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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

ТУҲФАИ НАВРӮЗӢ БА 
ҲИЗБИЁНИ НОҲИЯИ Ҷ. БАЛХӢ

Дар маросими баистифодади-
ҳии бинои мазкур ҳамчунин му-
овинони Раиси Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон Ас-
рор Латифзода ва Хайринисо 

Юсуфӣ, раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хат-
лон Қиёмиддин Миралиён, як 
қатор аъзои фаъоли ҳизб, раи-

 Дар рӯзҳои таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз бинои маъмурии 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ бо иштироки   Абдуҷаббор Азизӣ  — муовини 
аввали Раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, Эмомалӣ На-
сриддинзода — Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа ва дигар шахсони 
расмӣ ба истифода дода шуд.  

сони кумитаҳои иҷроияи ҳизбии 
шаҳру ноҳияҳо, волонтёрони 
ҳизбӣ иштирок доштанд.

Бинои Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демокртии Тоҷикистон 

дар ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ дорои се ошёна буда, 
аз шаш утоқи корӣ, китобхона, 
маҷлисгоҳ бо ғунҷоиши 150 ҷойи 
нишаст, як толори хурд барои 
гузаронидани мизҳои мудаввар 
иборат мебошад.

Чуноне Лола Сулаймонова, 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ 
иттилоъ дод, бинои мазкур бо 
саҳми аъзо, ҷонибдорони ҳизб, 
соҳибкорон ва фаъолони ҳизбӣ 
сохта шудааст. Акнун таъмини 
чунин шароити муосири фаъ-
олият ба кормандони ҳизбӣ им-
коният медиҳад, ки аз пешта-
ра дида дар татбиқи ҳадафҳои 
ҳизбӣ фаъол бошанд ва бо 
садоқати хосса барои пешрафти 
ҷомеа хизмати босазое анҷом 
бидиҳанд. Дар ин маросим фаъ-
олони ҳизбӣ, ки дар сохтмони 
бинои мазкур саҳми муносиб 
доштанд, бо Сипосномаи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
қадрдонӣ гардиданд.

Мавриди зикр аст, ки бунё-
ди биноҳои замонавии маъму-
рии кумитаҳои иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар асоси дастуру супоришҳои 
Раиси муаззами Ҳизб муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гарди-
да, ин иқдомҳои созандагӣ ба 
хотири беҳтар намудани кору 
фаъолияти ҳизбиён дар самти 
ҳифзи дастовардҳои миллӣ ва 
саҳмгузорӣ дар рушду пешраф-
ти Тоҷикистони азиз роҳандозӣ 
гардида истодааст.

То имрӯз 23 Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои 
вилояти Хатлон бо бинои 
маъмурӣ таъмин гашта, даво-
ми соли равон ноҳияҳои Панҷ 
ва Данғара низ соҳиби биноҳои 
маъмурии ҳизбӣ хоҳанд шуд. 

М. АКРАМОВ,
“Ҳамрози халқ”
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аз ҳуҷумҳои идеологияи хатарзо, 
муқовимати ҷадид ва вокуниш ни-
шон додан нисбат ба матолиби 
иғвогаронаи бадхоҳони миллату 
давлат меистад. – Тақозои раван-
ди ҷаҳонишавӣ аст, ки дар ҷабҳаи 
муборизаҳои идеологӣ ба хотири 
ҳифзи сулҳу ваҳдати миллиамон 
ва ташаккули афкори ҷомеа дар 
рӯҳияи ватандӯстиву ватандорӣ 
ҷавонони худогоҳу ҳушманд ва не-
руи бузурги зеҳниро ба воя бира-
сонем, то аз муқаддасоти миллату 
давлатдории мо ҳимоят карда та-
вонанд. Аз ин лиҳоз, коллективи 
60 нафараи Беморхонаи №5-и 
ноҳияи Восеъ, ки 58 нафари онҳо 
аъзои ҲХДТ мебошанд, дар баро-
бари фаъолияти касбӣ ва сазовор 
будан ба боварии халқ, фаъолнокӣ 
дар корҳои ҷамъиятӣ ва тарғибу 
ташвиқи сиёсати давлатиро рисо-
лати ҳаётии худ мешуморанд, – 
мегӯяд Муҳаммадҷон Саидов.

Ҳамчунин, Сафаралӣ Мирзо-
ев, муовини раиси КИ ҲХДТ дар 
ноҳияи Восеъ бо қаноатмандӣ 
гуфт, ки ба хотири таҳкими мақому 
манзалати ҳизб ва ба даст овар-
дани эътимоди бештар тариқи 
ҷоннок гардонидани фаъолиятҳои 
гуногунҷанбаи ҳизбиён аз ҷониби 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар ви-
лояти Хатлон Рейтинги ҳизбӣ 
роҳандозӣ гардида, ҳар семоҳа аз 
нишондодҳои Кумитаҳои иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳру навоҳии вило-
ят натиҷагирӣ карда, феҳристи 
беҳтаринҳоро муайян менамояд. 

Маҳз фаъолгардонии индика-
тори шаффофи баҳогузории 
кору фаъолияти ҳизбиён аз рӯи 
якчанд меъёрҳо сабаб шуд, ки 
тайи як соли охир Кумитаҳои 
иҷроияи шаҳру ноҳияҳо дар та-
моми самтҳои фаъолият ба 
натиҷаҳои беҳтар ноил гарди-
данд. 

– Мавриди зикр аст, ки аз рӯи 
нишондодҳои Рейтинги ҳизбӣ 
дар соли 2021 –ум КИ ҲХДТ дар 
ноҳияи Восеъ аз рӯи самтҳои Рей-
тинги “Интишори маводҳо” ҷойи 
аввал, “Коргузорӣ дар ташкилоти 
ибтидоӣ” ҷойи 3-юм, “Муқовимат 
ба ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷудошавии 
оилаҳо” ва “Маҳорати идоракунӣ” 
ҷойҳои 4-ум, “Ташаббусҳои ҳизбӣ” 
мақоми 5-ум ва Рейтинги ҳизбӣ 
вобаста ба “Фаъолияти ҳизбӣ” 
ҷойи 7-умро сазовор гардидем. 
Ҳамчунин, аз рӯи нишондоди Рей-
тинги кормандони ҳизбӣ банда 
ҷойи якумро ишғол намудам, – 
Сафаралӣ Мирзоев.

Ба андешаи ӯ роҳандозӣ гарди-
дани Рейтинги ҳизбӣ аз иқдомҳои 
дурбинонаи роҳбарияти Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар вилояти Хат-
лон арзёбӣ гардида, аъзои ҳизбро 
ҷиҳати иҷрои сифатноки барно-
маи ҳизбӣ ва дастуру супоришҳои 
мақомоти болоии он ва инчунин, 
баҳри расидан ба ҳадафҳои пеш-
бинигардида маваззаф менамояд. 

 
Ҷамолиддин УСМОНИЁН, 

“Ҳамрози халқ” 

Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят

Ба гуфтаи Сафаралӣ Мирзо-
ев, муовини раиси КИ ҲХДТ дар 
ноҳияи Восеъ, аъзогӣ ба ҳизби 
пешбарандаи ҷомеа бо нишони 
ҷонибдорӣ аз сиёсати пешгириф-
таи Роҳбари давлат маҳдуд нашу-
да, балки саҳми арзанда гузоштан 
дар татбиқи ҳадафҳои пешгириф-
таи давлат ва иштироки фаъоли 
шаҳрвандон дар корҳои ҷамъиятӣ 
ва ҳаллу фасли масоили мубра-
ми ҷомеа мебошад. – Айни замон 
шумораи аъзои ҲХДТ дар ноҳияи 
Восеъ ба 6 829 нафар мерасад, 
ки аз ин 3986 нафарро бонувон 
ва 2393 нафарро ҷавонон ташкил 
медиҳанд. Дар ноҳияи Восеъ 136 
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ арзи 
вуҷуд доранд, ки дар қабули аъзои 
нави ҳизб, ҷалби сокинон ба корҳои 
ободониву созандагӣ, тарғиби хай-
ру накӯкорӣ, расонидани кумак ба 
табақаи эҳтиёҷманди ҷомеа ва 
татбиқи дигар ҳадафҳои созандаи 
ҳизб саҳми муносиб доранд, – 
мегӯяд С. Мирзоев.

Лозим ба зикр аст, ки дар баро-
бари дастоварду муваффақиятҳо 
ва саҳмгузорӣ дар корҳои ободо-
ниву созандагӣ дар соли 2021 бо 
ташаббусу дастгирии фаъолони 
ҳизб ба маблағи 1 миллиону 500 
ҳазор сомонӣ корҳои хайру сахо 
амалӣ гардида, дар ин давра дар 
назди муассисаҳои таҳсилоти миё-
наи умумии ноҳия 10 синфхонаи 

иловагӣ, 2 майдончаи варзишӣ ва 
ҳавзи шиноварӣ сохта ба истифода 
дода шуда, инчунин ба 800 нафар 
сокинони ниёзманд кумакҳои гуно-
гун расонида шудааст. 

Ташкилоти ибтидоии ҳизбии 
“Маркази дармонбахш”-и Марка-
зи санитарӣ эпидемилогии ноҳияи 
Восеъ, аз нахустин ташкилотҳои 
ибтидоиест, ки аз соли таъсисёбии 
ҲХДТ ташкил ёфта, илова ба иҷрои 
дастуру супоришҳои мақомоти 
болоӣ, татбиқи барномаҳои ҳизбӣ 
ва сиёсати давлатӣ дар маҳал, 
ҳамчунин, дар самтҳои маъри-
фатнокии аҳолӣ, ҷалби фаъолону 
ҷонибдорони ҳизб ба иқдомҳои 
ободониву созандагӣ таҷрибаи 
омӯзанда андӯхтааст.

– Дар он давра Ташкилоти иб-
тидоии ҳизбии “Маркази дармон-
бахш” -и Маркази санитарӣ эпи-
демиологии ноҳияи Восеъро бо 5 
нафар нахустин аъзои ҳизб таъсис 
дода будем, – ба хотир меорад ра-
иси Ташкилоти мазкур Моҳшариф 
Қурбонова. – Имрӯз аз 63 нафар 
кормандони Маркази санитарӣ-
эпидемиологии ноҳияи Восеъ 58 
нафар узви ҲХДТ буда, ташкило-
ти ибтидоӣ дар баробари назорат 
аз рӯи фаъолияти аъзои ҳизб, бо 
ташкили  вохӯриҳои фаҳмондадиҳӣ 
дар ҳаллу фасли масоили му-
брами ҷомеа мусоидат мекунад. 
Ҳамзамон баланд бардоштани 

Ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ дар баланд бардош-
тани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, ҷалби онҳо ба 
корҳои муфиди ҷамъиятӣ, роҳнамоии аҳолӣ ба хусус, 
сокинони деҳу рустоҳои аз марказҳои маъмурӣ дур-
даст ҷиҳати саҳмгузорӣ дар рушди ҷомеа ва иштироки 
фаъолонаи мардум дар ҳаёти сиёсӣ, нақши ниҳоят 
муҳим доранд. Бо назардошти инъкоси фаъолия-
ти ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ дар самти ҷалби 
таваҷҷуҳи ҷомеа дар масири амалигардонии ҳадафҳои 
муҳими стратегии давлат, суҳбате доштем бо чанд 
тан аз фаъолони Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Восеъ.

РЕЙТИНГ – МАҚОМИ 
ҲИЗБИЁН ДАР ОИНА 

сатҳи маърифатнокии аҳолӣ, тарби-
яи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ 
ва ҷалби онҳо ба корҳои ободониву 
созандагӣ аз самтҳои афзалиятно-
ки ташкилотҳои ибтидоӣ ба ҳисоб 
меравад.

Моҳшариф Қурбонова, илова 
бо саргармиҳои касбӣ дар Маркази 
санитарӣ-эпидемиологии ноҳияи 
Восеъ, пешбурди кори ташкилоти 
ибтидоии ҳизбиро аз муҳимтарин 
бахши  фаъолияти хеш мешумо-
рад. Масъулияти ҳизбӣ эҳсоси 
ниҳоят муҳиму таъсиргузор дар 
тарбияи маънавӣ ва ташаккули 
афкори нафаронест, ки узви содиқи 
ҳизб мебошанд.

– Биноан, бар замми иҷрои 
супоришҳо аз тарафи КИ ҲХДТ 
ҳамчунин, роҳандозӣ намуда-
ни ташаббусҳои созандагӣ ва 
саҳмгузорӣ дар корҳои ободонии 
муҳити коргоҳ ва кӯчаву маҳаллаҳои 
атрофи он аз ҳадафҳои ҳамешагии 
мо маҳсуб меёбад. Ҳамчун аъзои 
ҳизби пешбарандаи ҷомеа бояд 
аз таваҷҷуҳи ҷиддӣ ба тарбияи 
ватандӯстии наврасону ҷавонон, 
то иштироки фаъолона дар бар-
расии масоили рӯзмарраи ҷомеа 
нақши пешоҳангӣ дошта бошем. Ба 
дастоварду муваффақиятҳо дар 
марҳилаи омодагӣ ба истиқболи 
арзанда аз ҷашни 30 солагии 
Истиқлоли давлатӣ маҳдуд нашуда, 
мо аъзои қаторӣ, фаъолону масъ-
улони ташкилотҳои ибтидоӣ ва 
Кумитаҳои иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон мақсад гу-
зоштаем, то ба хотири рушду нумӯи 
Ватани азизамон ҷидду ҷаҳди беш-
тар дошта, дар татбиқи ҳадафҳои 
меҳварии роҳбарияти олии мам-
лакат ва амалӣ намудани азму ма-
роми ҳизбӣ, ки аз орзуву ормонҳои 
ҳазорсолаи ниёгонамон сарчашма 
мегиранд, саҳми бештар гузорем, – 
иброз медорад М. Қурбонова. 

Ба гуфтаи Муҳаммадҷон Са-
идов, раиси Ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии “Беморхонаи №5” –и деҳаи 
Охҷари ноҳияи Восеъ, дар радифи 
иқдомҳои бузурги бунёдгароӣ наз-
ди ҳизбиён масъулиятҳои муҳиме 
дар мисоли ҳифзи афкори ҷомеа 

Дар иҷлосия муовини якум, 
муовинони раиси вилоят, муовини 
роҳбари дастгоҳ, сардорони раё-
сат ва мудирони шуъбаву бахшҳои 
дастгоҳи раиси вилоят, роҳбарони 
ташкилоту муассисаҳои вилоятӣ, 
роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 
раисони шаҳру ноҳияҳои вилоят, 
муовинони раисони шаҳру ноҳияҳо 
оид ба иқтисодиёт, роҳбарони ки-
шоварзии шаҳру ноҳияҳо, раисо-
ни ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳоти 
шаҳру ноҳияҳо ва кормандони 
васоити ахбори омма иштирок до-
штанд.

Раиси Маҷлиси вакилони халқи 

вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода 
ба кори иҷлосия оғоз бахшида, 
рӯзномаи иҷлосияро ба иштирок-
дорон шинос намуд. Сипас,  ра-
иси Комиссияи интихоботии ви-
лоят Қурбонзода Қурбон доир ба  
интихоботҳои миёнадаврӣ, ки  20  
феврали соли ҷорӣ дар ҳавзаҳои 
интихоботии Левакант – рақами 11, 
Мир Саид Алии Ҳамадонӣ рақами 
49, Фархор рақами 58 ва Шамсид-
дин Шоҳин рақами 69 интихобот 
ба ивази вакилони хориҷшуда гу-
заронида шуда буд, ахбороти му-
фассал пешниҳод намуд.

Аз рӯи иттилои раиси Комисси-

Дар маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон 
иҷлосияи даҳуми Маҷлиси вакилони халқи вило-
яти Хатлон, даъвати шашум баргузор гардид. 

ИҶЛОСИЯИ МАҶЛИСИ ВАКИЛОНИ 
ХАЛҚИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

яи вилоятии интихобот Давлатова 
Бибимаҳбуба аз ҳавзаи интихобо-
тии Левакант №11, Сайдализода 
Ҷӯрахон Қурбон аз ҳавзаи интихо-
ботии Ҳамадонӣ №49, Назирӣ За-
риф Вализода аз ҳавзаи интихобо-
тии Фархор №58 ва Гулзода Зафар 
Шамсиддин аз ҳавзаи интихоботии 
Шамсиддин Шоҳин №69 бо гириф-
тани овозҳои бештар вакил инти-
хоб гардиданд.

Раиси Маҷлиси вакилони халқи 
вилоят вакилони тозаинтихобро 
барои интихоб шудан ба ин масъу-
лияти баланд табрику таҳният гуф-
та, ба онҳо шаҳодатнома ва нишо-
ни сарисинагии вакили Маҷлиси 
вакилони халқи вилояти Хатлонро 
супурд.

Аз рӯи масъалаи дуюми 
рӯзномаи Иҷлосия оид ба рафти 
иҷрои қарори Маҷлиси вакилони 
халқи вилояти Хатлон аз 25 дека-
бри соли 2020, №110 «Дар бораи 
тасдиқ намудани Барномаи руш-
ди иҷтимоию иқтисодии вилоят 
барои солҳои 2021-2025» дар 
шаҳру ноҳияҳои вилоят муовини 
раиси вилояти Хатлон Сулаймон-
зода Акрам оид ба  аз вазъи иҷрои 
барномаҳои давлатӣ суханронӣ 
карда афзуд, ки дар вилоят 368 

лоиҳа ба маблағи зиёда аз 8 мил-
лиард сомонӣ марҳила ба марҳила 
бояд амалӣ гардад.  

Ҳамзамон, дар иҷлосия аз 
ҷумла Маҷидӣ Муҳтадӣ – раиси 
ноҳияи Ховалинг, Садриддин-
зода Баҳриддин – раиси ноҳияи 
Қубодиён ва дигарон вобаста ба 
корҳои анҷомдодашуда дар сам-
ти ободонӣ ва бунёди корхонаҳои 
хурди истеҳсолӣ, таъмири роҳҳои 
маҳаллӣ, боз ҳам беҳтар кардани 
ҳолати мелиоративии заминҳо, 
ба гардиши кишоварзӣ дохил кар-
дани заминҳои бекорхобида, таъ-
мини амнияти озуқаворӣ, таъсиси 
корхонаву сехҳои истеҳсолӣ ва бо 
ҷойи кор таъмини ҳарчӣ бештари 
бекорон ибрози ақида карданд.

Ҳамчунин ҳозирин аз рӯи масъ-
алаи дигари рӯзномаи иҷлосия 
ҳисоботи директорони генера-
лии Ҷамъияти саҳҳомии кушодаи 
Фурудгоҳҳои байналмилалии Бох-
тару Кӯлоб оид ба рушди соҳаи 

авиатсияи гражданӣ дар вилоятро 
шуниданд.  

Вакил Абдуалим Исмоилзода, 
раиси комиссияи доимии Маҷлиси 
вакилони халқи вилояти Хатлон 
оид ба қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ, 
мудофиа ва амният бобати корҳои 
ба анҷомрасонида дар якчанд 
ноҳияҳои вилоят ҳисобот дод.  

Дар қисмати анҷоми Иҷлосияи 
даҳуми Маҷлиси вакилони халқи 
вилояти Хатлон, даъвати шашум 
баъди масъалаҳои ҷорӣ ва кадрӣ, 
раиси Маҷлиси вакилони халқи ви-
лояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода 
аз масъулин даъват ба амал 
овард, ки дар иҷрои масъулияти 
ба зиммадошта фориғболӣ на-
карда, сидқан дар пайи беҳбудии 
рӯзгори сокинони шаҳру ноҳияҳо 
бошанд. 

Шуъбаи иттилоотию 
таҳлилии дастгоҳи раиси 

вилояти Хатлон
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ВАХШ. Бо ташаб-
буси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи 
Вахш, дар деҳаи Дӯс-
тии ҷамоати деҳоти 
“Рӯдакӣ” бо ҷалби 
аъзо ва ҷонибдорони 
ҳизб ҷиҳати амалӣ 
намудани амалиё-

ти умумивилоятӣ оид ба тоза намудани дохил ва атрофи 
қабристонҳо аксияи ҳизбӣ  зери унвони “Рӯзи ёдоварӣ” доир 
гардид.

Иштирокдорон  дохил ва атрофи қабристонро аз алафҳои 
бегона тоза карда, бехи дарахтонро нарм намуданд.  

А.ҶОМӢ. Бо ишти-
роки роҳбарияти Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Абдураҳмони 
Ҷомӣ, вакили ҳизбӣ, 
раиси ташкилоти иб-
тидоии “Ҷавонон” аъзо 
ва фаъолони ҳизб 
дар толори ҷамоати 
деҳоти “Иттифоқ”-и ноҳия маҷлиси ҳизбӣ оид ба масъалаҳои 
ҷамъбасти семоҳа, таҳлилҳои корҳои дохилиҳизбӣ, афзоиши 
сафи ҳизб аз ҳисоби масъулони хоҷагиҳои деҳқонӣ баргузор 
гардид.

Зинан баромадкунандагон паҳлуҳои Паёми Пешвои мил-
латро, ки тамоми самтҳои соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти 
мамлакатро дар бар мегирад, шарҳ дода, ҷиҳати амалишавии 
қонунҳои амалкунандаи кишвар, аз ҷумла “Дар бораи танзими 
анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва “Дар 
бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фар-
занд” ва ҳамчунон Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие, ки 
муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намудаанд 
ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои 1995-2004 Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ” таҳти рақами 352 аз 4 марти 
соли 2022 маълумотҳо доданд.

ДӮСТӢ. Дар таш-
килоти ибтидоии 
ҳизбии "Боғчаи 1"-и 
ноҳия ҷашни Наврӯзи 
байналмиллалӣ доир 
гардид. Дар чорабинии 
мазкур масъулини Ку-
митаи иҷроияи ҲҲХДТ 
дар ноҳияи Дӯстӣ ишти-
рок намуда, дӯстрӯякони кӯдакистон ва дигар иштирокдоронро ба 
ин ҷашни фархунда таҳният гуфтанд.

Ҳамзамон дар ин чорабинӣ барномаи театрикунонидашудаи 
бахши фарҳанг ва китобхонаи марказии ноҳия бо иштироки мур-
рабиён ва наврасони кӯдакистон пешкаши иштирокдорон гардо-
нида шуд.

ЛЕВАКАНТ. Бо 
ташаббуси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар шаҳри 
Левакант дар оромгоҳи 
деҳаи Гулистони 
ҷамоати деҳоти Гули-

стон аксияи ҳизбӣ зери унвони “Рӯзи ёдоварӣ” доир карда шуд. 
Дар аксияи мазкур кормандони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 

шаҳри Левакант, имомхатиби шаҳр, раиси маҳалла, волонтёро-
ни ҳизбӣ ва сокинон бо як ҳисси баланди ободкориву созандагӣ 
ба ҳашар баромада, дохил ва атрофи оромгоҳро аз ҳар гуна 
алафҳои бегона тоза ва бехи дарахтонро нарм намуданд.

Ҷ.БАЛХӢ. Дар 
ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии "Ҳазорчашма" 
бо иштироки кор-
мандони Куми-
таи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ  бо ҷалби во-
лонтёрони ҳизбӣ, аъзои фаъол ва ҷонибдорони ҳизб дар 
деҳаи Ҳазорчашмаи ҷамоати деҳоти Каленини ноҳия ак-
сияи ҳизбӣ таҳти унвони "Рӯзи ёдоварӣ" баргузор гардид. 
Масъулини Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи мазкур бо ҷамъомадагон суҳбат 
ороста, сарҷамъона иҷро намудани чунин корҳоро муфид 
донистанд. Даъват намуданд, ки оянда низ дар иҷрои чунин 
иқдомҳои хайр ҳамин гуна ташаббускору фаъол бошанд.  

ҶАЙҲУН. Заҳмати 
софдилонаву бошара-
фона дар ҳама давру 
замон қадр мешавад. 
Шахсоне, ки бо дасту 
дили пок ба меҳан 
хизмат мекунанд, 
ҳамеша дар марка-
зи таваҷҷуҳи давла-
ту ҳукумат, хусусан Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
қарор хоҳанд гирифт. 

Дар рӯзҳои ҷашни Наврӯз бо ибтикори Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷайҳун 
ва ташаббуси ташкилоти ибтидоии “Хоҷагии давлатии Об” 
аёдати собиқадори меҳнат, истиқоматкунандаи кӯчаи “Ҷ. 
Расулов”-и ҷамоати шаҳраки Дӯстӣ Фатҳулло Сайфуллоев, 
ки  тӯли умри пурбаракати хеш софдилона барои ҷомеа хиз-
мат намудааст, доир гашта, ба ӯ кумаки яквақтаинаи моддӣ 
расонида шуд. 

Ш А Ҳ Р И Т У С . 
Дар асоси нақшаи 
муштараки амали-
ёти умумивилоятӣ 
оид ба тоза наму-
дани дохил ва атро-
фи қабристонҳо, бо 
ташаббуси Куми-
таи иҷроияи  Ҳизби 

Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳия Шаҳритус дар 
як қатор ҷамоатҳои деҳоти ноҳия аксияи ҳизбӣ зери унвони 
“Рӯзи ёдоварӣ” доир карда шуд. 

Чунин чорабинӣ дар оромгоҳи деҳаи Сайёд, Лолазор-3, 
Лолазор-4-и ҷамоати деҳоти ба номи Талбак Садриддинов 
баргузор гардида, дар он аъзо ва ҷонибдорони ҳизб ишти-
рок доштанд.  Дар ин рӯз  дохил ва гирду атрофи  оромгоҳ 
аз хасу хошок ва алафҳои бегона тоза гардида,  девору 
панҷараҳои қабристон рангубор  ва бехи дарахтон нарм 
карда шуданд.

Ҳ А М А Д О Н Ӣ . 
Кормандони Куми-
таи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Мир Сайид 
Алии Ҳамадонӣ дар 
якҷоягӣ бо волонтёро-

ни назди Кумитаи иҷроияи ноҳия дар назди муҷассамаи “Мо-
дари Гирён” ба тозаю озода ва рубучини ин мавзеъ машғул 
гардида, дар  як қатор корҳои дигари ободонию созандагӣ низ 
саҳм гузоштанд.

КӮЛОБ 
Бо ҷалби аъзои ташкилоти 

ҷамъиятии ҷавонон “Созан-
дагони Ватан” дар оромгоҳҳои 
ҳудуди шаҳри Кӯлоб аксияи 
ҳизбии умумишаҳрӣ таҳти ун-
вони “Рӯзи ёдоварӣ” доир гар-
дид. Зимнан, чунин ҳашарҳо 
дар оромгоҳҳои маҳаллаҳои 
Ҳилоли Аҳмар, ҷамоати 
деҳоти Зиракӣ, деҳаи Санг-
пар ва Корези болои шаҳри 
Кӯлоб тибқи нақша роҳандозӣ 
гардида, оромгоҳҳои боло-
зикр тозаю озода карда шу-
данд. Бояд қайд намуд, ки 
дар амалиёти мазкур намо-
яндагони ташкилотҳои ибти-
доии ҳизбӣ иштироки фаъо-
лона доштанд.

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

ДАНҒАРА 
Кумитаи иҷроияи 

Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Данғара бо мақсади тоза на-
мудани дохил ва атрофи 
қабристонҳо зери унвони “Рӯзи 
ёдоварӣ” дар  оромгоҳи деҳаи 
Пушинги ҷамоати деҳоти 
Пушинг  бо ҷалби сокинон, 
эмомхатибон, раиси маҳалла, 
ҳашар доир намуда, дохил ва 
атрофи қабристонҳоро тоза 
намуда, бехи дарахтонро нарм 
намуданд.

НОРАК
Дар ташкилоти ибтидоии 

ҳизбии “Тутқавул”-и ҷамоати 
деҳоти Пули Сангини шаҳри 
Норак бо ҷалби аъзо ва 
ҷонибдорони Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон ҷашни  
Наврӯзи байналмилалӣ баргу-
зор гашт. Дар ин чорабинӣ да-
стархони идона бо пешниҳоди 
таомҳои  миллӣ ороста шуда, 
ҳамчунин саҳначаҳои ҳаҷвию 
тарбиявӣ, қироати шеърҳо дар 
васфи Наврӯз  манзури ишти-
рокдорон гардонида шуд.

ХОВАЛИНГ 
Дар асоси нақшаи мушта-

раки амалиёти умумивилоятӣ 
оид ба тоза намудани дохил 
ва атрофи қабристонҳо, бо 
ташаббуси Кумитаи иҷроияи  
ҲХДТ дар ноҳияи Ховалинг 
дар деҳаи Зардакии ҷамоати 
деҳоти ба номи Ғаффор Мир-
зо аксияи ҳизбӣ зери унвони 
“Рӯзи ёдоварӣ” баргузор карда 
шуд.

Дар аксияи мазкур аъзо 
ва  ҷонибдорони ҳизб, волон-
тёрони ҳизбӣ иштирок наму-
да симтурҳои гирду атрофи 
қабристонро аз нав таъмир 
намуданд.

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.
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савганди худро шикаста ё ин ки аз 
хизмати ҳарбӣ гурехта бошад.  Ли-
боси сарбозиро ба бар намудан худ 
як масъулият аст ва давлат ба сар-
бозон боварии комил дорад. Ҳар як 
сарбоз масъулияти ниҳоят ҷиддӣ, 
ҳифзи ҳар зарраи хоки Ватанро 
бар дӯш дорад. Яъне, оромии киш-
вар, осудаҳолии мардум заҳмати 
бедорхобиҳои муҳофизони Ватан 
мебошад. Шахсан барои ман хиз-
мат дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳ 
ифтихор буд. 

Мутаассифона дар бароба-
ри ҷавонони ихтиёрӣ ба хизма-
ти ҳарбӣ сафарбаршаванда боз 
ҷавононе, низ ҳастанд, ки аз хиз-
мат саркашӣ менамоянд. Ба ан-
дешаи ман ин гуна ҷавонон ба ҳар 
гуна овозаҳо бовар мекунанд. Ба 
мисоли оне, ки хизмати ҳарбӣ душ-
вор бошад, дар он ҷо лату кӯб аст 
ва дигару дигарҳо. Аммо ман бо 
боварии комил гуфта метавонам, 
ки дар асл ин тавр нест ва фақат 
дар он ҷо бояд ҳадди худро донист, 
масъулият ҳис кард.

Ҳаминро гуфтани ҳастам, ки 
барои аз байн бурдани овозаҳои 
беасос   бояд вохӯриҳо бештар гу-
заронида шаванд ва ҷавонписарон 
ба қисмҳои ҳарбӣ рафта, бо ҳаёти 
сарбозон ва шароити хизмат 
ошно гарданд.  Шахсан барои ман 
дар тӯли ду соли хизмати ҳарбӣ 
мушкилии ҷиддие пеш наомада-
аст. Тамоми қисмҳои ҳарбии дар 
Тоҷикистон фаъолиятдошта, тибқи 
ҳамон муқаррароте, ки барои ҳар 
як сарбоз пешбинӣ шудааст, амал 
мекунанд.  Ба сарбозон саривақт 
хӯроки гарм, сару либос ва рахти 
хоби бароҳату тоза, ки ҳар ҳафта 
онро иваз мекунанд, таъмин карда 
мешавад.  

Ба ҷавонони имрӯза гуфтани-
ям, ки марди ҳақиқӣ ҳамоне ҳаст, 
ки аз чизе ҳарос надорад. Номусу 
ҳисси баланди ватандориаш бо-
лост, барои ҳифзи Ватан, осоишта-
гии кишвар ба хизмати Ватан-мо-
дар ихтиёрӣ сафарбар мешавад.    

Умедаи ШАРИФХӮҶА,
коромӯзи "Ҳамрози халқ”

бемории сил ба дигар бемориҳо, 
мисли зукому сармозадагӣ хеле 
шабоҳат дорад, аз ин рӯ, бештари 
нафарон дар марҳилаи аввал пай 
намебаранд, ки гирифтори бемо-
рии сил шудаанд. Маҳз ҳамин гуна 
омилҳо ҷараёни ба табобат фаро 
гирифтан ва сиҳатёбии онҳоро ба 
таъхир меандозад ва ин як оми-
ли дигари сироятёбии атрофиён 
аз гирифторони сил меградад. 
Аз ин лиҳоз, ҳангоми мушоҳидаи 
нишонаҳои сулфаи баъзан бо 
балғам ва хун, дард дар қафаси 
сина, бемадорӣ, лоғаршавӣ, та-
бларза ва арақзеркунии шабона 
бояд, ки фавран ба табиб муроҷиат 
намуда, аз ташхис гузашт. Баъ-
дан, дар ҳолати ошкор гардидани 
беморӣ гирифторони бемории сил 
бояд қоидаҳои санитариро қатъан 
риоя намуда, барои ба табобат 
фаро гирифтан бистарӣ шавад. 

Тавре табибони силшинос 
изҳор медоранд, бемории сил та-
бобатшаванда буда, дар сурати 
сари вақт аз ташхис гузаштану ба 
табобат фаро гирифтан, шахс ме-
тавонад комилан шифо ёбад ва аз 
ин беморӣ насли ояндаи ӯ сироят 
нахоҳад шуд. Мутаассифона, то 
кунун баъзе гирифторони бемо-
рии сил аз сабаби паст будани до-
нишу маърифатнокӣ ба қавле аз 
тарси он ки вайро ҳамчун бемори 
сил ба қайд мегиранд, ба табибон 
муроҷиат намекунанд, ки ин анде-
шаи носолим боиси осебпазирии 
солимии худи онҳо ва ҳам сабаби 
сироят шудани атрофиён, ба хусус 
аҳли оилаи худи онҳо шуда мета-
вонад.

Бинобар ин мо табибони сил-
шинос ва дигар соҳаҳои дахлдор-
ро мебояд, ки дар самти баланд 
бардоштани сатҳи маълумотно-
кии аҳолӣ оид ба бемории сил 

Шамсулло Олимзода, директо-
ри Маркази   бемории сили вилоя-
ти Хатлон, иброз медорад, ки  бо 
мурури рушди соҳаи тандурустӣ ва 
саъю кӯшиши мутахассисони сам-
ти силшиносӣ бемории сил табо-
батшаванда буда, ҷиҳати ба табо-
бат фаро гирифтани гирифторон, 
аз ҷумла дар вилояти Хатлон низ 
тамоми шароитҳо фароҳам оварда 
шудааст.

Ба гуфтаи табиб касалии сил 
ба воситаи ҳаво, оби даҳон аз шах-
си бемор дигар атрофиёнро ме-
тавонад сироят намояд. Ба хусус, 
ҳангоми сулфазанӣ, атсазанӣ ва 
балғампартоии фарди мубталои 
сил бактерияҳои беморӣ ба муҳит 
паҳн шуда,  метавонад дигаронро 
сироят намояд.

Тибқи таҳлилҳои мутахассисо-
ни силшинос айни замон аз се як 
ҳиссаи қишри осебпазири ҷомеа 
дорои нишонаҳои сили пинҳонӣ 

мебошанд, ки хатари гирифтори 
сил шудани онҳо 10%-ро ташкил 
медиҳад. Сил бемории иҷтимоӣ 
арзёбӣ гардида, ба ин беморӣ 
бештар шахсони дорои масунияти 
заиф, беморони ВНМО, диабети 
қанд ва истифодабарандагони та-
моку гирифтор мешаванд. 

Бемории сил бештар ба шуш 
осеб расонида, ҳамчунин таъси-
ри он дар мағзи сар ва пардаи 
мағзи сар, сутунмуҳра, устухону 
пайвандҳо, узви ҳозима, пӯст, си-
стемаи олоти таносул ва шоша 
низ мушоҳида мешавад. Хушбах-
тона, дар натиҷаи рӯи кор омада-
ни барномаҳои гуногун дар самти 
пешгирӣ аз хуруҷ ва ба табобат 
фаро гирифтани гирифторони сил 
сол аз сол сатҳи ин беморӣ дар 
кишварамон коҳиш ёфта, айни за-
мон вазъи эпидемиологии он хеле 
умедворкунанда арзёбӣ мегардад.

Бояд қайд кард, ки ҷиҳати 
пешгирӣ ва ҳимояи аҳолӣ аз 
бемориҳои сил, аз ҷониби 
Ҳукумати  Ҷумҳурии Тоҷикистон 
тадбирҳои зарурӣ андешида, дар 
кишвари мо ба гирифтори бемо-
рии сил табобати ройгон кафолат 
дода шуда аст. Аз ҷумла, дар вило-
яти Хатлон аз соли 2002 ин ҷониб 
доруҳои зиддисилӣ барои ҳамаи 
намудҳои бемории сил бефосила 
ва ройгон таъмин карда мешавад.  

Бинобар иттилои Шамсулло 
Олимзода, нишонаҳои аввали 
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Сил бемории сироятӣ буда, он аз шахси 
гирифтори ин беморӣ ба нафарони солим 
тариқи роҳи нафас мегузарад. Боназардош-
ти хусусиятҳои хуруҷ ва сироятёбии сокинон 
табибони силшиноси вилояти Хатлон баҳри 
пешгирӣ аз ин беморӣ ва коҳиш додани омори 
сироятёфтагон тадбирҳои зарурӣ андешида 
истодаанд. 

СИЛ ТАБОБАТШАВАНДА АСТ, 
МУРОҶИАТ БОЯД САРИВАҚТӢ БОШАД!

фаъолияти хешро ҷоннок гар-
донем. Маврид ба зикр аст, ки 
ҷиҳати болоравии маърифатнокии 
аҳолӣ дар кишварҳои пешраф-
таи олам ҳатто гирифторони ин 
бемориҳо аз ҳисоби шахсиятҳои 
машҳури ҷомеа, ки замоне аз бе-
мории сил шифо ёфтаанд, ҷалб 
мешаванд. Маҳз ин гуна омилҳои 
оммафаҳмонӣ ба ҷалби таваҷҷуҳи 
мардум барои пешгирӣ аз бемории 
сил нақши муҳим мебозад. 

Айни замон бо мақсади ба та-
бобат фаро гирифтани сироятёф-
тагон ва пешгирӣ аз паҳншавии 
бемории сил дар тамоми 25 
шаҳру навоҳии вилояти Хатлон 
марказҳои зиддисилӣ муҷаҳҳаз бо 
таҷҳизотҳои замонавӣ ва шароити 
муосири тиббӣ таъсис дода шуда-
аст. 

Ин дар ҳолест, ки солҳои пешин 
бинобар набудани чунин марказҳо 
гирифторони бемории сил барои 
табобат ба шаҳри Душанбе ва 
шаҳри Ваҳдат, хусусан ба бемор-
хонаи Шифо собиқ “Мачитон” ме-
рафтанд.

Бинобар гуфтаи Шамсулло 
Олимзода дар ҳудуди вилоят айни 
замон 1748 нафар гирифторони 
ин беморӣ ба қайд гирифта шуда, 
то имрӯз 94% шифо ёфтаанд. 
Ҳамасола аз ҷониби созмонҳои 
ҷаҳонӣ дастгоҳҳои муосири тиббӣ 
ва дорувориҳои зиёд ба марказҳои 
зиддисилии вилоят дастрас мегар-
дад. Табобати бемории сил пурра 

ройгон мебошад. Аз ҷумла, айни 
замон Муассисаи давлатии марка-
зи бемории сили вилояти Хатлон 
бо таҷҳҳизотҳои муосири тиббӣ 
муҷаҳаз буда, беморон дар шаро-
ити хуб ба табобат фаро гирифта 
мешаванд. Ҳамчунин, барои бе-
морон дар тамоми марказҳои зид-
дисилии шаҳру ноҳияҳо доруҳои 
лозимӣ ба қадри кофӣ захира кар-
да шудааст.

Ҳамакнун барои пешгирӣ аз 
паҳншавии ин беморӣ мебояд пеш 
аз ҳама, нафарони гирифтори сил-
ро ба табобати саривақтӣ фаро 
гирифт. Марҳилаи аввалини табо-
бати беморони сил на камтар аз 6 
– 8 моҳ  идома ёфта, дар ин давра 
беморон бо доруву дармони рой-
гон фаро гирифта мешаванд. 

Ҳамчунин, дар баробари 
чораандешиҳои мушаххас ҷиҳати 
табобати саривақтии гирифторо-
ни сил ва пешгирӣ аз паҳншавии 
ин беморӣ дар ҷомеа ҳамчунин 
мутахассисони силшинос тавсия 
медиҳанд, ки сокинон ба варзиш 
машғул шуда, хӯрокҳои серғизо ис-
теъмол намоянд ва ҳар сари вақт 
дару тирезаҳои манзилҳои худро 
кушода, ҳавои хонаро тоза нигоҳ 
дошта, дар муносибат бо гириф-
торони бемории сил қоидаҳои са-
нитариро риоя намоянд, ки ин яке 
аз омилҳои муҳими пешгирӣ аз 
паҳншавии ин беморӣ мебошад.

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,
"Ҳамрози халқ" 

 ТАСМИМЕ ЛОИҚ БА ПАЙРАВӢ
– Хизмат дар сафи Қувваҳои 

мусаллаҳро мактаби ҷавонмардӣ 
мегӯянд. Хизмат ба Ватан ва ба 
қадри ҳар зарра хоки поки он ра-
сидан барои мо ҷавонон қарз аст. 
Вақте мо дар чунин як давлати оро-
му обод ва зебои соҳибистиқлол 
зиндагӣ дорем, дар ин ҷода бояд 
фаъол бошем, то тинҷию оромии 
сарзаминамон, ки ҳимояи он ва-
зифаи мо ҷавонон аст, поянда бо-
шад, – мегӯяд Абдуҷаббор Сомо-
нов, сокини ноҳияи Ҷайҳун.  

Ӯ назди худ мақсад гузоштааст, 
ки пас аз хатми донишгоҳ ба сафи 
Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон шомил шуда, адои 
хизмат намоям. Аллакай барои 
ба хизмати ҳарбӣ рафтан ариза 
пешниҳод кардааст. 

Боиси ифтихор аст, ки шумораи 
зиёди ҷавонони мо ҳисси баланди 
ватандӯстӣ доранд ва ихтиёран ба 

сафи қувваҳои мусаллаҳ шомил 
шуда, адои хизмат менамоянд. 
Онҳо маҳз аз ин мактаби мардонагӣ 
дарси шуҷоату ҷавонмардӣ 
омӯхтанро муҳимтарин вазифаи 
худ дониста, ҳимояи Ватанро қарзи 
ҷонии худ медонанд. 

ИХТИЁРИЁН АФЗАЛИЯТ ДОРАНД  
Аллакай маъракаи даъвати 

баҳории ҷавонон ба сафи Қувваҳои 
Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои ҷавонписарони солҳои та-
валлуди 1995-2004  оғоз гардид ва 
ҷавонони далеру шуҷои ватандӯст 
ихтиёран ба хизмати ҳарбӣ сафар-
бар мешаванд. 

Ба гуфтаи Муборакшоҳи 
Ҳабибуллоҳ, донишҷӯи соли чору-
ми факултети филологияи тоҷики 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 
номи Носири Хусрав ҳар ҷавон 
бояд номуси ватандорӣ дошта бо-
шад. Ҳар як соҳибватан бо дарку 

Ҳимояи марзу буми Ватан, дӯстдорӣ ва 
садоқат нисбати онро қарзи ҳар сокини кишвар 
медонанд. Ҷавонони бонангу ори мамлакат ва-
зифа ва рисолати худро дар боби ватандорӣ хуб 
дониста, ихтиёран ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳи 
кишвар пайвастанро аз муҳимтарин вазифаҳои 
худ мешуморанд. 

ДАРСИ ШУҶОАТ АЗ 
МАКТАБИ ҶАВОНМАРДӢ

фаҳмиш, саводнокӣ ва нангу но-
мусаш барои Ватан хизмат карда 
метавонад. Пас ин гуна фаҳмишу 
дарк, нангу номус ва ҳувияти миллӣ 
барои ҳар нафар муҳим аст, зеро 
ҳимояи Ватанро ба мо ҷавонон бо-
вар кардаанд.  

Мусаллам аст, ки таваҷҷуҳи 
Ҳукумати мамлакат низ ба 
ҷавонони  ихтиёран ба сафи 
қувваҳои мусаллаҳ сафарбарша-
ванда зиёд аст. Давоми солҳои 
охир шумори чунин ҷавонон рӯ ба 
афзоиш дорад. 

САДОҚАТИ САРБОЗ
Ҳамсуҳбати дигари мо 

Муродалӣ Алиев, сокини ноҳияи 
Абдураҳмони Ҷомӣ аст, ки  айни ҳол 
донишҷӯи соли сеюми факултети 
филологияи тоҷики Донишгоҳи дав-
латии Бохтар ба номи Носири Хус-
рав мебошад. Ӯ пас аз хатми мак-
таби миёна, аз 6-уми апрели соли 
2017 то 25-уми майи соли 2019 
дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, аниқтараш 
дар қисми ҳарбии 3501-и вилояти 
Суғд адои хизмат намудааст. Тавре 
ҳамсуҳбати мо гуфт, ҳар як сарбо-
зе, ки ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳ 
шомил мешавад,  савганди ҳарбӣ 
ёд мекунад. Дар савганд чунин гуф-
та шудааст: "Агар ман ин қасами 
мутантани худро шиканам, бигзор 
ба ҷазои сахти қонун ва нафрати 
халқ гирифтор шавам".

 – Хушбахтона ман дар давраи 
хизмати худ надидаам сарбозе, ки 
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Заҳмату кори ҳунар касро 
намояд номдор, 

Олиҳиммат кас зи ҳастии 
ҳунар мумтоз шуд.

 Шахси ҳунарманд метавонад 
аз паси ҳама гуна мушкилӣ ба 
осонӣ барояд. Пешрафти зиндагии 
ҳар нафар аз ҳунару маҳорати ӯ во-
баста аст. Албатта омӯзиши ҳама 
ҳунар ранҷе доранд, аммо дар ин 
ҷода устуворӣ ва сабурӣ мебояд. 
Бояд танҳо боварӣ ба он дошта 
бошем, ки ҳунар моро воломақому 
садрнишин мегардонад. 

Бе дарду ранҷ, ганҷ муяссар 
намешавад, 

Музд он гирифт ҷони 
бародар, ки кор кард.

ТАШАББУСИ СОЗАНДА 
Тоҷикон аз азал дорои 

фарҳангу тамаддуни бой мебо-
шанд ва бо ҳунару дастоварди худ 
дар байни дигар халқу миллатҳо 
маълуму машҳуранд. Имрӯз нис-
бати ҳунармандӣ таваҷҷуҳи дав-
лату ҳукумат низ назаррас буда, 
баҳри соҳибҳунар будани ҷомеа 
диққати хосса дода мешавад. 
Бо ташаббуси Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат,  
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 
2018 «Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ» ва солҳои 
2019-2021 “Солҳои рушди деҳот, 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ" эъ-
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Эзоҳ: Маълумот мутобиқ ба маркази вилояти Хатлон - шаҳри Бохтар манзур шудааст. Фарқият дар ҷанубу ғарби вилоят (водиҳои 
Айвоҷ) 7-12 ва дар ҷанубу шарқи он (водиҳои Муъминобод) 10-14 дараҷа нисбат ба иттилои мазкурро ташкил медиҳад. 

Вазъи ҳаво дар вилояти Хатлон барои ҳафт рӯз

Дурустии миёнаи 
пешгӯиҳои ҳаво
80-85% аст.

Сарчашма:
www.sinoptic.com
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Дар рӯзҳои оғози фасли баҳор 
аъзо ва ҷонибдорони Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар деҳаи 
Ҳофизи Шерозии ҷамоати деҳоти 
Меҳнатободи ноҳияи Кӯшониён ба 
тоза намудани заҳбуру заҳкашҳои 
ҳудуди деҳа шурӯъ намуданд. 

АЗ ТАШАББУСКОРИИ 
СОКИНОНИ ЯК ДЕҲ

Ба нақли чанд сокини деҳа 
як қисми заҳбурҳо, ки 15 сол 
пеш тоза карда шуда буданд, 
бо гузашти солҳо дохили онҳо 
пур шуда, рӯз аз рӯз намнокии 
заминҳои кишт баланд гардид 
ва дар натиҷа заминҳо камҳосил 
шуданд.

То имрӯз дар ҳаҷми 2 кило-
метр заҳкашҳо тоза карда шуда, 
кор дар ин самт бо маром идо-
ма дорад. Ҳамчунин, чанде аз 
муҳоҷирони меҳнатие, ки дар 
Федератсияи Русия мебошанд, 
дар ин иқдом саҳми арзанда гу-
зошта истодаанд. 

Бояд гуфт, ки ҳар як сокини 
деҳаи Ҳофизи Шерозии ҷамоати 
деҳоти Меҳнатободи ноҳияи 
мазкур дастури Роҳбари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро 
сармашқи кори худ қарор дода, 
бо истифода аз имкониятҳои 
мавҷуда ҳар ваҷаб замини 
наздиҳавлигӣ ва хоҷагиҳои 
деҳқониро самаранок истифода 
мебаранд ва дар таъмини ам-
нияти озуқавории оилаи худ ва 
ҷомеа саҳми арзанда мегузо-
ранд. Лозим ба зикр аст, ки тоза 
намудани заҳкашҳо яке аз авва-
лин ташаббусҳои наҷиби сокино-
ни ин деҳ аст, ки  дар оғози соли 
2022 амалӣ карда истодаанд.

Дар деҳаи мазкур заминҳои 

кишт зиёданд, хоҷагиҳои деҳ-
қонии оилавӣ ташкил гардида, 
зироаткорӣ шуғли асосии со-
кинони он мебошад.   Сокинон 
тозакуниро аз заҳбурҳои миёни 
деҳа оғоз карданд. 

Пӯшида нест, ки дар қисми 
зиёди деҳаҳои шаҳру ноҳияҳо 
ҷойи махсус барои партов нест 
ва сокинон партовҳоро дар як 
гӯшаи заҳбурҳо мепартоянд, ки 
ин боиси зуд пур шудани онҳо ме-
гардад. Мардуми деҳаи Ҳофизи 
Шерозӣ баҳри пешгирии пурша-
вии заҳкашҳо ва ҳифзи муҳити 
зист  ният доранд, ки қуттиҳои 

махсуси партовҷамъкуниро таш-
кил намоянд.

Зимни таҳияи ин мавод чан-
де аз мӯйсафедони деҳа ба на-
шрияи “Ҳамрози халқ” гуфтанд, 
ки гӯшаи ватанро обод кардан аз 
амалҳои неки инсонӣ мебошад. 
Тоза шудани заҳбурҳо ба нафъи 
мардуми деҳа аст. Онҳо дар 
ҳаққи муҳоҷирони меҳнатӣ ва 
онҳое, ки дар ин кори хайр дасти 
мадад дароз намуданд, дуои нек 
карданд.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
“Ҳамрози халқ”

Ҳунар сармояест, ки онро ба ягон 
дороӣ, сарват, симу зар иваз кардану ха-
ридан номумкин аст. Шахси ҳунарманд 
соҳибэҳтиром аст ва бо ҳунараш ба 
зиндагӣ зебогӣ меофарад. Ҳунар ба инсон 
бузургию шаҳомат бахшида, ӯро болидарӯҳ 
мегардонад. Аз шахси ҳунарманд дар 
ҷомеа манфиати бештар аст.  

КӮШИШ МЕБОЯД, ТО 
ҲУНАРМАНД БОШЕМ

лон шуданд, ки иқдоми мазкур дар 
ин ҷода мусоидати комил намуд.

 Дар доираи иқдомҳои созан-
даи Президенти мамлакат оид ба 
эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ, 
то имрӯз даҳҳо марказҳои 
омӯзиши ҳунармандӣ ифтитоҳ 
гардида, баҳри болоравии сатҳи 
ҳанурмандии ҷомеа фаъолият на-
муда истодаанд. 

Муассисаи таҳсилоти иловагӣ 
дар шаҳри Бохтар, ки маҳз ба 
омӯзиши касбу ҳунарҳои гуногун 
равона шудааст, тақрибан тӯли 20 
сол аст, ки фаъолияти пурсамар 
дорад. Дар муассиса зиёда аз 10 
номгӯи ҳунар аз ҷумла маҳфилҳои 
дӯзандагӣ, бофандагӣ, попӯрзанӣ, 
чакандӯзӣ, маҳфили ҳунарҳои 
мардумӣ, дастони моҳир ва ғайра 
омӯзонида мешавад. Дар муасси-
са барои  омӯзиши ҳунар устодо-
не ҷалб шудаанд, ки аз нозукиҳои 
ҳунар хуб баҳараваранд.

ҲУНАР, РОҲ БА СӮИ РӮШАНИҲО
Нуринисо Самиева бонуи 

соҳибҳунар ва модари мушфиқу 
ғамхор мебошад. Ӯ ҳунарманди 
асил, аз ҷумла попурзани моҳир 
аст, ки тӯли 8 сол мешавад, дар 
ин муассиса ба ҳайси роҳбари 
маҳфили попурзанӣ фаъолият до-
рад. Тавре ӯ гуфт, давоми фаъо-
лияташ қариб ба панҷсад духтар 
нозукиҳои ин ҳунарро омӯзиш до-
дааст. 

Ҳунарманд бо дастони 
пурэъҷозаш метавонад дигаронро 
шефта гардонад, ба фикр кардан 
водор созад, ки чӣ тавр ӯ тавони-
стааст чунин офарад. Ӯ ки худ аз 
даврони ҷавонӣ пайи аз худ кар-
дани касбу ҳунар ҷаҳд кардааст, 
имрӯз ҳамчун як зани ҳунарманд, 
боистеъдод ва соҳибмақом 
муаррифӣ шуда, ҳунари худро ба 
дигарон меомӯзад. 

Нуринисо Самиева иброз ме-
доранд, ки  ҳунари ҳар ҳунарманди 
асил сирри худро дорад, то 
дастовардҳояш аз дигаре хубтару 
беҳтар бошад. 

– Ҳунар омӯхтан хуб аст ва ман 
бо ҳунарам рӯзгорамро пеш меба-
рам. Хушҳол аз онам, ки духтаро-
нам низ ба ман пайравӣ намуда, 
имрӯз дастёрам ҳастанд. Ҳар як 
инсон дар зиндагӣ меъмори худ 
аст ва аз худ метавонад шахсия-

ти бузург офарад. Ин бузургӣ ба 
хираду дониши кас вобастагӣ до-
рад. Кӯшиш мебояд, то ҳунарманд 
бошем, чунки ҳунар давлати по-
янда аст. Ҳамчунин, бояд дӯстони 
ҳунарманд интихоб кард, зеро 
дӯсти бе ҳунар занҷири костаро 
мемонад, ки бо андак беэътиноӣ 
канда мегардад ва дар душвориҳо 
тоб намеоварад.  

Айбаст, ки дар ҳунар накӯшӣ, 
Сад айб ба як ҳунар напӯшӣ. 
Соҳиб ҳунаре, ки ботамиз аст.
Дар дидаи мардумон азиз аст.

Албатта ҳунар дар ҳаёти ин-
сон ба монанди як чароғест, ки дар 
торикиҳо равшанӣ андохта, роҳро 
боз мекунад, – мегӯяд Нуринисо 
Самиева. 

САЙФУЛЛОЗОДА Иноятмоҳ,
коромӯзи “Ҳамрози халқ”
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Як поси шаб гузашт. Дар 
атрофи як қисмати шаҳри 
собиқ Қӯрғонтеппа (Бохта-
ри ҳозира) оҳиста-оҳиста 
оромӣ ҳукумфармо шуд. 
Ногоҳ садои овози зану мар-
ди ҷавон, баланд шуда, оро-
миро бартараф намуд. Дар 
аввал мард бо сиёсат ба 
зан муроҷиат намуда ҳукми 
дохил шудан ба ҳуҷраро ме-
кард. Лаҳзае баъд бо тарзи 
хоҳишу зора, аз хона берун 
набаромадани ӯро мена-
муд. Зани дар ғазаббуда ба 
зӯриву ба зораи мард, яъне 
шавҳараш аҳмият надода 
бо тифли дар бағал буда-
аш майли аз дарвозаи ҳавлӣ 
берун шуданро мекард. Дар 
ҳамин асно, садои зани пи-
ронсоли рӯзғордида шуни-
да мешуд, ки бо як лутф ва 
меҳру муҳаббат ҳамчун мо-
даркалон мегуфт.

—Астағфируллоҳ гӯй 
келинҷон! Аз аспи ҷаҳли 
саркашат фуруд ойу дохили 
хона шав! Набошад аз садои 
баланди шумоён тифли дар 
масти хоб буда метарсаду 
ҳамсояҳо низ бедор шуда ха-
вотир мешаванд. Ба гуфти 
бузургворе:

Дарёдилему дидаи мо 
маъдани дур аст,

Гар дасти мо тиҳист, 
вале чашми мо пур аст!

—Келинҷон! Гарчанде мо 
бечораҳолона зиндагӣ намо-
ем ҳам, аммо ҳеҷ гоҳ ҳасади 
давлати касеро намехӯрем. 

Бинобар ҳамин ҳардуятон 
ҳам гапи мани кампирро 
ба гӯш гирифта, дохили 
ҳуҷраатон шавед.

Хушдоманкалони зан, би-
бивор аз оринҷи ӯ дошта, 
дилсӯзона хоҳиши дохил 
шуданашро ба хона намуду 
худ низ маҳин-маҳин қадам 
партофта, ҳаракати дохил 
шудан ба ҳуҷраро кард.

Зани ҷавон аз навозиш 
ва меҳрубониҳои хушдо-
манкалонаш шарм дошта, 
ақидаашро тағйир доду ба-
робари пиразан, чун дар гар-
данаш банде буда, ноилоҷ   
як-як қадам партофта, до-
хили хона шуд.

Пиранзани нӯронии 
рӯзғордида бибии-Соро, 
марди ҷавон Раҳмонҷон 
ва завҷаи нозанину 
меҳрубонаш Саврӣ ном до-
штанд. 

Раҳмонҷон ягона 
фарзанд ва нишонае аз 
раҳматии духтари сею-
ми бибии-Соро, Маҳбуба 
буд. Бибии-Соро аз синни 
ҳаштмоҳагӣ ӯро бо шири 
гов ва дилсӯзиву навозиши 
модарона, калон карда, ба 
воя расонидааст. Бо ҳамин 
сабаб аз дигар набераҳояш 
дида, ба Раҳмонҷон меҳру 
муҳаббати зиёд дошту аз 
ҳисоби нафақаи худ ва кума-
ки фарзандонаш ӯро ду бор 
хонадор кард. Аммо амри 
тақдир буд ё зиндагиаш 
омад накард, ки аз занҳои 

НАҚЛИ БИБӢ БА КЕЛИН
гирифтааш бо як фарзанду 
ду фарзанд  ҷудо шуданд. 

Ин дафъа келинро бибии-
Соро аз ноҳияи Ҳисор баҳри 
наберааш арӯс карда овард. 
Ӯ бо онҳо дар як ҳавлӣ 
зиндагӣ намуданро ба худ 
афзал шуморид... 

...Вақто, ки ҳар се дохи-
ли хона шуданд, келин дар 
аввал тифли масти дар 
хоб будаашро дохили ал-
вончаи бо нақшу нигор оро 
дода шуда, гузошту зуд 
рафта кӯрпачаи махмали-
неро аз тахмон гирифта 
назди бибии-Соро овард. Он 
кӯрпачаро ду қабата карду 
аз тарафи болои хона ан-
дохт. Келинчак бо як одоби 
ҳамида ва лаҳни ширин, да-
сти чапашро пеши бар кар-
ду бо дасти росташ ишора 
карда ба хушдоманкалонаш 
гуфт:

—Бибиҷон марҳамат 
карда аз боло гузашта ши-
нед! Узри зиёд мепурсам, ки 
аз садои баланди мо шумо 
бероҳат шуда, аз хоб бедор 
шудед.

—Келинҷон! Ман дар ав-
вал фаҳмиданиам, ки аз ба-
рои чӣ, шумо ҷангу ҷанҷол 
кардед? Оё намедонед, ки аз 
шумии касофати як ҷангу 
ҷанҷоли дар оила барпо 
шуда, чиҳил рӯз аз он хона 
баракату савоб бардошта 
мешавад. Шумо ҷавонон аз 
баланд садо намудан бояд 
шарм доред. Ҳоло ҳамсояҳо 

чӣ мегӯянд. Намегӯянд, ки 
магар кампири сарсафе-
ди солхӯрда, талхиву ши-
ринии зиндагиро аз сараш 
гузаронидагӣ, ба онҳо одо-
би дар якҷоягӣ умр ба сар 
бурданро наомӯзондааст.   

 Зану шавҳари ҷавон чун 
гунаҳгор хомӯш ба фарш 
дида дӯхта, бо гардани 
каҷ рост меистоданд. Би-
бии-Соро багумонам саба-
би ҷангу ҷанҷол намудани 
онҳоро ҳис кард, ки як машаи 
ханда намуду сонӣ рӯй ба на-
берааш гардонида гуфт:

—Раҳмонҷон ту ба 
ҳуҷраи ман рафта хоб кун, 
ман мехоҳам имшаб бо ке-
лин, ҳамчун бибиву набера 
каме суҳбат карда, шабро 
якҷоя рӯз гардонем.

—Хуб шудааст бибиҷон, 
гуфта Раҳмонҷон итоатко-
рона бо сари хам аз хона бе-
рун шуду ба тарафи ҳуҷраи 
бибиаш рафт.

Баъди аз хона берун шу-
дани наберааш, пири барно-
дили ҳаштоду панҷ сола ба 
келинаш ишора намуд, ки 

омада дар паҳлуяш биши-
над, то ки ӯ саргузашти пур 
аз дарду ғами худро як-як 
ба наберакелинаш нақл ку-
над. Келин паҳлуи бибӣ бин-
шаст. Биби-Соро бо садои 
пасти ба келинаш шунаво 
гуфт:

—Бузургворе оиди пай-
доиши одам аз хок шуданро 
хеле хуб дарҷ намудааст:

Он рӯз, ки обу хок барҳам 
задаанд.

Бар тинати одам рақами 
ғам задаанд,

Холӣ набувад одамӣ аз 
дарду бало,

К-ин зарбати аввалин 
бар одам задаанд.

—Келинҷон аз ин мисраҳо 
фаҳмидӣ, ки одамро баҳри 
имтиҳон гирифтан Худо-
ванди Азза ва Ҷалла бо дар-
ду ғам аз хок офаридааст. 
Акнун гӯш кун саргузашти 
маро...  

(Идома дар китоби 
“Оҳи модар”-и Абдумалик 

Ҳакимов, устоди Донишгоҳи 
давлатии Бохтар ба номи 

Носири Хусрав)

мақомоти назорати пешгирӣ ва 
зери таҳқиқ қарор бигирад.  

Дар моддаи 465-и Кодекси 
ҳуқуқвайронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин 
омадааст:

1. Барои дар ҷойҳои муқар-
рарнашуда ташкил карда-
ни қиморбозӣ (картабозӣ ва 
ғайра) ба ивази пул, ашё ва 
дигар чизҳои қиматнок, ба 
шахсони воқеӣ ба андозаи аз 
дувоздаҳ то понздаҳ, ба шах-
сони мансабдор аз сӣ то чил 
ва ба шахсони ҳуқуқӣ аз сад 
то дусад нишондиҳанда барои 
ҳисобҳо бо мусодираи ашёи 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ 
ҷарима таъйин карда мешавад. 
(ҚҶТ.28.06.2011№717)

2. Барои иштирок дар 
қиморбозӣ бо ивази пул, ашё 
ва дигар чизҳои қиматнок 
дар ҷойҳои муқаррарнашуда, 
инчунин аз тарафи шах-

сони алоҳида пазируфта-
ни ставкаҳо (ҳуқуқпулӣ) дар 
бозиҳои варзишӣ ва дигар 
қувваозмоиҳо, ба андозаи аз се 
то панҷ нишондиҳанда барои 
ҳисобҳо бо мусодираи ашёи 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ 
ҷарима таъйин карда мешавад.

3. Барои дар давоми як 
соли баъди таъйини ҷазои 
маъмурӣ такроран содир наму-
дани кирдоре, ки дар қисмҳои 
якум ва дуюми ҳамин модда 
пешбинӣ шудааст, ба шахсони 
воқеӣ ба андозаи аз понздаҳ 
то бист, ба шахсони мансаб-
дор аз чилу панҷ то панҷоҳ ва 
ба шахсони ҳуқуқӣ аз сесад то 
чорсад нишондиҳанда барои 
ҳисобҳо бо мусодираи ашёи 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ 
ҷарима таъйин карда мешавад.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
“Ҳамрози халқ”

Чанд нафаре дар назди бозорҳои шаҳри Бохтар, 
хусусан дар назди бозори “Фаровон-Бохтар” ба таш-
кили бозиҳои ношаффоф ё ба истилоҳи мардумӣ 
«алик-малик» машғул мешаванд. Чунин афрод бо 
мақсади ба таври муфт ба даст овардани маблағ, 
бо роҳи фиреб ба боварии мардум даромада, аз ин 
ҳисоб ҷайби худро пур мекунанд.

Мушоҳида намудем, ки дар 
ин “бозӣ” чанд нафар якҷоя 
ҳамкорӣ мекунанд, аз ҷумла 
баъзеи онҳо дар канори роҳ 
истода, роҳгузарон, хусусан 
ҷавононро бо ҳар роҳу восита 
ба бозиашон даъват менамо-
янд. 

Исмат Аҳлиддинов, ҷавони 
26-сола аз ноҳияи Кӯшониён 
мегӯяд, ки чанде пеш ба доми 
“бозӣ”-и онҳо афтидааст. “Наз-
ди таксиҳои ноҳияи Кӯшониён 
рафта истода будам, ногаҳон 
ба гӯшам садое расид. Нигоҳ 
кардам, ки як ҷавон маро ба на-
здаш мехонд. Рафтам ва гуфт, 
ки “ака як бозии бурднок аст. 
Ҳамин лотереяро кушо ва бахти 
маро бисанҷ, ки аз он чӣ меба-
рояд”. Ман кушодам ва дар он 
20 сомонӣ навишта шуда буд. 
Гуфт “ака биё бозӣ кун, дастат 
сабук будаст”. Бо ҳамин 60 со-
монии маро гирифтанд ва фи-

реб хӯрдани худро фаҳмида, 
зуд аз ин кор даст кашидам”, 
– нақл мекунад, И. Аҳлиддинов.

Зимни таҳияи ин мавод 
онҳоро дар яке аз роҳравҳои 
назди бозори “Фаровон-Бох-
тар”, хусусан дар назди истгоҳи 
таксиҳои самти ноҳияҳои 
Кӯшониёну Вахш вохӯрдем ва 
бархе аз роҳгузаронро ба ин 
“бозӣ” даъват мекарданд. Бан-
да низ аз ҷумлаи он ҷавононе 
ҳастам, ки борҳо мавриди даъ-
вати ин афроди мардумфиреб 
гардидаам. Ин гурӯҳ ҳар сол 
пайдо шуда, корашонро идома 
медиҳанд ва шумораи ба доми 
фиреби ин тоифа афтидагон 
кам нестанд.  

Ҷавони дигаре бо номи Ам-
рулло Займуддинов мегӯяд, ки 
ду сол пеш дар чунин “бозӣ” 400 
сомониашро аз даст додааст. 
“Ба назди таксиҳо мерафтам, 
ногаҳ аз пешам баромаданд. Як 

 БОЗИСТ Ё ҚАЛЛОБӢ?

ҷавон гуфт, ки “ака ман мехоҳам 
дар ҳамин бозӣ иштирок кунам, 
ин аввалин лотереяи бурдноки 
ман аст, шумо кушоед, шояд да-
статон бобаракат бошаду ман 
ғолиб оям. Онро кушодам ва 20 
сомонӣ бурд кардем, дигараш-
ро пешниҳод кард ва 40 сомонӣ 
бурд намудем. Ҳамингуна бози-
амон авҷ гирифту 400 сомонӣ 
зарар дидам”, – мегӯяд А. За-
ймуддинов. 

Ин гурӯҳ ҷавонони аз чунин 
“бозӣ”-ҳои пасипардагии онҳо 
ноогоҳро ба дом афтонида, 
ҷайбашонро холӣ мекунанд. 

Инҷо суоле ба миён меояд, 
ки чунин гурӯҳҳои ба ҷомеа за-
раррасонро кӣ ташкил ва ба 
майдон мебарорад ва кӣ ба 
онҳо иҷозати фаъолият медода 
бошад?   

Пас агар фаъолият 
ғайриқонунист бояд аз ҷониби 
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Бинобар ин, агар масъулони 
ноҳия барои кушодани дӯкони 
ҳунармандӣ ба ӯ кумак мекар-
данд, шояд фаъолияташ дар 
ин ҷода боз ҳам ривоҷу равнақ 
ёфта, дар баробари беҳбудии 
сатҳи зиндагии хеш дар тарбия 
намудани ҳунармандони ҷавон 
саҳми бештар гузошта метаво-
нист. 

Айни замон ҳунарманди 
мардумӣ Сурмахол Турақулова 
дар шароити манзили 
истиқоматии хеш ҳамроҳи фар-
зандону шогирдонаш ба дӯхти 
ҷиҳози арӯсӣ барои навхона-
дорон, аз қабили даврӣ, чода-
ри арӯсӣ, болишту кӯрпачаву 
кӯрпаҳо, гулдӯзию қӯроқдӯзӣ, 
сарандозу куртаи чакан, тоқиву 
рӯймоли миёнбанд машғул аст. 

Дастранҷҳои ӯ аз 40-50 
сомонӣ то 1000 сомонӣ арзиш 
дошта, мизоҷонаш аз тамо-
ми гӯшаҳои ноҳияи Данғара 
ва навоҳии атроф ба суроғаш 
меоянд. Аз суҳбат бо даст-
парварони ин ҳунарманди 
хушсалиқа маълумамон гар-
дид, ки бештари онҳо занону 
духтарони хонашин мебошанд. 
Бештари ҳунаромӯзони навкор 
бо мақсади азбар намудани 

ҳунарҳои мардумӣ ва дар оян-
да таъмин намудани рӯзгори 
хонаводаҳои худ ба Сурмахол 
муроҷиат мекунанд. Ин бонуи 
дар шебу фарози зиндагӣ обу-
тоб гирифта, бо огаҳӣ аз вазъи 
рӯзгору шароити иҷтимоии 
занону духтарони хонашин 
онҳоро ба омӯзиш фаро ги-
рифта, баъди хатм ба идомаи 
мустақилонаи фаъолиятҳои 
ҳунармандӣ роҳнамоӣ менамо-
яд.

Тавре худ иқрор меояд 
беҳтарин амалҳои нек дар 
зиндагӣ ин таълими илм ба на-
врасону ҷавонон ва омӯзиши 
касбу ҳунар ба корҷӯён мебо-
шад, ки дар оянда таъминга-
ри хонаводаҳои худ гардида, 
умре хизматҳои устодони хеш-
ро фаромӯш нахоҳанд кард. 
Беҳуда нагуфтаанд, ки сама-
раи касбу ҳунарҳои пешвара-
вону дигар неруи коргар ман-
баи даромад ва таъмини оилаи 
онҳо будаву аз савоби заҳмати 
онҳо пеш аз ҳама, зодмандону 
устодонаш баҳра мегиранд, ки 
ҳақ асту рост. 

 
 Зебо БОЗОРОВА,

 “Ҳамрози халқ” 

ЛАБЛАБУ   ВА ХОСИЯТҲОИ  
ШИФОИИ ОН 

Ин навъи сабзавот покку-
нандаи узвҳо, таҳлилдиҳандаи 
моддаҳои ғафси бадан, ку-
шояндаи гиреҳҳо, парокан-
дакунандаи балғам, сард ва 
хомӯшгардонандаи ҳарорат аст. 
Агар худашро бихӯранд, дарун-
ро мебандад, ғизоияташ кам ва 
боднок аст. Беҳтаринаш қисми 
оби баргаш мебошад, бандҳои 
барги он беҳтар аз қисми зами-
ниаш аст. Агар инро бипазанд 
таъми сӯзандагии он нест меша-
вад.

Лаблабуро пухта ҳамчун ғизо 
бихӯранд, барои иллати ларзак 
дору мешавад, иштиёқи мубо-
шаратро ба ҳаракат меоварад, 
хусусан, ки пояаш сурх бошад, 
дар ин бобат беҳтар аст. Агар 
инро бо сирко ва хардал (горчи-
ца) бихӯранд, гиреҳи сипурзро 

мекушояд ва варами ин узвро 
таҳлил медиҳад. Оби баргаш-
ро бо талхшувоқ биёшоманд, 
балғамро аз бадан хориҷ меку-
над, инчунин дардҳои буғумҳо 
ва ниқрис (подагра)-ро ба ибро 
меоварад.

Оби бехрешаи онро бо асал 
даромехта, дар бинӣ бирезанд, 
майнаро аз моддаҳои зарарнок 
пок месозад. Бо  заҳраи қуланг 
ном паранда даромехта дар 
бинӣ бирезанд, барои каҷ шу-
дани рӯй, дарди сар, дарди ним-
сар, ларзак, дарди дандон ва 
сурхии чашм, ки аз ҷамъ шудани 
ахлоти часпак бошад,  даво ме-
бошад, инчунин муттаасил оби 
барги онро дар бинӣ бирезанд 
низ ҳамин фоидаҳоро дорад.

Оби барги онро бо равғани 
бодоми ширин ё бо асал даро-

мехта, нимгарм бичаконанд, 
дарди гӯшро шифо мебахшад. 
Барг ва бехрешаи онро дар об 
ҷӯш дода, бо он об мӯйи сарро 
бишӯянд ё он обро кам-кам ва 
бардавом бирезанд, сабӯсаки 
сар, шапуш ва ришкро дафъ 
мекунад, дарди буғумҳо ва 
ниқрисро шифо мебахшад.

Оби баргашро нимгарм бо 
натрун (танакори арманӣ) хамир 
карда гузошта банданд, доғи са-
феди пӯстро дафъ мекунад, ба 
ҷойҳои гирдак-гирдак мӯйрехтаи 
сар ва риш мӯй мерӯёнад, ва-
рами пушти поро мегардонад, 
истисқо (водянка)-ро шифо ме-
бахшад ва дигар варамҳоро 
таҳлил медиҳад. Хусусан оби 
барги лаблабуи сафед дар ин 
амал қавитар аст.

Бо оби лаблабу ё бо обе, ки 
дар он лаблабу ҷӯшонида шуда 
бошад, хуқна кунанд, моддаҳои 
сахти даруни рӯдаҳоро хориҷ 
мекунад, харошида шудани 
сатҳи даруни рӯдаҳоро шифо 
мебахшад, мақъади берунбаро-
мадаро ба ҷойи аслиаш меба-
рад.

Баргашро дар об ҷӯш дода, 
дар он об вақти нимгарм шудан 
батакрор дасту пойҳоро андо-
занд, аз сармо кафидани ин 
узвҳоро шифо мебахшад. Бар-
гашро пухта, баъди хунук шуда-
наш бимоланд, сӯхтагии оташ 
ва аз оби ҷӯш сӯхта ва инчунин 

сурхбодро шифо мебахшад.
Оби барги онро бо 

мумравғани аз муми занбӯри 
асал тайёркардашуда даромех-
та бимоланд, дарди варамҳо ва 
доғи кунҷитакро дафъ мекунад.

Барги хоми онро кӯфта гу-
зошта банданд, доғи сафеди 
пӯстро дафъ мекунад, ба ҷойҳои 
гирдак-гирдак мӯйрехтаи сар ва 
риш мӯй мерӯёнад, захмҳои ха-
биса (злокачественные язвы) 
ва ширинчаро шифо мебахшад, 
инчунин дарди буғумҳоро таскин 
медиҳад. Агар ин баргро кӯфта, 
бо асал хамир карда гузош-
та банданд, шукуфаи пӯст ва 
озахҳоро хушк мекунад. Бо  ҳино 
даромехта гузошта банданд, 
мӯйро мерӯёнад ва онро сара 
мегардонад ва агар бо равғани 
бодоми ширин даромехта гу-

зошта банданд, варамҳоро му-
лоим мекунад.

Ҳар як қисми лаблабуро бо 
хардал ва обкома (оши турш) 
бихӯранд, қулинҷро таҳлил 
медиҳад ва бодҳои ғализро пас 
менишонад. Вале хӯрдани ла-
блабу ба меъда зарар дорад 
ва агар бисёр бихӯранд, дилро 
беҳузур (беҷо) мекунад, хун-
ро месӯзонад, қулинҷ ва дарди 
рӯдаҳоро ба амал меоварад.   
Агар лаблабуро бо наск пух-
та, бо обкома, оби ғӯраи ангур 
ва ғайра бихӯранд, ҳамаи ин 
зарарҳояш ислоҳ меёбанд.

Агар оби лаблабуро дар сир-
ко бирезанд, баъд аз чор соат 
онро шароб мегардонад.

Гирдоваранда, 
Зебо БОЗОРОВА, 
 аз “Канзи Шифо” 

Сурмахол Турақулова аз зумраи 
пешаварони чирадастест, ки зиёда 
аз 30 соли ҳаёти хешро дар ҷодаи 
ҳунармандӣ сарф карда, шогирдо-
ни зиёдеро тарбия намудааст. Зодаи 
ноҳияи Данғара, соҳиби ду фарзанд 
аст, ки онҳо низ пайрави модари худ 
мебошанд.

Роҳнамо

Ин бонуи ҳунарманд бо 
салиқаи волои дӯзандагӣ дар 
озмуну чорабиниҳои сиёсию 
фарҳангӣ ва намоишгоҳҳои 
сатҳи ноҳиявию вилоятӣ ва 
ҷумҳуриявӣ иштирок намуда, 
сазовори ҷойҳои ифтихорӣ 
ва даҳҳо ифтихорномаву 
сипосномаҳо гардидааст. Бо 
ифтихору қаноатмандӣ аз пе-
шаи интихобкардааш пайва-
ста дар саъю талош аст то 
эҳтиёҷи корафтодагонро сари 
вақт қонеъ намуда, бо заҳмати 
ҳалол миёни мардум иззату 
эҳтиром дошта бошад. 

– Аз овони хурдсолӣ ба 

дӯзандагӣ шавқу ҳаваси 
зиёд доштам. Хушбахтона, 
маҳз ҳамон меҳру муҳаббати 
кӯдакиям ба ҳунари дӯзандагӣ 
буд, ки имрӯз миёни мардум 
соҳиби обрӯву эҳтиром гаш-
таам. То эълон гардидани 
“Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ” сокинон на 
онқадар ба ҳунарҳои мардумӣ 
таваҷҷуҳ зоҳир менамуданд. 
Баръакс, барои наварӯсон аз 
ҷиҳози аврупоӣ истифода бур-
да мешуд, ки ин албатта ба 
расму оини мардуми тоҷик хос 
нест, – иброз дошт дар оғози 
суҳбат Сурмахол Турақулова .

Баъди соҳибистиқлол гар-
дидани Ҷумҳурии Тоҷикистон 
маҳз бо дастгириҳои бевоси-
таи Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
соли 2018 “Соли рушди 
ҳунарҳои мардумӣ” ва солҳои 
2019-2021 “Солҳои рушди 
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ” эълон гардид, ки ин 
иқдоми хирадмандонаи Сар-
вари давлат аз як ҷониб барои 
эҳёи анъанаҳои неки ниёгон 
такони ҷиддӣ бахшида, аз сӯи 
дигар, ҳунармандони мардумӣ 
аз ҳисоби ҳунари худ даромад 
меёфтагӣ шуданд. 

САВОБИ ҲУНАР Акнун, бо фароҳам гарди-
дани имкониятҳо ҷиҳати эҳё ва 
рушди ҳунарҳои мардумӣ за-
нону духтарони хонашин дар 
маҳал соҳиби ҷойи кор ва да-
ромади хуб шуда истодаанд, 
ки Сурмахол Турақулова аз 
зумраи онҳост.

Давоми ҷаҳду талошҳояш 
дар ин ҷода Сурмахол барои 
рушди ҳунарҳои мардумӣ бо 
грантҳои Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва раиси вилояти 
Хатлон мушарраф гардида, 
барои боз ҳам тақвият бах-
шидани ҳунарҳои мардумӣ аз 
имкониятҳои бадастомада ва-
сеъ истифода бурда, дар эҳё 
ва рушди ҳунару анъанаҳои 
неки ниёгон саҳми худро гу-
зошта истодааст. 

Айни замон ӯ бо Аген-
тии меҳнат ва шуғли аҳолӣ 
ва Маркази таълимии калон-
солон дар ноҳияи Данғара 
шартномаи ҳамкорӣ дошта, 
ҷавондухтарону занони хо-
нашинро дар шароити хо-
наи истиқоматии худ ҳунар 
меомӯзонад. 

Давомнокии омӯзиш дар 
курси ҳунаромӯзии Сурмахол 
ду моҳ буда, пас аз хатми он 
касбомӯзон соҳиби сертифика-
ти ихтисоси гулдӯзию қуроқдӯзӣ 
мегарданд ва онҳо метавонанд 
дар оянда дар дилхоҳ сеху 
корхонаҳои дӯзандагӣ ҳамчун 
мутахассис кору фаъолият на-
моянд. 

Мусоҳиби мо орзу до-
рад, ки дар бозори маркази 
ноҳия нуқтаи фурӯш ё дӯкони 
ҳунармандӣ дошта, маҳсули 
дастранҷи хешро дар он ҷо ба 
фурӯш гузорад. Доштани ду-
кони тиҷоратӣ дар бозорҳои 
маркази ноҳия ҳам барои 
ҳунарманд ва ҳам барои хари-
дорон аҳамияти зиёд дорад. 

Лаблабу ду навъ аст, лаблабуи 
сурх, ки ширин аст ва лаблабуи 
сафеди зардтоб, ки ширинии он 
камтар назар ба навъи сурхи он. 
Беҳтаринаш навъи сафеди он 
аст, барои даво. 
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Ҳамрози халқ
Ҳафтаномаи сиёсӣ - иттилоотӣ

Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Маҳмадалӣ Акрамов

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

ба қайд гирифта шудааст.

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

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

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

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

Телефонҳои мо: (8 3222) 2-02-11 

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

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

Ҳафтанома дар чопхонаи 
нашриёти «Шарқи озод» бо 
теъдоди 20 150 нусха нашр шуд.

крОСсворд
    ТАВАҶҶУҲ!!!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!

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

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

ТАВАҶҶУҲ!
Кроссворди  нашри-

яи «Ҳамрози халқ» №11 
(17.03.2022)-ро Парвиз Ту-
раев, соҳибкор аз шаҳри 
Бохтар дуруст пур кард. 

Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар вило-
яти Хатлон барои ишғоли ҷойҳои 
кори холӣ дар вазифаҳои мутахас-
сиси шуъбаи умумӣ ва ҳамчунин 
тарроҳ-барномасоз озмун эълон 
менамояд. Маоши вазифавии онҳо 
1200 сомонӣ муқаррар шудааст. 
Талаботҳои озмун: маълумоти 
олӣ, собиқаи кории беш аз 2 сол. 

ЭЪЛОН
Аттестати гум-

шуда дар бораи хат-
ми таҳсилоти миё-
наи умумӣ бо рақами 
№ 559822, ки онро 
соли 1978 муассисаи 
таҳсилоти миёнаи  
умумии рақами 38-и 
ноҳияи Вахш ба Шари-
пова Соҷидамоҳ Саи-
довна додааст, эъти-
бор надорад. 

Пирамарде субҳ зуд аз 
хонааш хориҷ шуд. Дар 
роҳ бо як мошин тасо-
дуф кард ва осеб дид. 
Роҳгузароне, ки аз он ҷо 
мегузаштанд, ба суръ-
ат ӯро ба дармонгоҳ ра-
сониданд. Парасторон 
баъд аз бастани захму 
ҷароҳатҳо ба ӯ гуфтанд:
– Бояд аз ту аксбардорӣ 
шавад, то ҷое аз баданат 
осеб надида бошад.

Пирамард ғамгин шуд ва 
гуфт:
 –Шитоб дорам ва ниёзе 
ба аксбардорӣ нест.
Парасторон аз ӯ дале-
лашро пурсиданд.
Пирамард гуфт:
– Занам дар хонаи сол-
мандон аст. Ҳар субҳ он 
ҷо меравам ва субҳонаро 
бо ӯ мехӯрам. Намехоҳам 
дер шавад!
Парасторе гуфт:

ПАНДИ 

РУЗ-

–Худамон ба ӯ хабар 
медиҳем.
Пирамард гуфт :
–Хеле мутаасси-
фам. Ӯ ҳофизаашро аз 
даст додааст. Чизеро 
мутаваҷҷеҳ нахоҳад шуд. 
Ҳатто маро ҳам намеши-
носад! 
Парастор бо ҳайрат 
гуфт: 
– Вақте ки намедонад 
шумо чӣ касе ҳастед, 
чаро ҳар рӯз субҳ барои 
сарфи субҳона пеши ӯ ме-
равед?
Пирамард бо садои ги-
рифта ба оромӣ гуфт:
– Аммо ман медонам, ки ӯ 
чи касест!...  

Гирдоваранда 
Албина  МИРЗОҚУЛОВА,

аз саҳифаи фейсбукии 
дӯстон

АЗ ЧАП БА РОСТ:
1.Кӯл дар ноҳияи Шуғнон 3.Дастгоҳи 

шоликӯбие, ки ба воситаи об ҳаракат 
мекунад 6.Усуле, ки фаъолнокӣ тариқи 
он муайян мешавад 7.Ҳодисаи физикӣ 
– ба рангҳо ҷудошавии рӯшноӣ 9.Ас-
боби торноки мусиқӣ 10.Маънои “хам-
са” 13.Яке аз асарҳои Насриддини 
Тӯсӣ 15. Аввалин маротиба назари-
яи биохимиявии ҳаётро дар рӯи За-
мин кӣ пешниҳод кардааст 17.Мақоми 
олии ҲХДТ 18.Вақт, 19. Қаҳрамони 
асосии эпоси “Гуруғлӣ” 21.Моддаи 
ғайриорганикӣ 22.Шумо соҳибаш 
ҳастеду вале дигарон зиёд истифо-
да мебаранд 23.Тартиби бақайдгирии 
узви ҳизбро чӣ муайян мекунад? 
26.Қабати сангини Замин 28.Ёдгории 
замони Юнону Бохтар дар ноҳияи Фар-
хор 29.Зулол 30.Рӯзномаи Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  

АЗ БОЛО БА ПОЁН:
2.Гули хушбӯи бӯидани ва хӯрданӣ  

4.Дастгоҳ барои чен кардани бори-
шоти моеъ 5.Подшоҳи золим дар 
“Шоҳнома”-и Фирдавсӣ 8.Кӯшк 11.Шаҳр 
дар Осиё 12. Номи мукофоти давлатӣ 
14. Кадом сайёҳ бори аввал ягонагии 
Уқёнуси Оламро исбот кардааст ?16. 
Яке аз асарҳои Чингиз Айтматов 20. Як 
ҳолати қатъ шудани узвият дар ҳизб 
22.Шоҳ Ҷамшед ба кадом ҷашн асос гу-
зоштааст? 23.Бофанда 24.Вазорат... 
25.Кадом шоҳи Ҳахоманишиниён Миср-
ро фатҳ намудааст? 27.Зодгоҳи суло-
лаи Ҳахоманишиниён кадом сарзамин 
буд?

ЭЪЛОН


