
ТАШАББУСҲОИ
ҲИЗБӢ     -  саҳ. 5

“АЛБОМ-ЭСТАФЕТА” ДАР

ХАТЛОН     -    саҳ. 2 - 4 ФАРЗОНАИ МИЛЛАТ 

                               -    саҳ. 6 
КИТОБХОНӢ СИННУ СОЛ
НАДОРАД    -     саҳ. 7

Аксияи ҷумҳуриявии  “Албом-Эстафета”   таҳти унвони “30-
соли созандагӣ бо Пешвои муаззами миллат” бахшида ба 
30-юмин солгарди Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки бо ташаббуси Кумитаи Иҷроияи Марказии Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар сатҳи ҷумҳуриявӣ доир гардида 
истодааст, ба вилояти Хатлон расид.

Аз санаи 15 октябр то 2 ноябри соли 2022 дар доираи ин аксия дар 
шаҳру ноҳияҳои ҳудуди вилояти Хатлон чорабиниҳои гуногуни маъ-
рифатию фарҳангӣ доир мегарданд.

(Идома дар саҳ.  2 )

ХАМРОЗИ
Барои пешрафт ва зиндагии шоистаи мардум!
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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК
“АЛБОМ-ЭСТАФЕТА” ДАР ХАТЛОН

Бо мақсади таҷлили  сазовор аз 
30-солагии Иҷлосияи ХVI Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташвиқи нақши 
он дар ташаккули давлатдории миллӣ, 
арҷгузорӣ ба хизматҳои таърихии 
беназири Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ - Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, баланд бардош-
тани эҳсоси худшиносиву худогоҳӣ 
ва ҳуввияти миллии ҷавонон Аксияи 
ҷумҳуриявии “Албом-Эстафета” дар 

шаҳру ноҳияҳо доир мегардад.
Аксияи ҷумҳуриявии “Албом-

Эстафета” байни аъзои ҲХДТ дар 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар, 
донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти 
олӣ ва миёнаи касбӣ ва ҷавонони 

фаъоли ташкилотҳои ҳизбии ҳудуди 
кишвар аз 12 сентябри соли 2022 оғоз 
гардида, ин рӯзҳо аз 15-уми октябр то 
2-юми ноябр дар шаҳру ноҳияҳои ви-
лояти Хатлон баргузор мегардад.

Дар ҳошияи баргузории ак-
сияи ҳизбӣ  чорабиниҳои мух-
талифи фарҳангиву варзишӣ, 
мулоқоту вохӯриҳо, ҳамоишҳо ва 
конфронсҳову нишастҳо бо ишти-
роки вакилони Иҷлосияи XVI Шӯрои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони 
шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони ташки-
лоту муассисаҳо, фаъолони ҳизб ва 
ҷавонон ташвиқ мегарданд.

Ёдовар мешавем, ки Аксияи  
ҷумҳуриявии “Албом-Эстафета”  
санаи 15 октябри соли ҷорӣ аз  
ноҳияи Данғара оғоз оғоз ёфта, чо-
рабинии мазкур дар сатҳи баланди 
сиёсиву фарҳангӣ доир карда шуд.  
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(Идома аз саҳ. 1)

(Идома дар саҳ. 3)

“ А Л Б ОМ - Э С Т А Ф Е Т А ”  Д А Р  Д А Н Ѓ А Р А

Санаи 15 октябр  Аксияи ҷумҳуриявии 
«Албом-Эстафета» дар ноҳияи Данғара 
баргузор гашт ва дар он Миралиён 
Қиёмиддин Абдусалимзода – раиси Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, Давлат-
зода Маҳмадшоҳ – раиси ноҳияи Санг-
вор, Ширинбекзода Садриддин – намоня-
да аз Кумитаи Иҷроияи Марказии Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон, Абдул-
лозода Фариза – муовини раиси ноҳияи 
Данғара, Зулфиқор Гулаҳмадзода – ва-
кили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шоҳиён 
Нуралӣ Набот – ректори Донишгоҳи 
давлатии Данғара ва дигар намояндаго-
ни расмӣ иштирок доштанд.

Нахуст, меҳмононро дар маркази ноҳия 
бо як шукӯҳу шаҳомати хосса истиқбол 
гирифтанд. Абдуллозода Фариза, муо-
вини раиси ноҳияи Данғара меҳмононро 
хайрамақдам гуфта,  аз ҷумла иброз дошт, 
ки бо мақсади таҷлили  сазовор аз 30-со-
лагии Иҷлосияи 16-уми  Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гарди-
дани чунин чорабиниҳо барои ҳар фар-
ди ватандӯст моя ифтихор аст. 

Сипас, меҳмонон ва дигар иштирокчи-

ёни чорабинӣ дар даст шиору овезаҳои 
ҳизбӣ аз майдони Парчам то назди бинои 
Осорхонаи мактабии Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон  муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон роҳпаймоӣ намуданд.

Иштирокдорони чорабинӣ аз  Осорхо-
наи мактабии Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззами 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам  Эмомалӣ Раҳмон  дидан на-
муда, аз овони кӯдакии Пешвои мил-
лат   то давраи таҳсилу фаъолияташон 
дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқу 
давлатдорӣ воқиф гардиданд. Инчунин, 
Давлатзода Маҳмадшоҳ– раиси ноҳияи 
Сангвор дар идомаи боздид ҳамчун 
хотира ба наслҳои оянда дар китоби 
қайди Осорхонаи мактабии Пешвои 
миллат соядаст гузошт. 

Зимнан, дар Қасри Фарҳанги ноҳия бо 
иштироки меҳмонон, бо мақсади таҷлили 
30-солагии Иҷлосияи 16-уми Шӯрои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, нақши он 
дар ташаккули давлатдории миллӣ, 
арҷгузорӣ ба заҳматҳои таърихиву бе-
назири Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 
баланд бардоштани эҳсоси худшиносиву 
худогоҳӣ ва ҳуввияти миллии ҷавонон 
ҳамоиш доир гардид. 

Дар ин ҳамоиш Миралиён Қиёмиддин 
Абдусалимзода, раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон вобаста ба таърихи 
Иҷлосияи 16-уми  Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон баромад намуда, аз ҷумла 
изҳор дошт, ки баргузории ин иҷлосия аз 
таманддунофар, сулҳдӯст, таҳаммулпазир 
ва муттаҳид будани халқу миллати тоҷик 
гувоҳӣ медиҳад. Дар он Пешвои миллат 
ҳамчун Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон чунин гуфта буданд: «Ман 
ба Тоҷикистон сулҳ меорам!». Ин ҳарфи 
гуфтаи Ҷаноби Олӣ таърихӣ шуд. Маҳз 
тамоми ваъдаҳои Пешвои миллат дар 
самти сулҳофарию давлатсозӣ амалӣ 
шуданд. Кам давлатҳое ҳастанд, ки 
мисли Тоҷикистон дар як муддати кӯтоҳ 
ваҳдатро ба даст оварда бошанд.

Шоҳиён Нуралӣ Набот – ректори 
Донишгоҳи давлатии Данғара дар ин 
ҳамоиш аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолии 
мамлакат ба иштирокчиён ёдоварӣ кар-

да, ироа дошт, ки пешрафти Тоҷикистон 
зери сиёсати Роҳбари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон муқоисанашаванда 
аст. Тоҷикистон аз ҷумлаи кишварҳое 
мебошад, ки бо таъриху фарҳанги 
пурғановаташ дар ҷаҳон шинохта шу-
дааст. Имрӯз бояд шукрона кунем, ки 
ҳамаи мову шумо дар фазои  сулҳу су-
бот ва осоиштагӣ  зиндагӣ мекунем.

Дигар меҳмонони ин ҳамоиш низ дар 
хусуси нақши Иҷлосияи 16-уми Шӯрои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давро-
ни соҳибистиқлолӣ  андешаронӣ наму-
да, иштирокдорон, аз ҷумла ҷавононро, 
ки онҳо ояндаи ин  давлату сарзамини 
тоҷиконанд, барои дӯст доштани Ва-
тан ва арҷ гузоштан ба муқаддасоту 
арзишҳои волои миллӣ ҳидоят карданд. 

Дар фарҷом Абдуллозода Фариза, 
муовини раиси ноҳияи Данғара барои 
баргузории  Аксияи ҷумҳуриявии “Ал-
бом-Эстафета” изҳори хушнудӣ карда, 
меҳмононро барои ташрифашон ба 
ноҳияи Данғара хушомадед гуфт.

Бояд ёдовар шуд, ки Иҷлосияи ХVI 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
сарнавишти миллати мо нақши муҳим ва 
муассир бозидааст, ки аҳаммияти он дар 
таҳкими сулҳу суботи кишвар дар айёми 
соҳибистиқлолӣ беназир маҳсуб мешавад.
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(Идома дар саҳ. 4)

(Идома аз саҳ. 3)

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

“АЛБОМ-ЭСТАФЕТА” ДАР БАЛЉУВОН

“АЛБОМ-ЭСТАФЕТА” ДАР
НОЊИЯИ ТЕМУРМАЛИК

Дар ноҳияи зебоманзари Балҷувон 
бо иштироки Сафарзода Бахтиёр, 
раиси ноҳияи Балҷувон, Фариза Аб-
дуллозода, муовини раиси ноҳияи 
Данғара, Наврӯз Ҳусейнзода, муо-
вини раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон, Каримзода 
Пирмаҳмад, раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Данғара ва Зоирзо-
да Маърифат, раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Балҷувон Аксияи 
ҷумҳуриявии "Албом-Эстафета" таҳти 
унвони “30-соли созандагӣ бо Пешвои 
муаззами миллат” сурат гирифт.

Меҳмононро самимона бо суру-
ду таронаҳои ватандӯстона аҳли 
фаҳанги ноҳия истиқбол гирифтанд. 
Сипас, меҳмонону сокинон дар мар-
кази ноҳия дар даст шиору овезаҳо 
ва парчамҳои ҳизбӣ ҳамчун рамзи 
сарбаландиву осоиштагӣ роҳпаймоӣ 
карданд. Зимнан, меҳмонон аз Осор-
хонаи ноҳияи Балҷувон, ки бозгӯи 
рӯзгори чандинасраи мардуми ин 
мавзеи куҳандиёр аст, дидан наму-
да, аз таърихи пурғановати ин ноҳияи 
дурдаст воқиф гардиданд.

Лозим ба ёдоварист, ки дар доираи 
ин ҳамоиш дар назди даромадгоҳи 
Осорхона ва Қасри фарҳанги ноҳия 
намоиши ҳунарҳои мардумӣ таш-
кил карда  шуда,  дар  намоишгоҳ 
ҳунарҳои дастии занону бонувон ва 
дастовардҳои варзишгарон ба маъра-
зи тамошо гузошта шуданд. Меҳмонон 
аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ди-
дан карда, ба ҳунару маҳорати 
ҳунармандону варзишгарони ноҳия 
баҳои баланд дода, барои боз ҳам 
рушд ёфтани анъанаҳои неки ниёгон, 
омӯзонидани касбу ҳунар ба наврасо-
ну ҷавононро муҳим донистанд.

Инчунин, дар Қасри фарҳанги ноҳия 
бо ҳузури доираи васеи меҳмонону 
сокинон ҳамоиш идома ёфт, ки дар 
он масъулин доир ба таърих ва 
нақши Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳкими 
Истиқлоли давлатӣ изҳори андеша 
карданд.

Нимаи дуюми санаи 17-уми октя-
бри соли равон “Албом-Эстафета” аз 
ноҳияи Балҷувон ба ноҳияи овозадори 
Темурмалик расид. 

Икромзода Бобохон, муовини раи-
си ноҳияи Темурмалик ва Раҷабзода 
Маҳмадсаид, раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳия "Албом-Эстафета"-ро аз да-
сти раиси ноҳияи Балҷувон Сафарзо-
да Бахтиёр ва раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Балҷувон Зоирзода 
Маърифат қабул намуданд.

Баъди қабули “Албом-Эстафета” 
меҳмонон ва сокинон, аз ҷумла, ҷавонону 
наврасон дар маркази ноҳия, аз наз-
ди Нишони давлатӣ то бинои Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ бо шиору навиштаҷоти 
“Мо созандагони Ватан ватансозиро аз 
Пешвои миллат омӯхтаем”, “Пешвои мо-
ифтихори мо” роҳпаймоӣ карданд.

Чун анъана дар даромадгоҳи Қасри 
фарҳанг намоиши ҳунарҳои мардумӣ 
ташкил шуда буд. Дар ин ҷо меҳмонон 
бо асарҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва маҳсули дастранҷи 
ҳунармандони чирадасти ноҳияи Темур-
малик шинос шуданд. 

Сипас, дар толори Қасри фарҳанг 
бо иштироки Меҳринисо Файзизода, 
муовини раиси ноҳияи Темурмалик, 

Ҳусейнзода Наврӯз, муовини раиси 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вилояти Хат-
лон, Раҷабзода Маҳмадсаид, раиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
мазкур, вакилони Маҷлиси вакило-
ни халқи ноҳия, собиқадорони ҳизбу 
меҳнат ва дигар фаъолон, аъзои Таш-
килоти ҷамъиятии ҷавонон “Созанда-
гони Ватан” ҳамоиш доир гардид.

Ҳамоиши ҳизбиро раиси Кумитаи 
иҷроия Маҳмадсаид Раҷабзода ҳусни 
оғоз бахшида, вобаста ба моҳияти баргу-
зории Аксияи ҷумҳуриявии “Албом-Эста-
фета” таҳти унвони “30-соли созандагӣ 
бо Пешвои муаззами миллат” ва нақши 
Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳамчун иҷлосияи тақдирсози 
миллат суханронӣ кард. 

Дар идомаи ҳамоиш Наврӯз 
Ҳусейнзода, муовини раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хат-
лон, Меҳринисо Раҷабзода, муовини 
раиси ноҳия ва чанде аз фаъолону 
собиқадорони ҳизб зимни суханронии 
хеш аз моҳияти таърихии Иҷлосияи XVI 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
нақши он дар рушд ва бунёди ҷомеаи 
демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёду 
ягона ёдоварӣ намуданд. Зикр гар-
дид, ки Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташаккули 
Истиқлоли кишвар, Ваҳдати миллӣ за-

минаи мустаҳкам гузошта, ба раванди 
бунёдкорӣ дар кишвар оғоз бахшид ва 
симои сиёсии Тоҷикистонро дар арсаи 
байналмилалӣ муаррифӣ намуд.

 Дар интиҳои ҳамоиши ҳизбӣ як қатор 
фаъолони ҳизб барои саҳмгузорӣ дар 
татбиқи ҳадафҳои барномавии Ҳизби 

Халқии Демократии Тоҷикистон бо Си-
посномаи Кумитаи иҷроияи ноҳиявии 
ҳизб сарфароз гардонида шуданд. 

Лозим ба зикр аст, ки субҳи 18 ок-
тябри соли ҷорӣ “Албом -эстафета” ба 
ноҳияи Ховалинг супорида мешавад.
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Обуна ба «Минбари халқ»  то 14 октябр

Обуна ба «Ҳамрози халқ»  то 14 октябр

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 98,0 % 8
Н. Хусрав 94,2 % 9
Ш. Шоҳин 93,4 % 10
Хуросон 93,3 % 11
Ҷайҳун 92,3 % 12
Фархор 87,6 % 13
Ҳамадонӣ 85,7 % 14
Бохтар 82,9 % 15
Норак 80,0 % 16
Кӯшониён 79,0 % 17
Кӯлоб 75,0 % 18
Муъминобод 74,1 % 19
Ҷ.Балхӣ 72,9 % 20
Вахш 66,3 % 21
Ёвон 63,5 % 22
Данғара 62,2 % 23
Қубодиён 57,7 % 24
Ховалинг 50,8 % 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 98,6 % 11
Панҷ 98,0 % 12
Данғара 95,5 % 13
Ҷайҳун 93,8 % 14
Хуросон 91,7 % 15
Норак 88,6 % 16
Ҳамадонӣ 88,0 % 17
Ҷ. Балхӣ 83,4 % 18
Фархор 81,9 % 19
Вахш 81,8 % 20
Муъминобод 81,7 % 21
Ёвон 77,1% 22
Кӯлоб 76,9 % 23
Қубодиён 68,6 % 24
Ховалинг 58,3 % 25

РЕЙТИНГИ ҲИЗБӢ
«ОБУНА - 2023»

Эзоҳ: дар вилоят иҷроиши нақшаи обуна 
ба «Минбари халқ» ҷамъ 81,4%  (31751 нусха), 
ба «Ҳамрози халқ» 89,9%  (19141 нусха)-ро 
ташкил медиҳад. Иҷрои нақша аз рӯи санаи 
иҷро ба ҳисоб гирифта шуда, зимнан Рей-
тинг муайян карда мешавад.

“АЛБОМ-ЭСТАФЕТА” ДАР ХОВАЛИНГ

“АЛБОМ-ЭСТАФЕТА” ДАР КЎЛОБ 

Субҳи 18 - уми октябр иштирок-
чиёни Аксияи ҷумҳуриявии “Албом 
-Эстафета” роҳ ба самти ноҳияи Хо-
валинги бостонӣ пеш гирифтанд. 

Иштирокдорони Аксияи ҳизбиро 
дар маркази ноҳия фаъолону со-
кинони касбу кори гуногун бо расму 
оини тоҷикона истиқбол намуданд. 
Дар маросими тантанавӣ “Албом-
Эстафета”-ро раиси ноҳияи Темур-
малик Ҳасанзода Шералӣ Ҳасан дар 

якҷоягӣ бо раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Темурмалик Раҷабзода 
Маҳмадсаид Шералӣ ба раиси ноҳияи 
Ховалинг Маҷидӣ Муҳтадӣ Хайрул-
ло ва раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Ховалинг Ватаншоҳ Асадул-
лозода супориданд.

Дар идомаи Аксияи ҷумҳуриявии 
“Албом-Эстафета” иштирокчиёни 

чорабинӣ аз даромадгоҳи 
ҷамоати шаҳраки Хова-
линг то маркази ноҳия 
роҳпаймоӣ намуданд. 

Дар доираи ин аксия 
меҳмонон аз осорхонаи 
таърихӣ-кишваршиносии 
ноҳия, осорхонаи ба номи 
Ҷӯрабек Назрӣ, китобхо-
наи марказии ноҳия ди-
данд намуданд.

Зимнан идомаи 
чорабинӣ дар толо-
ри мақомоти иҷроияи  
маҳаллии ҳокимияти 
давлатии ноҳия баргузор 
гашт.

Миралиён Қиёмиддин 
Абдусалимзода, раиси 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон дар суханронияш 
аз ҷумла қайд дошт, ки 
Иҷлосияи ХVI қадами ав-
валу устувор дар бунёди 
давлати соҳибистиқлол 
аст. Вакилон дар ин 
иҷлосия роҳбари воқеан 
ҳам арзандаеро таво-
нистанд, ки интихоб ку-
нанд. Имрӯз давлати 
моро бо ташаббуси Пеш-
вои миллат мешиносанд 
ва ҳатто таҷрибаи сулҳи 

мо барои кишварҳои дигар арзан-
даи омӯзиш аст. 

Зимнан, раиси ноҳияи Хова-
линг Маҷидӣ Муҳтадӣ Хайрулло 
низ дар идома сухаронӣ намуда, 
нақши Иҷлосияи ХVI-ро дар ҳифзи 
истиқлоли давлатӣ, барқароршавии 
ҳукумати конститутсионӣ, 
заминагузорӣ дар рушди муназза-
ми кишвар хеле муҳиму саривақтӣ 
арзёбӣ намуд.

Нимаи дуюми 18 октябр ишти-
рокдорони Аксияи ҷумҳуриявии “Ал-
бом-Эстафета” аз ноҳияи Ховалинг 
ба шаҳри Кӯлоб расиданд. Раиси 
ноҳияи Ховалинг Маҷидӣ Муҳтадӣ 
Хайрулло ва раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Ховалинг Ватаншоҳ 
Асадуллозода “Албом- Эстафета”- ро  
ба шаҳри бос-тонии Кӯлоб расони-
данд. Меҳмононро фаъолони шаҳр 
истиқбол гирифта, ба онҳо чун анъа-
на маҳсули ҳунари мардумӣ – тоқиҳои 

гулдӯзӣ  ҳадя карданд.
Сипас, меҳмонону иштирокчиё-

ни ҳамоиши “Албом-Эстафета” аз 
Осорхонаи таъриху кишваршиносии 
шаҳри Кӯлоб дидан намуданд. 

Ҳамчунин дар ин раванд 
меҳмонон ба зиёратгоҳи  Мир 
Сайид Алии Ҳамадонӣ рафта,  
дуои нек карданд. 

Дар идомаи чорабинӣ иштирокчи-
ён аз маркази шаҳр то даромадгоҳи 
Театри мусиқӣ-мазҳақавии ба 

номи Сайдалӣ Вали-
зодаи шаҳри Кӯлоб бо 
расмҳои Пешвои миллат 
ва навиштаҷотҳои бозгӯи  
осоиштагиву  сулҳи пой-
дории меҳан  раҳпаймоӣ 
карданд. 

Дар ин рӯз  дар 
даромадгоҳи театри  
мусиқӣ - мазҳакавии ба 
номи Сайдалӣ Вализо-
да  намоиши ҳунарҳои 
мардумӣ, дастовардҳои 
мактаббачаҳо дар соҳаи 
илму варзиш ба намоиш 
гузошта шуда буд.  Зим-
ни вохӯрии фаъолони 
шаҳри Кӯлоб ва иштирок-
чиёни аксияи ҳизбӣ дар 
толори  театри мазкур 
Миралиён Қиёмиддин 
Абдусалимзода ва дигар 
меҳмонон  оид ба таъ-
рихи Иҷлосияи 16-уми  
Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  ва бунёди 
давлати соҳибистиқлол 
ибрози андеша намуданд.

Тавре, ки Мирали-
ён Қиёмиддин иброз 
дошт, Истиқлоли давла-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои миллату давлати 
мо муҳимтарин рӯйдоди 
таърихӣ ба шумор рафта, 
дар барқарорсозии дав-
лати соҳибистиқлоламон 
Пешвои муаззами мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон нақши калидӣ доранд. Моро 
мебояд, ки ба қадри талошу заҳматҳои 
Роҳбари давлатамон бирасем.

Дар фарҷоми чорабинии ҳизбӣ 
аҳли фарҳанги шаҳри Кӯлоб  бо 
барномаи дилнишин, суруду 
таронаҳои ватандӯстона хотири 
меҳмонону иштирокдоронро боли-
да гардониданд.

Амонҷон Муҳиддинов,
"Ҳамрози халқ"
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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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Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

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.

Ҷ.БАЛХӢ.

Баҳри ободу зебо гардонидани ҳудуди 
муассисаҳои таълимӣ ва ҳифзи муҳити 
зист, ба тартиб даровардани кӯчаву 
хиёбонҳои маркази ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ дар назди бинои Гимназияи давла-
тии №1-и ноҳия шанбегӣ доир шуд. 

Чорабинии мазкур бо ташаббуси Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ ва дастгирии ташкилоти ибтидоии "Маорифчиён" роҳандозӣ гардида, дар он 
омӯзгорону хонандагони муассисаи таълимӣ барои тозаву озодагии муҳити атроф як 
қатор корҳои созандагиро ба анҷом расониданд. 

Ёдовар мешавем, ки дар ин ташаббус намояндаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи мазкур ширкат карда, барои саҳмгузорӣ дар татбиқи ҳадафҳои барномавии 
ҲХДТ ба иштирокдорон миннатдорӣ баён намуд. 

ДӮСТӢ.

Дар доираи ташаббусҳои ҳизбӣ, аз 
ҷумла Аксияи ҳизбии "Якҷоя месозем" дар 
ноҳияи Дӯстӣ созандагию бунёдкориҳо 
вусъати тоза доранд.  Дар деҳаи Нури 
Вахши ҷамоати деҳоти Нури Вахш ташаб-
буси наҷибе амалӣ гардида истодааст, ки 
он дар назди мактаби таҳсилоти миёнаи 
умумии рақами 23 бунёдсозии мактаби 
нав мебошад. Дар сохтмони муассисаи 
мазкур саҳми раиси ҷамоати деҳоти Нури Вахш Амондавлат Турдиев, раиси ташкилоти 
ибтидоии ҳизбии деҳаи "Нури Вахш" Қорҷов Чориев ва дигар аъзою ҷонибдорони Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон назаррас мебошад.

ВОСЕЪ.
Тайёрӣ ба мавсими зимистон 

дар муассисаҳои соҳаи маориф аз 
масъалаҳои муҳим маҳсуб меёбад. Дар 
муассисаҳои таълимии ноҳияи Восеъ 
вобаста ба ин масъала корҳои назарра-
се ба сомон расонида шудааст. 

Барои мисол, айни замон муасси-
саи таълимии миёнаи умумии №10-
и ҷамоати шаҳраки Ҳулбуки ноҳияи 
Восеъ барои гузаронидани зимистони соли 2022-2023 пурра омода буда, ба 
миқдори кофӣ маводҳои сӯзишворӣ захира карда шудааст.

Бояд зикр кард, ки бо мақсади дар фасли сармо шароити хуб муҳайё наму-
дан масъулин чораҳои зарурӣ андешидаанд. Лозим ба ёдоварист, ки дар ин самт 
саҳми волидайн низ назаррас арзёбӣ мешавад

ҶАЙҲУН.
Бо мақсади иҷрои дастуру 

супоришҳои мақомоти болоии ҳизб 
ҷиҳати ба роҳ мондани корҳои ободонӣ 
санаи 15 октябр бо иштироки кормандо-
ни Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Ҷайҳун ва ҳамзамон кулли омӯзгорону 
хонандагони муассисаи таҳсилоти ми-
ёнаи умумии №17 (ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбии “Наврӯз”) ҷамоати шаҳраки 
Дӯстӣ шанбегӣ доир гашт. 

Дар ин ҳашар омӯзгорону хонандагони муассисаи таълмии номбурда фаъо-
лона иштирок намуда, гирду атрофи муассисаро тозаву озода намуда, бехи да-
рахтонро нарм намуданд.

Бояд тазаккур дод, ки минбаъд низ чунин иқдомҳои неку созанда бо анҷоми 
корҳои тозагию ободонӣ ҳар рӯзи шанбе бо иштироки кормандони ноҳиявии ҳизб 
ва ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии ҳудуди ноҳия баргузор мегардад.

                           ВАХШ
Дар Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 

Демократии Тоҷикистон  маҷлиси раёса-
ти кумитаи иҷроия баргузор гардид. 

Дар маҷлис аъзои Раёсати Кумитаи 
иҷроия, вакилони Маҷлиси вакилони халқи 
ноҳия, роҳбарони ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ ва фаъолони ҳизб иштирок доштанд.

Дар маҷлиси ҳизбӣ натиҷаҳои фаъ-
олияти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Вахш дар нуҳмоҳаи соли 2022 

ва вазифаҳо барои давраҳои оянда, омодагӣ ба татбиқи Аксияи ҷумҳуриявии “Ал-
бом-Эстафета” бахшида ба 30-солагии Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таҳти унвони “30-соли созандагӣ бо Пешвои муаззами миллат” ва  
масъалаҳои ҷорӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. 

Ёдовар мешавем, ки маҷлиси Раёсати Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Вахш  дар сатҳи 
зарурӣ гузаронида шуда, фаъолияти нуҳмоҳаи соли ҷорӣ  хуб арзёбӣ гардид ва вазифаҳои 
навбатӣ барои давраҳои оянда ба аъзои раёсати Кумитаи иҷроия пешниҳод карда шуд.

              МУЪМИНОБОД
Ҷиҳати вусъат бахшидани корҳои обо-

донию созандагӣ ва тозаю озода гардо-
нидани маҳалли зист ба хотири сазовор 
истиқбол гирифтани ҷашнҳои миллӣ, аз 
ҷумла 35-умин солгарди Истиқлоли дав-
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созан-
дагиву бунёдкорӣ дар ноҳияи Муъмино-
бод бомаром идома дорад.

Сокинони ноҳияи мазкур бо шукргузорӣ 
аз фазои сулҳу суботи комил баҳри ободию тозагии муҳити атроф ба ҳашар баромада, 
барои ободии диёри хеш саҳми арзанда гузошта истодаанд.

Дар доираи корҳои ободонӣ дар деҳаи Сармайдони ноҳияи Муъминобод бо 
саҳми сокинони маҳал ва дигар шахсони саховатпеша роҳи пиёдагарди оромгоҳи 
деҳаи мазкур, ки фасли зимистон рафтан ба он ҷо барои сокинон мушкил буд, роҳи 
зинадор сохта шуда истодааст. 
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Аҳмадҷон Ализода аз чеҳраҳои сарши-
носи кишвар ба ҳисоб меравад, ки тӯли 
фаъолияти пурсамари хеш бо маҳорати 

баланди роҳбариву фарҳанги волои муо-
шират, ташаббускориҳои ҷадиду ояндасоз 
ва татибқи сиёсати давлатӣ ҳамчун сиё-

сатмадори пешоҳанги даврони Истиқлоли 
Тоҷикистон миёни ҳампешагон ва дигар 
мардуми шарифи Тоҷикистон эҳтирому 

маҳбубият пайдо кардааст. 

ФАРЗОНАИ МИЛЛАТ

Ӯ соли 1952 дар ноҳияи Балҷувон, 
дар хонаводаи омӯзгор Абдуқодир 
Ализода чашм ба олами ҳастӣ кушо-
дааст. Ҳанӯз ду моҳ дошт, ки аҳли ои-
лаи онҳо ба ноҳия имрӯза Мир Сайид 
Алии Ҳамадонӣ ҳиҷрат намуданд. 

Соли 1975 Донишкадаи техникии 
Тоҷикистонро бо дипломи аъло хатм 
намуда, фаъолияти худро ба ҳайси 
омӯзгори собиқ техникуми энергети-
кии шаҳри Қӯрғонтеппа оғоз намуд. 
Аз соли 1988 сармеханик ва баъд-
тар муовини директори генералии 
Иттиҳодияи автомобилии Хатлон 
фаъолият намуда, аз соли 1991 ба 
вазифаи мудири шуъба ва баъд-
тар муовини аввали раиси вилояти 
онвақта Қӯрғонтеппа таъин мешавад. 
Баъди Иҷлосияи ХVI тақдирсоз ва 
оғози марҳилаи навини давлатсозӣ 
Аҳмадҷон Ализода аз моҳи феврали 
соли 1993  раиси Шӯрои иттифоқҳои 
касабаи вилояти Хатлон интихоб 
шуда, то соли 2004 дар ин вазифа 
фаъолият дошт. Солҳои 1997-2005 
раиси Шӯрои вилоятии Ҳаракати 
ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ва 
ҳамзамон аз 1997 то 2002 муовини 
раиси Шӯрои Ҳаракати ваҳдати миллӣ 
ва эҳёи Тоҷикистон  буд. Солҳои 2010 
- 2018 раиси КИ ҲХДТ дар вилоя-
ти  Хатлон  ва аз он баъд то инҷониб 
мушовири ректори ДЭТ ва ҳамзамон 
раиси Шӯрои собиқадорони ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон мебошад. До-
рандаи унвонҳои ифтихории “Аъло-
чии барқи тоҷик”, “Аълочии фарҳанги 
Тоҷикистон”, “Аълочии маорифи 
Тоҷикистон” ва “Шаҳрванди фахрии 
шаҳри Бохтар” мебошад. 

Воқеан, зиндагиномаи устод 
Аҳмадҷон Ализода далели бебаҳсест, 

ки тарбияи инсонҳои хушсалиқаи 
миллат,  ки бо кору пайкори хеш наму-
наи ибрат барои ҷомеа ва муарриф-
гари миллату давлат дар саросари 
оламанд, аз муҳити зодгоҳу тарбияи 
ибтидоӣ дар хонавода маншаъ меги-
рад. Устод Ализода дар кадом давру 
замон ва ё зинаҳои роҳбарӣ набошад 
бо одамияти баланду донишу маъ-
рифати волои миллату ватандӯстӣ  
соҳиби иззату эҳтиром ва намунаи 
ибрати ҷомеа маҳсуб ёфта, мардум 
дар симои вай як тан аз фарзандони 
содиқи Тоҷикистон, ҷонибдори сиё-
сати сулҳу ваҳдатгарои роҳбарияти 
олии давлатамонро мешиносанд.  

Ба вижа, дар мушкилтарин солҳои 
нооромиҳо дар кишварамон ба си-
фати муовини раиси собиқ вилояти 
Қӯрғонтеппа бо афкору андешаҳои 
сулҳҷӯёнаву арҷгузорӣ ба арзишҳои 
инсонӣ хизмати созгоре намуда 
буд. Дар солу замони нооромиҳо, 
ки аз ҳама бештар занону кӯдакони 
ноболиғ аз асари сардиҳои зимистону 
гуруснагӣ азият мекашиданд, ба гоҳи 
муроҷиат ба мақомоти маҳаллӣ маҳз 
Аҳмадҷон Ализодаро суроғ намуда, 
дар симои ӯ роҳбари инсонпарвару 
пуштибони халқи оддиро медиданд. 

– Зимистони соли 1992 дар берун 
барф бошиддат мебориду мо дар 
ҳуҷраи корӣ - ҳукумати вилоят роҳҳои 
таъмини амнияти сокинони минтақаро 
матраҳ мекардем, ки хабар омад як 
гурӯҳ занон назди бинои ҳукумат ҷамъ 
шуда, хоҳиши вохӯрӣ бо ман дошта-
анд, –  бо ёдоварӣ аз он лаҳзаҳо қисса 
оғоз кард Аҳмадҷон  Ализода. –Вақте 
ба истиқболи мардум баромадам, аз 
миёни издиҳоми кӯдакону модарони 
гуруснаву бесарпаноҳ пиразане чанд 

қадами шикаста пеш гузошта гуфт: 
“Писарам дар маҳаллаи мо танҳо бо-
нувону солмандон ва кӯдакон боқӣ 
мондаем. Агар бароямон сарпаноҳ 
надиҳед, мо пиронсолон ку умри худро 
дидаем, аммо кӯдакон аз шиддати гу-
руснагиву сардиҳои пешомад қир ме-
шаванд”. Ҳамин сон, гурезаҳо ва дигар 
мардуми бесарпаноҳро дар хобгоҳҳои 
муассисаҳои таълимии касбии шаҳри 
Бохтар ҷой карда, то вақти мушкила-
шон ҳал шудан   нигоҳубинашон ме-
кардем, – иброз дошт Ализода. Баъди 
лаҳзаи хомӯшӣ мусоҳиби мо аз оғози 
рӯзҳои неку ояндабахши миллат ёдо-
вар  гардид, ки маҳз баъди Иҷлосияи 
16-уми Шӯрои Олӣ бо ҷаҳду талошҳои 
Сарвари ҷавони кишварамон баҳри 
ба ҳам овардани ду сангари муқобил  
беш аз 40 мулоқоту музокираҳо дар 
кишварҳои гуногун баргузор гардида, 
ниҳоят дар санаи 27-уми июни соли 
1997 дар шаҳри Москав Созишномаи 
истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ 
ба имзо расид. Баъдан бо ҳидояту 
роҳнамоиҳои Президенти кишвара-
мон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо 
як гурӯҳ фаъолони вилояти Хатлон 
Ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи 
Тоҷикистонро таъсис дода, 16 –уми 
июли ҳамон сол нахустин ҷаласаи ви-
лоятии ҲВМЭТ-дар толори ҳукумати 
вилояти Хатлон баргузор намудем. 

Баъди таъсис дода шудани на-
мояндагии Ҳаракат дар  дигар 
минтақаҳои кишвар 18-уми июл дар 
пойтахти кишварамон Маҷлиси муас-
сисони ҲВМЭТ доир гардид. Дар он 
Анҷуман Аҳмадҷон Ализода ҳамчун 
намояндаи вилояти Хатлон номза-
дии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро 
ба маснади Раиси Ҳаракати ваҳдати 
миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон пешниҳод 
намуд. Ҳамин тавр, баъди таъсис ёф-
тани  ҲВМЭТ дар қатори фарзандони 
фарзонаи миллат Султон Мирзошоев, 
Лоиқ Шералӣ, Нодир Одилов, Меҳмон 
Бахтӣ, Қосим Роҳбар, Аҳмадҷон Али-
зода ва дигарон дар тарғиби ғояи 
ваҳдати миллӣ ва амалӣ шудани 
ҳадафҳои ояндасози Сарвари давлат 
саҳми худро мегузоштанд. 

Устоди донишманд дар бароба-
ри огаҳӣ аз таъриху тамаддуни мил-
лат ва сабақи талхи таърих насли 
ҷавонро ба қадрдонӣ ва арҷгузорӣ 
аз соҳибистиқлоливу давлатдории 
миллӣ даъват намуда,  изҳор медо-
рад, ки миллати тоҷик файзу неъ-
мати Истиқлолро баъди  шикасту 
рехти ҳазорсолаҳо ба даст оварда-
аст. Ба андешаи ӯ бояд бо мақсади 

ҳифзи ҷовидонии Истиқлоли давлатӣ 
ва пойдории сулҳу ваҳдати миллӣ 
дар кишварамон, ки дар бароба-
ри рушди заминаҳои иқтисодиву 
иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ҳамзамон 
баҳри тарбияи маънавии мардум 
дар рӯҳияи меҳандӯстиву ҳисси 
масъулиятшиносӣ дар ҳимояи мар-
зу буми Ватан ва ҳифзи арзишҳои 
муқаддаси мисли миллату ватандорӣ 
саъю кӯшиши бештар нишон диҳем. 

Ба хулосаи устод Ализода Аҳмадҷон 
устувории рукнҳои давлатдорӣ аз 
беҳдошти сатҳи иҷтимоии аҳолӣ, 
мустаҳкамии иқтидори ҳарбиву 
иқтисодӣ ва дигар сохторҳои давлатӣ 
вобастагии амиқ дорад. 

– Омили дигари рушду пешрафтҳо 
дар Тоҷикистони соҳибистиқлол ин 
саҳми арзанда гузоштан дар тарғибу 
ташвиқи сиёсати идеологии мам-
лакат ба хусус, таҳкими андешаи 
ваҳдати миллӣ дар ҷомеа ва муар-
рифии чеҳраҳои маъруфи кишвар ва 
қадрдонии собиқадороне мебошад, ки 
дар пайравӣ аз сисёсати сулҳҷӯёнаи 
Сарвари давлат дар масири расидан 
ба сулҳу ваҳдати миллӣ ва раванди 
иқдомҳои бузурги ободониву созандагӣ 
дар Тоҷикистон саҳми шоиста гузошта-
анд, – мегӯяд Аҳмадҷон Ализода.

Солҳои ба ҳайси раиси КИ ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон фаъолият до-
штани Аҳмадҷон Ализода ҷиҳати 
таҳкими буҷет ва таъминоти моддии-
ву техникии Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳру ноҳияҳои вилоят  корҳои 
муҳиме анҷом шуда, бо роҳандозӣ 
гардидани нақша чорабиниҳо дар 
самти таблиғу ташвиқи сиёсати 
давлатӣ дар маҳал сафи аъзои ҳизб 
дар вилоят афзоиш ёфт. Айни за-
мон инсони шариф, ходими давлатӣ 
ва пайрави содиқи Пешвои миллат, 
устод Аҳмадҷон Ализода ба сифати 
мушовири ректори ДЭТ ва ҳамзамон 
раиси собиқадорони ҲХДТ дар вилоя-
ти Хатлон фаъолият дошта, саҳми ар-
зандаи худро дар масири ватансозӣ 
гузошта истодааст. Дарвоқеъ, тӯли 70 
соли ҳаёти пуршарафи хеш бо ҷаҳду 
талошҳои содиқона ба хотири рушду 
нумӯи Ватани азиз исми худро дар 
сафи фарзандони фарзонаи  миллат 
ҳаккокӣ намудааст, ки бо хизмати шо-
истаи хеш дар таърихи давлатдории 
навини Тоҷикистон ва ҳам зеҳну зами-
ри мардум маъво дорад. 

Ҷамолиддин УСМОНИЁН, 
“Ҳамрози халқ”
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ХИСЛАТҲОИ ШИФОБАХШИИ АНГУР 

КИТОБДӮСТИЮ КИТОБХОНӢ 
С И Н Н У  С О Л  Н А Д О РА Д

Роҳнамо

Ангур  маълум аст, ки ин самари дарахти ток мебошад. Беҳтарини он пухтара-
сида ва ширини он аст, ки аз ҷинси аскарӣ, соҳибӣ, риши бобо ва кишмиш аст. 
Баъд аз инҳо навъҳои дигараш мақом дорад. Мизоҷаш гуногун аст бинобар ранг 
ба ранг будани навъҳои он. Мутлақан пухтаи он дар дараҷаи якум гарм ва тар 
аст,  баъзеҳо бисёр ширини онро то дараҷаи дуввум гарм донистаанд.

Ангур аз беҳтарини меваҳо ба ҳисоб меравад 
ҳамчун ғизо ва пайдо кардани хуни солим, мизоҷҳои 
ғализро ба эътидол меоварад, хунро соф мекунад, 
моддаҳои савдовӣ ва сӯхтаро аз бадан дафъ месо-
зад.  Ҳоли  бади узвҳои даруни сина ва шушро ислоҳ 
менамояд, баданро фарбеҳ мегардонад.  Агар онро 
макида оби онро биёшоманду пӯсташро партоянд, 
чарбии гурдаро зиёда мекунад. Вале хӯрдани ин 
ба меъдаи тармизоҷ ва боднок зарар дорад ва ин-
чунин, дар он бодро ба амал меоварад,  давои ин 
зиёнаш зира ва арпабодиён хӯрдан аст. Ва агар дар 
ҷигар ва сипурз гиреҳ пайдо шуда бошад, низ зиён 
мекунад, ба қулинҷи бодӣ ва гурда низ зарарнок аст 
- дар ин мавридҳо тухми карафс бихӯранд, кифоя 
аст, ки ислоҳи зарар намояд. Инчунин, дарунро му-
лоим ва хӯрандаашро ташна мекунад -дар ин ҳолат 
сиканҷабин ва ғизоҳои турш истеъмол бояд намуд.

Агар ангур хӯрда, аз болояш оби хунук бинӯшанд, 
бағоят зарарнок аст. Мумкин  аст ба иллати истисқо 
ва табҳои бадбӯ гирифтор намояд. Бояд, ки ангур-
ро баъди аз дарахташ ҷудо кардан дарҳол тано-
вул накунанд, балки як-ду рӯз истода бошад, баъд 
бихӯранд ва инчунин мобайни ду таом, ки таоми ав-

вал хӯрдашуда ҳазм ёбад, баъд онро бихӯранд. Ан-
гури нав бодангез аст. Агар пӯсти он андак паҷмурда 
гардад, баъд бихӯранд, дар ғизоият қавитар мешавад 
назар ба анҷир, бодаш ҳам кам мебошад.  Баданро  
қувват мебахшад, фарбеҳ мекунад, хуни солимро 
зиёда менамояд. Моддаҳои нодаркор ва зарарнокро 
пазонида, барои дафъ шудан муҳайё месозад. Да-
рунро  мулоим мекунад, барои беморони нимҷон ва 
ба касони аз беморӣ навхеста ва инчунин, таби хуну-
ки доимӣ гирандагон фоида дорад.

Оби ангур зуд нуфузкунанда ва ба тезӣ аз меъ-
да гузаранда аст, барои бемориҳои узвҳои дару-
ни сина ва шуш бисёр фоидабахш аст ва бояд оби 
онро макида, пӯсташро бипартоянд. Мавиз, хусусан 
мавизи тойфӣ барои меъда, ҷигар, гурда ва хичак 
мувофиқтар мебошад. Агар ангур баъди аз сараш чи-
дан ду рӯз монда бошад, онро ва ё мавизашро бар-
давом бихӯранд, дардҳои меъда, рӯдаҳо ва хичакро 
шифо мебахшад.

Аз ангур равған ҳам тайёр мекунанд. Оби ангур-
ро бо равғани зайтун якҷо ҷӯшонида, обаш бухор 
шуда равад, баъд равғанро соф карда мегиранд. Ин 
равған бағоят гармкунандаи бадан, таҳлилдиҳандаи 

моддаҳои ғафс, гардонандаи варамҳо ва мулоимку-
нандаи пӯст аст. Мизоҷи тухми ангур дар дараҷаи 
дуввум сард ва хушк аст. Агар инро бихӯранд, бод 
пайдо мекунад, дарунро мебандад,  хусусан тухми 
ангуре, ки аз хуми сирко бароварда бошанд, дар ин 
бобат қавитар аст. Вале ин ба хичак ва гурда зарар 
дорад.

Мизоҷи пӯсти меваи ангур дар дараҷаи якум ху-
нук ва хушк аст. Агар инро бихӯранд, аз меъда дер 
фуруд меояд, бод пайдо мекунад. Пӯсти меваи ан-
гурро сӯхта, ос карда бипошанд, пӯсти баданро ҷило 
медиҳад, рутубатҳои чашмро хушк мегардонад ва 
аксари захмҳоро дар ҳар як узве, ки бошанд, хушк 
месозад.

Ангури хом ва ғӯраи он дар таъм тунҷ ва мизоҷаш 
хунук мебошад. Хӯрдани ангури сурх, ки нисбатан 
турштар аст, аз меъда дер мефурояд, вале ба меъда 
қувват мебахшад. Аммо навъи сафеди он латиф ва аз 
меъда ба зудӣ поён фуруд меояд. Хокистари чӯби то-
кро бихӯранд, сангҳои гурда ва хичакро майда карда 
мерезонад. Агар инро гузошта банданд, дарди сар, 
дарди нимсар ва бавосирро шифо мебахшад.

Аз китоби “Канзи шифо”

Рӯзе гузарам аз назди дӯкончаи 
китобфурӯшии маркази ноҳияи 
Кӯшониён афтод. Одати доимии бан-
да аст, ки чун ба ягон ноҳия, шаҳраку 
марказҳои маданӣ гузарам аф-
тад, албатта ба дӯкону мағозаҳои 
китобфурӯшӣ назар карда, як ё як-
чанд китоби заруриро ёфта, харида, 
пасон аз пайи корҳои дигар мешавам. 
Агар ҳамин гуна амал накунам, худро 
ноҳинҷору корамро бебарор медонам. 
Оре, ҳамин одату фаъолият буд, ки 
дар давраи шӯравӣ китобхонаи банда 
чӣ дар сатҳи ноҳия, чӣ дар сатҳи ви-
лоят ва ҷумҳурӣ сазовори обрӯи хос 
буд. Соҳиби он, яъне банда бошад, 
дар ҷамъомадҳои ноҳиявӣ, вилоятӣ, 
ҷумҳурӣ иштирок варзида, иштирокчии 
Съезди IV умумииттифоқии шаҳри Мо-
сква дар солҳои 80-уми асри ХХ будам. 
Мутаассифона, дар ҷанги шаҳрвандӣ 
китобхона сӯхта, нобуд гашт. Баъди 
ҷанги шаҳрвандӣ китобхонаро то андо-
зае эҳё кардам. 

Ҳангоми тамошои китобҳои дӯкончаи 
китобфурӯшӣ, ки зикраш дар боло рафт, 
назарам ба китобчаи Рубоёти ишқӣ (наш-
ри дуюм, Душанбе, Ирфон-2012) афтид. 
Дар аввал гумон доштам, ки ин китоб-
ча-Рубоёти ишқӣ эҷодиёти фолклорӣ 
аст. Ногуфта намонад, ки банда ҳамаи 
китобҳо, ҳамаи илмҳо ва донишҳоро дӯст 
медорам ва онҳо бароям азизу муътаба-
ранд. Шояд ҳамин сабаби китобдӯстӣ, 
китобдорӣ ва китобхонии ман бошад, 
ки синну солам ба ҷое расида, аммо ин 
шавқ доимӣ бо ман аст. Ҳангоми варақ 
задани китобчаи Рубоёти ишқӣ дидам, 

ки тартибдиҳанда дар заминаи ашъори 
адибони номии классик: Рӯдакӣ, Хаём, 
Саъдӣ, Ҷалолиддини Балхӣ, Амир Хус-
рави Деҳлавӣ, Ҳофиз, Абдураҳамони 
Ҷомӣ, Ҳилолӣ, Мушфиқӣ ва Бедил китоб-
чаро таҳия кардааст. Сараввал назарам 
ба рубоии якуми устод Рӯдакӣ афтид:

Ҷое, ки гузаргоҳи дили маҳзун аст,
Он ҷо ду ҳазор найза боло хун аст. 
Лайлисифатон зи ҳоли мо бехабаранд, 
Маҷнун донад, ки ҳоли Маҷнун чун аст. 

Баъди хондани рубоӣ, ки банда мух-
лиси эҷодиёти Низомии Ганҷавӣ ва Хам-
саи ӯ мебошам ва аз азобу машаққатҳои 
образҳои ҷовидонаю намирандаи адаби-
ёти форсу тоҷик-Ширину Фарҳод, Лайлӣ 
ва Маҷнун огоҳ ҳастам, шавқам ба муто-
лиаи ин китобча бештар шуд.

Ҳамоно аз китобфурӯш Абдулқаҳҳор, 
ки солҳои дуру дароз бо банда ва аҳли ои-
лаи мо бо сабаби китобфурӯшиаш раф-
туомаду азизу муътабар аст, муроҷиат 
карда гуфтам: “Ин китобча чанд пул нарх 
дорад?”. Он кас дар ҷавоб гуфт: “7 со-
монакак”. “Ҳеҷ гап не, Абдулқаҳҳорҷон, 
рубоии якуми ин китобча, ки дар боло 
хонда шуд, ҳамин қиматро дорост”, – 
гуфтам ба ӯ. Ҳол он ки ҳамагӣ дар барам 
10 сомонӣ доштаму халос.

Китобдорӣ, китобдӯстӣ ва китобхони-
ро беҳуда нест, ки бузургон баъзан сар-
вати рӯҳ мегӯянд, ки дар ҳақиқат рӯҳро 
покию тозагӣ, симоро ҷило ва фаъолия-
ти шахсро самар мебахшанд.

Баъди ба хона омадан мувофиқи 
одат китобчаи харидаамро варақгардон 

кардам. Рубоии аввал маро ба анде-
ша фурӯ бурд... Устод Рӯдакӣ дар асри 
IX-X умр ба сар бурда, эҷод кардааст. 
Низомии Ганҷавӣ бошад, дар асри XII-
XIII. Ҳамоно ба ёдам омад, ки Низомӣ 
ҳангоми эъҷоди достони Лайливу Маҷнун 
ва инчунин, бисёр тадқиқотчиёни адаби-
ёти классикӣ ба мо гӯшрас кардаанд, ки 
мазмун ва мундариҷаи ин асар аз маъ-
хазу асотирҳои қадимии мардуми араб 
гирифта шудааст. Ин масъаларо ада-
биётшиноси маъруф ва тадқиқкунандаи 
Хамсаи Низомӣ ва махсус достони 
“Лайлию Маҷнун”-и он доктори илмҳои 
филологӣ Аълохон Афсаҳзод (ёдаш ба 
хайр!) низ хотиррасон ва гӯшраси хонан-
даи закӣ кардааст. Баъди ин рӯҳияам аз 
нав илқо гирифта, ба устод Рӯдакӣ барои 
эъҷоди чунин рубоӣ сад аҳсан хондам.

Охир медонистам, ки образи таъ-
рихии Лайливу Маҷнун аз қиссаву 
асотирҳои қадимии мардуми араб буда, 
дар эъҷоди бисёр шоирону нависанда-
гони араб, аҷам, Покистону Ҳиндустон, 
Қафқоз ва мардуми машриқзамин вирди 
забон гаштааст.

Давоми китобчаи Рубоёти ишқиро 
варақ задам. Саъдиии бузургвор, асри 13:

Ҳар соатам андарун биҷӯшад хунро,
В-огаҳӣ нест мардуми берунро.
Илло магар он ки рӯйи Лайлӣ дидаст,
Донад, ки чӣ дард мекушад Маҷнунро.

Давоми китобчаи Рубоёти ишқӣ, ада-
биёти асри XVII-XIII, Бедил:

Он кас, ки ғами ишқ барорад фардаш,
Мушкил, асари даво пазирад дардаш.

Ҳарчанд равад ба бод хоки Маҷнун, 
Бе нолаи занҷир наёбӣ гардаш. 

Давоми рӯбоиҳои Бедилро варақ 
мезадам. Хурсандона аз ҳама шоиро-
ни номбурда ба ин образҳои ҷовидона 
устод Бедил бештар мароқ зоҳир карда-
аст. Шояд оворагӣ, саҳронишинии Бедил 
инро тақозо кардааст.

Аз овардани ин мисолу намунаи 
рубоиҳои бузургони адабиётамон, 
мақсад мутолиаи шоҳасари бузур-
ги адабиёт-“Хамса”-и безаволи ҳаким 
Низомии Ганҷавист. Дар китобаш му-
тафаккир, ҳаким Низомии Ганҷавӣ ба 
хонандааш муроҷиат кардааст: “Хамса-
ро хонед: агар ғамгин бошед, шод ме-
шавед, бемор бошед, сиҳат мешавед 
ва рафту раҳгумзада бошед, роҳатонро 
меёбед”. Дигар чӣ мехоҳед? Хамсаро хо-
нед, албатта хонед! Банда дар таҷрибаи 
ҳаётиам инро аз сар гузаронида ва ба 
шумоён тавсия медиҳам.

Хоркаш ТАШРИФЗОДАИ 80-сола,
сокини ноҳияи Кӯшониён
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ПАНДИ 

РЎЗ

Роҳгузаре аз Суқрот пурсид:
-Аз ин ҷо то шаҳр чанд соат 

роҳ аст?
Суқрот гуфт:
-Рафтан гир.
Роҳгузар қариб бист қадам 

зад, ки Суқрот аз пасаш фарёд 

зада гуфт:
- Ду соат!
Роҳгузар ҳайрон шуда пур-

сид:
-Барои чи инро дарҳол 

нагуфтӣ?
Суқрот дар ҷавоб гуфт:
Зеро бо кадом суръат роҳ 

рафтани туро ман намедони-
стам!

Хулоса: Барои дарёфти зин-
дагии арзанда суръати ҳаракат 
муҳим аст. Ва он аз худи Шумо 
вобаста аст!!!...

* * * * *
СЕ ПАНДИ ЛУҚМОНИ
ҲАКИМ БА ПИСАРАШ:
Якум: Дар зиндагӣ беҳтарин 

ғизоро бихур.

Дуюм: Дар беҳтарин рахти 
хоби ҷаҳон бихоб.

Сеюм: Дар беҳтарин хонаҳо 
зиндагӣ кун.

Писар гуфт:
Мо фақирем, чи тавр ин 

корҳоро бикунам?
Луқмон:
 Агар каме дертар ва камтар 

ғазо бихӯрӣ, таъми беҳтарин 
ғазои ҷаҳонро медиҳад.

Агар бештар кор кунӣ ва 
дертар бихобӣ, ҳарҷо ки бихобӣ 
беҳтарин хобгоҳи ҷаҳон аст.

Ва агар бо мардум дӯстӣ 
кунӣ дар қалби онҳо ҷой мегирӣ 
ва он вақт беҳтарин хонаҳои 
ҷаҳон хонаи туст.

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 №38


