баъди ҷанги дуюми 
ҷаҳон қарор дорад ва ам-
нияти мардуми сайёра бар 
асари таҳдиду хатарҳои 
нав, аз қабили террориз-
ми байналмилалӣ, экстре-

мизм, радикализми динӣ, 
ҷиноятҳои киберӣ ва дигар 
зуҳуроти хатарноку номат-
луб, инчунин, тағйирёбии 
иқлим ва паҳншавии бе-
мории сироятии КОВИД – 
19 ҷиддан халалдор шуда 
истодааст, сулҳу дӯстӣ ва 
ҳамгироиву ҳамкорӣ дар 
байни давлатҳо ва халқҳои 
олам аҳаммияти рӯзафзун 
пайдо мекунад. 

              **** 
Мардуми Тоҷикистон, 

ки баъди қурбонӣ дода-
ни беш аз сад ҳазор на-
фар фарзандони худ дар 

майдонҳои Ҷанги дуюми 
ҷаҳон бори дигар ва ин 
дафъа фоҷиаҳои ҷанги 
таҳмилии шаҳрвандиро аз 
сар гузаронидаанд, хуб ме-
донанд, ки сулҳу оромӣ ва 
суботи сиёсӣ чӣ қадру ман-
залат дорад.

            
****

...Мо ҳамеша ҷониб-
дори сулҳу оромӣ ва бо 
роҳҳои осоишта, яъне та-
вассути музокирот ва бо 
истифодаи василаҳои 
дипломатӣ ҳаллу фасл гар-
дидани ҳама гуна мухоли-
фату низоъҳо ҳастем.

Ҳимояи неъмати бузург, 
яъне амнияти давлат ва 
ҷомеа, ҳифзи сулҳу оромӣ, 
суботи сиёсӣ ва ваҳдати 
миллӣ барои ҳар яки мо 
ва наслҳои оянда вазифаи 
муқаддас мебошад.

                **** 
Дар шароити мурак-

кабу буҳронии имрӯза, 
яъне хатари гуруснагӣ 
дар минтақаву кишварҳои 
алоҳидаи дунё, идома 
пайдо кардани паҳншавии 
бемории КОВИД – 19, 
тағйирёбии иқлим ва 
пайомадҳои манфии он, 
инчунин, густариш ёфта-
ни таҳдидҳои нав мо бояд 
нисбат ба ҳар вақти дигар 
ҳушёру зирак ва сарҷамъу 
муттаҳид бошем, боз ҳам 
бештар заҳмат кашем, та-
моми саъю талоши худ-
ро барои ҳифзи амнияти 
озуқавории кишварамон 
равона созем ва сарфаю 
сариштакор бошем.

Илова бар ин, мо вази-
фадорем, ки фарзандони 
худ – наврасону ҷавононро 
дар рӯҳияи ватандӯстиву 
ватанпарварӣ, ҳисси 
баланди миллӣ, сулҳ-
парвариву башардӯстӣ ва 
ободкориву созандагӣ ба 
камол расонем.

             ****
 ... Мо бояд бо тамоми 

халқу миллатҳои олам ва 
пеш аз ҳама, бо ҳамсояҳои 
наздики худ ҳамеша дар 
фазои сулҳу оромӣ, дӯстиву 
ҳамкорӣ ва эҳтироми якди-
гар зиндагӣ кунем. 

Эмомалӣ  Раҳмон, 
ш.Душанбе 9.05. 2022 
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АЗ ЉАЛАСАИ ШЎРО ОИД БА ТАЪЛИМ
ВА ТАРБИЯИ ЊУЌУЌИИ ШАЊРВАНДОН  

Дар толори мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилояти Хат-
лон ҷаласаи навбатии Шӯрои вилоятии 
мутобиқсозию методӣ оид ба таълим ва 
тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон дар назди 
раиси вилояти Хатлон баргузор гардид.

Боиси қаноатмандист, ки дар пайравӣ аз сиё-
сати пешгирифтаи роҳбарияти олии мамлакат 

ва дастуру супоришҳои Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои охир расони-
дани кумак ба эҳтиёҷмандон аз ҷониби сокинони 

саховатпеша, соҳибкорону тоҷирон ва кормандони 
касбу кори гуногун ба ҳукми анъана даромадааст. 

ДАСТАТ ГИРАД КАСЕ,
КИ ГИРЇ ДАСТАШ...

Давоми солҳои охир 
натанҳо дар арафаи иду 

ҷашнвораҳои миллӣ, балки ҳар 
сари вақт иддае аз фаъолони 
ҷомеа ва соҳибкорони саховат-
пеша тез-тез ба аёдати ятимо-
ну бепарасторон, пиронсолону 
маъюбон ва дигар қишрҳои ни-
ёзманди ҷомеа рафта, ба онҳо 
маводи хӯрокию лавозимоти 
рӯзгор ва кумакҳои пулӣ мера-
сонанд. Ҳамин тавр, дар радифи 
таваҷҷуҳи сокинони кишварамон 
ҷиҳати саҳмгузорӣ дар корҳои 
ободонӣ ҳамчунин, солҳои 
охир шумораи хайрхоҳон аз 
ҳисоби соҳибкорону саҳмдорони 
хоҷагиҳои деҳқонӣ, омӯзгорону 
кормандони соҳаи хизмати 
давлатӣ ва намояндагони дигар 
касбу кори гуногун, зиёд шуда, 
ба ин васила, теъдоди бештари 
ашхоси эҳтиёҷманд ба мададу 
кумакҳои инсондӯстонаи соки-
нон фаро гирифта мешаванд. 

Аз ҷумла, дар арафаи иди 
саиди Фитри соли ҷорӣ дар дои-
раи татбиқи дастуру супоришҳои 
Пешвои муаззами миллат дар 
самти дасти ёрӣ расонидан  
ба ятимону маъюбон ва на-
фарони эҳтиёҷманд аз ҷониби 
соҳибкорону тоҷирон, роҳбарони 

хоҷагиҳои кишоварзӣ ва дигар са-
ховатмандон ба ҳазорон нафар 
сокинони ниёзманду оилаҳои 
камбизоат кумакҳои гуногун, аз 
қабили орду равған, маводи гу-
ногуни ғизоӣ ва маблағҳои пулӣ  
расонида шуд. Бояд гуфт, ки ин 
гуна ташаббусҳои инсондӯстона 
гувоҳӣ аз ҳамовозии сокинони 
кишварамон ба иқдомҳои хи-
радмандонаи роҳбарияти олии 
кишвар медиҳад, ки бо нишони 
шукргузорӣ аз сулҳу ваҳдати 
миллӣ ва иттиҳоду сарҷамъии 
мардум атрофи Пешвои муаз-
зами миллат кору зиндагӣ до-
шта, ба қавли Бедил хайрхоҳиву 
инсондӯстӣ ва дигар урфу 
анъанаҳои неки ниёгони хешро 
рисолати худ дар зиндагӣ мешу-
моранд:

Дастат гирад, касе ки
            гирӣ дасташ,
Музди ҳама кас дасти 
 ба даст аст ин ҷо.

Дар ин росто Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар вилояти Хат-
лон дар радифи иқдомҳои бешу-
мор ҷиҳати расонидани кумакҳои 
гуногун ба қишри ниёзманди 

ҷомеа, ҳамзамон усули расони-
дани кумакҳо ба эҳтиёҷмандонро 
тавассути суратҳисобҳои бонкӣ 
пешниҳод намуда, ҳамзамон 
Фонди кумакҳои ҲХДТ дар ви-
лояти Хатлноро таъсис до-
дааст. Ин иқдоми хайрхоҳона 
ҷиҳати таъмини шаффофияти 
расонидани кумакҳои пулӣ ба 
ашхоси мавриди таваҷҷуҳ му-
соидат менамояд. Аз сӯи дигар, 
интиқоли кумакпулиҳо тавас-
сути суратҳисобҳои шахсони 
ниёзманд мутобиқ ба арконҳои 
диниву ахлоқии ҷомеаи мо ме-
бошад, ки тибқи ривояти бу-
зургон: “Он хайру эҳсоне аҷру 
фазилати бештар дорад, ки бо 
дасти рост дода шаваду дасти 
чап онро набинад». Албатта, му-
аррифии ашхоси саховатманд 
ва инъикоси раванди иҷрои да-
стуру супоришҳо ҷиҳати аёдату 
расонидани кумак ба оилаҳои 
эҳтиёҷманд аҳамияти тарбиявӣ 
дошта, дар тарғибу ташвиқи 
ғояҳои инсондӯстиву накӯкорӣ, 
меҳру шафқат  ва ғамхорӣ ва 
дигар хислатҳои ҳамида муҳим 
арзёбӣ мегардад. Аммо, аз 
ҷониби дигар, аҳамияти ди-
гари ба роҳ мондани ёриҳои 
инсондӯстона ва кумакпулиҳо 
тавассути корт ва суратҳисобҳои 
бонкӣ усули осону муосири 

амалӣ кардани иқдомҳои хайру 
савоб аз ҷониби саховатмандон 
ва ҳам барои худи ниёзмандони 
ин гуна кумакҳо мебошад. Чун 
вақтҳои охир мебинем, иддае 
аз нафарон бо мақсади дарёф-
ти фоидаи муфт талбандагиро 
ба худ касб карда, аз мусул-
монон хайру закот ва фитри 
рӯзаашонро талаб мекунанд, 
ки аз ин,  ҷониби хайр кунанда 
соҳиби аҷру савобе намешавад. 

Бинобар ин, бо мақсади идо-
ракунии муттамаркази кумакҳо 
ва таъмини самаранокии ис-
тифодаи онҳо дар сатҳи ви-
лояти Хатлон Фонди кумакҳои 
ҲХДТ таъсис дода шудааст ва 
хайрхоҳоне, ки бо азму иродаи 
қавӣ хоҳиши ба ниёзмандон ку-
мак расонидан доранд ва ё наз-
ди худ мақсад гузошта, амали 
хайру эҳсонкориро анҷом дода-
ниянд, метавонанд ёрии моддӣ 
ва ё пулии худро ба суроғаи онҳо 
интиқол диҳанд.

Дарвоқеъ хайру сахо-
ватмандӣ, ба хусус, дасти ма-
дад дароз намудан ба ашхоси 
эҳтиёҷманд аз амалҳои неки 
инсонӣ ба ҳисоб меравад, ки 
дар замони соҳибистиқлолӣ 
мояи муаррифии симои ас-
лии мардумони шарафман-
ду саховатпешаи Тоҷикистон 

ҳамчун ҷомеаи ба ҳам дӯсту 
иттифоқ ва идомадиҳандаи 
иқдомҳои инсондӯстонаи ниёго-
ни хеш гардидааст. Ҳамватани 
мо бо иҷрои ин гуна иқдомҳои 
накӯкорона пеш аз ҳама, рисо-
лати ҳаётии худро дар зиндагӣ 
анҷом дода, ҳамзамон, бо кору 
рафтори неки худ ҷавонону 
наврасон ва наслҳои ояндаи 
хешро дар рӯҳияи хайрхоҳӣ ба 
атрофиён, қаноату парҳезкорӣ, 
раҳму шафқат ва сабру 
таҳаммулпазирӣ тарбият мена-
моянд.  

Амалҳои хайру эҳсон ба ми-
соли кумаку дастгирӣ ва аёдати 
ятимону беморон, маъюбону пи-
рони барҷомонда, хайру эҳсон 
ба қишрҳои ниёзманди ҷомеа, аз 
ҷумла занону кӯдакони бесаро-
бон ва дигар хонаводаҳои кам-
бизоат, аз  фазилатҳои некест, ки 
дар ҳаёти инсони солеҳу худогоҳ 
нақши муассир дорад. Тавре 
бузургон фармудаанд; “Инсон 
дар синни камолот аз бештари 
амалу кирдорҳои хеш изҳори 
пӯшаймонӣ намояд, магар ин ки 
корҳои хайру савобе, ки нисбат 
ба ниёзмандон анҷом додааст”. 
Ба ин маънӣ Шайх Саъдӣ фар-
мудааст, ки ҳама мемиранд, чун 
кулли  табиат миранда аст, аммо 
як нафар намемирад. Оре, ғайри 
Худо он нафари дигаре низ на-
миранда аст, ки амалҳои хайр 
дошта, нияти хайру тафаккури 
хайрхоҳона, пиндори неку гуф-
тори хайрхоҳона дорад:

Саъдиё марди накуном
        намирад ҳаргиз,
Мурда он аст, ки номаш 
           ба накӯи набаранд.

Ҷамолиддин УСМОНИЁН,
 “Ҳамрози халқ”

Ҷаласа таҳти раёсати ра-
иси вилояти Хатлон Қурбон 
Ҳакимзода доир гардид, му-
овини раиси вилоят ва аъзои 
Шӯрои вилоятӣ, котиби Шӯро, 

раисони шаҳру ноҳияҳо, 
роҳбарони сохторҳои қудратӣ 
иштирок намуданд.

Рӯзномаи ҷаласа, ки аз 6 
масъала, иборат буд.

Дар навбати аввал бодар-
назардошти оғоз гардидани 
мавсими корҳои саҳроӣ соди-
роти маҳсулотҳои кишоварзӣ 
ва дигар масъалаҳои во-
баста ба самти содироти 
маҳсулотҳои кишоварзӣ аз 
вилоят мавриди барраси 
қарор гирифт.

Раиси вилояти Хатлон 
Қурбон Ҳакимзода ба аъ-
зои Шӯро, раисони шаҳру 
ноҳияҳои истеҳсолкунандаи 
маҳсулотҳои кишоварзӣ, 
сохторҳои дахлдор вобаста 
ба таври ҳатмӣ содироти 
молу маҳсулоти кишоварзӣ, 
аз ҷумла пиёз ба хориҷи киш-
вар аз сатҳи маҳал тариқи 
КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон» 
дар вилояти Хатлон, ташкил 
ва ба роҳ мондани тартиб 
ва ҳуҷҷатгузориҳои гумрукӣ, 
стандартӣ, сертификатсия ва 
савдо дастуру супоришҳои 
мушаххас дод.

Сипас вобаст ба мавзӯи 
«Дастрас, омӯзиш ва паҳн 
намудани матни Паё-
ми Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ 
барои соли 2022 маърӯзаи 
мудири шуъбаи маъму-
рию ҳуқуқии дастгоҳи раи-
си вилояти Хатлон Содиқ 
Аминҷонов ва сипас раиси 
Суди вилояти Хатлон Мир-
зозода Рустам вобаста ба 
масъалаи «Роҳандозӣ на-
мудани корҳои тарғиботиву 
ташвиқотӣ оид ба самтҳои 
асосии Паём, зимнан 
маърӯзаи роҳбари корхонаи 
воҳиди давлатии Почтаи 
Тоҷик дар вилояти Хатлон,  
дар идома маърӯзаи комис-
сари ҳарбии вилояти Хатлон 
Солеҳзода Умедҷон вобаста 
ба корҳои анҷомдода оид 
ба даъвати шаҳрвандони 
синну соли хизматӣ ба сафи 
Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар 
ва рафти иҷрои нақшаи даъ-
вати баҳорӣ дар соли 2022, 
ҳамчунин аз рӯи масъалаи 
навбати рӯзномаи ҷаласа 
маърӯзаи Сардори идораи 
Телевизион ва радиои ви-
лояти Хатлон Соҳибназари 
Муҳаммади Ғоиб вобаста 
ба «Гузаронидани корҳои 
фаҳмондадиҳӣ, вохӯрию 
мулоқотҳо бо аҳли ҷамоат 
дар кӯчаю маҳаллаҳо, дар 
ташкилоту муассисаҳо, ба-
ромад тавассути ахбори 
омма оиди сарфакорона ис-

тифода бурдани қувваи не-
руи барқ ва об, самаранок 
истифодабарии заминҳои 
наздиҳавлигӣ ва баланд 
бардоштани маърифати 
экологии шаҳрвандон шуни-
да шуд.

Дар охир аз ҷониби раи-
си вилояти Хатлон Қурбон 
Ҳакимзода оид ба таъ-
мини волоияти қонун ва 
риояи тартиботи ҳуқуқӣ, 
ҳифзи суботу оромии 
ҷомеа, пешгирӣ намудани 
қонуншиканиҳо, пешгирии 
кирдорҳои коррупсионӣ, 
мунтазам гузаронидани 
чорабиниҳои таблиғотӣ 
– ташвиқотӣ дар байни 
ҷавонон, мафкурасозӣ ва 
тарбияи онҳо дар рӯҳияи 
худшиносии миллӣ, беҳтар 
гардонидани сатҳу сифати 
барномаҳои телевизиони 
давлатӣ ва саривақт да-
страс намудани рӯзномаю 
маҷаллаҳои даврӣ ба об-
уначиён дар назди аъзои 
шӯро ва дигар масъулон 
вазифаҳои мушаххас гузош-
та шуд. 

Шуъбаи таҳлилию
иттилоотии дастгоҳи

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

НОРАК.
Масъулини Куми-

таи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Норак дар 
якҷоягӣ бо масъули-
ни шуъбаи маорифи 
шаҳр бо хонандагони 
Литсейи “Нурбахш” оид 
ба масъалаҳои инти-
хоби касб, истифодаи 
дурусти шабакаҳои 
интернетӣ, омӯзиши 
фанҳои дақиқ, омӯхтани забонҳои русӣ ва англисӣ ва пешгирии 
ҷавонон аз шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ вохӯрӣ доир 
намуданд. 

 А.ҶОМӢ. 
Бо мақсади иҷрои да-

стуру супоришҳои Пеш-
вои миллат, Раиси Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон масъ-
улини Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи 
Абдураҳмони Ҷомӣ ва 
вакилони ноҳиявӣ бо сокинони маҳаллаи Ҷовидони ҳудуди ҷамоати 
деҳоти "Яккатут" вохӯрӣ баргузор намуданд. 

Зимни вохӯрӣ масъулин оид ба вусъат бахшидани корҳои созандагӣ 
ба истиқболи 35-солагии Истиқлоли давлатӣ, ҷалби сокинон ба 
меҳнати пурмаҳсул дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, истифодаи 
сарфакоронаи неруи барқ, истифодаи самараноку оқилонаи ҳар пор-
ча замини наздиҳавлигӣ, даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ, пеш-
гирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ, риояи 
Қонунҳои Ҷумҳурии "Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон", "Дар бораи масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фарзанд"- ибрози андеша карданд.

ҚУБОДИЁН.
Бо мақсади мусо-

идат дар маъракаи 
даъвати баҳории сар-
бозон ва тарбияи ҳарбӣ- 
ватандӯстии ҷавонон, 
масъулини Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Қубодиён бо во-

лидон корҳои таблиғотиву ташвиқотиро вусъат бахшидаанд.
Зимни чунин як вохӯрӣ масулин доир ба шароити қисмҳои ҳарбӣ 

дар кишвар сухаронӣ намуда, иброз доштанд, ки татбиқи босама-
ри сиёсати давлатии ҷавонон аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолӣ 
дар меҳвари фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор до-
рад. Ҷавонони зодаи даврони истиқлол барои ободии диёри азиз-
Тоҷикистон, боло рафтани обрӯю нуфузи он дар ҷаҳони имрӯза бояд 
аз фарзанди фарзонаи Тоҷикистон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ибрат гирифта, барои 
Ватан содиқона хизмат намоянд. 

ЁВОН.
Бо ташаббуси масъ-

улини шуъбаи маори-
фи ноҳия дар МТМУ № 
80 шӯрои машваратии 
омӯзгорон доир гардид. 

Дар шӯро намояндаи 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳия иштирок на-
муда, оид ба ташаббуси 
навбатии ҳизбиён зери унвони «Мактаби ман» андешаронӣ намуда, 
аз директорони муассисаҳои таълимӣ даъват ба амал овард, ки дар 
ин самт шурӯъ аз моҳи майи соли равон фаъол бошанд.

ХОВАЛИНГ. 
Кормандони Кумитаи иҷроияи 

ҲХДТ дар ноҳияи Ховалинг 
ҳамарӯза бо сокинони ноҳия 
вохӯриҳо доир намуда, ба онҳо 
дар бораи истифодаи сама-
раноки замин ва аз як замин 
рӯёнидани чанд ҳосил суҳбатҳо 
доир намуда истодаанд. Бар-
гузории чунин суҳбатҳо оид ба 
мақсаднок истифода бурдани за-
мин самараи нек дода истодааст. 

Ҷ.БАЛХӢ. 
Бо мақсади болоравии 

маърифати сиёсии навра-
сону ҷавонон тарбияи онҳо 
дар рӯҳияи ватандӯстӣ, 
худшиносӣ, ҳувияти миллӣ 
ва эҳтиром гузоштан ба мак-
табу маориф дар доираи 
нақшаи муштараки Ҳизби 

Халқии Демократии Тоҷикистон ва Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба таҳкими низоми таълиму тарбия дар муассисаҳои таъ-
лимии ҳудуди вилояти Хатлон ҳар рўзи шанбеи охири моҳ дар тамоми 
муассисаҳои таълимӣ “Соати сиёсӣ” баргузор карда мешавад. 

Бо ин мақсад дар МТМУ №1-и ноҳия бо иштироки намояндаи Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, шуъбаи маориф ва омӯзгорони 
соҳибтаҷриба миёни наврасони 12-17 сола соати сиёсӣ дар мавзуъҳои “Тар-
бияи ҳарбӣ-ватандӯстии ҷавонон ва ҳуввияти миллӣ”, “Вазъи бавуҷудомада 
дар ҳамсоякишвар - Афғонистон ва таҳдидҳои он ба Тоҷикистон ва ҷаҳон” ва 
“Фишангҳои муқовимат бо гурӯҳҳои ифротӣ” доир карда шуд 

ШАҲРИТУC.
Бо иштироки масъу-

лини Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи 
Шаҳритус дар ташкилоти 
ибтидоии "Беморхонаи 
рақамии №3" бо ҳузури 
табибон ва ҳамшираҳои 
тиббии беморхонаи маз-
кур хониши сиёсӣ доир гардид. 

Дар суҳбат намояндагони ҳизби ноҳия доир ба дастуру супоришҳо, 
ки аз Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба Маҷлиси Олии кишвар бармеоянд, инчунин баҳри баланд 
бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, ифтихор аз таъриху фарҳанги худ, та-
шаккули маърифати сиёсии ҷавонон, пешгирии ҷавонон аз гароиш ба 
ҳизбу ҳаракатҳои радикаливу экстремистӣ, зуҳроти бегонапарастӣ, 
тақлид ба сару либоси бегона ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи садоқат 
ба халқу Ватан, тарғибу ташвиқи хизмат дар сафҳои Артиши миллӣ 
андешаронӣ намуданд.

ДАНҒАРА.
Бо иштироки раи-

си Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи 
Данғара, Каримзо-
да Пирмуҳаммад 
Авғон, мудири шуъ-
баи маорифи ноҳия 
Шарифзода Бах-
тиёр ва роҳбарони 
м у а с с и с а ҳ о и 
таҳсилоти миёнаи 

умумии ҳудуди ноҳия вохӯрӣ доир гардид.
Дар вохӯрӣ масъулин роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумиро барои гузаронидани амалиёти мушта-
раки Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва Вазорати 
маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таҳкими 
низоми таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ баҳри 
баланд бардоштани маърифати сиёсии наврасон ва 
ҷавонон, тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ҳувияти 
миллӣ ва эҳтиром гузоштан ба мактабу омӯзгор вазифа-
дор намуданд.

КУШОНИЁН.
Бо иштироки 

масъулини Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Кӯшониён дар 
маҳаллаву кӯчаҳои 
Авзалӣ, Маҳалла, 
Қӯрғонтеппа ва Шуъ-
баи чоруми ҷамоати 
шаҳраки Бохтариён ак-
сияи ҳизбӣ таҳти унво-

ни "Рӯзи ёдоварӣ" баргузор гардид.
Дар аксияи мазкур раисони маҳалла, имомони масҷидҳои 

панҷвақта ва зиёда аз 175 сокини маҳаллаву кӯчаҳои дар боло зик-
ргардида фаъолона иштирок намуда, ба ободонии оромгоҳҳо машғул 
гардиданд.

ЛЕВАКАНТ.
Бо ташаббуси Кумитаи 

иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Лева-
кант дар оромгоҳи деҳаи Нураф-
шони ҷамоати деҳоти Ваҳдат 
Аксияи ҳизбӣ зери унвони “Рӯзи 
ёдоварӣ” доир шуд.

Дар аксияи мазкур кормандо-
ни Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Левакант, волонтёрони 
ҳизбӣ ва зиёда аз 60 нафар соки-
нони деҳаи номбурда ба ҳашар 
баромада, дохил ва атрофи 
оромгоҳро аз алафҳои худрӯй ва 
хасу хошок тоза карда, бехи да-
рахтонро нарм намуданд.

Н.ХУСРАВ.
Масъулини Кумитаи иҷроияи 

ҲХДТ дар ноҳияи мазкур бо 
мақсади зиёд намудани сафи 
аъзои ҳизб аз ҳисоби кормандо-
ни хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамарӯза 
фаъолияти пурсамар намуда 
истодаанд.

Ин навбат чанде аз масъули-
ни хоҷагиҳои деҳқонии деҳаи 
Муъминобод ба сафи ҳизб қабул 
карда шуданд. 

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Носири Хусрав қабули 
аъзои навро ба расмият даро-
варда, ба онҳо шаҳодатномаи 
ҳизбӣ супорид. 

ТЕМУРМАЛИК.
Тибқи нақшаи муштара-

ки Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон ва Вазорати  маориф 
ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар тамоми муассисаҳои таъли-
мии ҳудуди вилояти Хатлон  рӯзи 
шанбеи охири ҳар моҳ     “Хониши 
сиёсӣ” баргузор карда мешавад.

 Бо ин мақсад дар толори МТМУ 
№1  бо иштироки 160 нафар хо-
нандагону омӯзгорон, масъули-
ни Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳия, мудири шуъбаи маори-
фи ноҳия, намояндаи мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии 
ноҳия, собиқадорони меҳнат  “Хо-
ниши сиёсӣ”  баргузор карда шуд. 
Дар вохӯрӣ баромадкунандагон 
дар мавзӯъҳои  “Тарбияи ҳарбӣ-
ватандӯстии ҷавонон ва ҳуввияти 
миллӣ”, “Вазъи бавуҷудомада 
дар ҳамсоякишвар - Афғонистон 
ва таҳдидҳои он ба Тоҷикистон ва 
ҷаҳон” ва “Фишангҳои муқовимат 
бо гурӯҳҳои ифротӣ”   ибрози ан-
деша намуданд.
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Сангинмурод МУРОДОВ 

АЗ ИМКОНИЯТЊОИ ОСОИШГОЊИ “ОБИ ШИФО”

Ин осоишгоҳ, дар баро-
бари лойи шифоӣ, ҳавои 
тоза ва табиати хоси худро 
дошта, эътиқодмандони оби  
шифобахшаш  низ  хеле зиёд 
аст. Ба гуфтаи масъулин 
хосияти  шифобахшии оби  
чашмаи  мазкур  соли  1966, 
баъди  ташхиси  лабораторӣ  
муайян  гаштааст.  

Сангинмурод Муродов, 
ҷонишини  директори ин 
осоишгоҳ  мегӯяд,  ки    аз 
соли  2009  бо мақсади та-
бобату  фароғати  мизоҷон 
муассисаи мазкур фаъоли-
ят  дорад. Ба гуфтаи ӯ таъ-
мини  зиндагии  шоистаи  
мардум  ва  баҳрабардорӣ  
аз  табиати  зебову  пурман-
фиати  диёр  дар  меҳвари  
сиёсати  иҷтимоии Прези-
денти  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

қарор дорад. 
Осоишгоҳи «Оби шифо» 

дар қисмати ҷанубу ғарбии 
ноҳияи Темурмалик, дар ба-
ландии 900 метр аз сатҳи 
баҳр, дар болооби дарёи 
Сурхоб, ки он аз қаторкӯҳҳои 
Сарихосор сарчашма меги-
рад, ҷойгир буда, масоҳати 
он зиёда аз 2 гектарро таш-
кил медиҳад. Чуноне масъ-
улони он иттилоъ доданд, 
осоишгоҳи мазкур дар як 
сол имкони қабули беш аз 
600 нафарро дорад. 

Чанд омили асосӣ мета-
вонистааст, ки дар минтақа 
ба таъсиси осоишгоҳҳо са-
баб гардад: табиати зебо, 
обҳои шифобахш, хок, лой, 
коэфитсенти фоиданоки 
офтоб ва обу ҳавои тоза.

Ба гуфтаи Сангинмурод 
Муродов осоишгоҳи маз-

кур барои 60 нафар дар як 
вақт пешбинӣ шуда, дар 
он бемориҳои асаб, узвҳои 
такя ва ҳаракат, тарбод, 
амрози занона, урологӣ ва 
пӯст табобат мешаванд. 

Дар ин осоишгоҳ баҳри 
истироҳату солимгардонӣ 
21 корманд хизмати 
шабонарӯзӣ расонида, се 
вақт бо хӯроки гарм таъмин 
мешавад. Муҳлати табо-
бату фароғат 12 рӯз буда, 
маблағи якшабонарӯзии он 
аз 100 то 130 сомониро таш-
кил медиҳад, ки ин назар ба 
дигар осоишгоҳҳои кишвар 
арзону дастрас аст.

Табиати хеле зебову дил-
каш, дарахтони гуногуни 
мевадору сояафкан, гулҳои 
рангоранг, хониши паранда-
гони гуногуни ин диёр ба кас 
нерую дармон мебахшад. 

Тавре масъулон гуф-
танд, имсол аз ҳисоби да-
ромади муассиса роҳравҳои 
осоишгоҳ таъмир гашта, 
дар ҳудуди он дарахто-
ни зиёди мевадиҳанда, 

ороишӣ, сояафкану 
ҳамешасабз шинон-
да шуд. Осоишгоҳ 
дар тамоми чор фас-
ли сол имкон дорад, 
ки мизоҷонро қабул 
намояд.

Сангинмурод Му-
родов мегӯяд, ки обҳои 
шӯр (маъданнок) барои 
табобати бемориҳои дар 
натиҷаи хунуку намнокӣ 
пайдошуда, бемориҳои 
пайванди устухонҳо, диққи 
нафас ва гурдаҳо истифо-
да мешаванд. Онҳо ду-
руст шудани устухонҳои 
шикаста ва захмҳоро ме-
тезонанд, боди шикамро 
кам мекунанд. Оби маъ-
данноки гӯгирддор бошад 
асабҳоро ором, шиддати 
дардро паст намуда, за-
хму доғҳои пӯстро шифо 
мебахшад, мубодилаи 
моддаҳоро дар пайван-
ди устухонҳо, ҷигар, ис-
пурч беҳтар намуда, ба 
бемориҳои занона низ му-
фид аст.

Чуноне, ӯ иброз дошт, 
таъсири об ба бадани 
инсон муфид буда, дар 
муолиҷа ва пешгирии 
бемориҳо ба таври васеъ 
истифода мешавад.

Оби ин мавзеъ ба баъ-
дан таъсири муҳим дошта, 
ҳисгирҳои (ретсепторҳои) 
торҳои асаби дар қабатҳои 
пӯст мавҷударо барангех-
та, асабро ором, рагҳои 
хунгузарро васеъ менамо-
яд, гардиши хунро суръ-
атнок намуда, мубодилаи 
моддаҳоро метезонад. 

 Аҳлиддини Муборакшоҳ
"Ҳамрози халқ"  

Бо  фаро расидани мавсими гармӣ 
шумораи  мизоҷони  осоишгоҳи “Оби 

шифо”-и ноҳияи Темурмалик меафзояд. 
Ба хусус  лойи  шифобахши ин мавзеъ дар 

дигар осоишгоҳҳои кишвар истифода 
шуда, ихлосмандони зиёди худро дорад.  

Тутинисо Юсуфзода  роњбари 
Муассисаи давлатии Китобхонаи 
омавии вилояти Хатлон ба номи 
Ш. Шоњин ба маќолаи нашрияи 
"Њамрози халќ" тањти унвони "Айб 
дар ош ё дар мош?"

Китобхонаи оммавии вило-
яти Хатлон ба номи Шамсид-
дин Шоҳин дастоварди замони 
соҳибистиқлолии Тоҷикистони 
азиз буда, ҳамарӯза баҳри баланд 
бардоштани маънавиёти ҷомеа ба 
воситаи китоб ба тамоми қишрҳои 
ҷомеа, махсусан наврасону 
ҷавонон хизмати китобӣ, матбуотӣ 
ва иттилоотӣ мерасонад.

Китобдорон баробари хиз-
матрасонии китобхонавӣ дар 
тарғиби фармонҳои Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои 
Ҳукумати ҷумҳурӣ, вилоят, Вазо-
рати фарҳанги кишвар ва Раёса-
ти фарҳанги вилояти Хатлон, бо 
маҳорати баланди касбӣ ташкил 
намудани чорабиниҳои илмию 
фарҳангӣ, ҷамъиятию сиёсӣ, 
баҳри сазовор таҷлил намуда-
ни санаҳои таърихӣ ва ҷашни 
зодрӯзи фарзандони барӯманди 
кишвар саҳми арзанда гузошта 
истодаанд.

Онҳо бо доир сохтани 
чорабиниҳои гуногуни соҳавӣ ба-
рои ғанигардонии маънавиёти 
мардум, баланд бардоштани тар-
бияи ахлоқӣ ва зебоиписандии 
ҷавонон, огоҳ сохтани онҳо аз 
муҳимтарин падидаҳои ҷаҳони му-
осир талош менамоянд. Новоба-

ВОКУНИШИ

ста ба фаъолияти хубу назаррас 
дар рӯзномаи дӯстдоштаи китоб-
дорон “Ҳамрози халқ” №13 (466) 
аз 7-апрели соли 2022 мақолаи 
танқидӣ аз ҷониби коромӯз Шаб-
нам Сатторова оиди дар сатҳи 
лозима хизмат нарсонидани ки-
тобдорон ба хонандаю истифода-
барандаи китобхона ба чоп расид.

Мавриди қайд аст, ки дар 
толорҳои хизматрасонии китобхо-
на 12-нафар китобдорони дорои 
маълумоти олӣ ва собиқадор ба 
хизматрасонӣ машғуланд. Дар ба-
робари собиқадорон имрӯз маъ-
мурияти муассиса кӯшиш мена-
моянд, ки сафи ҷавонони ба соҳаи 
китобдорӣ майлу рағбатдоштаро 
низ ба кор қабул намоянд. 

Шояд ҳолате, ки дар мақола 
оварда шудааст, рух дода бошад. 
Ба ин хотир ҷиҳати баррасии 
мавзӯи мақолаи мазкур миёни 
кормандон ҷаласа барузор карда 
шуд. Бори дигар ба китобдорон 
таъкид карда шуд, ки миёни зи-
ёда аз 33 000 нафар хонандаю 
истифодабаранда шахсоне низ 
ҳастанд, ки дар ҳолати хизматра-
сонии китобӣ қаноатбахш нагар-
диданд.

Китобдорон изҳор доштанд, ки 
ин ҳама эҳтиёткориҳошон ба хо-

тири нигоҳ доштани хазинаи кито-
бию матбуоти даврӣ аст. Ҳолатҳое 
ба қайд гирифта шудааст, ки баъ-
зе хонандагон аз дохили бастаи 
рӯзномаҳои даврӣ варақаҳоро 
канда мегиранд. Аз ҷониби маъ-
мурият таъкид карда шуд, ки ба 
ҳар сурат ягон китобдор ҳуқуқи 
маънавӣ надорад бо хонанда 
дағалмуомила бошад, чунки ки-
тобхона барои хонанда сохта шу-
дааст ва бояд бе ягон мамоният 
шаҳрвандон тавонанд аз он исти-
фода баранд.

Аз ин лиҳоз аз минбари ба-
ланди нашрияи «Ҳамрози халқ» 
аз номи китобдорони Муассисаи 
давлатии Китобхонаи оммавии ви-
лояти Хатлон ба номи Шамсиддин 

Шоҳин ба хонандаю истифодаба-
рандаи хеш гуфтанием, ки китоб-
хона ин хонаи дуюми Шумост агар 
саҳву хатое дар хизматрасонии 
мо китобдорон гузашта бошад 

эҳтиромона узр мепурсем. Дари 
китобхона ба рӯи Шумо ҳамеша 
боз аст. Мо китобдорон ҳамеша 
дар хизмати Шумоем. Марҳамат 
биёед, мо Шуморо интизорем!

Ҳакимеро пурсиданд: 
– Чӣ гуна тавонистӣ зиндаги-
ятро ба покӣ бино кунӣ ва ин 
гуна ором бошӣ?!
Ҳаким гуфт: 
– Зиндагиямро бар панҷ асл 
бино кардам:
1. Донистам, ки ризқи маро 
дигаре намехӯрад, пас ором 
шудам.
2. Донистам, ки Худо маро 
мебинад, пас ҳаё кардам.
3. Донистам, ки кори маро 
дигаре анҷом намедиҳад, пас 
талош кардам.
4. Донистам, ки оқибат меми-
рам, пас барои марг тайёрӣ 
дидам.
5. Донистам, ки некиҳо ва 
бадиҳоям гум намешаванд, 
пас бар хубӣ афзудам ва аз 
бадӣ канораҷӯйӣ кардам...

ПАНДИ

РЎЗ



Як ҳафтаи ҳизб№18 12.05.2022 «Ҳамрози халқ» 5№18,12.05.2022 «Ҳамрози халқ» 5Пешрафти илму техника

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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(Идома дар саҳ. 6)

Боиси шодмонист, ки сол то 
сол «Қоидаҳои имлои забони 
тоҷикӣ» такмилу пурратар ме-
гардад ва баъзе масъалаҳои 
баҳсбарангези он дар натиҷаи 
баррасиву муҳокимарониҳои до-
нишмандони соҳа ҳаллу фасл 
мешаванд. Имрӯз хонандаи тоҷик 
охирин намунаи «Қоидаҳои им-
лои забони точикӣ»-ро дар даст 
дорад, ки бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июн  
соли 2021, №268 ба тасвиб раси-
дааст. 

Ҳар фарде, ки онро мехо-
над ва ё аз забони дигарон 
мешунавад, дарҳол аз худ ва 
ё аз ҳампешааш мепурсад, 
ки «Қоидаҳои имлои забони 
тоҷикӣ»-и нав аз пештарааш чӣ 
фарқ дорад? Барои ба ин суол 
ҷавоб гардонидан мо нашри 
пештара ва ҳозираи «Қоидаҳои 
имлои забони тоҷикӣ»-ро мав-
риди муқоисаву муқобала қарор 
дода, хулосаву натиҷаҳои ба 
даст овардаамонро то андозае 
дар ин мақола баён намудем.

Дар «Қоидаҳои имлои за-
бони тоҷикӣ» тарзи навишти 
мушаххаси номи ҳарфҳо, им-
лои овозҳои садоноку ҳамсадо, 
калимаҳои содаю мураккаб ва 
таркибҳо, калимаҳои мушаддад, 
иқтибосӣ, аз сатр ба сатр гуза-
ронидани ҳиҷои калима, имлои 
ҳиссаҳои нутқ, махсусан, на-
вишти ихтисораҳо, ҳарфҳои ка-
лону хурд, тарзи имлои артикли 
«ал», якҷоя, ҷудо ва бо нимтире 

ЌОИДАЊОИ ИМЛОРО РИОЯ БОЯД КАРД
навиштани калимаҳо, 
тарзи дурусти навиш-
ти морфемаҳои на-
сабсоз, имлои номи 
муассисаю корхонаҳо, 
номҳои ҷуғрофӣ, 
асару китобҳо, 
маҷаллаҳо, мансабу 
вазифа ва рутбаҳо, 
имлои нумеративҳо, 
бандакҳо, пешванду 
пасвандҳо нишон дода 
шудааст.

Агар мо ба 
фарқияти «Қоидаҳои 
имлои забони 
тоҷикӣ»-и соли 2011 
ва соли 2021 назар 
андозем, мебинем ки 
дар матни охирин баъ-
зе носаҳеҳиҳои дар 
«Қоидаҳои имлои за-
бони тоҷикӣ»-и пешта-
ра мавҷудбуда рафъ 

гардида, матни нав нисбатан 
фаҳмотару равшантар гардида-
аст. 

Чунончи, дар матни пештара 
(2011), ки банди 1-и он «Алиф-
бо, тартиб ва номи ҳарфҳо» 
ном дошт, ҳарфҳои «ӣ» ва «ӯ»-
ро барои фаҳмотар шудан дар 
қавсайн «и-и дароз»  ва «у-и да-
роз» зикр намуда буданд, вале 
дар матни охирин (2021) номи 
ин ҳарфҳо дар шакли «ӣ» ва «ӯ» 
оварда шуда, сифати онҳо (и-и 
дароз, у-и дароз) ихтисор гарди-
даанд. 

Ин ҷо ҳам як нукта баҳсангез 
аст, ки ҳарфи «ъайн»-ро, ки 
собиқаи ҳазорсола дорад, бо 
номи «сакта» овардаанд. Хуб 
мебуд, ки онро дар ҳамон шак-
ли таърихиаш ҳарфи «ъайн» 
номгузорӣ мекарданд. 

Дар банди 2-юми 
«Қоидаҳои...» соли 2011 чунин 
оварда шуда буд: «Ҳарфҳои а, 
о, у дар оғоз, байн ва анҷоми 
калима навишта мешаванд», 
вале дар матни нав ҳарфи «у»-
ро бардошта,  садонокҳои а ва о 
ҳангоми калимасозӣ чунин эзоҳ 
дода шудааст: «Дар калимаҳое, 
ки бо садонокҳои а ва о анҷом 
меёбанд, ҳангоми калимасозӣ 
пасванди -ӣ (-гӣ, вӣ) чунин на-
вишта мешаванд:

- агар калима бо садоно-
ки а (ё йотбарсари я) анҷом 
ёбад, ҳангоми калимасозӣ пас-
ванди -гӣ (-вӣ) навишта меша-
вад: хонагӣ, бачагӣ, оворагӣ, 

бечорагӣ, нокорагӣ, дилбастагӣ, 
бандагӣ, хастагӣ, дониягӣ, соягӣ, 
ҳамсоягӣ, алоҳидагӣ, дусолагӣ, 
дуҳуҷрагӣ, барномавӣ, садамавӣ, 
мафкуравӣ, оммавӣ, оперативӣ 
ва ғайра». 

- агар калима бо садоноки 
о (ё йотбарсари ё) анҷом ёбад, 
ҳангоми калимасозӣ пасванди -ӣ 
навишта мешавад: доноӣ, дороӣ, 
тавоноӣ, дилрабоӣ, овоӣ, ёбоӣ, 
зебоӣ, бобоӣ, устоӣ, дарёӣ, зиёӣ 
ва ғайра». 

Мураттибони «Қоидаҳои им-
лои забони тоҷикӣ»-и нав доир ба 
ҳарфҳои «у» ва «ӯ» истилоҳоти 
у-и ноустувор, у-и устувор ва у-и 
устувори дарозро истифода кар-
даанд, ки аз инҳо фақат ҳангоми 
омадани у-и устувори дароз  
ҳарфи у-ро ӯ менависем ва доир 
ба ин масъала чунин мисолҳо 
оварда шудааст: «кӯҳ, рӯз, гӯш, 
рӯд, дӯст, пӯст ва ғайра». 

Дар банди 3-юми «Қоидаҳои 

имлои забони тоҷикӣ»-и нав дар 
мавриди ҳарфҳои у ва ӯ зербан-
ди зерин бо мисолҳояш оварда 
шудааст: 

«-дар ҳиҷои аввали 
калимаҳои тоҷикӣ пеш аз ҳарфи 
ҳ: Суҳроб, нуҳ, куҳна//куҳан, 
гуҳар, муҳр, муҳра ва ғайра;

«-дар калимаҳои иқтибосии 
арабӣ: «таваҷҷуҳ, таҷаммуъ, 
таматтуъ, тарашшуҳ, тазарруъ, 
таваққуъ, табарруъ, муҳтарам, 
муҳлат, шуъба, шуъла, муъмин, 
суҳбат, уҳда ва ғайра».

Тавре, ки мебинем, дар 
калимаҳои арабии дар боло 
овардашуда низ ҳарфи у-и но-
устувор пеш аз ҳарфҳои ҳ ва ъ 
омадаанд, мебоист, ки ин чиз ҳам 
дар банди болоии «Қоидаҳои им-
лои забони тоҷикӣ» зикр мегар-
дид. Зеро дар «Қоидаҳои имлои 
забони тоҷикӣ»-и пештара ва 
«Фарҳанги забони тоҷикӣ» (2013) 
калимаҳои «шурӯъ», «тулӯъ», 
«мавзӯъ», «вуқӯъ», «маҷмӯъ», 
«вузӯ», «нумӯъ» ва ғайра бо 
ҳарфи «ӯ» (ӯ-и устувори дароз) 
навишта мешуданд ва инак пас 
аз 10 сол боз тарзи дигари на-
вишт пеш омад, ки тибқи он дар 
навишти чунин калимаҳои арабӣ 
у-и устувори дарози онҳо (ӯ) ба 
у-и устувор (у) табдил ёфтаанд.  

Бояд зикр намуд, ки тибқи 
«Қоидаҳои имлои забо-
ни тоҷикӣ»-и пештара (2011) 
кунияҳои адибони классикӣ, ба 
монанди Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ, 

Абӯалӣ ибни Сино ва калимаҳои 
«пажӯҳиш», «пажӯҳишгар»  ва 
ғайраро, ки бо ҳарфи ӯ-и устувори 
дароз менавиштанд, акнун тибқи 
«Қоидаҳои...» нав (2021) исму ку-
нияи адибон ва калимаҳои дар 
боло овардашуда бо у-и устувор 
дар шакли Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ, 
Абуалӣ ибни Сино ва «пажуҳиш», 
«пажуҳишгар»  ва ғайра навишта 
мешаванд.

Аз омӯзиши тарзи навишти 
ҳарфи «ӯ»-и устувори дароз дар 
калимаҳо маълум мегардад, ки 

он фақат дар се маврид навишта 
мешаванд: 

1. «- барои ифодаи овози 
устувори ӯ-и дароз: кӯҳ, рӯз, гӯш, 
рӯд, дӯст, пӯст ва ғайра».

2. «- дар ҳиҷои дуюми 
калимаҳои навъи фурӯғ, дурӯғ, 
гурӯҳ, шукӯҳ, афрӯз ва ғайра».

3. «- дар калимаҳое, ки таъ-
рихан дар решаашон ҳамсадои 
й доранд: рӯй, сӯй, ҷӯй, шӯй, бӯй, 
мӯй ва ғайра».

Мураттибони «Қоидаҳои им-
лои забони тоҷикӣ» дар банди 
4 мавридҳои навишти ҳарфҳои 
и ва ӣ-ро нишон додаанд. Эшон 
ҳарфи и-ро ноустувор ва дар ҷойи 
дигар онро устувор гуфтаанд, 
ки ин дар муқоиса бо ҳарфҳои у 
ва ӯ мувофиқат намекунад, зеро 
дар мавриди баёни ҳарфи ӯ-и 
устувор онро дар шакли ӯ-и  усту-
вор ва ҳангоми тавзеҳи ҳарфи 
ӣ-и устувор онро дар шакли и-и 
устувор нигоштаанд, ки дуранг 

менамояд. Мебоист, ки онро ҳам 
мисли ӯ-и устувор ӣ-и устувор 
менавиштанд, вале ҳар куҷо су-
хан дар бораи ҳарфи ӣ-и устувор 
равад онро дар гунаи и-и устувор 
нигоштаанд.

Дар мавриди бо ҳарфи ка-
лон навишта шудани ном ва 
сифатҳои Худо «Қоидаҳои...» нав 
(2021) аз пештарааш бартарӣ до-
рад. Зеро дар «Қоидаҳои...» соли 
2011 доир ба ин масъала чунин 
оварда шуда буд: «21) Бо ҳарфи 
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калон навишта мешаванд:
а) номҳои Худо: Худо, Худо-

ванд, Парвардигор, Офаридгор, 
Яздон, Аллоҳ».

Дар «Қоидаҳои...» соли 2021 
ин банд васеътар шарҳ дода 
шудааст: «23. Ҳарфи калон дар 
мавридҳои зерин навишта меша-
вад:

- ҳарфи аввали ном ва 
сифатҳои Худо: Худо, Худованд, 
Парвардигор, Офаридгор, Кир-
дигор, Яздон, Эзид, Аллоҳ, Раб, 
Холиқ ва ғайра». 

Бартарии нашри охирин дар 
он аст, ки ном ва сифатҳои Худо-
ро, ки дар шаклҳои гуногуни он 
меоянд ва мардум дар ин гуна 
ҳолатҳо ба ҳамон калимаҳои 
дар «Қоидаҳои...» соли 2011 
нишондодашуда қаноатманд 
шуда, дигар номҳои дар он ҷо 
зикрнагардидаи Худоро (ба мо-
нанди Ҳақ, Борӣ, Додор, Тао-
ло, Кайҳонхудой ва ғайраро) бо 
ҳарфи хурд менавиштанд. 

Акнун тибқи «Қоидаҳои...» 
соли 2021 ибораи «ва ғайра» он 
нофаҳмиҳои дар навишт рухме-
додаро бартараф намуд. 

Ҳамчунин дар «Қоидаҳои...» 
соли 2021 дар мавриди бо ҳарфи 
калон навишта шудани ҳарфи 
аввали калимаи нахуст ва исми 
хоси мақомоти худидоракунии 
маҳаллӣ чунин омадааст: 

«- ҳарфи аввали калимаи на-
хуст ва исми хоси дохили тарки-
бии мақомоти давлатӣ ва худи-
доракунии маҳаллӣ: Мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии 
шаҳри Ваҳдат, Ҷамоати деҳоти 
Шинг ва ғайра». 

Доир ба овардани номи 

мақомоти ҳаминро илова карда-
нием, ки хуб мебуд дар таркиби 
он калимаи маҳаллӣ низ ило-
ва мегардид, зеро дар тамоми 
ҳуҷҷатгузориҳо номи мақомот чу-
нин оварда шудааст: Мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатии вилояти Хатлон, 
Мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатии шаҳри 
Ваҳдат ва ғайра.

Мардум то ин вақт исми 
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии шаҳру ноҳияҳо ва 
Ҷамоати деҳотро гоҳ бо ҳарфи 
калон ва гоҳе бо ҳарфи хурд  
менавиштанд. Акнун тибқи 
«Қоидаҳои...» соли 2021 мардум 
ҳарфи аввали ин мақомотро бо 
ҳарфи калон менависанд.

Дар банди 13-и «Қоидаҳои 
имлои забони тоҷикӣ» омада-
аст: «Ҷинсияти грамматикии 
калимаҳои иқтибосӣ дар имлои 
забони тоҷикӣ корбурд намеша-
вад: муҳтарам, раис, шоир, адиб, 
муаллим, котиб, магистрант, 

аспирант ва ғайра». Ин банд 
дар «Қоидаҳои имлои забони 
тоҷикӣ»-и пештара мавҷуд набуд 
ва ин дар имлои кунунӣ падидаи 
тозаест ва минбаъд ҳангоми на-
виштани даъватномаҳо барои 
омезиш ёфтани ҷинсияти ашхос 
баҳсу мунозираҳо ба амал наме-
ояд. Минбаъд муаллим, раис, ко-
тиб, шоир, мударрис ва ғайраро 
хоҳ зан бошад хоҳ мард бо як 
истилоҳ ном мебаранд.

Дар банди 17-и «Қоидаҳои 
имлои забони тоҷикӣ»-и соли 
2011 омада буд:

«Дар номҳои осори классикӣ 
артикли ал тибқи қоидаи маъмул 
бо нимтире ҷудо карда мешавад: 
«ал-Қонун»-и Ибни Сино, «ат-
Тафҳим»-и Абӯрайҳони Берунӣ, 
«Мантиқ-ут-тайр»-и Фаридудди-
ни Аттор ва ғайра».

Акнун ин банд дар «Қоидаҳои 
имлои забони тоҷикӣ»-и нав ба 
ин тарз омадааст: «Дар авва-
ли номи одамон артикли ал (ва 
гунаҳои он) бо ҳарфи калон на-

вишта шуда, бо нимтире ҷудо 
карда мешавад: Ал-Мутанаббӣ, 
Ал-Форобӣ, Ал-Ҳайсом, Ал-
Киндӣ ва ғайра». 

Агар мо тибқи қоидаи пешта-
ра номи ҷуғрофии Сарихосорро 
дар шакли ҷудо Сари Хосор ме-
навиштем, инак дар қоидаи нав 
онро дар шакли якҷояи Сарихо-
сор менависем.

Ҳамчунин дар Қоидаи нави 
имло дар навишти баёнияҳо 
низ тағйирот ба амал омада-
аст. Пештар мо агар баёнияҳои 
Аҳмад-махдум, Салим-паҳлавон, 
Ҳошим-корвон, Қорӣ-ишкамба 
ва ғайраро дар шакли якҷо ме-
навиштем ва инак дар қоидаҳои 
имлои нав онҳо дар шакли ҷудо 
бо нимтире навишта мешаванд.

Ҳамчунин бартарии 
«Қоидаҳои...» соли 2021 дар 
он зоҳир мегардад, ки ба он 
«Аломатҳои китобати забони 
тоҷикӣ» замима гардидааст, ки 
ин ҳам дар тарзи дурустнави-
сии шаҳрвандон ёрӣ мерасонад. 
Дар «Аломатҳои китобати за-
бони тоҷикӣ» мавқеи гузоштани 
аломатҳои нуқта, суол, хитоб, 
вергул, нуқтавергул, баён, тире, 
қавс, қавси мураббаъ, сенуқта, 
нохунак, сархат, нимтире ва 
рамзҳои ишоратӣ шарҳу тафсир 
ёфтааст.

Хуб мебуд, ки аломати кито-
бати «савол», ки шакли вайрон-
шудаи «суол» аст, дар шакли 
саҳеҳу дурусти он, яъне «суол» 
оварда мешуд, зеро шакли 
ҷамъи он ҳам дар гунаи «суолот» 
меояд, на дар шакли «саволот».

Ағлаби толибил-
мон, омӯзгорон, адибону 
рӯзноманигорон дар навиштаҳои 

хеш ба аломатҳои китобат чан-
дон диққат намедиҳанд ва пас 
аз таърихи рӯз ва ё баъди им-
лои сарлавҳа, номи китоб ва 
ғайра санадҳо нуқта мегузоранд 
ва мавқеи нагузоштани он дар 
банди 4-и «Аломатҳои китобати 
забони тоҷикӣ» возеҳан зикр гар-
дидааст: 

«Нуқта дар мавридҳои зе-
рин гузошта намешавад: 

- дар охири сарлавҳаҳо...
- дар муқоваи китобҳои 

илмӣ, бадеӣ, дарсӣ, маҷалла, 
ва дигар нашрияҳо баъд аз на-
саби муаллиф ва унвони онҳо...

- дар охири номи санадҳо ва 
ҳуҷҷатҳои расмӣ-коргузорӣ...

- дар байн ва охири ҳарфҳои 
калимаҳои ихтисоршудаи 
номҳои ҷуғрофӣ...

- дар охири таърихи рӯз».
Бо вуҷуди баъзе эродҳои 

ҷузъии дар боло зикргарди-
да «Қоидаҳои имлои забо-
ни тоҷикӣ» (2021) назар ба 
нашрҳои пештараи он хеле 
суфтаву такмил ёфтааст ва шо-
стаи арҷгузорист. Хуб мебуд, 
ки лоиҳаи «Қоидаҳои имлои 
забони тоҷикӣ» пеш аз ба тас-
виб расиданаш ба муҳокимаи 
умумихалқӣ вогузошта мешуд 
ва мардум нисбат ба лоиҳаи он 
фикру мулоҳизаҳои худро иброз 
медоштанд ва он вақт баъзе 
носаҳеҳию ноҷӯриҳои он барта-
раф мегардид ва мардум дигар 
раҳи хаторо намепаймуданд.

Раҷабалӣ ХУДОЁРЗОДА,
директори Маркази

илмӣ- таҳқиқотии 
«Мавлоношиносӣ»-и

ДДБ ба номи Носири Хусрав

Фасли баҳор буд. Табиат гӯё 
ҷомаи махмалин пӯшида бошад, дар 
назар хеле дилкашу ботароват мена-
муд. Одамон дар тарадудди кишту 
кор буда, аз омадани баҳори ноза-
нини шодмон хело хурсанд шуда, ба 
гуфтаи мардум “Як рӯзи баҳор пур ку-
над анбор”-ро самарранок истифода 
мебурданд. 

Танҳо дар фасли баҳори ноза-
нин дили Малоҳат пур аз ғаму ғусса 
ва дарди бенавоӣ дошту чизе ӯро 
таскин дода наметавонист. Бо се 
тифли дӯстрӯякаш аз боғча ба хона 
баргашт. Шавҳараш чун ҳар вақта 
дар хона набуд.

Малоҳат дар ягон ҷой кор на-
мекард, ба шикасту рехти хона низ 
аҳмият намедод, чаро ки имкони 
таъмири хонаро надошт. Аммо ӯ но-
вобаста аз ҳама каму кости зиндагӣ 
нисбати кӯдаконаш меҳрубон буд ва 
ноомадиву зиндагии камбағалонаи 
худро аз тақдир медонист.

Ӯ ҷавонзани зебову чусту чолок 
буду дар ҳунармандӣ ҳамто надошт. 
Оиладӯстдор буду дар дил орзуҳои 
зиёд мепарварид. Азбаски маоши но-
чизи ӯ ба таъмини оила намерасид, 
вақтҳои холигӣ ҷӯроб ва камзулчаҳои 
зебо бофта мефурӯхт. Ҳар чанд 
кӯшиш кунад ҳам баракати дасти 
мард дигар будааст.

Вай фақат як орзу дошт, ки 

ФАРИШТАИ ЗАМИНЇ
шавҳараш аз кор бо табъи болида 
омада, кӯдаконашро меҳрубонӣ ку-
над. Меҳнат кунаду Малоҳат ба да-
стони обиладори ӯ об рехта арақи 
ҷабинашро тоза кунад. Хӯрокҳои 
болаззат пӯхта ҳурмати шавҳарашро 
ба ҷо орад. Вале афсӯс, ки ин танҳо 
як орзуву ҳаваси Малоҳат буд.

Рӯзи истироҳат дар хона ягон 
маводи хӯрока надоштанд ба ҷӯз 
каме орд. Кӯдаконаш нон гӯён гиря 
мекарданд. Малоҳат ба либосҳои 
нимдошти худашу кӯдаконаш нигоҳ 
карда истода, хеле маъюс гашт. 
Қадре орду об гирифта атола пӯхта 
ба кӯдаконаш дод. Лаҳзае нагузашта 
онҳоро хоб бурд.

Малоҳат роҳи шавҳарашро, бо 
умеде, ки ба хона чизе меорад, нига-
рон шуд. Вале аз вай дараке набуд. 
Духтари ҳамсоя гузашта истода са-
лом доду сонӣ гуфт, ки падари фар-
зандонат дар зиёфати бонуи Зулай-
хо ҳузур дорад.

Малоҳат фаҳмид, ки шавҳарш 
боз ба майнӯшӣ сар кардааст. Якбо-
ра дилаш аз зиндагӣ хунук шуд. Фикр 
кард, ки ягон умед нест, ки хонаи 
сардашро мунавар созад. Ӯ бе ҳолу 
бе мадор ба ошхона гузашт. Чӣ кор 
карданашро намедонист. Чашмаш 
ба корди пур нақшу нигори хусураш 
уфтод. Ногоҳ сухани модар ба хоти-
раш омад “Фаромӯш накун духтарам, 

ки шахси худкуш рӯйи ҷаннатро на-
мебинад”...

Ин дам писарчааш “Очаҷон”,- 
гӯён нидо кард. Малоҳат аз ҷойи худ 
як қат парид. Ба чашмони ҳайрони 
писараш нигариста чӣ гуфтанашро 
надонист.

-Ин лаҳза се тифли дӯстрӯяк аз 
хоб бедор шуда, давида омада мода-
рашонро оғуш гирифтанд:

-Худоё, маро чун зан хушбахт 
накардӣ, лоаққал чун модар хушбах-
там гардон! Охир ҳар як зан пеш аз 
ҳама модар шуданро орзу мекунад. 
Ман хушбахтам, ки модари се тиф-
лаки бегуноҳам, аммо.... Модарро 
фариштаи заминӣ мегӯянд. 

Малоҳат тифлаконро дар оғӯши 
худ зер карда, чанд лаҳза ба андеша 
фурӯ рафт. Ӯ ба атроф назар карду 
гулу себарга ва дарахтони бодому 
зардолуро дид, ки бо гулҳои ранго-
ранг атрофро зебову муаттар мегар-
донанд. Ногоҳ насими баҳор бӯйҳои 
гулҳои рангорангро ба димоғаш 
овард, ки Малоҳат аз он чуқур нафас 
кашида ба кӯдаконаш гуфт:

-Биёед ҳамакаса ба пудиначинӣ 
меравем.

Чуғу вуғи қӯдаконро шунида, 
Малоҳат дар як дам ҳамаи ғаму 
андуҳро фаромӯш кард. Кӯдакон 
пешопеши модар ҷастухезкунон 
лаб-лаби ҷӯйбор пудинаи наврӯстаи 

хушбӯй чида шодӣ мекарданд. 
Вақте ба хона баргаштанд Малоҳат 
хамир карду аз пудинаву чочак 
самбӯсаи дегӣ пӯхта, дар табақи 
калон назди кӯдаконаш гузошт. 
Сонӣ сандуқчаро кушода, аз он ҷо 
чити сафеди майдагули кабутро, 
ки нишона аз модаркалонаш буд, 
гирифта, аввал ба духтараш курта 
дӯзонда пӯшонд. Либоси нимдош-
ти кӯдаконашро шуста дарзмол 
кард. Малоҳат акнун ба қудрату 
тавоноӣ, иродаи матин, ба дили 
бузургу пурмеҳри зан, ки ба ҳама 
мӯъҷизот қодир аст, боварӣ ҳосил 
намуд. Ӯ хурсандии кӯдаконашро 
дида, худро хушбахттарин модари 
рӯйи замин мешуморид.

Як пос аз шаб гузашт. 
Шавҳараш сархушу маст, ки дар 
пояш базӯр меистод, ба хона омад. 
Малоҳат чизе нагуфта ӯро пешвоз 
гирифту пойафзолашро кашида, 
ба ҳуҷрааш дароварда хобонид. 

Малоҳат одате дошт, ки ҳеҷгоҳ 
шавҳарашро таъқиб намекард. 
Хонаи Зулайхо аз хонаи онҳо дур 
набуд, метавонист шавҳарашро 
гирифта биёрад, вале ин корро ӯ 
ба худ эб намедид. Намехост, ки 
шавҳарашро дар ҳузури дигарон 
нороҳат созад. Ҳурмати ӯро дар 
ҷойи аввала мемонд.

Пагоҳ кӯдакон аз хоб хеста, 
барои либосҳои нави худро ни-
шон додан, назди падар омаданд. 
Ҳамин дам зани ҳамсоя ба ивази 
камзӯлчаи гирифтааш  чанд кило 
орду ду литр равған овард.

Малоҳат, ки вақти пӯхту паз 
надошт, кӯдаконашро гирифта, бо 
шавҳараш хайрухушкунон ба кор 
– ба боғча рафт. Шавҳар барои 
наҳорӣ кардан ба ошхона даро-
мад. Ҳамаҷо тозаву озода, вале 
ягон маводи хӯрданӣ набуд. Аз 
дарди сар нороҳат шуда, ба кӯча 
баромад, аммо ҳамсуҳбате наёф-
та, боз ба хона баргашт. Ба фикр 
фурӯ рафт, ки таи ду рӯз боғча 
кор намекард, зану кӯдакони ӯ чӣ 
хӯрда бошанд.

Дастархонро аз ошхона оварда 
дар наздаш паҳн кард. Ба машо-
маш бӯйи самбӯсаи алафӣ зад.... 
Баъди наҳорӣ трактори вайрона-
ашро таъмир кард. Хушбахтона 
7- гектар заминро шудгор кард ва 
ҳам маоши хуб ва ҳам изофапулӣ 
гирифт. Мехост боз ба ягон ҷой ба-
рои дилхӯшӣ равад, вале аз чӣ бо-
шад меҳрубониҳои зану кӯдаконаш, 
ошхонаи хушку холиаш ба ёдаш 
омада, дилаш танг шуд ва аз фикр 
гузаронд, ки ман марди хона боша-
му чаро кӯдаконам ӯрёну гурусна 
гарданд. Қасам хӯрд, ки майнӯшиву 
шабгардиро бас карда, аз пайи обо-
дии оила ва хонаву дараш мешавад.

Солҳо сипарӣ шуданд. Малоҳат 
духтаронашро ба шавҳар доду пи-
сарашро хонадор намуд ва чун мо-
дар хушбахт аст. Ин хушбахтӣ ба ӯ 
тавассути сабру тоқат таҳаммул, 
иззату эҳтиром нисбати шавҳараш 
насиб гашт.   

Муҳаббат Қудусова, омӯзгори
МТМУ № 51-и ноҳияи Ҷ. Балхӣ
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Ноҳияи Ҷайҳун яке аз 
ноҳияҳои  рушдкарда 
дар самти  кишоварзӣ ба 
ҳисоб рафта, ҳамарӯза 
ташрифи меҳмонон, аз 
ҷумла, соҳибкорон аз  шаҳру 
ноҳияҳои гирду атроф ва 
берун аз вилоят барои  
содироти  молу маҳсулоти  
кишоварзӣ ба  мушоҳида 

МЕЊМОНХОНАЊОИ ЗАМОНАВЇ ДАР МАЊАЛ. 
КАМТАВАЉЉУЊЇ ДАР ИСТИФОДАБАРИИ ОН 

Дар доираи эълон гардидани солҳои 2019-2021 
ҳамчун Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ соҳаи сайёҳӣ дар кишварамон  зина ба 
зина рушд карда, бо дастгирии  шахсони  сахо-
ватманд, соҳибкорони ватандӯст дар  шаҳру 
ноҳияҳои  вилояти Хатлон  иншоотҳои хурду 
бузурги хизматрасонӣ, аз ҷумла меҳмонхонаву 
истироҳатгоҳҳои барҳаво,  муҷаҳҳаз бо шарои-
ти  муосир бунёд ёфта, нафарони бекор соҳиби 
ҷойи кор гардида истодаанд. 

Ин растании зироатӣ ба ҳама маълум аст. Дар тиб 
аксар дони он истеъмол мешавад. Беҳтарини он 
гандуми нави пурраи сафеди моил ба зардии он 
аст ва баъд аз он сафедаш мебошад. Мизоҷаш дар 
дараҷаи якум гарм ва дар хушкиву тарӣ мӯътадил 
аст, вале гандуми нави хушкнашудаи он, яъне дул-
мули он дар дараҷаи якум тар аст.

мерасад. 
Дар маркази ноҳия 

меҳмонхонаи замонавии 
дуошёна бо номи “Иззат”  
фаъолият  дошта, дар он 
шароити хуби хизматрасонӣ, 
аз қабили  ҳуҷраҳои  барҳаво, 
рахтҳои   замонавии хоб,  
телевизор, печҳои барқию 
кондитсионерҳо ва дигар 

намуди хизматрасониҳо 
барои меҳмонону сайёҳон  
фароҳам мебошад. 

Ба гуфтаи масъулон 
меҳмонхонаи “Иззат” ба 
таври шабонарӯзӣ фаъолият 
дошта,  маъмурияти 
меҳмонхона  дар ҳама ҳолат 
омода аст  барои меҳмонону 
сайёҳоне, ки ба меҳмонхонаи  
мазкур ташриф меоранд,  
х и з м а т р а с о н и ҳ о и 
беҳтаринро  ба роҳ монанд.  
Дар шароити имрӯза дар 
меҳмонхонаи “Иззат”   нархи 
якшабонарӯзӣ  аз 45 то 
250 сомонӣ арзиш дорад 
ва мизоҷон метавонанд аз 
ин хизматрасониҳо  дар 
тамоми фасли сол истифода 
баранд. 

Бо боварии комил метавон 

гуфт, ки имрӯзҳо хушбахтона  
мардуми тоҷик чун дигар  
давлатҳои тараққикарда 
дар  шароити  пешрафта 
умр ба сар мебаранд ва  мо 
бояд ҳамеша шукргузор аз 
фазои сулҳу суботи кишвар 
ва сиёсати ободкоронаи 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бошем, 
чунки  бо бунёди  иншоотҳои 
хурду бузурги хизматрасонӣ 
сокинон рӯз то рӯз ба 
зиндагии босаодат ноил 
гардида истодаанд. 

Масъулини меҳмонхонаи  
мазкур  дар оянда низ 
кӯшиш доранд аз ин дида 
шароити хуби зистро  бо 
нархҳои нисбатан арзон 
барои меҳмонони дохиливу 
хориҷӣ ба роҳ монанд ва 

мизоҷон ҳангоми  сафар ба 
ноҳияи Ҷайҳун метавонанд 
аз ин  меҳмонхонаи замонавӣ 
истифода баранд.  

Зимни сафар аз 
мушоҳидаҳо маълумамон 
гардид, ки  мутаассифона 
имрӯзҳо шумораи  мизоҷон 
дар меҳмонхонаҳо кам ба 
назар расида, аз чи сабаб 
бошад, ки  шаҳрвандони мо  
то ҳол маданияти  истифода 
аз меҳмонхонаҳоро хуб дарк 
накардаанд.  Агар мо ба 
таҷрибаи давлатҳои дигар  
назар афканем, мебинем, ки 
сокинонашон  ҳангоми сафар 
ба дигар мавзеъҳо  албатта 
бештар аз хизматрасониҳои 
меҳмонхонаҳо  истифода 
мебаранд.  Хуб мешуд 
шаҳрвандони мо низ  
ҳамқадами замон, аз шаҳди 
замони соҳибистиқлолии 
кишвар бархӯрдор гарданд.   

Агар аз як ҷониб кушода 
шудани меҳмонхонаҳо барои 
рушди  соҳаи сайёҳӣ дар 
маҳал мусоидат намояд, 
аз тарафи дигар ба ҳусни  
шаҳру ноҳияҳо зебогии дигар 
зам намуда, натанҳо табъи  
сокинон, балки меҳмонону 
сайёҳони хориҷиро  болида 
мегардонад. 

Зебо БОЗОРОВА, 
“Ҳамрози халқ”

Гандум  беҳтарини хӯрокҳо 
мебошад, ғизоияташ бисёр, 
баданро фарбеҳ мегардо-
над, вале ба касоне, ки дар 
рагҳо ва узвҳои дохилиашон 
гиреҳҳо пайдо шуда бошанд, 
зарарнок аст.  Инчунин, ба 
занони ҳомила ҳам зиён до-
рад. Гандуми пухтагӣ дерҳазм 
ва пайдокунандаи бод аст ва 
барои осон кардани ҳазмаш 
бояд бо шириниҳо бихӯранд. 
Агар аз болои гандуми хом 
ва норасида об биёшоманд, 
иллати кулинҷи бодиро пайдо 
мекунад.

Гандумро хоида дар ҷойӣ 
захмҳо (яра) гузошта бан-
данд, пучак ва чиртакҳоро 
мепазонад, зеро ин хислати 
гарм кардани пӯстро дорад. 
Ҳамчунин, гандуми бирёнкар-
да ҳам дерҳазм ва бодангез 
мебошад. Гандумро сӯхта, ос 
карда, бо муми занбӯри асал 
ва равған сиришта гузошта 
банданд, рухсораро пок меку-
над.

Бо орди сафеди гандум, ки 
он андак сабӯс дошта ва хами-
раш расида бошад, нон аз он 
бипазанду бихӯранд, серғизо 
мешавад, баданро фарбеҳ 
мекунад, қуввати боҳ мебах-
шад. Нони фатир ё ордаш би-
сёр маҳин ва дар он мутлақан 
сабӯс набошад ва ҳамчунин 
гандумаш шустагӣ бошад, нон 
пухта бихӯранд, ба душворӣ 
ҳазм мегардад, дарунро сахт 
мекунад, дар узвҳои бадан 
гиреҳ пайдо менамояд. Дар ин 
ҳолат набот, анҷир ва меваҳои 
гуногуни пухтагӣ истеъмол на-
моянд, зарараш ислоҳ меё-

ГАНДУМ ЧЇ ФОИДА ДОРАД? бад.
Агар орди гандумро бо ша-

кар ва бодом пухта бихӯранд, 
сурфа, хун қай кардан, дарди 
узвҳои даруни сина ва гурда-
ро шифо мебахшад, баданро 
фарбеҳ мекунад, боҳро қувват 
медиҳад. Аз орди гандум бо 
об ва наъноъ ва равғани тоза 
нишоиста (крахмал) пухта 

бихӯранд, дағалӣ ва дуруштии 
узвҳои даруни синаро ислоҳ 
мекунад.

Орди гандумро бо об ва 
равғани зайтун пухта гузош-
та банданд, варамҳои гарм-
ро таҳлил медиҳад ва агар 
бо оби пиёз пухта гузошта 
банданд, варамҳои хунукро 

мегардонад, пучакҳоро мепа-
зонад.  Бо оби кашниз пухта 
гузошта банданд, варамҳои 
гарм, ханозер ва ғадудҳоро 
таҳлил медиҳад. Орди ган-
думро бо сиканҷабин хамир 
карда бимоланд, рихинакҳои 
чеҳраро дафъ мекунад. Бо 
оби гиёҳи банг (кирмрезонак) 

хамир карда бимоланд, рехта-
ни моддаҳои нодаркор ва за-
рарнокро ба асабҳо манъ ме-
кунад, пурбодшавии рӯдаҳоро 
барҳам медиҳад.

Орди гандуми сурхро бо 
шароб ё бо сирко хамир кар-
да бимоланд, зиёни заҳри 
ҷонваронро мешиканад. Орди 

гандумро ба мавзеъи газида-
гии саги девона бипошанд ва 
аз болои он барги беданҷир 
банданд, таъсираш пурқувват 
мешавад. Агар хамири орди 
гандумро ба ҷойи газидаи саг 
чанд соат бибанданд ва баъд 
онро гирифта, назди саг пар-
тоянд, агар саг онро нахӯрад,  
маълум мешавад, ки саги га-
зида девона будааст.

Нишоистаи орди гандумро 
бо арпабодиён хамир карда 
бихӯранд, шири занонро зи-
ёда мегардонад. Аз гандум 
равған ҳам тайёр мекунанд ба 
ин тариқ. Даруни колбаро то 
гулӯгоҳаш аз гандум пур мена-
моянд. Дар гулӯи колба лиф 
ҷо мекунанд. Баъд ба колба аз 
рӯ гили бута ё гили ҳикмат ме-
моланд. Табақи фулузиро аз 
миёнаш, барои ҷо гиронидани 
гулӯи колба сурох мекунанду 
колбаро сарозер ба он сурох 
мегузоранд. Табақро дар бо-
лои ду хишти пухта ҷо дода, 
ба поён зарферо мемонанд. 
Баъд ангишт ба атроф ва бо-
лои колба рехта, онро оташ 
медиҳанд. Аз таъсири тафси 
оташ равған аз гандум ҷудо 
шуда, дар лиф софшавон 
поин мечакад. Ин равғанро 
бимоланд, ширинча ва шуку-
фаи пӯст, доғҳои кунҷидак ва 
сабӯсаки сарро дафъ меку-
над.

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

Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Маҳмадалӣ Акрамов

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

ба қайд гирифта шудааст.

Ҳайати мушовара: Қурбон Ҳакимзода, раиси вилояти Хатлон, Фирӯза 
Шарифӣ, муовини раиси вилояти Хатлон, Миралиён Қиёмиддин, раиси 
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон.

Ҳайати эҷодӣ: Зебо Бозорова, Амонҷон Муҳиддинов, Ҷамолиддин Ус-
мониён, Аҳлиддини Муборакшоҳ, Албина Мирзоқулова рӯзноманигор,                        
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.

КРОССВОРД
    ТАВАҶҶУҲ!!!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!

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

Аммо ба ҳар нафар имконияти дар як моҳ як маротиба иштирок дар озмун дода ме-
шавад.

Ҷавоби кроссворди ҳафтаномаи №15

ЭЪЛОН!!!

Муассисаи таълимии давлатии «Мактаби 
Президентӣ барои хонандагони болаёқат дар 
ноҳияи Кӯшониёни вилояти Хатлон» Озмуни қабули 
омӯзгорони баландихтисос ва соҳибтаҷрибаро барои 
соли таҳсили 2022-2023 аз ҳамаи фанҳои таълимӣ эъ-

лон менамояд.
 Музди маош аз 2500 

то 3500 сомонӣ мебо-
шад. Омӯзгороне, ки аз 
ноҳияҳои дурдаст ҷалб 
мегарданд, ба хонаи 
истиқоматии дорои ша-
роити замонавӣ  таъмин 
карда мешаванд. 

Инчунин, мураббиён 
низ тариқи озмун ба кор 
қабул карда мешаванд.

Қабули кормандони 
техникӣ низ ба назар ги-
рифта шудааст. Аз он 
ҷумла ошпазҳои моҳир, 
дарбонҳо, фаррошон, 
сантехник ва барқчиёнро 
тариқи озмун ба кор қабул 

менамояд. Дар озмун 
шахсони соҳибтаҷриба 
метавонанд ҳуҷҷат 
пешниҳод намоянд.

Мактаби Президентӣ 
дар ноҳияи Кӯшониён 
қабули хонандагони 
синфҳои 5-10 ва дар 
ҷойҳои холии синфҳои 
6,7,8,9,11-ро барои соли 
таҳсили 2022-2023 эълон 
менамояд.

Дар озмун хонандагон 
аз тамоми гӯшаю канори 
ҷумҳурӣ метавонанд иш-
тирок намоянд.   

 Телефон барои тамос: 
985-81-02-66

БИЁ БИХАНДЕМ!
Наҳвӣ (донандаи илми забон) дар 

киштӣ буд. Маллоҳро (ба киштирон) 
гуфт:

– Ту илми наҳв омӯхтаӣ?
Гуфт:
– На 
Гуфт:
– Ними умрат беҳуда рафтааст.

Рӯзи дигар тундбоде баромад. Киш-
тиро бими ғарқшудан пеш омад. Маллоҳ 
ӯро гуфт: 

– Ту илми шино омӯхтаӣ?
Гуфт: 
– На.
Гуфт:
– Тамоми умрат беҳуда рафтааст.

АЗ ЧАП БА РОСТ:
1. «Шоҳнома”-и Дақиқӣ бо кадом ном машҳур аст? 5.Навъи 

лавозимоти ҷангӣ, ки бо моддаҳои тарканда пур карда шудааст 
8.Калимаҳои кӯҳнашударо дар забони тоҷикӣ чӣ меноманд?  11.Ка-
дом шоир дар таърихи адабиёти тоҷик аввалин маротиба рубоӣ 
гуфтааст? 14.Кадом бахши “Авесто” ба маънои ситоишу ниёиш аст? 
15.Гиря 17.Даҳшатноктарин ҷанг дар таърихи башарият 18.Мошини 
тасмачархи худгарди зиреҳпуш 19.Гиреҳ 22.Чуқурии уқёнусро бо ка-
дом асбоб чен мекунанд? 24.Ноҳия дар вилояти Хатлон 26.Қисми 
ҳарбие, ки аз чанд бригада иборат мебошад  28.Намуди варзиш 
30.Баҳрнавард ва тадқиқотчии рус 31.Дастгоҳ барои чен кардани 
боришоти моеъ

АЗ БОЛО БА ПОЁН:
2.Нимҷазираи Скандинавия дар кадом қисмати Аврупо ҷойгир 

аст?  3.Кадом илм овозҳоро меомӯзад? 4.Чистон аз рӯйи шаклу 
мазмун ба кадом жанри адабиёт монанд аст?  6.Дар шеър ҳар як 
сатрро чӣ меноманд?   7.Марди ҷангӣ 9. Оби кадом чашмаи маъда-
нии Тоҷикистон ба гурӯҳи обҳои нарзанӣ дохил мешавад? 10. 9- уми 
май чӣ гуна руз аст ? 12.Хокбоди афғонӣ дар болооби кадом дарё 
ба амал меояд? 13.Ҷойи махсус барои кӯчонидани мардум ҳангоми 
сар задани фалокат 16.Маҳсулоти полезӣ 20.Илм доир ба оби та-
бии ва ҳама ҳодисаҳои ба он алоқамандро меомӯзад   21.Номи кох 
дар Тоҷикистон  23.«Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ» аз Тоҷикистон, ки 
дар убури дарёи Днепр қаҳрамонона ҳалок гардидааст. 25.Марҳум, 
раҳматӣ  27.Офаридгор 29.Пойтахти давлати Бошқирдистон


