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ХАМРОЗИ
Барои пешрафт ва зиндагии шоистаи мардум!

                   № 42 (495), 
  10 ноябри 
  соли 2022

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

2 ноябр дар  Дастгоҳи  Кумитаи  Иҷроияи М арка зии  
ҲХДТ машғулияти  навбатии хониши идоравӣ 
доир гардид,  ки  дар  он  доктори илмҳои сиёсӣ , 

раиси  Кумитаи  иҷроияи  Ҳизби Халқии Д емократии 
Тоҷикистон  дар  вилояти  Хатлон Миралиён Қиёмиддин 
Абд ус алимзода  баромад намуд.

РЕЙТИНГИ ЊИЗБЇ
ИДЕЯИ НАВИ ЗАМОНАВЇ

Ҷамъомадро муовини Раиси 
ҲХДТ Латифзода Асрор Қурбон 
ифтитоҳ намуда, зикр дошт, ки 
хонишҳои идоравии ҳизбӣ барои 
кормандони Дастгоҳи Кумитаи 
Иҷроияи Марказии Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон ва сохторҳои 
ҳизб дар шаҳри Душанбе дар асоси 
дастури муовини якуми Раиси ҲХДТ 
Азизӣ Абдуҷаббор Абдуқаҳҳор ва 
нақшаи доир намудани омўзишҳои 
идоравӣ сурат мегирад.

Зимни баромад Мирали-
ён Қиёмиддин  таъкид дошт, ки 
татбиқи Рейтинги ҳизбӣ дар фаъ-
олияти кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ 
дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо 
аз 14 сентябри соли равон бо 
Фармоиши муовини якуми Раиси 
ҳизб тасдиқ гардид, ки он татбиқи 
Рейтинги ҳизбиро ҳамчун меха-
низми нав, пешрафта ва техно-
логияи иттилоотӣ дар фаъолият, 
тарзу услуби нави кори ҳизбӣ ва 
таҳкимбахши василаҳои идоракунӣ 
ва тақвиятдиҳандаи иқтидори 
зеҳнию амалии сохторҳои ҳизбӣ дар 
самти татбиқи босамари ҳадафҳои 
идеологӣ асос мегузорад.

Минбаъд ҳамаи кумитаҳои 
иҷроияи ҳизбӣ дар вилоятҳо ва 
шаҳру ноҳияҳо муваззаф гарди-
данд, ки таҷрибаи Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлонро оид 
ба  татбиқи  Рейтинги  ҳизбӣ  дар 
фаъолияти худ амалӣ намоянд.

Рейтинги ҳизбӣ, дар натиҷаи 
таҷрибаи он дар фаъолияти 
сохторҳои ҳизбии вилояти Хатлон 
дар муҳлати якуним соли охир (аз 
апрели соли 2020) самаранокӣ 
ва аҳаммиятнокии худро ни-
шон дод. Он имкон дод, ки имрӯз 
нишондиҳандаҳои сифатии фаъо-
лият дар вилояти Хатлон аз нав та-
шаккул ва рушду такмил ёбад.
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ТАҶЛИЛИ РӮЗИ ТЕАТРИ
ТОҶИК ДАР ХАТЛОН

САТРҲОИ СИПОС
БА  П Е Ш САФО Н И

“ О БУ Н А - 2 0 2 3 ”
Раёсати Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон барои пешсафӣ дар 
фаъолияти ҳизбӣ, аз ҷумла 
Рейтинги ҳизбии Обуна-202З, 
хосатан баҳри фаъолнокӣ 
ҷиҳати иҷрои нақшаи обуна 
ба нашрияи ҳизбии вилоятии 
“Ҳамрози халқ” 

ба раиси ноҳияи Панҷ 
ШОҲИЁН ЗАРИФХӮҶА  ФАҚЕР 
ва раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Панҷ ФАЙ-
ЗИЗОДА КАРИМҶОН НОЗИЛ,

Ба раиси ноҳияи Ш. Шоҳин 
ГУЛЗОДА ЗАФАР ШАМСИДДИН 
ва раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Ш. Шоҳин НА-
ЗАРЗОДА ТОЛИБҶОН  изҳори 
сипос намуда, боз ҳам баҳри 
пешсафии эшон дар ин самти 
сиёсати идеологӣ комёбиҳо 
таманно менамояд.

(Идома аз саҳ. 1)

Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят

Боиси зикр аст, ки Рейтинг 
– намуди баҳогузорӣ дар 
сатҳи ҷаҳонӣ пазируфта ме-
бошад, ки иҷрокунандаро ба-
рои ба сатҳи нави коргузорӣ 
боло баромадан маҷбур ме-
созад, аз ҷумла, барои такми-
ли дониш, иҷрои саривақтии 
уҳдадориҳо, бедор намудани 
завқу рағбат ба фаъолияти 
касбӣ ва иҷрои пурмаҳсули 
вазифаҳо ва ҳаракат кардан 
барои пешсафӣ.

Нишондиҳандаҳои Рей-
тинги ҳизбӣ дар ду сатҳ ба 
ҳисоб гирифта мешаванд, 1) 
электронӣ ва ё маҷозӣ дар со-
монаи расмӣ ва 2) анъанавӣ.

Нишондиҳандаҳои маҷозӣ 
аз 7 адад иборат буда, маъ-
лумоти дахлдори оморӣ ҳар 
моҳ аз ҷониби кумитаҳои 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру 
ноҳияҳо дар сомонаи расмӣ 

Қобили зикр аст, ки Абулқосим 
Лоҳутӣ дар ташкил ва таъсиси те-
атри тоҷик нақши бузург гузошта, 
ҳамчунин, драмаҳои Шекспирро 
маҳз барои ба саҳна гузоштан, ба 
тоҷикӣ тарҷума кардааст.

Бахшида ба Рӯзи театри тоҷик 
дар толори Театри вилоятии 
мусиқӣ-мазҳакавии ба номи Ато 
Муҳаммадҷонови шаҳри Бохтар 
чорабинии идона баргузор гардид, 
ки дар он роҳбарияти мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоя-
ти Хатлон, меҳмонону ҳунармандон 

ва мухлисони театр иштирок до-
штанд. Маросими расмии бахши-
да ба Рӯзи театри тоҷикро муови-
ни раиси вилояти Хатлон Фирӯза 
Шарифӣ ифтитоҳ бахшида, оид ба 
рушди театр дар вилояти Хатлон 
ва дастоварду муваффақиятҳои 
ҳунармандон ибрози андеша намуд.

Ба гуфтаи Фирӯза Шарифӣ театр 
дар ҳар давру замон тарғибгари 
ғояҳои баланди инсонӣ ва таран-
нумгари фарҳангу ҳунари асили 
мардумӣ буда, нақши он дар та-
шаккули маънавиёти ҷомеа басо 

ворид карда шуда, натиҷаи 
он бо суроғаи - https://
hkhdtkhat lon. t j /v iew-rat ing.
php интишор мегардад.

Нишондиҳандаҳои анъа-
навӣ бошад, ба теъдоди 4-5 
адад, ба мисоли иҷрои буҷет, 
фаъолияти хоҷагидорӣ, тар-
бияи ватандӯстӣ ва ё обуна 
ҳар семоҳа мавриди баррасӣ 

қарор дода мешавад. 
Натиҷаҳо, зимни ҳисоботи 
даврӣ дар шакли брошюра 
ва дар шакли электронӣ дар 
сомона интишор мегарданд.

Рейтинги ҳизбӣ дар 
таҷрибаи вилояти Хатлон аз 
рӯи якчанд нишондиҳанда 
роҳандозӣ гардидааст: (1) 
таносуби аъзогӣ; (2) таҳкими 

узвият; (3) қабули аъзо; (4) 
коргузорӣ дар ташкилотҳои 
ибтидоӣ; (5) ташаббусҳои 
ҳизбӣ; (6) интишори мавод 
ва вокунишҳо; (7) маҳорати 
идоракунӣ; 8 тарбияи ватан-
дӯстӣ ва шуҷоатмандии ҷаво-
нон; (9) иҷрои буҷет; (10) 
хоҷагии ёрирасон; (11) тар-
бияи ҳуқуқии ҷавонон; (12) 
обуна ба нашрияҳои ҳизбӣ. 
Татбиқи Рейтинги ҳизбӣ ба 
чор марҳила ҷудо мешавад, 
ки ду марҳилаи он аллакай 
роҳандозӣ гардид.

Таҷрибаи татбиқи Рей-
тинги ҳизбӣ дар фаъолияти 
сохторҳои ҳизбии вилоят 
дар воқеъ ба механизм ва 
ё системаи такондиҳандаи 
фаъолият, шавқангезанда 
ва ҳавасмандсозандаи ра-
қобатпазир табдил ёфта, 
муваффақиятҳо  ба  бор 
оварда истодааст.

Дар охири хониши идо-
равӣ иштирокчиён ба 

саволҳои сершумори худ по-
сух гирифтанд. Бояд гуфт, ки 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дастовардҳои аф-
кори пешқадами ҷамъиятро 
эҷодкорона татбиқ намуда, 
манфиатҳои мардумро сар-
фи назар аз вазъи иҷтимоӣ, 
мансубияти миллӣ, мавқеи 
ҷамъиятӣ ва муносибат ба 
дину мазҳаб ҳимоя мена-
мояд, суннату анъанаҳо ва 
арзишҳои беҳтарини миллӣ, 
таърихӣ ва фарҳангиро 
дастгирӣ ва инкишоф дода, 
ҳар гуна зуҳуроти маҳалгароӣ, 
миллатчигӣ, таассуби динӣ, 
зӯроварӣ, экстремизм (ифрот-
гароӣ), терроризми сиёсӣ ва 
диниро қатъиян маҳкум на-
муда, худшиносӣ ва ватанпа-
растиро асоси фаъолияташ 
мешуморад.

Шуъбаи иттилоот ва 
матбуоти КИ ҲХДТ

дар вилояти Хатлон

Санаи  7-уми ноябр театр дар тақвим ҳамчун 
“Рӯзи театри тоҷик” сабт гардидааст. Зеро маҳз 
дар ҳамин рӯзи соли 1929 театри тоҷик ба фа-
ъолият шурӯъ намуда буд. Дар оғоз ҳамчун 
театри драмавӣ шинохта шуда ва баъдан соли 
1933 театри мазкур ба ифтихори адиби машҳур 
Абулқосим Лоҳутӣ номгузорӣ карда шуд. 

муҳим арзёбӣ мегардад. Мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии вило-
яти Хатлон заҳмату талошҳои кор-
мандони соҳаи фарҳанг, ба хусус, 
ҳунармандони театрро қадрдонӣ 
намуда, дар доираи имкониятҳои 
ҷойдошта аҳли эҷодро пайва-
ста дастгирӣ менамояд. Мавриди 
зикр аст, ки дар солҳои Истиқлоли 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи 
сиёсати пешгирифтаи Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ -Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон мақоми театри тоҷик 
боло рафта, барои ба саҳна гу-
зоштани асарҳои ҷолиб барои 
ҳунармандони вилоят шароити му-
носиб фароҳам оварда шудааст.

Мавриди зикр аст, ки Театри ви-
лоятии мусиқӣ-мазҳакавии ба номи 
Ато Муҳаммадҷонови шаҳри Бох-
тар дар тӯли фаъолияти чандисо-
ла бо ба саҳна гузоштани асарҳои 
мондагор дар тарбияи маънавии 
ҷомеа нақши ниҳоят муҳим до-
рад. Бо назардошти хизматҳои 
содиқонаи аҳли ҳунар дар ин рӯз 
аз ҷониби роҳбарияти мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии вило-
яти Хатлон чанде аз ҳунармандон 
ва кормандони Театри вилоя-
тии мусиқӣ-мазҳакавии ба номи 
Ато Муҳаммадҷонови шаҳри Бох-
тар ва театри вилоятии «Лухтаки 
афсона»-и шаҳри Бохтар бо Иф-
тихорнома ва туҳфаҳои хотиравӣ  
сарфароз гардонида шуданд.

Дар идомаи  чорабинӣ 
ҳунармандони Театри вилоя-
тии мусиқӣ-мазҳакавии ба номи 
Ато Муҳаммадҷонов порчаҳо 
аз намоишномаҳои гуногуни ба 
саҳнагузоштаи хешро пешкаши 
меҳмонону мухлисон намуданд. 

Шуъбаи иттилоот ва матбуоти
КИ ҲХДТ дар 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.

КУШОНИЁН.

29 октябр  дар 
муассисаҳои таълимии 
ноҳияи Кӯшониён “Со-
ати сиёсӣ” баргузор 
гардид.

Дар соатҳои сиёсӣ 
шахсони соҳибмаъри-
фату собиқадорони 
ҳизбӣ, вакилони но-
ҳиявӣ, коршиносон ва 
омӯзгорони соҳибтаҷриба иштирок дошта, оид ба нақши Иҷлосияи 
16-уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлатдории нави-
ни тоҷикон, вазъи сиёсии Тоҷикистон ва ҷаҳон ва тарбияи ҳарбӣ-
ватандӯстии ҷавонон  баромадҳо намуданд.

Зимни баромадҳо қайд гардид, ки дар Қасри Арбоби шаҳри 
Хуҷанд Иҷлосияи 16-уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргу-
зор шуда,  дар айёми барои халқу кишварамон тақдирсоз ин Иҷлосия 
ояндаи миллати моро куллан тағйир дод. Инчунин,  дар бораи вазъи 
сиёсии Тоҷикистон ва ҷаҳон, вазъияти зудтағйирёбандаи олами 
имрӯза, тарбияи ҳарбӣ-ватандӯстии ҷавонон, хизмат дар сафи Ар-
тиши миллӣ, садоқат ба Ватан, дӯст доштани Ватан, меҳанпарастӣ  
ва хештаншиносӣ андешарониҳо карда шуд.

ТЕМУРМАЛИК.

Тибқи нақша-чора-
биниҳои муштарак 
дар самти тарбияи 
ҳарбию ватандӯстии 
ҷавонон ҷиҳати иҷрои 
дастуру супоришҳои 
Пешвои миллат муҳ-
турам Эмомалӣ Раҳ-
мон дар муассисаю 
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии ҷамоати деҳоти Кангурт бо иштироки 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Темурмалик Раҷабзода 
Маҳмадсаид Шералӣ ва раиси Кумитаи иҷроияи ибтидоии ҲХДТ дар 
ҷамоати деҳоти Кангурт Ширмои Маҳмасаид  мулоқот доир гардид. 

Зимни суҳбат масъулин  дар мавзӯи тарбияи ҳарбию ватандӯстии 
ҷавонон,  худдорӣ намудан аз афкор ва фарҳанги бегона, террориз-
му экстремизм, андешидани чораҳои зарурӣ ҷиҳати зиёд намудани 
таваҷҷуҳи ҷавонон ба илмомӯзӣ андешаронӣ карда, иштирокдорон-
ро барои татбиқи ҳадафҳои созанда раҳнамоӣ карданд.

Ш.ШОҲИН.

Яке аз ҳадафҳои 
афзалиятноки Барно-
маи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон 
ин роҳнамоӣ барои 
тарбияи дурусти нас-
ли наврас ва мусо-
идат ба фарҳанги 
оиладорӣ ба хотири 
рушди бемайлони ояндаи кишвар маҳсуб ёфта, дар ин росто кор-
мандони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ш.Шоҳин  бо сокинон 
вохӯрӣ гузарониданд. 

Дар вохӯрӣ Суннатуллоева Мавзуна мудири шуъбаи кор бо за-
нон ва ҷавонони Кумитаи иҷроия дар бораи моҳияти  қонунҳои 
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон - «Дар бораи масъулияти падару мо-
дар дар таълиму тарбияи фарзанд» ва «Дар бораи танзими анъа-
на ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои пешгирии 
омилҳои хурофотпарастию бегонапарастӣ ва рушди фарҳанги 
миллӣ андешаронӣ карда, ҳамагонро барои тарбияи дурусти 
фарзанд, одоби оиладорӣ ва якдигарфаҳмию таҳаммулпазирӣ 
дар муносибат бо аҳли оилаҳои ҷавон даъват намуд

   БАЛҶУВОН.

Боиси ифтихору 
сарфарозии мо мар-
думи соҳибфарҳангу 
тамаддунофар аст, ки 
Тоҷикистони моро дар 
арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун 
кишвари обҳои мусаф-
фо мешиносанд, ки 
ин ҳама дастовардҳои 
беназир аз заҳмату 

талошҳои Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ  муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат медиҳад.

Пайравӣ аз мактаби ободкоронаву созандагии Пешвои миллат рӯз то 
рӯз зиёд гардида, шумораи шахсони саховатпешаву хайрхоҳ меафзояд.  

Ҳамин аст,  ки бо дастгирии  як нафар соҳибкори саховатпешаву 
ватандӯст, узви фаъоли ҲХДТ  дар доираи Аксияи ҳизбии “Якҷоя месо-
зем!” дар деҳаи Чорбоғи ҷамоати деҳоти ба номи Сафар Амиршоеви 
ноҳияи Балҷувон хати оби нӯшокӣ ба масофаи  150 метр то МТМУ №2 
кашида шуд. Аз ин иқдоми нек сокинон руҳбаланд гардида, миннатдории 
хешро ба  Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расониданд. 

         КӮЛОБ. 

Дар пайравӣ аз си-
ёсати ободкоронаи   
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон  дар 
доираи Аксияи ҳизбии 
“Якҷоя месозем!”  бо 
дастгирии  соҳибкорон ва 
сокинон   роҳи деҳаи Фай-
зободи болои ҷамоати 

деҳоти Зарбдори шаҳри Кӯлоб ба масофаи 450 метр асфалтпӯш карда шуд.
Ташаббускорон иқдом гирифтанд, ки дар оянда корҳои ободониву бу-

нёдкориро дар дохили  деҳаҳои ҷамоати деҳоти мазкур  идома диҳанд.
Ҳоло бо ҷалби мутахассисони роҳсоз ва ҳашари сокинон кор бо 

суръати баланд идома дошта, онҳо  ният доранд, ки дар муҳлати муай-
янгардида роҳи деҳаро  бо сифати баланд ба истифода супоранд. 

          ПАНҶ .

Дар ҳошияи дастуру 
супоришҳои роҳбарияти 
олии ҲХДТ бобати са-
зовор таҷлил намудани 
30-солагии Иҷлосияи 
Шурои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  дар 
ташкилотҳои ибтидо-
ии ҳизбӣ  мусобиқаҳои 

варзишӣ мулоқоту вохӯриҳо, маҳфилу мубоҳиса ва соатҳои сиёсӣ  миё-
ни ҷавонон гузаронида шуд. 

Дар чорабиниҳои баргузоргардида ташкилоти ибтидоии “Мактаби 
варзишӣ”-и  ноҳияи Панҷ иштироки фаъолона дошта,   мусобиқаи вар-
зишии шоҳмотро миёни  хонандагони муассисаҳои таълимӣ  гузаронид.

          Ё ВО Н .

Бо иштироки корман-
дони Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Ёвон 
дар муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии № 2 бо 
сокинони маҳаллаҳои 
Одинаев ва С. Айнӣ 
мулоқот баргузор гардид. 

Дар вохӯрӣ муовини 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Абдуллозода Саёҳат дар сам-
ти татбиқи Паёми навбатии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олӣ, пешгирӣ аз бемории КОВИД-19, саривақт гириф-
тани ваксина, риояи саривақтии Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар 
бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон", 
"Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд", 
роҳандозӣ намудани корҳои ободонию созандагӣ ба ифтихори ҷашни 
35- солагии Истиқлоли давлатӣ андешаронӣ намуда, аз ҷамъомадагон 
барои  саҳмгузорӣ дар пешрафту ободии кишвар даъват ба амал овард. 

   ФА РХО Р.

Дар доираи нақша-
чорабиниҳо масъулини  Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Фархор 
оид ба тарғибу ташвиқи самтҳои 
афзалиатноки фаъолияти ҳизб бо 
усули “Хона ба хона” дар ҳудуди 
деҳаҳои Ҷамоати шаҳраки Фар-
хор гардиш доир намуданд.

Зимни корҳои фаҳмондадиҳӣ 
масъулин ба оилаҳо варақаҳои 
тарғиботӣ оид ба масъалаҳои му-
брами рӯз дастрас  карда, аз онҳо 
даъват ба амал оварданд, ки дар 
масъалаҳои ободонию хуррам-
гардонии маҳалла ва ҷамъоварии 
маводи ғизоӣ  бетараф набошанд.

             ХОВАЛИНГ.

Бо ташаббуси    шуъбаи  кор бо 
ҷавонони  Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Ховалинг Ш. Набиев 
бахшида ба 30-солагии Иҷлосияи 
Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар маркази ноҳия Аксияи 
ҳизбии “Мо пайравони Пешвои 
миллатем!”  гузаронида шуд.

Дар аксияи мазкур  волон-
тёрони ҳизбӣ ҷалб карда шуда, 
онҳо бо суханони табрикотӣ 
варақаҳои таблиғотиро ба соки-
нон дастрас намуданд. 

Х У Р О С О Н .

Дар доираи Аксияи ҳизбии 
“Якҷоя месозем!” дар деҳаи Гул-
рези Ҷамоати деҳоти Ҳилолии 
ноҳияи Хуросон  бахшида ба 
истиқбол аз санаҳои муҳими дар-
пешистода  корҳои ободониву 
созандагӣ баргузор гардид. 

Дар ин рӯз аъзо ва 
ҷонибдорони ҲХДТ бо истифода 
аз ҳавои мусоиди тирамоҳӣ  ба 
ҳашар баромада, дар тоза наму-
дани каналу заҳбурҳо аз лойқа ба 
масофаи 500 метр саҳми арзан-
даи худро гузоштанд. 

Д А Н Ғ А РА .

 Дар доираи таҷлили 30 - 
солагии Иҷлосияи XVI Шурои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
МТМУ №29 - и деҳаи Навобо-
ди Ҷамоати деҳоти Сангтӯдаи 
ноҳияи Данғара, хониши сиёсӣ 
миёни фаъолону сокинон баргу-
зор гардид. 

Дар хониши сиёсӣ масъу-
лин вобаста ба нақши Иҷлосияи 
XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар давлатдории 
навини тоҷикон, андешида-
ни заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ 
дар самти ташаккули фарҳанги 
сиёсӣ, маърифати ҳуқуқӣ, тар-
бияи ватандӯстӣ ва густариши 
худшиносии миллии ҷавонон, 
фароҳам овардани шароит ба-
рои бозҳам бештар ҷалб кардани 
ҷавонон ба равандҳои фарҳангӣ, 
иқтисодӣ, илмӣ ва маърифатӣ 
баромад намуданд.
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Обуна ба «Минбари халқ»  то 04 ноябр
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Шаҳру 
ноҳияҳо

Фоизи 
иҷроиш Мақом 

Восеъ 100 % 1
Темурмалик 100 % 2
Шаҳритус 100 % 3
Балҷувон 100 % 4
А.Ҷомӣ 100 % 5
Дӯстӣ 100 % 6
Левакант 100 % 7
Панҷ 100 % 8
Фархор 100 % 9
Н. Хусрав 100 % 10
Ш. Шоҳин 100 % 11
Хуросон 100 % 12
Ҷайҳун 97,8 % 13
Ховалинг 96,0 % 14
Кӯлоб 95,0 % 15
Бохтар 90,8 % 16
Ҳамадонӣ 87,1 % 17
Норак 85,0 % 18
Муъминобод 83,3 % 19
Кӯшониён 79,3 % 20
Ҷ.Балхӣ 78,2 % 21
Ёвон 73,1 % 22
Қубодиён 70,4 % 23
Вахш 70,4 % 24
Данғара 67,6 % 25

Шаҳру 
ноҳияҳо

Фоизи 
иҷроиш Мақом 

Темурмалик 100 % 1
Н. Хусрав 100 % 2
Шаҳритус 100 % 3
Левакант 100 % 4
Восеъ 100 % 5
Кӯшониён 100 % 6
А.Ҷомӣ 100 % 7
Балҷувон 100 % 8
Дӯстӣ 100 % 9
Бохтар 100 % 10
Ш. Шоҳин 100 % 11
Панҷ 100 % 12
Хуросон 100 % 13
Данғара 97,2 % 14
Ҳамадонӣ 96,3 % 15
Кӯлоб 96,2 % 16
Ҷайҳун 96,0 % 17
Норак 95,7 % 18
Ёвон 91,8 % 19
Муъминобод 91,7 % 20
г Вахш 90,9 % 21
Ховалин 90,3 % 22
Фархор 89,2 % 23
Ҷ. Балхӣ 88,9 % 24
Қубодиён 87,1 % 25

РЕЙТИНГИ ҲИЗБӢ
«ОБУНА - 2023»

Эзоҳ: дар вилоят иҷроиши нақшаи обуна 
ба «Минбари халқ» ҷамъ 87,6%  (34165 нусха), 
ба «Ҳамрози халқ» 96,0%  (20448 нусха)-ро 
ташкил медиҳад. Иҷрои нақша аз рӯи санаи 
иҷро ба ҳисоб гирифта шуда, зимнан Рей-
тинг муайян карда мешавад.

ШАЊРИТУС: МУЉАЊЊАЗГАРДОНЇ ОМИЛИ 
БЕЊБУДИИ ХИЗМАТРАСОНИИ ТИББЇ

Соҳаи тандурустӣ аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии 
давлати Тоҷикистон ба шумор рафта, давоми солҳои 

соҳибистиқлолӣ ҷиҳати рушди ин соҳа аз ҷониби роҳбарияти 
олии мамлакат иқдомҳои бузурге рӯи даст гирифта шудааст.

Тавре, ки Арзиқул 
Содиқов муовини сартаби-
би беморхонаи марказии 
ноҳияи Шаҳритус мегӯяд, 
барои ба танзим даровар-
дани муносибатҳои соҳаи 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ Кодекси тандурустии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва як 
қатор қонуну қарор, стратегия 
ва барномаҳои миёнамуҳлату 
дарозмуҳлат қабул гарида, 
дар амал татбиқ мешаванд, 
ки онҳо барои таъмини пеш-
бурди сиёсати давлатӣ дар 
соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоӣ, инчунин, нигоҳ до-
штани ҷомеаи солим аз ҳар 
гуна бемориҳо дар кишвар 
равона гардидааст.

Ба гуфтаи ӯ давоми солҳои 
соҳибистиқлолӣ мамлакат 
садҳо иншооти тандурустӣ, 
аз ҷумла, беморхонаҳои 
замонавӣ, марказҳои са-
ломативу солимгардонӣ 
ва бунгоҳҳои тиббӣ бунё-
ду азнавсозӣ гардиданд. Аз 
ҷумла, дар ду соли охир ба-
рои беҳтар намудани сатҳи 
хизматрасонӣ барои  бемор-
хонаи марказии ноҳия  як 
қатор таҷҳизоти замонавӣ во-
рид карда шудааст.

Дар ин замина бо даст-
гирии Вазорати тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон да-
воми ду соли ахир ба Бе-
морхонаи марказии ноҳияи 
Шаҳритус се адад таҷҳизоти 
нафасдиҳии сунъӣ ворид 
карда шуд, ки кори табибон-

ро дар авҷи бемории КОВИД 
дучанд осон намуд.

Тӯли солҳои ахир сатҳи 
хизматрасонии тиббӣ ба 
духтурон шароити мусо-
иди корӣ фароҳам овар-
да, ҳуҷраҳои кориро бо 
таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз 
намудем. Ин имкониятҳои 
фаррох ба мутахассисони 
соҳа барои азназаргузаронӣ, 
муоина ва ташхиси аниқи 
беморӣ имкониятҳои ва-
сеъ фароҳам овард, мегӯяд 
Арзиқул Содиқов.

 – Ҳамзамон,  барои нигоҳ  
доштани кӯдакони камвазни 
норасо таваллудшуда, да-
воми соли ҷорӣ ба шуъбаи 
таваллудхонаи беморхонаи 
марказӣ ду таҷҳизоти “кувес” 
ворид карда шудааст.

Бо дарназардошти сол 
аз сол афзудани шумораи 
аҳолии ноҳия аз ҷониби Ва-
зорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  ду адад нақлиёти 
ёрии таъҷилӣ ворид гардид, 
ки ин кумакҳо баҳри таъмини 
саривақтии аҳолӣ ба хизма-
ти ёрии таъҷилии тиббӣ му-
соидат менамояд.

Беморхонаи марказии но-
ҳияи Шаҳритус аз 15 шуъба 
иборат буда,  дар 10 шуъбаи 
он шароити бистарӣ намуда-
ни беморон фароҳам оварда 
шудаасту халос. Аз ҷумла, 
дар шуъбаҳои бемориҳои си-
рояти кӯдакона ва калонсо-
лон, ҷарроҳӣ, таваллуд, қалб, 
гӯшу гулӯ ва бинӣ,  ҳуҷраи 

ёрирасон, аз қабили ҳуҷраҳои 
хунгузаронӣ, озмоишгоҳ ва 
қабулгоҳ фаъолият менамояд.

Қаблан, барои муайян на-
мудани баъзе аз бемориҳо 
тариқи таҷҳизоти замонавии 
“тамографӣ” аксарияти соки-
нон ба шаҳрҳои Душанбе ва 
Бохтар фиристода мешуданд.

Ҳамакнун, бо бунёди 
ду беморхонаи хусусӣ дар 
ноҳия мушкили норасоии 
таҷҳизоти ташхиси мушахха-
си баъзе узвҳои бадан ҳалли 
худро пайдо кард.

Мавриди зикр аст, ки дар 
муассисаҳои тандурустии 
ноҳияи Шаҳритус 112 табиб 
фаъолият дошта, аз ин 21 на-
фарашон табибони баландих-
тисоси соҳа дар беморхонаи 
марказӣ ва маркази саломатӣ 
ба мардум хизматрасонӣ кар-
да истодаанд.

Тавре, Арзиқул Содиқов 
иброз дошт, бо мақсади  
таъмин намудани шуъбаҳои 
чашм ва эҳёгари кӯдакона 
бо кадрҳои ҷавони балан-
дихтисоси соҳа ба Вазо-
рати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дархост фири-
стодаем ва умедворем муш-
кили мавҷуда ҳалли худро 
пайдо мекунад.

-Беморхонаи марказӣ ва 
Маркази саломатии ноҳия 
метавонад то 600 беморро 
дар як баст ба табобат фаро 
гирад. Ҳамзамон давоми 
соли 2022 ба беморхона 20 
кати функсионалӣ ворид 
карда шудааст.

Истиқлоли давлатӣ ҷиҳати 
рушди соҳаи тандурустӣ 
ва ҳифзи саломатии 
шаҳрвандон имкониятҳои 
васеъ фароҳам овард. Ин 
аст, мо кормандони соҳаи 
тандурустӣ саъю кӯшиш до-
рем, ки рӯз аз рӯз сатҳи 
бемориҳои сироятиро дар 
ноҳия коҳиш дода, ҷиҳати ба 
табобат фаро гирфтани бе-
морон тамоми шароитҳоро 
фароҳам биёварем.

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ
"Ҳамрози халқ"



Як ҳафтаи ҳизб№42 10.11.2022 «Ҳамрози халқ» 5№42,10.11.2022 «Ҳамрози халқ» 5

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.gismeteo.ru
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А З  Қ А М И Ш З О Р
Т О  Г У Л З О Р

Суроғаи эшонро аз китобе бо номи 
«Аввалинҳо: 15 зани шуҷоъ» пайдо 
кардем ва барои мусоҳиба ба ҷамоати 
деҳоти Фирӯзаи ноҳияи Носири Хус-
рав рафтем. Ӯро ҳамроҳи фарзандо-
ну келин ва набераҳояш миёни замин 
дарёфтем, ки ба нигоҳубини чорпоҳои 
хоҷагиашон машғул буд.

Ноҳияи Носири Хусрав дар масо-
фаи 120 километр аз шаҳри Бохтар 
воқеъ буда, аз гармтарин минтақаи 
вилояти Хатлон ба шумор меравад. 
Дар фасли тобистон ҳарорати ҳаво 
дар онҷо то ба 50 дараҷа  мерасад. 
Кишоварзию чорводорӣ шуғли аксар 
сокинони ноҳия мебошад.

Гулдона Эргашева мегӯяд, ки кори 
деҳқониро дар хонаи модар ва хусу-
раш таҷриба кардааст, ки дар он солҳо 
зиндагиашон аз ҳамин ҳисоб пеш ме-
рафт. Вақте аҳли оила ба Душанбе кӯч 
бастанд, фарзандонаш хурд буданд ва 
ягона ноновари хона шавҳараш буд. Бо 
мурури бузург шудани фарзандон таъ-
миноти рӯзгор ҳам мушкил гардид, ки 
тасмим гирифтанд, то ба  деҳа баргаш-
та кишоварзӣ кунанд.

Солҳои пешин дар ноҳияи Носири Хус-
рав заминҳои кишоварзии бекорхобида 
хеле зиёд мушоҳида мешуд. Қисме аз со-
кинон ҳам чандон ба кори замин майл на-
доштанд ва Гулдона Эргашева соли 2012 
аз Душанбе омада, дар заминаи 60 гектар 
замин хоҷагии деҳқонӣ таъсис дод. 

«Заминҳо талу теппа ва қамишзор 
буданд ва ба қавли сокинони бумӣ аз ин 
марзҳо ҳосили хуб бардошта намешуд. 
Қаблан ҳам чанд нафар омада талош 
карданд, вале аз замин ҳосил гириф-
та натавонистанд, ки марзҳоро ба ҳоли 
худ гузошта рафтанд. Ман бо ҳамроҳии 
ҳамсару 2 писарам хайма зада 3 моҳ 
дар инҷо заҳмат кашидем. Техника 
оварда заминҳоро ҳамвор кардем ва 
аз шаҳри Душанбе тухмиҳои хушси-
фат меовардем. Ҳамин сон, бо мурури 
солҳо аз заминҳо даромади хуб гириф-
та истодаем”,-нақл мекунад ӯ.

Г.  Э Р ГА Ш Е ВА :  М У ВАФ-
ФА Қ И Я Т Ҳ О  БА  О СО Н Ӣ

БА  Д АСТ  Н АО М А Д А А Н Д

Соли аввал моҳи ноябр дар 6 гек-
тар замин юнучқа ва ҷав корида, ба 
хонаашон шаҳри Душанбе баргаштанд 
ва аввалҳои моҳи март омада, диданд, 
ки зироати кишткардаашон нашъуна-
мои хуб дорад. Акнун қисми дигари за-
минро ҳамвор карда, тарбузу картошка 
ва помидор шинониданд. Ҳамон сол 
ҳосили тарбуз он чунон хуб шуд, ки ҳаққу 
ҳамсояҳо дар ҳайрат монда буданд. Тав-
ре худ иқрор меояд, барои қамишзорро 
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ТА Ъ Р И Х И  М У ВАФФА Қ И Я Т И 
Г У Л Д О Н А  Э Р Г А Ш Е В А

Гулдона Эргашева, ягона зани 
муваффақ дар соҳаи чорводорӣ дар 
ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хат-
лон мебошад, ки 60 гектар замини 
хоҷагии деҳқонӣ ва 60 сар чорвои 
хурду калон дорад. Ӯ зодаи ноҳияи 
Шаҳритус буда, аз соли 1994 то 
инҷониб дар пойтахти кишвар шаҳри 
Душанбе зиндагӣ мекунад.

ба гулзор табдил додан, онҳо  ҳудуди 20 
ҳазор доллар сарф карданд.

Гулдона Эргашева мегӯяд, ки аз 
сабаби онки заминҳо барои аксар зи-
роату полезӣ мувофиқ нест, чорводо-
риро ба роҳ мондаанд. «Солҳои аввал 
азоби зиёд кашидем, ҳатто барои тех-
ника овардан аз дигарон пул қарз ме-
гирифтем. Мушкили дигар камбудии об 
буд, ки шабона то соатҳои як - дуи шаб 
ҳамроҳи шавҳарам замин об мемон-
дем. Баъди ҳосилро ҷамъоварӣ кардан, 
пули мардумро баргардондему техника 
харидем»,- иброз медорад Гулдона.

Айни замон аз 60 гектар замини 
хоҷагии деҳқонӣ дар 18 гектари он беда, 
5 гектар гандум, 4 гектар маккаи дон, 5 
гектар боғи зардолу, 4 гектар тарбуз ва 
боқимонда марзҳоро ҳамчун чарогоҳ 
истифода мебаранд. Ҳамин тавр, дар 

тӯли 10 сол заминҳоро пурра обёрӣ 
намуданд. Имрӯз онҳо соҳиби 30 гови 
ширдеҳ буда, рӯзе аз онҳо то 150 литр 
шир меҷӯшанд. Гулдона кӯшиш дорад, 
то ин самти соҳаи чорводориро рушд 
дода, дар оянда саршумори чорворо 
зиёд намояд. Ба ин хотир атрофи зами-
нашро бо симхори барқгузар иҳота кар-
дааст, то молҳояш берун нараванд.

«Аз 60 сар чорво 30 адади онҳо 
говҳои ширдеҳ мебошанд. Як литр шир-
ро то 3,50 сомонӣ мефурӯхтем, айни ҳол 
бошад, аз шир чакка ва дигар маҳсулоти 
ширӣ тайёр намуда, онро бо арзиши ба-
ланд мефурӯшем. Илова бар ин буқаҳоро 
боқида, мефурӯшем ва дигар чорводо-
рон омада, аз дари хонаи мо хӯроки чор-
во мехаранд. Алъон барои нигоҳдории 
чорвои калон дар фасли зимистон 
оғилхонаи масоҳаташ 45 бар 12 метрӣ 

сохта истодаем,- мегӯяд Г. Эргашева.

ТАСМИМИ НАВБАТИИ
Г УЛ Д О Н А  Э Р ГА Ш Е ВА

Гулдона Эргашева 5 фарзанд, 1 дух-
тару 4 писар дорад. Ягона манбаи даро-
мади ин хонавода аз ҳисоби пешбурди 
соҳаи чорводорию кишоварзӣ мебошад. 
Ҳоло 3 писару ду келинаш дар инҷо сар-
гарми коранд. Як писараш ҳамроҳи ӯ дар 
Душанбе зиндагӣ дорад. Гулдона ронан-
даи хуб ҳам ҳаст ва ҳафтае як маро-
тиба аз Душанбе омада, фарзандону 
набераҳояшро хабар гирифта, дар пеш-
бурди хоҷагидорӣ ба онҳо маслиҳатҳои 
судманд медиҳад. Инчунин, маҳсулоти 
ширӣ, аз қабили чаккаю қурутҳои омо-
дакардаи фарзандонашро дар бозори 
ноҳияи Шаҳритус мефурӯшад. Аз саба-
би гову шири зиёд доштан Гулдона Эр-
гашева ният дорад, ки  дар ҳавлиашон 
сехи хурди коркарди шир сохта, бо 
ба роҳ мондани истеҳсоли “творог” 
қаймоқ ва қурут ноҳияҳои минтақаро бо 
маҳсулоти ширӣ таъмин намояд.

«Аллакай фарзандонам ошиқи 
табиати деҳа ва кори кишоварзию 
чорводорӣ шуда, дигар намехоҳанд, 
ки ба шаҳр баргарданд. Инҷо барои 
ду писрам хона бунёд намудем ва Ху-
доро шукр сатҳи зиндагиашон хуб аст. 
Зеро дар деҳот ширу ҷурғот фаровон 
аст ва худам ҳам ният дорам,  ки дар 
оянда дар ин ноҳияи хушобу ҳаво зисту 
зиндагонӣ намоям”,- иброз дошт дар 
фарҷоми суҳбат Гулдона Эргашева.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
«Ҳамрози халқ»
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Бо назардошти нақши таълиму тарбия 
дар рушди ҷомеа ва ташаккули афкору 
тарбияи насли ояндаи кишвар дар рӯҳияи 
ватандӯстиву арзишҳои муқаддас тӯли 
солҳои соҳибистиқлолӣ соҳаи илму маориф 
аз самтҳои муҳиму афзалиятноки сиёсати 
пешгирифтаи Раиси муаззами ҲХДТ, Пре-
зиденти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
арзёбӣ мегардад. Аз ҷумла, давоми 30 соли 
Истиқлоли давлатӣ бо ташаббуси бевоси-
таи Пешвои муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми минтақаҳои 
мамлакат садҳо муассисаҳои таълимӣ ва 
ҳазорон синфхонаҳои иловагӣ бунёд гарди-
да, мавриди баҳрабардории насли наврас 
қарор дода шуд. Илова бар ин, имрӯзҳо сох-
тмони даҳҳо мактабу синфхонаҳои иловагӣ 
то дар дурдасттарин деҳоти кишварамон  
идома дорад. Инчунин, ҷиҳати тарбия ва 
омодасозии кадрҳои донишманду болаёқат 
аз ҳисоби ҷавонон,ба вижа духтарони 
деҳоти дурдаст, Квотаи Президентӣ таъсис 
дода шудааст, ки ба раванди татбиқи сиё-

сати маорифпарваронаи роҳбарияти олии 
кишвар мусоидат менамояд.

Аз ҷумла, дар доираи татбиқи амалиё-
ти муштараки Кумитаи иҷроияи ҲХДТ  дар 
вилояти Хатлон ва Раёсати маорифи ви-
лоят таҳти унвони “Мактаби ман” ташаббу-
си ҷадиде рӯи кор оварда шудааст, ки бо 
ҷалби саховатмандон, аъзои фаъоли ҳизб 
ва хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ 
бунёду азнавсозии садҳо иншооти соҳаи 
маориф амалӣ гардида, ҳамзамон ҳазорон 
нафар хатмкунандагони муассисаҳои таъ-
лимии шаҳру навоҳии вилояти Хатлон ба 
корҳои ободониву кабудизоркунӣ ва ҳаллу 
фасли дигар мушкилиҳои муассисаҳои 
таълимии зодгоҳи хеш ҷалб гардидаанд.

Аз ҳисоботҳои моҳонаи Кумитаҳои 
иҷроияи  ҲХДТ  ва шуъбаҳои маорифи шаҳру 
ноҳияҳои вилоят бармеояд, ки дар ин муддат 
дар радифи сохтмону таъмири ҷории макта-
бу синфхонаҳои иловагӣ, ҳамзамон, фаъо-
лони ҳизб, хатмкунандагони муассисаҳои 
таълимӣ дар сохтмони хоҷатхонаҳо бо усули 

ПАНДИ 

РЎЗ

Як марди деҳқоне буд. Умри худро 
бо деҳқонӣ гузаронида буд. Мард 4 пи-
сар ва 2 духтар дошт. Барои хӯрондану 
пӯшонидани фарзандҳояш аз субҳ то шом 
дар саҳро каланд мезад. Бо нони ҳалол 
фарзандҳоро мехӯронд ва тарбия мекард.

Аз байни фарзандҳояш писари дуюмаш 
Аҳмад ба шаҳр рафта, ба донишгоҳе дохил 

шуд. Марди деҳқон фахр мекард, меболид, 
ки писари ӯ дар донишгоҳ мехонад. Мард 
аз пештара дида бисёртар меҳнат мекард. 
Ҳар моҳ ба писараш пул, хӯрока, пӯшока 
мефиристод. Дигар фарзандонаш мисли 
падараш деҳқонӣ мекарданд.

Солҳо гузашт. Аҳмад донишгоҳро тамом 
кард ва дар шаҳр монд. Волидайн духтари 
дӯстдоштаашро фотиҳа карда, ҳамаи боигари-
ашонро фурӯхта ба боқимондааш қарз гириф-
та,  ба ӯ хона хариданд ва тӯй карданд. Аҳмад 
дар як идораи калон иқтисодчӣ шуда ба кор 
медарояд. Баъди якчанд сол ӯро ҷонишини ра-
иси корхона таъин карданд. Аҳмад бо баҳонаи 
серкорӣ, падару модарашро хабар намеги-
рифт. Ба хонаи падар кам мерафт. Аҳмад 
соҳиби ду писар шуд. Зани Аҳмад аз оилаҳои 
сарватманд буд. Занаш духтур шуда кор ме-
кард. Як бор падараш касал шуд. Хоҳараш 
ба бародараш хабар дод. Аҳмад бо баҳонаи 
дар сафари корӣ будан падарро хабар наги-
рифт. Падарро ба беморхона бурда бистарӣ 
карданд. Баъди табобат ба хона омад.

Як рӯз мард ба занаш гуфт: Занак каме 
чормағзу мавиз, ҷурғоту қурут аз меваҳо тай-
ёр кун. Ман ба дидани набераҳоям ба шаҳр 
меравам. Мард дар тан ҷомаи нимдошт, дар 

пой мӯза, дар миён рӯймол, дар сар тоқии 
куҳна дошт. Баъди намози бомдод ба авто-
бус савор шуда, роҳи шаҳрро пеш гирифт. 
Марди 70-сола бо ду халта бори вазнин, ба 
обу арақ ғӯтида якто-якто қадам монда, ба 
пеши дарвозаи хонаи писараш наздик шуд.

Дар назди дарвоза якто автомашинаи ка-
лони сиёҳ меистод. Дар қафои автомашина пи-
сараш бо се тан рафиқон ё ҳамкоронаш суҳбат 
мекард. Ҳамаи онҳо шиму костюми зебо, галстук 
дар гардан, пойафзоли зебо дар пой доштанд. 
Мӯйсафед ба онҳо наздик шуда, борхалтаҳоро 
ба замин монда, бо ҳар яки онҳо бо даст салом 
кард. Ба тарафи писараш даст дароз кард. Пи-
сараш ба ҷои салом кардан, дари хонаро ишо-
ра кард. Мӯйсафед ранҷид ва борхалтаро аз 
замин бардошта ба хона даромад.

Набераҳояш "Бобоҷон"- гуфта давида ома-
да, боборо ба оғӯш гирифтанд. Келинаш базур 
салом кард. Писараш ғазаболуд ба хона даро-
мад ва бо қаҳр ба падараш рӯй оварда гуфт:

Ба мо салом надода, ба хона дароед на-
мешуд магар. Якбор ба худатон нигоҳ кунед. 
Маро дар пеши ҳамкоронам шарманда кардед, 
гуфту баромада рафт. Дар чашмони мӯйсафед 
ашк ҳалқа зад. Мӯйсафед ба кати рӯйи ҳавлӣ 
нишаста, аз Қуръони Карим як ду сура қироъат 

карда, омин карду хеста рафт.
Дар роҳ худ ба худ гуфт: Писарам, ту аз 

рӯйи офтобзадаи ман шарм доштӣ магар. Аз 
ин ҷомаю мӯзаю тоқию рӯймоли ман шарм 
надор. Мӯза маро аз нами, ҷома аз гармию 
хунукӣ, тоқӣ аз офтоб маро муҳофизат кар-
даанд. Бо ҳамин мӯзаю ҷомаю тоқию рӯймол 
ман меҳнат карда, туро калон кардам, илм 
омӯзондам, хонаю дардор кардам, имрӯз ту аз 
ман шарм доштӣ гӯён, ба хона омада расид.

Модараш писару келин ва 
набераҳояшро пурсон шуд. "Ҳамашон нағз 
, ба ту салом гуфтанд. Кампир, якто чой 
кун, ташна мондам"-гуфт мӯйсафед.

Мӯйсафед як пиёла чой нанӯшида, ке-
линаш занг зад, гиря карда гуфт, ки писа-
раш ба садама дучор шудааст. Ҳоло дар 
касалхона хоб аст. Мӯйсафед баробари 
шунидани ин хабар бо ду писару ду дух-
тараш боз роҳи шаҳрро пеш гирифтанд. 1 
писар ҳамроҳи модар дар деҳа монд.

Онҳо ба беморхона расиданд. Кели-
наш гирён дар назди дар меистод. Пи-
сараш беҳуш хоб буд. Духтурҳо гуфтанд, 
ки ҳолати ӯ вазнин аст.

Аз саҳифаи фейсбукии “Дӯстон”

Дар партави сиёсати пешгирифтаи Раиси муаззами 
ҲХДТ вобаста ба рушди соҳаи маориф Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон якчанд ташаббусҳои созандаро 
мавриди амал қарор додааст, ки ба баланд бардоштани 
сатҳи таълиму тарбия, фароҳам овардани шароити 
мусоиди таълим ва дигар ҳадафҳои дар самти бартараф 
намудани мушкилоти соҳаи маориф нигаронида шудааст.

ҲАМОВОЗИИ “МАКТАБИ 
МАН” МИЁНИ МАРДУМ

дренажӣ, таъмини мактабҳо бо мизу курсӣ, 
таъмири роҳҳои самти муассисаҳои таълимӣ 
ва тармиму сафолакпӯшии роҳравҳои 
ҳудуди муассисаҳои таълимӣ, бунёди толо-
ру майдончаҳои варзишӣ ва дигар корҳои 
ободонӣ дар ҳудуду атрофи мактабҳоро 
анҷом дода истодаанд.

Ташаббуси “Мактаби ман”, ки бо мақсади 
ҳавасманд гардонидани хатмкардагони 
муассисаҳои таълимӣ ва шахсони дорои 
имкониятҳои хуби иқтисодӣ дар татбиқи 
барномаҳои давлатии дар самти рушди 
маориф, дастгирии техникиву такшили 
муассисаҳои таълимӣ ва мутобиқгардонии 
мактабҳо ба меъёрҳои муосири таҳсилот 
роҳандозӣ гардидааст, аз зумраи иқдомҳои 
наҷиби ояндасозест, ки дар баробари таъми-
ни шароити таълиму тарбия барои наслҳои 
имрӯзу оянда, ҳамзамон хусусияти муҳими 
тарбиявӣ дорад. Зеро аз мушоҳидаҳо бар-
меояд, ки дар муддати начандон зиёди ама-
лисозии ин ташаббуси ояндасоз алаккай 
ҷиҳати бунёди мактабу синфхонаҳо, таъ-
мири иншооти соҳаи маориф, роҳҳои самти 
муассисаҳои таълимӣ ва муҷаҳҳазгардонии 
синфхонаҳо бо таҷҳизоту ашёи таълимӣ 
корҳои назаррас анҷом дода шудааст. 
Натиҷаҳои ба даст омада дар ин самт ни-
шон медиҳад, ки иқдоми “Мактаби ман” 
аз амалиёти муштараки ҳизбиён ва мао-
рифчиён ба иқдоми оммавӣ табдил ёфта, 
моҳ аз моҳ миёни собиқ хатмкунандагони 
муассисаҳои таълимӣ ҳамовозии бештар 
пайдо карда истодааст.

Мавриди зикр аст, ки ҳизбиён бо 
ташаббусҳои роҳандози намудаи хеш дар 
самти соҳаи маориф маҳдуд нашуда, тас-
мим доранд, ки дар оянда низ ин иқдомҳоро 
беҳтару хубтар ба роҳ монда, дар фароҳам 
овардани шароитҳои беҳтари ба илму 
донишандӯзӣ фаро гирифтани насли на-
врас саҳми бештар гузоранд. Илова бар ин, 
дар баробари афзудани нуфузи омӯзгорон 
дар сафи ҲХДТ, ки рисолати муҳиме дар 

таълиму тарбияи маънавии ҷомеаи 
соҳибистиқлоли мо доранд, рӯи кор ома-
дани ташаббусҳои якҷояи ҳизбиён бо ма-
орифчиён, хизмати мондагоре баҳри оян-
даи дурахшони Тоҷикистон ва хушбахтиву 
саодати мардум арзёбӣ мегардад.

Мусаллам аст, ки дар раванди 
ҷаҳонишавӣ ва вазъи ноороми ҷомеаи 
ҷаҳонӣ танҳо он мамлкатаҳое бо таъмини 
суботу амният дар ҷомеа ва рушди устувор 
ноил мегарданд, ки дар баробари баланд 
бардоштани маърифатнокии ҷомеа, инчу-
нин ба рушди соҳаи маориф ва ҷорӣ наму-
дани техналогияи муосир дар кори таълиму 
тарбия муваффақ мегарданд, то кадрҳои 
мутобиқ ба талаботи замонро тарбияву омо-
да намоянд.  Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 
кишвари дар ҳоли рушд ва саъю талошҳо 
баҳри мустаҳкам намудани мавқеи худ дар 
арсаи ҷаҳон қарор дошта, роҳбарияти олии 
мамлакат баҳри беҳтару хубтар гардонида-
ни зиндагии мардум солҳои охир ба мактабу 
маориф ва боло бардоштани сатҳи таълим 
диққати аввалиндараҷа медиҳад. 

Биноан, ташаббусҳои Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба татбиқи барно-
маву ҳадафҳои дурбинонаи Раиси муаззами 
ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  нигарони-
да шуда, ҷиҳати татбиқи саривақтӣ ва сифа-
тии ин иқдомҳои шоиста аз ҳар нафар узви 
ҳизб ва ҷонибдорони он масъулияти ҷиддӣ 
тақозо менамояд. Аз ин рӯ, итминон дорем,   
ташаббуси созандаи “Мактаби ман” дар 
қаламрави вилояти Хатлон ва фаротар аз 
он идома ёфта, ҳамзамон роҳбарият ва фа-
ъолони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон бо пешниҳод ва татбиқи ташаббусҳои 
ҷадид дар самти рушди маориф ва дигар 
соҳаҳои хоҷагии халқ дар рушду тараққиёти 
Тоҷикистон саҳми бештар хоҳанд гузошт.

Ҷамолиддин УСМОНИЁН,
“Ҳамрози халқ”
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Дар саросари ҷаҳон сирояти пневмакоккӣ аз мушкилиҳои 
ҷиддии саломатии ҷамъиятӣ ба ҳисоб меравад. Аз рӯи 
натиҷаи баҳодиҳиҳои Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ 
ҳамасола дар саросари ҷаҳон беш аз 500 ҳазор кӯдакони 
синни то 5 - сола аз бемориҳои пневмококкӣ мефавтанд, 
алалхусус кӯдакони синнашон то 2 сола.

 Аз 1 ноябри соли равон дар 
ҷумҳурӣ иммунизатсияи кӯдакон 
бар зидди сирояти пневмококкӣ 
оғоз гардидааст. Вобаста ба 
муҳимият ва баргузории ин 
чорабинӣ суҳбати ихтисосие до-
штем бо Умед Қурбонов, директо-
ри филиали Муассисаи давлатии 
“Маркази ҷумҳуриявии иммунопро-
филактика” дар минтақаи Бохтар. 

– Вобаста ба ваксинаи 
пневмококкӣ ва аҳамияти он 
маълумот медодед, зеро ки 
волидайни кӯдакон дар ин ху-
сус донистан мехоҳанд. 

– Пневмония, менингит ва 
сепсис-яке аз сабабҳои маъмул-
тарини фавт ва маъюбӣ байни 
кӯдакон ба ҳисоб меравад. Вакси-
наи пневмококкӣ барои дар байни 
кӯдакон паст намудани хатари бе-
мории пневмония, менингит ва сеп-
сис, ки сабабгорашон пневмококкҳо 
мебошанд, кумак мерасонад. 

Дар як вақт гузаронида-

ни иммунизатсия бо ваксинаи 
пентавалентӣ, ки дар таркибаш 
қисми гемофилии шакли “b” дорад 
бо ваксинаи пневмококкӣ-бехатар 
аст. Илова бар ин, ҳар ду ваксинаҳо 
барои нигоҳ доштани кӯдакон аз 
ду микроорганизмҳои хавфнок ва 
паҳншуда, ки боиси пневмония ва 
менингит дар кӯдак мешаванд, са-
марнок ба ҳисоб мераванд.

Агар кӯдак сулфаи беист ё 
нафастангӣ ва ё дигар нишонаҳои 
вазнини бемориро дошта бошад, 
бояд фавран ба ёрии тиббии 
тахассусӣ муроҷиат намуд. Та-
бобати саривақтии пневмония 
метавонад оризаҳои вазнини 
беморӣ ва фавтро пешгирӣ ку-
над. Қоидаи мазкур, инчунин ба 
тамоми кӯдакони иммунизатсия-
шуда низ тааллуқ дорад.

 Кӯдаконе, ки ваксинаи пнемо-
коккиро қабул мекунанд, танҳо аз 
бемориҳои пневмония ва менинги-
те, ки сабабгорашон пневмококкҳо 

ДАР ҲАМДАСТӢ БО
КУМАКИ ЯКДИГАР

мебошанд, эмин нигоҳ дошта ме-
шаванд. Новобаста аз иммунизат-
сияи қабулкардаашон, ба ҳар ҳол 
онҳо метавонанд ба ин бемориҳо 
гирифтор шаванд, агар баранге-
зандаи бемориашон дигар намуд 
микроорганизмҳо бошанд. Илова 
бар иммунизатсия, мебояд дигар 
усулҳои муҳофизати кӯдаконро аз 
гирифторшавӣ ба бемории пнев-
мония истифода бурд, инҳо: ис-
теъмоли ғизои солим, шири модар, 
илова намудани руҳ (цинк) дар ғизо, 
пешгирӣ намудани ифлосшавии 
ҳаво дар дохили биноҳо ва ғайраҳо. 

Муҳим он аст, ки волидайн 
фарзанди худро барои иммуни-
затсия ба муассисаи тиббии ҷойи 
зисти худ, ки дар он ҳуҷраи имму-
низатсия ташкил карда шудааст, 
баранд, зеро дар сурати ба вуқӯъ 
омадани ҳолатҳои номатлуби 
ғайричашмдошт маҳз ба ҳамон 
муассисаи тиббии худ муроҷиат 
кардан осонтар мешавад. Ғайр 
аз ин, ба кормандони тиб осонтар 
мешавад бо волидайн дар тамос 
будан, агар кӯдаконашон аз ягон 
ваксина боз монда бошанд.

Давоми солҳои охир мил-
лионҳо кӯдак бо ваксинаи зидди 
сирояти пневмококкӣ иммунизат-
сия шуда буданд ва ин ваксина 
самаранокию бехатарии худро 
нишон додааст. Дар ҳолатҳои хеле 
кам дар баъзе аз кӯдакон 
аксуламалҳои сабук ба монанди 
дардмандӣ ва варам дар ҷойи 
тазриқ, баландшавии ҳарорати ба-
дан ба вуқӯъ меояд, одатан чунин 
ҳолатҳо кӯтоҳмуддат мебошанд.

Воридкунии чанд ваксина дар 
як рӯз барои кӯдак бехатар мебо-
шад. Ваксинаи пневмококкӣ дар як 
вақт бо дигар ваксинаҳои Тақвими 
миллии иммунизатсия ба монан-
ди пентавалентӣ, Рота, ИПВ ва 
ОПВ ворид карда мешавад. Аз ин 
лиҳоз, барои гирифтани ваксинаи 
пневмококкӣ ташрифи иловагӣ ба 
муассисаи тиббӣ лозим намеояд. 

– Бемориҳои пневмококкӣ 
чӣ гуна беморӣ мебошанд? 

– Бемориҳои пневмококкӣ-ин 
гурӯҳи бемориҳоест, ки барангезан-
даашон streptococcus pneumoniae 
(пневмококк) мебошад. Бемориҳои 
сабабгорашон пневмококкҳо 
бемориҳои вазнин ба монанди 
пневмония, менингит ва бактери-
емия (мавҷудияти бактерияҳо дар 
хун), инчунин бемориҳои сабуктар 
ба монанди отити гӯши миёна, си-
нусит ва бронхит мебошанд.

Тақрибан 90 намуд серо-
типҳои пневмококк муайян шуда-
анд, ки паҳншавиашон аз минтақаи 
ҷуғрофӣ вобастагӣ дошта, дар 
байни гурӯҳҳои синну соли гуногун 
фарқ мекунанд. Серотипҳои гуно-
гуни пневмококк қобилиятҳои мах-
суси худро доранд, ки авҷгирии 
беморӣ аз онҳо вобастагӣ дорад. 
Баъзе аз серотипҳо метавонанд ба 
антибиотикҳо тобоварии зиёдтар 
дошта бошанд, аммо танҳо шу-
мораи нисбатан ками серотипҳо 
метавонанд ба вазнин шудани 
ҷараёни беморӣ дар кӯдакон боис 
шаванд. Ваксинаи пневмококкии 
ғайрифаъолкардашудаи 10 ва-
лента бо номи СИНФЛОРИКС, ки 
айни замон истифода бурда ме-
шавад, аз 10 намуд серотипҳои 
пневмококк муҳофизат мекунад. 

– Роҳҳои гузариши сирояти 
пневмококкӣ чӣ гуна бошад?

– Пневмококкҳо тавассути 
қатраҳо ба воситаи рохҳои на-
фаси шахсони бемор паҳн меша-
ванд, яъне аз шахс ба шахс тавас-
сути сулфазанӣ, атса ва тамоси 
наздик паҳн мешавад. 

– Истифодабарии вакси-
наҳои пневмококкии ғайри-
фаъолкардашуда чӣ гуна су-
рат мегирад ва дар ин маърака 
киҳо фаро гирифта мешаванд?

– Мувофиқи Тақвими миллии им-
мунизатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
иммунизатсия бо ваксинаҳои 
пневмакоккӣ аз 1 ноябри соли 2022 
оғоз гардида, он дар тартиби зерин 
бояд гузаронида шавад:

– вояи якум дар думоҳагӣ 

(байни кӯдаконе, ки аз 1 сентябри 
соли 2022 таваллуд шудаанд); 

– вояи дуюм дар чормоҳагӣ; 
– вояи сеюм дар 12 моҳагӣ. 
Бо назардошти оне, ки иммуни-

затсияи кӯдакон бо ваксинаи пнев-
мококкии ғайрифаъолкардашуда 
аз моҳи ноябри соли 2022 байни 
кӯдакони 2 моҳа оғоз меёбад, вояи 
2-юми ин ваксина бояд дар моҳи 
январи соли 2023 байни кӯдакони 
4 моҳа гузаронида шавад. Вояи 
сеюми ваксинаи мазкур, ки онро 
дар синни 12 моҳагӣ кӯдакон 
бояд қабул кунанд ба моҳи сен-
тябри соли 2023 рост меояд.

– Барои фаъолмандии во-
лидайн дар ин маърака чӣ 
тавсияҳо медиҳед? 

– Бояд кӯдакатонро дар 
муҳлатҳои муайяншуда барои 
гузаронидани иммунизатсия ба 
муассисаи тиббӣ биёранд.

– Ҳатман бо худ шиносномаи 
иммунизатсияи кӯдакро бигиранд.

– Аз корманди тиб муҳлати 
навбатии ҳозир шудан барои им-
мунизатсияро пурсон шаванд.

– Рақами телефони табиби 
минтақавӣ ва ҳамшираи шафқатро 
барои гирифтани маълумоти 
иловагӣ навишта гирифтан лозим.

– Ҳамеша дар хотир доштан 
лозим аст, ки барои сари вақт 
гузаронидани иммунизатсияи 
кӯдаконашон ҷавобгӯ мебошанд.

Танҳо дар мавриди  ҳамдастӣ 
ва кумаки якдигар мо метаво-
нем, кӯдаконро аз бемориҳои 
сироятӣ эмин нигоҳ дорем. 

 Суҳбаторо
Маҳмадалӣ АКРАМОВ,

 “Ҳамрози халқ”

ХО С И Я Т Ҳ О И  Ш И Ф О И И  С Е Б Себ  маълум аст, ки ин самари да-
рахт мебошад. Беҳтаринаш расидаи 
шодоби он аст.

Мизоҷи себи ширин дар дараҷаи якум 
гарм ва дар дувум тар аст.  Мизоҷи турши 
он дар аввали дувум сард ва хушк,  мизоҷи 
себи майхуш дар гармиву сардӣ мӯътадил 
аст ва дар якум хушк мебошад. Мизоҷи 
ҳамаи қисмҳои дарахташ сард ва хушк аст. 
Барг ва мевааш қуввати тарёкӣ дорад.

Ҳамаи навъҳои меваашро бихӯранд, 
фараҳ мебахшад, дил, майна ва 

ҷигарро қавӣ мегардонад, бӯйиданаш 
низ чунин хислатҳоро дорост. Хӯрдани 
он барои дилтапак (дилбозӣ) ва душ-
вории нафас дору мешавад. Меъдаро 
қувват мебахшад ва намегузорад, ки 
моддаҳои бегона ба меъда ворид ша-
ванд, инчунин иштиҳоро мекушояд.

 Онро пухта бихӯранд, барои сур-
фаи хушк дармон мешавад. 
Обашро бо шарбати қандин 
ва обгӯшт биошоманд, иллати 
беҳушшавиро дафъ мекунад. 
Шарбат, яъне обашро то ғафс 
шудан ҷӯшонида ё шароби онро 
биёшоманд, дар ҳама ҷиҳат 
қавитар мегардад. Хусусан ба-
рои фараҳ овардан, дар бобати 
қувват бахшидан ба меъда ва 
дил. Ин амал назар ба мевааш 
қавитар мебошад, васвоси сав-
довиро дафъ мекунад, ваборо 
шифо мебахшад ва тафси ба-

данро таскин медиҳад. Истеъмоли мураб-
бои себ  хислатҳои шифобахшӣ дорад.

Себи тунҷро дар миёни хамир ги-
рифта, дар зери оташ пухта бихӯранд, 
исҳоли хунинро мебандад, барои илла-
ти сил ва лоғарӣ дармон мешавад. Ин 
себро кӯфта ба чашм гузошта банданд, 
дарди чашмро рафъ месозад.

Агар себи туршро аз ҳад бисёр 
бихӯранд, ба табҳои мураккаб гирифтор 
мекунад, шикамро пурбод месозад, иллати 
беҳаракат мондани узвро ба амал меова-
рад, мушакҳоро ба дард меоварад, лар-
зонак мекунад. Дар ин ҳолатҳо дорчинӣ 
хӯрдан даркор аст, то ки зиёнаш ислоҳ ёбад.

Себи туршро бихӯранд, дарунро ме-
бандад, қай ва ташнагиро таскин медиҳад 
ва барои меъдаҳои сафронок мувофиқ ва 
форам мебошад. Агар инро дар хамир пух-
та бихӯранд, исҳоли хунинро мебандад ва 
давоҳои заҳролудкунандаро ислоҳ мекунад.

 Қоқи себро кӯфта, бо оби анор бихӯранд, 

меъдаро қувват мебахшад, исҳоли сафро-
виро мебандад ва қайро таскин медиҳад. 
Вале агар инро аз ҳад бисёр бихӯранд, ба-
рои узвҳои даруни сина зарарнок аст, вара-
ми шушро ба амал меоварад ва дар рагҳо 
бодҳои гуногунро пайдо менамояд. Дар ин 
ҳолат гулқанд ва дорчинӣ бихӯранд ва асал 
биошоманд, зиёнаш ислоҳ мешавад.

Себи майхуш, яъне туршу ширинро 
бихӯранд, дар бадан моддаҳои сара пайдо 
мекунад, ташнагиро мешиканад, қайи саф-
ровиро манъ месозад, исҳолро мебандад ва 
дар дигар хислатҳо монанди себи турш аст.

Ба қавле, ҳамаи навъҳои себро 
бихӯранд, агар ба моддаҳои гарммизоҷи 
дар меъда буда бирасад, онҳоро дафъ 
мекунад.

Себро кӯфта, дар давраҳои аввал ба 
варамҳо гузошта банданд, нафъ дорад.

Себи бемаззаро ба ҳеҷ кас раво нест, ки 
бихӯранд.

Гирдоваранда 
Зебо БОЗОРОВА
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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 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.hkhdtkhatlon.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
    ТАВАҶҶУҲ!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!

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

Аммо ба ҳар нафар имконияти дар як моҳ як маротиба иштирок дар озмун дода мешавад.

Ҷавоби сканворди ҳафтаномаи №41

Сканворди рӯзномаи «Ҳамрози халқ» №41 
(03.11.2022)-ро Раҷабова Насибахон, сокини шаҳри 
Бохтар дуруст пур карда, ғолиб дониста шуд. 

Т А В А Ҷ Ҷ У Ҳ !БИЁ БИХАНДЕМ!

Афандӣ барои хондан ба  шаҳр  
меравад. Баъдан бо як духтар ши-
нос мешавад. Духтарро мегӯяд, ки 
ҷон биё боғ тамошо брем афандӣ ҳеҷ 
чиз нахӯрда гурусна мехезаду мера-
вад. Ҳангоми сайру гашт, афандӣ аз 

гуруснагӣ аз ҳуш меравад ва духтар бошад мегӯяд ҷон 
чокадӣ бхез дод мезанад. Ёрӣ диҳед каме об биёред. 
Баъдан  афандӣ чашмоша ҳуй мекунаду мегӯяд бугу-
шон иқа НУНАН биёранд.

* * * * *
Афандӣ болои бом бромадай антенаша краска 

кардестай яке ҳамсояш мебина мега афандӣ чӣ кор 
кардестӣ? Афандӣ мега телевизионм черно – белый 
нишон додестай, краскаш кнм цветной шава!

* * * * *
Рӯзе Афандӣ бо ҷӯрааш дар Бонк ба дуздӣ мера-

ванд, пулҳоро хона мебиёранд. Ҷӯрааш мегӯяд: - Биё 
пулро ҳисоб мекунем! 

Афандӣ мегӯяд: - ЧИ КОР ДОРӢ ҳисоб карда фардо 
дар Ахбор мегӯяд чанд сум гум шудааст.

* * * * *
Афандӣ радио мехара як рӯз радиош вайрон меша 

дарунша ҳуй мекна ки як пашаи мурдагӣ меғалта баъд 
афандӣ мега эҳа и барандаш мурда бдай ку.

Аз саҳифаи фейсбукии "Дӯстон"


