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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК
тани яке аз ҷойҳои ифтихорӣ сазовор гар-
дид, - гуфт номбурда зимни гузориши худ.

Сипас, Латифзода Асрор Қурбон доир 
ба фаъолияти ташкилоти ибтидоӣ ва ди-
гар масъалаҳои мубрами рӯз ибрози на-
зар кард. Аз ҷумла, фаъолияти ташкилоти 
ибтидоиро хуб арзёбӣ карда, гуфт, ки аъ-
зои ҲХДТ бояд миёни омма рафтору кир-
дори намунавӣ дошта бошад. Ҳамзамон 
аз ҳар узви ҲХДТ талаб карда мешавад, 
ки дар пешрафту гулгулшукуфии меҳани 
азизамон ва амалӣ намудани ҳадафҳои 
барномавии ҲХДТ саҳми арзандаи худро 
гузорад.

Дар ин рӯз маҷлиси ҷамъбастии таш-
килоти ибтидоии ҳизбии “Шифо” низ 
баргузор гардид. Дар он раиси ташкило-
ти ибтидоии ҳизбии “Шифо” Олимзода 
Шамсулло доир ба фаъолияти ташкилоти 
ибтидоии ҳизбӣ дар соли 2020 гузориши 
муфассал дод. Номбурда зимни гузо-
риши худ, гуфт ки дар давраи ҳисоботӣ 
ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ ва аъзои он 
ҷиҳати нигоҳ доштани солимии аҳолӣ   
саъюу талош намуда, дар ин давра ба як 
қатор дастовардҳои назаррас ноил гар-
дидем. Табибони ташкилоти ибтидоии 
ҳизбӣ дар пешгирӣ намудан аз интиқол 
ва паҳншавии бемории сироятии навъи 
коронавирус дар сафи пеш қарор дошта, 
ба таври шабонарӯзӣ мубориза мебур-
данд. Дар даври ҳисоботӣ шароити кор 
дар беморхона беҳтар гардида, бо даст-
гирии тамоми сарчашмаҳои маблағгузорӣ 
56 таҷҳизоти наву замонавӣ ворид карда 
шуд.

Сипас, Латифзода Асрор Қурбон 
суханронӣ намуда, фаъолияти ташкило-
ти ибтидоиро дар соли 2020 хуб арзёбӣ 
кард. Ҳамзамон ба табибон барои му-
боризаи беамонашон бо бемории коро-
навирус аз номи ҲХДТ изҳори сипос на-
муда, онҳоро қаҳрамонони давр унвон 
намуд. Аз иштирокчиёни маҷлис даъват 
карда шуд, ки дар тарғиби ғояҳои ҳизбӣ, 
дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ, 
бурдани пешгирӣ аз паҳншавии бе-
мории коронавирус, сарфакорона ис-
тифода бурдани неруи барқ корҳои 
оммафаҳмониро ҷоннок намуда, дар пос 
доштани фарҳанги миллӣ, баланд бар-
доштани сифати хизматрасонӣ доиман 
фаъол бошанд.

Пас аз қабули қарорҳои дахлдор як 
қатор фаъолони ҳизб бо сипосномаҳо 
қадр карда шуданд. Ҳамзмон ба чанд на-
фар шаҳодатномаҳои ҳизбӣ низ супорида 
шуд.

Толибзода Толиб, 
мудири шуъбаи таблиғот 

иттилоот ва матбуоти Ки ҲХдТ 
дар шаҳри бохтар

Дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии 
“Шоҳин” маҷлиси ҷамъбастии ташкило-
ти ибтидоӣ дар соли 2020 доир гардид. 
Дар кори маҷлис меҳмонон нахуст ба 
фаъолияти ташкилоти ибтидоӣ ва утоқи 
ҳизбӣ дар Китобхонаи оммавии вилояти 

Хатлон ба номи Шамсиддин Шоҳин ши-
нос шуданд. Сипас, дар толори китоб-
хона маҷлис ба кори худ оғоз бахшид. 
Рӯзномаи маҷлис аз се масъала: гузори-
ши раиси ташкилоти ибтидоӣ оид ба фаъ-
олияти ташкилот дар соли 2020, тасдиқи 

нақшаи кории ташкилот барои соли 2021 
ва масъалаҳои ҷорӣ иборат буд.

Юсуфзода Тӯтинисо, директори ки-
тобхона доир ба фаъолияти ташкилоти 
ибтидоӣ дар соли 2020 гузориш дода, 
иброз дошт, ки фараҳмандии мо - кор-
мандони соҳаи китобу китобдорист, ки 
бо дастгирии бевоситаи Раиси муаз-
зами ҲХДТ, Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар озмуни 
ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи доноӣ ки-
тоб аст” соли дуюм аст, ки дар сатҳи ба-
ланд ташкил ва гузаронида шуд. Боиси 
хурсандӣ ва сарфарозии мо, аъзои ҲХДТ 
дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии “Шоҳин” 
мебошад, ки котиби масъули ташкилоти 
ибтидоии ҳизбиамон Тоҷинисо Давлатова 
низ дар озмуни мазкур иштирок намуда, 
маҳорати баланд нишон дода, ба гириф-

НИзОМИ ҲАрАКАТИ ҲИзбӢ 
ТАҲКИМ МеЁбАД

Аз 10-уми январ сар карда дар ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбии шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон маҷлисҳои ҷамъбастӣ 
дар соли 2020 ва тасдиқи нақшаҳо барои соли 2021 баргузор 
гардида истодаанд. Дар маҷлисҳои ҷамъбастии ташкилоти 
ибтидоии ҳизбии “Шоҳин” ва “Шифо”-и Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри бохтар муовини раиси ҲХДТ Латифзода Ас-
рор Қурбон, раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон 
Миралиён Қиёмиддин Абдусалимзода, раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри бохтар Иброҳимзода Неъматулло, аъзо ва 
дигар шахсони даъватшуда иштирок доштанд.
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ҚАДАМИ НАВбАТӢ ДАр рУШДИ 
МУНОСИбАТҲОИ ЭЛеКТрОНӢ

Асри XXI асри технологияҳои 
иттилоотӣ пазируфта шудааст. 
Технологияҳои иттилоотӣ имрӯз ҳамчун 
қисми ҷудонопазири ҳаёту фаъолияти 
ҷомеа арзёбӣ мегардад. 

Шумораи умумии истифода-
барандагони интернет дар ҷаҳон 
ба беш аз 3,5 миллиард нафар 
мерасад, ки 2,5 миллиарди он ба 
кишварҳои рӯ ба рушд рост ме-
ояд.

Даҳгонаи кишварҳои пеш-
рафта аз рӯйи индекси руш-
ди технологияи иттилоотию 
коммуникатсионӣ инҳоянд: Ис-
ландия, Кореяи Ҷанубӣ, Шветса-
рия, Дания, Англия, Гонконг (Хи-
той), Нидерландия, Норвегия, 
Люксембург, Ҷопон.  

Чи тавре дида мешавад, маҳз 
кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон ба 
индекси баланди рушд ноил гар-
дидаанд. Яъне технологияи итти-
лоотию коммуникатсионӣ яке аз 
муҳаррикҳои асосии иқтисодиёти 
ҷомеа ба ҳисоб рафта, бо баланд 
бардоштани индекси  технологи-
яи иттилоотию коммуникатсионӣ 
сатҳи зиндагии аҳолӣ низ беҳтар 
мегардад.

Яъне бо рушд дода-
ни технологияи иттилоотию 
коммуникатсионӣ дар мам-
лакат мо дар баробари пеш-
рафти имкониятҳои иқтисодӣ, 
ҳамзамон, ба иҷрои уҳдадориҳои 
байналмилалӣ ва ҳамқадамӣ ба 
ҷомеаи ҷаҳон, аз ҷумла, расидан 

ба ҳадафҳои рушди устувор ноил 
мегардем. Рушди технологияи 
иттилоотию коммуникатсионӣ 
имконият медиҳад, ки амалиё-
ти ҳамаррӯзаи муносибатҳо бо 
суръати тез – ҷаҳишдошта, зуд-
амал ба роҳ монда шаванд ва 
Тоҷикистон ҳамчун кишвари до-
рои иқтидори баланди ҳамкорӣ 
пазируфта шавад. 

Истифодаи босамар ва ё 
роҳнамоии дуруст аз ҷумла, 
тариқи имкониятҳои интернет 
метавонад суръати рушдёбии 
иқтисодиёт ва иҷтимоиётро ду-
чанд гардонад, ҷаҳиш диҳад, 
неруи зеҳнии ҷомеаро таҳким 
бахшад, ба дастёбии кишвар ба 
ҳадафҳои олии стратегӣ таккони 
ҷиддӣ бахшад.

Ҳукумати электронӣ аз 
омилҳои муҳимми фаъолият 
буда, бад-ин васила кор низом 
ва маҷрои тоза касб хоҳад кард. 
Хусусан яке аз муҳиммияти 
аввалиндараҷааш дар он аст, 
ки пеши роҳи хароҷоти зиёдатӣ, 
сарсониву саргардониҳо гирифта 
шуда, боиси сарфаи вақт ва фаъ-
олияти оҷиливу мунтаззам ва як 
қатори дигар муваффақиятҳо 
мусоидат хоҳад кард. Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ – Пеш-

вои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар яке аз Паёмҳои 
хеш таъкид карда буданд, ки 
«номгӯи зиёди хизматрасониҳои 
давлатӣ ба шаҳрвандон ба таври 
электронӣ сари вақт ва бо сифат 
расонда шуда, зуҳуроти номат-
лубе чун бюрократизм ва кор-
рупсия тадриҷан аз байн бурда 
шаванд».  

Ҳукумати электронӣ афзали-
яти хоса дошта, як механизми 
коргузории замонавиро ба миён 
меорад. Ҳукумати малакат низ 
гузаштан ба ин усули фаъолият-
ро хеле муҳим медонад. 

Дар моддаи 11-и Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
ҳуҷҷати электронӣ” омадаст, ки  
“ҳуҷҷати электронӣ дар ҳомили 
мошинӣ бо ҳуҷҷат дар ҳомили 
коғазӣ баробар дониста меша-
вад ва бо он эътибори якхелаи 
ҳуқуқӣ дорад”.

Ҳуҷҷати электронӣ дар ҳамаи 
соҳаҳои фаъолияте, ки  дар онҳо 
воситаҳои барномавӣ ва техникӣ 
барои тайёр кардан, коркард, 
нигоҳдорӣ, ирсол ва қабули итти-
лоот заруранд, истифода шуда 
метавонад.   

Боис ба зикр аст, ки дар баро-
бари дигар давлатҳо Тоҷикистон 
низ дар фазои маҷозӣ шинох-
ти хосса, домени худро дорад. 
Имрӯз .tj ҳамчун домени расмии 
Тоҷикистон шинохта мешавад. 
Аз он, одатан нафароне исти-
фода мебаранд, ки мехоҳанд 
аз суроғаи сомонаашон маълум 

бошад, ки онҳо дар Тоҷикистон 
фаъолият мебаранд. Масалан, 
агар сомонаи savdo.com гӯем 
маълум нест, ки дар кадом киш-
вар вай фаъолият мебарад, 
аммо агар savdo.tj бошад, пас аз 
ҳамин суроғааш маълум, ки вай 
тоҷикистонӣ аст. Дар умум, до-
мени зонаи .tj аз дигар доменҳо 
фарқи ҷиддӣ надорад. Барои 
сабти ном кардани сомона, ки-
фоя аст, ки тариқи ягон ширкати 
сабткунанда номи домени онро 
ба расмият дароред.  

Кумитаи иҷроияи ҳизб дар 
вилояти Хатлон бо сохторҳои 
зертобеи худ дар асоси нақшае, 
ки соли 2020 пеши худ гузошта 
буд, ба ин ҳадаф – таъсиси по-
чтаи ягонаи электронӣ дар доме-
ни хусусии ҳизбӣ -@hkhdtkhatlon.
tj  ноил гардид. Аҳамиятнокии до-
мени мазкур дар он аст, ки он бе-
хатар, дастрас ва ҳифзшаванда, 
аз ҳама муҳим, қадаме ба сӯи 
татбиқи дастуру ҳидоятҳои 
Пешвои миллат, Раиси муазза-
ми Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дар самти ҳукумати 
электронӣ мебошад. 

Тасмими роҳбарияти Куми-
та он аст, ки минбаъд ҳамаи 
муроҷиату мактубҳо байни 
сохторҳои ҳизбӣ ва дигар таш-
килоту муассисаҳо тариқи 
почтаҳои электоронии расмӣ     
@khdtkhatlon.tj  амалӣ мегардад. 

Зимнан ҳамаи 25 шаҳру 
ноҳияҳо ва дастгоҳи вилоятии 
Кумитаи иҷроияи ҳизб низ бо 
почтаҳои номӣ таъмин карда 
шуданд. Минбаъд агар мактубҳо 
ба дастгоҳи вилоятӣ ба почтаи 
viloyat@hkhdtkhatlon.tj ва  ё Info@
hkhdtkhatlon.tj ворид шавад,  пас 
ба Кумитаи иҷроияи шаҳрӣ ва 
ё ноҳиявӣ тариқи ишораи номи 
шаҳр/ноҳия@hkhdtkhatlon.tj во-
рид карда мешаванд. Яъне ҳама 
гуна муросилот тариқи суроғаи 
электронии ягона ирсол мегар-
дад, ки ин аз ҳар ҷиҳат характерӣ 
мусбӣ дорад.  

 Шуъбаи иттилоот ва матбуоти                                                                        
Ки ҲХдТ дар вилояти Хатлон 

Вокуниш  ба “Ҳамрози халқ”

Мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти 
давлатии шаҳри Бох-
тар роҷеъ ба мақолаи 
«Ҳалли мушкилӣ дар 
ҳамдастӣ мебояд», ки дар 
ҳафтаномаи «Ҳамрози 
халқ» санаи 12 ноябри 
соли 2020, №37 нашр гар-
дидааст, чунин иттилоъ 
медиҳад.

Қайд кардан за-
рур аст, ки мақолаи 
«Ҳалли мушкилӣ дар 
ҳамдастӣ мебояд», ки дар 
ҳафтаномаи «Ҳамрози 
халқ» санаи 12 ноябри 
соли 2020, №37 нашр гар-
дидааст, рӯзи 3 декабри 
соли 2020 дар ҷаласаи 

васеи Корхонаи фаръии 
давлатии «Обтаъминкунӣ 
ва канализатсия»-и шаҳр 
бо иштироки раиси шаҳри 
Бохтар мавриди муҳокима 
ва баррасӣ қарор дода 
шуд.

Дар ин ҷода баҳри 
пурзӯр ва ба низом да-
ровардани фаъолияти 
ташкилоту муассисаҳои 
шаҳрӣ марбут ба соҳаи 
коммуналӣ нисбати ху-
нукназарона рафтор на-
мудани баъзе аз сокинони 
шаҳр, ки онҳо одитарин та-
лаботи шаҳрдорӣ нисбат 
ба ҳифзи муҳити зист ва 
безараргардонии санита-
рию эпидемиологиро риоя 

намекунанд, гурӯҳҳои 
корӣ аз ҳисоби мута-
хассисони соҳаи ҳифзи 
муҳити зист, маркази са-
нитарию эпидемиологӣ ва 
бо ҷалби мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ташкил гардидааст.

Доир ба масъалаи 
хизматрасониҳои Кор-
хонаи фаръии «Хоҷагии 
манзилию коммуналӣ»-и 
шаҳр қайд кардан ҷоиз 
аст, ки пардохти хизмат-
расонии соҳа тавассути 
пешниҳодоти нархгузории 
корхона ва дар мувофиқа 
бо намояндагии Хадамоти 
давлатии зиддиинҳисории 
назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар вилояти 

Хатлон ба роҳ монда ме-
шавад.

Доир ба Корхонаи 
фаръии давлатии таъ-
миру истифодабарии 
иншоотҳои манзилии 
шаҳр бошад, ба масъу-
лини корхона тибқи тала-
боти «Кодекси манзили 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
дастур дода шудааст, 
ки нисбати пешгирӣ 
ва бартарафсозии ин 
омилҳо тадбирҳои за-
руриро ба роҳ монда, та-
моми қувваю воситаҳои 
мавҷударо ҷиҳати фаъ-
олгардонии хизматра-
сонии коммуналӣ раво-
на намуда, мушкилоти 

ҷойдоштаро ҳаллу фасл 
намоянд.

Дар доираи 
беҳтар намудани фа-
зои хизматрасониҳои 
коммуналӣ дар ҷодаи 
оби ошомиданӣ барои 
аҳолии шаҳр дар тӯли 
2 соли охир аз тарафи 
Корхонаи давлатии фаръ-
ии «Обтаъминкунӣ ва 
канализатсия»-и шаҳр дар 
26 маҳаллаи шаҳр дар ма-
софаи 7 ҳазор метр хатти 
оби нӯшокӣ гузаронида 
шудааст, ки дар натиҷаи 
он зиёда аз 300 хоҷагии 
ин маҳаллаҳо бо оби 
нӯшокӣ тибқи стандартҳои 
байналмилалӣ ҷавобгӯй 
таъмин гардидаанд, ки 
дар ин ҷода саҳми корхо-
наи мазкур беандоза ме-
бошад.

Ғайр аз ин дар до-
ираи имкониятҳои дохи-
лии корхона дар ҳудуди 
шаҳр зиёда аз 2,3 кило-
метр хатти қубурҳои об-
гузар аз таъмири ҷорӣ 
бароварда шуда, мавриди 
истифодабарӣ қарор дода 
шудааст. Инчунин дар до-
ираи дархости сокинони 
маҳаллаҳои шаҳр дар 30 
биноҳои истиқоматӣ хат-
ти қубурҳои обгузар дар 
шафати тагхонаҳо, ки дар 
ҳолати садамавӣ қарор 
доштаанд, пурра иваз 
гардида, эҳтимолияти ба 
миён омадани садамаҳои 

истеҳсолӣ сари вақт бар-
тараф карда шуданд.

Корхонаи давлатии 
фаръии «Обтаъминкунӣ 
ва канализатсия»-и 
шаҳр баҳри иваз ва 
барқарорсозии системаи 
оби нӯшокӣ бо воситаи 
Корхонаи воҳиди давла-
тии «Хоҷагии манзилию 
коммуналӣ»-и ҷумҳурӣ  
бобати ҷалби инвестит-
сияи хориҷӣ лоиҳаҳои 
инвеститсионӣ пешниҳод 
намуда, дар сурати пайдо 
гардидани сарчашмаҳои 
маблағгузорӣ аз тара-
фи барномаҳои давлатӣ 
масъалаҳои ҷойдошта 
пурра бартараф гардида, 
бо ин васила монеаҳои 
таъминоти оби нӯшокӣ ба 
аҳолии шаҳри Бохтар бо 
пуррагӣ амалӣ мегардад. 

Мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти 
давлатии шаҳри Бохтар 
баҳри пурзӯр намудани 
фаъолияти ташкилоту 
муассисаҳои шаҳрии мар-
бут ба соҳаи коммуналӣ 
дар оянда бо кумаку 
дастгириҳои ҳамешагии 
вазорату кумитаҳои дахл-
дори ҷумҳуриявии мансуб 
ба соҳа тамоми тадбирҳои 
заруриро баҳри ин мақсад 
роҳандозӣ хоҳад кард. 

 Сиҷоуддин Саломзода,
 раиси шаҳри бохтар

«Ҳалли мушкилӣ дар 
ҳамдастӣ мебояд»
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а.ҶомӢ. Дар  Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Абдурраҳмони 
Ҷомӣ, дар асоси дастуру 
супоришҳои мақомотҳои 
болоии ҲХДТ ва  тибқи 
нақшаи  кории  бахши кор 
бо занон ва ҷавонони Ку-
митаи иҷроия семинар-
машварат  бо иштироки 
фаъолзанон, таҳти унвони 
“Дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар” бахшида  ба 30-со-
лагии  Истиқлоли давлатии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  баргузор  гардид.

Дар кори семинар як қатор аъзои гурӯҳи вакилони ҳизбӣ дар Маҷлиси 
вакилони халқи ноҳия, мудири шуъбаи кор бо занон ва ҷавонони  Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия  Назокат  Қосимова  ва  дигар  шахсони  
даъватӣ  иштирок  доштанд.

Баъди баррасии масъалаҳо ба иштирокчиёни семинар-машварат 
маводҳои таблиғотии ҳизбӣ ва китобҳои хотиравӣ  аз  ашъори  ирфонӣ  
ва ҳикмати инсонӣ дар эҷодиёти Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ тақдим  
карда  шуд.

дӮСТӢ. Дар муас-
сисаи таҳсилоти миё-
наи умумии №7-и ноҳия 
маҷлиси ҷамъбастии таш-
килоти ибтидоии ҳизбии 
“Ҷиликӯл” доир гардид, ки 
дар рафти он раиси таш-
килоти ибтидоии мазкур 
Н. Ӯзбеков  доир ба фаъо-
лияти ташкилот дар соли сипаригардида ҳисоботи муфассал пешниҳод 
намуд. 

Инчунин, дар маҷлиси мазкур сарфакорона истифода бурдани 
барқ, самаранок кишт намудани заминҳои наздиҳавлигӣ ва фермерӣ 
ва дигар масъалаҳои рӯзмара мавриди баррасӣ қарор дода шуда, иш-
тирокдорон ба амалҳои созанда раҳнамоӣ гардиданд. 

ФаРХоР. Маҷлиси 
ҷамъбастӣ дар ташки-
лоти ибтидоии ҳизбии 
“Ҷамоати деҳоти Ватан” 
баргузор гардида, дар он 
се масъала мавриди бар-
расии ҳаматарафа қарор 
дода шуд.

Аз рӯи масъалаи якум 
Рустам Неъматов, раиси 
ташкилоти ибтидоии ҳизбии “Ҷамоати деҳоти Ватан” дар назди ҳамагон 
ҳисобот дод ва баъдан ҷаласа доир ба ин масъала қарори дахлдор 
қабул намуд. Доир ба масъалаи дуюми рӯзномаи маҷлис намояндаи 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Фархор дар бораи ҳаракати аъзои 
ҳизб, мақсаднок истифодабарии қувваи барқ, пардохти саривақтии 
маблағи ҳаққи истифодаи он, пешгирӣ аз паҳншавии бемории корона-
вирус ва самаранок истифодабарии заминҳои наздиҳавлигӣ суханронӣ 
намуда, ҳисоботи раиси ташкилоти ибтидоиро қаноатбахш арзёбӣ 
кард.   

лЕВаКаНТ. Бо ишти-
роки кормандони масъ-
ули Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри Лева-
кант маҷлиси ҷамъбастии 
ташкилоти ибтидоии 
“Фарҳанг” баргузор гар-
дид ва аз фаъолияти аъ-
зои ташкилот дар соли 
сипаришуда натиҷагирӣ 

намуданд.
Муовини раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Левакант 

Фароғат Назарова зимни суханронӣ аз фаъолияти самарабахши таш-
килоти ибтидоӣ ёдовар шуда, ба аъзои он барои иштироки фаъолона-
ашон дар озмунҳои ҷумҳуриявии “Тоҷикистон – Ватани азизи ман” ва 
“Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст” изҳори сипос намуда, дар амалишавии 
нақшаҳои ояндаашон муваффақият таманно намуд.

Дар маҷлис, инчунин ба чанд нафар, ки нав ба сафи ҳизб пайваста-
анд, шаҳодатномаҳо супорида шуд. Қайд карданд, ки аъзои ин ҳизби 
бонуфуз будан барои ҳар нафар шараф ва ифтихори бузург аст.

ҚУбодиЁН. Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Қубодиён дар 
деҳаҳои ҷамоати деҳоти 
ба номи Ишмурод Ниё-
зови ноҳия бо иштироки 
Қурбонзода Ҳоким, муо-
вини сардори ШВКД дар 
ноҳияи мазкур, Давлатёр 
Сироҷов, сардори фурӯши барқи ноҳия ва Ваҳобуддин Абдуллоев, му-
овини раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи  мазкур бо сокинон  
суҳбатҳо доир намуданд.  

Шахсони муттасадӣ дар бораи истифодаи сарфакоронаи неруи 
барқ, роҳ надодан ба талафоти зиёди он, пардохти саривақтии ҳаққи 
истифода, андешидани тадбирҳои зарурӣ баҳри беҳтар гузаронидани 
мавсими зимистон, аз ҷумла тариқи истифодаи сӯзишвориҳо, аз қабили 
ангишт, ҳезум, брикет, гази моеъ суханронӣ карданд. Дар охири суҳбат 
ҷиҳати пешгирии бемории сироятии коронавирус ба сокинон буклетҳо 
дастрас карда шуд.  

ПаНҶ. Бо иштиро-
ки намояндагони Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Панҷ маҷлиси 
ҷамъбастии фаъолия-
ти ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии «Обаки шаҳрак» 
дар соли 2020 доир гар-
дид.

Дар рафти маҷлис ра-
иси ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ оид ба фаъолияти ташкилот дар соли 
2020 ҳисобот дод.

Сипас, масъулини Кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҳизб дар навбати худ 
оид ба фаъолияти густурдаи ҲХДТ, ки зери шиори “Барои пешрафт 
ва зиндагии шоистаи мардум” амал менамояд, ибрози андеша карда, 
доир ба камбудиҳои ҷойдоштаи ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ дар самти 
ҳуҷҷатгузорӣ ба шахсони муттасадӣ маслиҳатҳои судманд доданд.

Дар охир вобаста ба масъалаҳои баррасигардида қарорҳои дахл-
дор қабул гардида, ҳисоботи солонаи раиси ташкилоти ибтидоӣ 
қаноатбахш дониста шуд. 

КӮлоб. Дар доираи 
нақшаи чорабиниҳо ва-
килони Маҷлиси намо-
яндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Шарифҷон Ҳакимзода ва 
Хайрулло Амонулло, ин-
чунин муовини раиси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Кӯлоб Саймуъмин-

зода Фирӯз Саймуъмин, муовини раиси шаҳри Кӯлоб Ҳамидиён Орзу 
ва дигар шахсони расмӣ бо сокинони ҷамоати деҳоти Зиракӣ мулоқот 
доир карданд.

Зимни мулоқот вакилони мардумӣ ҷиҳати самаранок истифода на-
мудани неруи барқ, пешгирии бемории сироятии коронавирус, вусъати 
кишту кор дар заминҳои наздиҳавлигӣ ва дар сатҳи баланд баргузор 
намудани ҷашни 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
суханронӣ намуданд.

Дар фарҷоми мулоқот иштирокдорон ба вакилон суолҳо дода, 
ҷавобҳои қаноатбахш гирифтанд.

Ҷ.балХӢ. Маҷлиси 
ҷамъбастӣ оид ба 
натиҷагирӣ аз фаъолия-
ти ташкилоти ибтидоии 
“Беморхонаи сил” дар 
соли 2020 бо иштиро-
ки кормандони Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Ҷалолиддини 

Балхӣ  баргузор гардид.
Раиси ташкилот  А. Неъматов оид ба фаъолияти ташкилоти иб-

тидоии  ҳизбӣ ҳисобот дода, вазифаҳои навбатиро дар соли нав му-
айян намуд.

Дар ҷараёни маҷлис Зафар Алиев корманди Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар бораи дастовардҳои дав-
рони соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешгирии ифротгарои-
ву терроризм,     мубориза бар зидди коррупсия, ҳифзи дастовардҳои 
миллӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ, худшиносиву худогоҳӣ, аз даст 
надодани зиракии сиёсӣ сухан гуфт.

Инчунин, дар ин маҷлис суханкунандагон оид ба  дуруст 
истифодабарӣ аз шабакаҳои иҷтимоӣ, оқилонаву сарфакорона ис-
тифодабарии неруи барқ, самаранок истифода намудан аз заминҳои 
кишт (аз ҷумла наздиҳавлигӣ), пешгирии паҳншавии бемории сироя-
тии COVID-19 суханронӣ намуданд.

ҶаЙҲУН 
Дар ташкилоти ибтидоии 

«Нозироти андоз» бо иштироки 
Тағоймурод Ҳасанзода, раиси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Ҷайҳун маҷлиси ҷамъбастӣ доир 
гардид. 

Зимнан, Ҷаъфар Раҳматшоев, 
раиси ташкилоти ибтидоӣ оид ба 
фаъолияти ташкилот дар соли 
2020 ҳисобот дода, баъдан иш-
тирокдорон доир ба масъалаҳои 
мазкур қарорҳои дахлдор қабул 
намуданд. 

Дар охир раиси ташкило-
ти ибтидоӣ барои фаъолия-
ти босамар ва саҳмгузорӣ дар 
чорабиниҳои ҳизбии соли 2020 
бо сипосномаи Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи мазкур сарфа-
роз гардонида шуд.

ВаХШ 
Дар ташкилоти ибтидо-

ии ҳизбии "Фарҳанг" маҷлиси 
ҷамъбастии  соли 2020 доир гар-
дид. 

Нахуст, Алихон Шарифов,  ра-
иси ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ 
ҳисобот дода, қайд кард, ки соли 
2020 барои ташкилоти мо соли 
дастовардҳои назаррас буда, 
аъзои ҲХДТ дар баргузории 
чорабиниҳои фарҳангӣ фаъолона 
иштирок намуда, барои баланд 
бардоштани фарҳанги мардум 
саъю талош варзидаанд. Мавсуф 
иброз дошт, ки Раиси муаззами 
ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба рушду пешрафти фарҳанги 
миллӣ ва беҳтар намудани ша-
роити кору фаъолият тамоми 
тадбирҳои заруриро андешида 
истодаанд. 

Дар интиҳои маҷлис истифо-
даи сарфакоронаи неруи барқ, 
саҳмгузорӣ дар рушду пешрафти 
ҷомеа таъкид карда шуд.

ВоСЕЪ
Дар ташкилоти ибтидоии 

ҳизбии “Гулистон” бо иштироки 
масъулини ҳизбӣ доир ба пешги-
рии бемории сироятии коронави-
рус ва истифодаи сарфаҷӯёнаи 
неруи барқ корҳои тарғиботӣ гу-
заронида шуд.

Зимни мулоқот Сафаралӣ 
Мирзоев, муовини раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Восеъ бо хонандагони синфҳои 
болоӣ оид ба бемории сироятии 
коронавирус ва роҳҳои пешги-
рии он маълумот дода, аз ҷумла 
қайд кард, ки барои пешгирии 
бемориҳои сироятӣ моро за-
рур аст пайваста аз маҳлулҳои 
антисептикӣ истифода намоем 
ва фосилаи иҷтимоиро риоя 
намуда, аз ниқобҳои тиббӣ ис-
тифода барем. Бе зарурат дар 
ҷойҳои серодам гаштугузор наку-
нем. Бо ин амалҳо мо метавонем 
роҳҳои паҳншавии бемориро 
кам намуда, худ ва дигаронро аз 
сироятёбӣ эмин нигоҳ дорем.

Як ҳафтаи ҳизб

ОМОДАГӣ БА ИСТИҚБОЛИ 30-ЮМИН СОЛГАРДИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИИ ҶуМҲуРИИ 
ТОҶИКИСТОН, ДОИР КАРДАНИ СуҲБАТҲО БО ШАҲРВАНДОН ДАР МАСъАЛАИ ИСТИ-
ФОДАИ МАҚСАДНОКИ НеРуИ БАРҚ, ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ҲАР ЯК ВАҶАБ ЗАМИН, 
ЧОРАҲОИ ПеШГИРӣ АЗ ПАҲНШАВИИ КОРОНАВИРуС 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 МеБОШАНД.
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Таҳлилгарони масоили 
иҷтимоӣ ва масъулини хада-
моти муҳоҷират мегӯянд, ки 
муҳоҷирон бо айби худашон 
аз Федератсияи Русия ихроҷ 
мешаванд, зеро дар он ҷо 
қоидаҳои будубошро риоя 
намекунанд. Қабл аз хуруҷи 
бемории COVID-19 низ шу-
мори муҳоҷирони депортшу-
да зиёд гашта буданд. 

ПеШ Аз САФАр чӢ 
бОяД КАрД?

Зокирзода Қирғизбек 
Иззаттулло, муовини сар-
дори Раёсати хадамоти 
муҳоҷирати меҳнатии Ва-
зорати меҳнат, муҳоҷират 
ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон доир ба ин масъа-
ла  гуфт, ки «агар  муҳоҷир 
барои кор ба Федератсияи 

Русия нияти рафтан дошта 
бошад, қабл аз сафар бояд 
ҳуҷҷатҳои худро аз назора-
ти хадамоти муҳоҷират дар 
шаҳру ноҳияҳо гузаронад, то 
ба мушкилоте рӯ ба рӯ нагар-
дад». 

Ҳангоми санҷиши 
ҳуҷҷатҳо аён мегардад, ки 
шаҳраванд ҳаққи рафтан 
ба хориҷи кишварро дорад 
ё не. Муҳоҷирон бояд до-
нанд, ки баъди расидан дар 
Федератсияи Русия аввал 
бояд худро ба қайд гиранд. 
Вақте кор пайдо мекунанд, 
бояд иҷозатнома (патент) 
ҳам гиранд. Мутаассифо-
на, аксарияти муҳоҷирони 
меҳнатии ҷумҳурии мо чу-
нин қоидаҳоро риоя наме-
кунанд ва ин ҳолат боиси 
ихроҷ шудани онҳо мегар-
дад», - мегӯяд Зокирзода 
Қирғизбек Иззатулло. Ӯ ило-
ва намуд, ки «муҳоҷирон ме-
тавонанд пеш аз сафар аз 
Муассисаи давлатии Марка-
зи машваратӣ ва омодагии 
пеш аз сафари муҳоҷирони 
меҳнатӣ дар маркази вило-
ят – шаҳри Бохтар оид ба 
ҷойҳои кори холӣ дар хориҷи 
кишвар маълумот ва машва-
рат гиранд».

Муҳоҷири меҳнатӣ дар 
муҳлати 7 шабонарӯз бояд 
дар ҷойи истиқоматии 
муваққатӣ худро ба қайд 
гузорад ва ба мақомоти 
минтақавии хадамоти 
муҳоҷирати меҳнатии Русия 

№3, 21.01.2021«Ҳамрози халқ»4

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. 

Мавзӯи рӯз

Вазъи ҳаво дар вилояти Хатлон барои ҳафт рӯз

Дурустии миёнаи 
пешгӯиҳои ҳаво
80-85% аст.

Сарчашма:
www.sinoptic.com

21 22 23 24 25 26 27
Январ Январ Январ Январ Январ Январ Январ

 +9° +15°  0° +4°  0°  +3° +1° +3°  0° +4°   +3° +7° +3° +8°

чАНД ТАВСИяИ МАҚОМОТ 
бА МУҲОҶИрОНИ МеҲНАТӢ

Қаблан ҳар сол садҳо сокини вилояти Хатлон барои пайдо 
кардани ҷойи кор ва таъмини зиндагии хонаводаи худ ба Фе-
дератсияи русия сафар мекунанд. Соли дуюм аст, ки бо пайдо 
шудани бемории ҳамагири коронавирус ва баста шудани марзҳо 
муҳоҷирати меҳнатӣ ҷониби Федератсияи русия хеле кам гар-
дид. ба гуфтаи бархе аз муҳоҷирон нисбат ба 10 соли пеш 
воридшавӣ ва кор кардан дар Федератсияи русия  мушкил шуда-
аст. Ҳамчунин даҳҳо тани дигар низ бо омилҳои мухталиф ихроҷ 
(депорт) шудаанд, ки аз 3 то 10 сол наметавонанд ба Федератси-
яи русия бираванд.

маълумотнома пешниҳод на-
мояд. Дар сурати пешбурди 
фаъолияти меҳнатӣ бидуни 
гирифтани патент, муҳоҷири 
меҳнатӣ аз қаламрави Феде-
ратсияи Русия ронда шуда, 
ба муҳлати аз 3 то 10 сол во-
ридшавиаш ба он манъ кар-
да мешавад», - илова кард 
Зокирзода Қирғизбек Иззат-
тулло.

ҲАНгОМИ МУШКИЛӢ бА 
КУҶО бОяД МУрОҶИАТ 
КАрД?  

Намояндагии Вазорати 
меҳнат, муҳоҷират ва шуғли 

аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар шаҳрҳои Москва, Ново-
сибирск, Экатеренбург ва 
амсоли инҳо фаъолият ме-
кунанд, ки муҳоҷирон ме-
тавонанд дар сурати пайдо 

зокирзода Қирғизбек Иззаттулло

Нурулло бояков

Амонҷон Муҳиддинов, 
"Ҳамрози халқ"

шудани мушкилӣ ба онҳо 
муроҷиат намоянд. Дар 
баробари ин 19 маркази 
тоҷикон дар шаҳрҳои мазкур 
амал карда, онҳо низ дар 
ҳалли мушкилоти муҳоҷирон 
расидагӣ мекунанд.

Ба гуфтаи Зокирзода 
Қирғизбек Иззаттулло кор-
мандони Раёсати хадамоти 
муҳоҷирати меҳнатии Ва-
зорати меҳнат, муҳоҷират 
ва шуғли аҳолӣ дар шаҳру 
ноҳияҳои вилоят миёни 
мардум корҳои ташвиқотию 
тарғиботиро дар самти ри-
ояи дурусти қоидаҳои буду-
бош дар хориҷи кишвар ба 
роҳ мондаанд. Муҳоҷирони 
меҳнатиро огоҳ менамо-
янд, ки пеш аз сафар ба 
Федератсияи Русия ҳатман 
аз нуқтаҳои қабули хада-
моти муҳоҷират гузаранд. 
Дар соли 2020, 9 ҳазору 
680 нафар барои тафтиши 
ҳуҷҷатҳои худ ба Раёсати ха-
дамоти муҳоҷирати меҳнати 
Вазорати меҳнат, муҳоҷират 
ва шуғли аҳолӣ дар шаҳру 
ноҳияҳои вилоят муроҷиат 
кардаанд. Дар натиҷа маъ-
лум гардидаст, ки қисме аз 
онҳо ба Федератсияи Русия 
ҳаққи рафтанро надоранд.  

  
КИҲО МеТАВОНАНД бА 
рУСИя рАВАНД?

 Чуноне Нурулло Бояков, 
директори Маркази назо-
рати давлатии санитарию 
эпидемиологии вилояти 
Хатлон гуфт, дар ин вазъ-
ияти ба ҳамагон маълум, 

яъне пандемия онҳое ҳаққи 
рафтан ба Федератсияи Ру-
сияро доранд, ки шаҳрванди 
он кишвар мебошанд. Ин 
нуқтаро масъулони хада-
моти муҳоҷират низ таъқид         
доштанд.  

”Муҳоҷироне, ки 3 ё 
5-сола шаҳрвандии Феде-
ратсияи Русияро доранд, ме-
тавонанд вуруди он кишвар 
шаванд. Қабл аз сафар бояд 
аз ташхиси тиббӣ гузаранд 
ва натиҷаи онро бо худ дош-
та бошанд. Алъон дар вило-
яти Хатлон ду ташхисгоҳи 
вирусологӣ, яке дар шаҳри 
Бохтар, дигаре дар минтақаи 
Кӯлоб фаъолият мебаранд. 
Зимнан ҳамагон бояд до-
нанд, ки ташхис ройгон аст,” 
– мегӯяд Нурулло Бояков. 

Мавсуф тариқи наш-
рияи “Ҳамрози халқ” аз 
шаҳрвандоне, ки имрӯзҳо 
аз хориҷи кишвар ба ватан 
меоянд, даъват мекунад, 
то барои саломатии худ ва 
атрофиён мебояд муддати 
14 шабонарӯз дар карантин 
бошанд.  
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– давоми соли 2020 вазъи 
сироятёбӣ дар муқоиса ба 
ҳамин давраи соли 2019 чӣ гуна 
буд? 

– Дар вилояти Хатлон давоми 
соли сипаришуда 371 нафар ба 
ин беморӣ гирифтор шудаанд, ки 
нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 
шаш нафар кам, яъне соли гузашта 
377 нафар буд. Аз ин шумора  201 
мард, 170 нафар зан мебошанд.

– Сироятёбӣ нисбат ба ҳамин 
давраи соли гузашта чандон кам 
набошад ҳам, омилҳои ба ин 
беморӣ гирифторшавиро каме 
шарҳ медодед?   

– На танҳо соли 2020, балки да-
воми панҷ соли охир ҳамасола  нис-
бат ба солҳои пешин аз 10 то 15 на-
фар кам ба қайд гирифта мешавад, 
ки сабабаш бештар ба роҳ мондани 
корҳои оммафаҳмонӣ мебошад. Ба  
сокинон, хусусан ба гурӯҳҳои осеб-
пазири ҷомеа  роҳҳои сироятёбӣ аз 
ин беморӣ фаҳмонида мешавад. 
Мо миёни мардум дар якҷоягӣ бо 
марказҳои ташаккули тарзи ҳаёти 
солим ва бахшҳои кор бо ҷавонон 
ва варзиш, кор бо занон ва оила  
машваратҳо доир намудем.

 Имрӯз дар марказҳои мо, ки 
дар тамоми шаҳру ноҳияҳо фаъо-
лият доранд, хусусан 30-40 дар-
сади муҳоҷирон ихтиёрӣ омада аз 
ташхис гузаштаанд, ки ин худ як 
муваффақияти назаррас аст.   

– баргузории чорабиниҳои 
пешгирикунанда дар қиёс ба 
ҳамин давраи соли пешин зиёд 

буданд ё кам шуданд, дар ҳоле 
ки таваҷҷуҳи асосӣ баҳри пеш-
гирии бемории коронавирус ра-
вона гардида буд?

– Боиси шукргузорист, ки дар 
соли 2020 дар натиҷаи ҳамкориҳои 
судманди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Русия дуюмин 
дармонгоҳи сайёр ба вилояти Хат-
лон ворид гардид. Бояд зикр кард, 
ки якумин дармонгоҳи сайёр соли 
2013 ба вилоят ворид шуда буд.   

Мо аллакай тавонистем, ки 
дар давраи хуруҷи бемории ко-
ронавирус бо усули хона ба хона 
варақаҳои иттилоотӣ оид ба пеш-
гирии бемории вируси норасоии 
масунияти одамро низ дастраси 
мардум намоем.  

– мувофиқи таҳлилҳои му-
тахассисони беморхонаи шумо 
сироятёбӣ ба ин беморӣ бо ка-
дом роҳҳо бештар сурат меги-
рад? 

– Мувофиқи таҳлилҳо сироятёбӣ 
ба ин беморӣ, хусусан бо роҳи 
алоқаи ҷинсӣ 61,4%  ва бо роҳи 
тазриқӣ  (тавассути сӯзандору) 
24%, аз модар ба кӯдак 4%-ро таш-
кил медиҳад. Агар даҳсоли пешро 
таҳлил кунем, сироятёбӣ тариқи 
тазриқӣ  (яъне нашъамандон 
тариқи сӯзандору) бештар ба ин 
беморӣ гирифтор мешуданд, имрӯз 
сироятёбӣ тариқи алоқаи ҷинсӣ 
зиёд шудааст.  

– омилҳои сироятёбӣ ка-
домҳоянд? аз бепарвоии 
шаҳрвандон ва ё аз оқибати 
бади он маълумоти зарурӣ на-
доштан? 

– Соли гузашта 34 ҳолати бемо-
рии ВНМО-ро аз ҳисоби муҳоҷирони 
меҳнатӣ дарёфт кардем, ки нисбат 
ба соли 2019-ум 10 нафар зиёд ме-
бошад. Аввалан, оилаҳое ошкор 
гардиданд, ки завҷаҳо аз шавҳарони 
худ сироят ёфтаанд. Яъне, онҳо 
дар муҳоҷирати меҳнатӣ сироят 
ёфта, баъдан ба Ватан баргашта, 
оилаҳои худро сироят кардаанд. 
Аммо шахсоне, ки гирифтори бемо-
рии силанд, метавонанд, ки тезтар 
ба ин бемориҳо гирифтор шаванд. 
Дар ин радиф ҳолати сироятёбӣ 
танҳо алоқаи ҷинсӣ набуда, балки 
шахс метавонад бо сӯзандору ё бо 
роҳҳои хунчаконӣ низ сироят ёбад. 
Аз бемории ВНМО ба бемории сил 
ва аз сил ба бемории ВНМО гириф-
торшавии одамон эҳтимоли беш-

тар дорад.  
– аз бемории сил чӣ тавр ба 

бемории ВНмо гирифтор ме-
шаванд?

– Бемори ВНМО таҳти назора-
ти диспансерии мо қарор мегирад 
ва мо ҳар шаш моҳ вируси сарбо-
рии ӯро мебинем. Агар вирусии 
сарборӣ ҳолати муайян  дорад, 
метавонад ба шахси дигар сироят 
накунад, гарчанде зану шавҳар бо-
шанд ҳам. Лекин агар вай бемори 
сил бошад ё ба бемории диабети 
қанд гирифтор бошад, дар ин ҳолат 
хавфи сироятёбӣ ҷой дорад. 

– бемории ВНмо чӣ нишонаҳо 
дорад?

– Ин беморӣ  метавонад ҳатто 
давоми 10 сол нишонаҳои худро 
пайдо накунад ва бемор чун шахси 
солим дар байни аҳолӣ зиндагӣ ку-
над, умуман худро бемор ҳис наме-
кунад. Танҳо бо роҳи лабораторӣ 
фаҳмида мешавад, ки дар орга-
низм ҳамин вирус мавҷуд ҳаст ё 
не. Оҳиста-оҳиста  масунияти одам 
ки паст шуд, ба дигар бемориҳо 
гирифтор мешавад. Аз ин рӯ, дар 
бисёр маврид ҳолатҳое ба қайд ги-
рифта мешаванд, ки аллакай дер 
шудааст ва бемор ба БПНМ (бемо-
рии пайдошудаи норасоии масуни-
ят) гирифтор аст. 

– мабодо шахс сироят  ёфт, 
чӣ бояд кард?

– Агар таҳлилҳо нишон дод, ки 
шахс сироят ёфтааст, дарҳол вай 
зери назорати табибони марказҳои 
пешгирӣ ва мубориза бар зидди 
бемории ВНМО дар кадом шаҳру 
ноҳияе, ки набошад, қарор меги-
рад. Аҳли оила низ аз назорат гуза-
ронида мешавад. Имрӯз аз тарафи 
давлат тамоми табобати ин беморӣ 
ройгон буда, дар қабули он ягон 
мушкилӣ нест.  

–дар ҳолате, ки бемор табо-
бат мегирад, эҳтимоли хавф чӣ 
гуна хоҳад буд?

– Бояд ҳамагон донанд, ки табо-
бати бемории ВНМО умрбод аст.  
Агар шахс зери табобати пурра 
карор дошта бошад,  эҳтимоли си-
рояти вирус чандин маротиба кам 
гашта, нисбат ба дигарон бехавф 
мешавад. 

Имрӯз кӯшиш карда истодаем, 
ки сироятёбии кӯдак аз модарро 
ҳангоми таваллуд пешгирӣ кунем. 
Дар ҳоле, ки модар пурра табобат 
мегирад, дигар ҳолати сироятёбӣ 

дар вилояти Хатлон давоми соли 2020 
сироятёбӣ ба бемории вируси норасоии ма-
сунияти одам дар муқоиса ба соли 2019 шаш 
ҳолат кам ба қайд гирифта шудааст. оид ба 
пешгирӣ, табобати бемории мазкур бо илё-
сиддин Саидов, директори маркази пешгирӣ 
ва мубориза бар зидди бемории вируси нора-
соии масунияти одам дар вилояти Хатлон 
мусоҳибаи ихтисосӣ анҷом додем, ки инак, 
фишурдаи он.    

аз байн меравад.  Ин ҷо фақат   
проблемаи маҳрум мондани кӯдак 
аз шири модар боқӣ мемонад.  

– Чӣ мушкилоте имрӯз пеши 
роҳи шумо аст?

– Давоми чанд соли охир дар 
ҳамаи шаҳру ноҳияҳо марказҳои 
пешгирӣ ва мубориза бар зидди бе-
мории ВНМО кушодем. Танҳо дар 
солҳои 2018-2019 дар ҳашт шаҳру 
ноҳияи вилоят, ки чунин марказҳо 
вуҷуд надоштанд, кушода шуданд. 
Албатта, танҳо бо кушода шудани 
марказҳо кор пеш намеравад. Дар 
баъзе шаҳру ноҳияҳо марказҳо дар 
иморати номувофиқ ҷойгиранд. 
Яъне шароити корӣ муҳайё нест 
(навоҳии Носири Хусрав, Панҷ, 
Ҷайҳун). Дуюм, албатта, таъмини 
кӯдакон бо шири сунъӣ. Ҳамчунин, 
дар ин баробар занони ҳомиладор 
бояд аввал аз ташхис гузаранд, 
яъне дастрасии тестҳои оҷилӣ 
низ аз маблағгузории мақомотҳои 
маҳаллӣ вобастагӣ дорад. Вақте 
муассисаҳои кумаки аввалияи 
тиббию санитарӣ ҳар сол маълу-
мот пешниҳод менамоянд, дар ин 
радиф бояд аз ҷониби мақомоти 
иҷроия маблағи зарурӣ ҷудо карда 
шавад. 

– барои сироят наёфтан чӣ 
бояд кард?

– Бояд  тарзи  ҳаёти солимро 
пеша кард. Пеш аз ҳама, корҳои 
оммафаҳмониро бояд бештар ба 
роҳ монем. Имрӯз омили асосии 
сироятёбӣ алоқаи ҷинсӣ мебошад. 
Ба ин хотир, бояд ҳамхобаи ягона 
дошта бошанд.  Агар шаҳрванд 
ба хориҷи кишвар рафт, бароба-
ри омадан ҳатман бояд аз таш-
хис гузарад. Гузаштан аз назорати 
таҳлили вируси норасоии масуни-
яти одам маҷбурӣ нест, барои аз 
ташхис гузаштан масъулият лози-
му бас.

ВНМО БЕМОРИИ 
ИДОРАШАВАНДА

Илёсиддин Саидов, 
директори Маркази пешгирӣ 

ва мубориза барзиди ВНМО

Маҳмадалӣ АКрАМОВ, 
"Ҳамрози халқ"
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рӮНАМОИ КИТОбҲОИ ТОзАНАШрИ 
МАрКАзИ МерОСИ ХАТТИИ АМИТ

Чанде пеш дар толори Маркази ме-
роси хаттии Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон ба истиқболи 30-солагии 
Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
рӯнамои китобҳои интишорнамудаи 
Маркази мероси хаттии назди Раёсати 
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 
баргузор гардид. Дар ҷамъомади мазкур 
Қ. Искандаров – саркотиби илмии Акаде-
мияи миллии илмҳои Тоҷикистон иштирок 
варзида, доир ба аҳамияти нашри меро-
си хаттӣ дар ҳифзи хотираи таърихӣ ва 
тақвияти андешаи миллӣ маърӯза кард. 
Баъдан Р. Давлатов – директори Мар-
кази мероси хаттии Академияи миллии 
илмҳои Тоҷикистон китобҳои интишорна-
мудаи Маркази мероси хаттии Академияи 
миллии илмҳои Тоҷикистонро ба ҳозирин 
муаррифӣ намуда, доир ба ҳар кадоми 
онҳо мухтасар маълумот дод. Сипас И. 
Мирзоев – мудири шуъбаи ҷамъоварӣ 
ва нигаҳдории нусхаҳои хаттӣ низ доир 
ба шева ва раванди таҳияи феҳристи 
электронии дастхатҳои Академияи мил-
лии илмҳои Тоҷикистон гузориш кард. 
Дар қисмати охири чорабинӣ олимону 
муҳаққиқон ва муаллифони китобҳои то-
занашр, аз ҷумла Абдунабӣ Сатторзо-
да, Алӣ Муҳаммадии Хурсонӣ, Мавҷуда 
Хуҷова, Саидхоҷа Ализода, Беҳрӯзи 
Забеҳулло, Маҳмадёр Шарифов ва дига-
рон зимни баёни андешаву мулоҳизаҳои 
хеш, ҳамчунин аз фаъолияти хуби кор-
мандони Маркази мероси хаттии Акаде-
мияи миллии илмҳои Тоҷикистон изҳори 
қаноатмандӣ намуда, чопи китобҳои тоза-
нашрро барои аҳли илмӣ ҷумҳурӣ пади-
даи нек ҳисобиданд.

Дар чорабинии мазкур дар қатори 
аҳли илми ҷумҳурӣ, инчунин ҷонишини 
мудири шуъбаи иттиллоот – котиби масъ-
ули нашрияи «Ҳамрози халқ»-и Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон 
Худоёрзода Раҷабалӣ Сара низ ҳамчун 
муҳаққиқи соҳа иштирок намуд.

гАВҲАрИ СУбҲ

«Гавҳари субҳ» гулчини ғазалиёти 
охирин намояндаи адабиёти классикии 
тоҷику форс Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ 
(1865–1919) буда, таҳиягари матн, му-
аллифи дебоча ва шореҳи луғоти он Ас-
рори Раҳмонфар мебошад. Китоб 183 
ғазали дилошӯби шоирро дар бар гириф-
та, ба пуррагӣ метавон гуфт, ки писанди 
ҳаводорони каломи мавзун хоҳад гашт.

Китоби «Гавҳари субҳ»-и Нақибхон 
Туғрали Аҳрорӣ дар нашриёти «Меҳроҷ-
граф» бо сифати баланди полиграфӣ ва 
бо теъдоди 200 нусха интишор гардида-
аст.

ШАМСИ ҚАЙСИ 
рОзӢ – НОҚИДИ ШеЪр

Рисолаи «Шамси Қайси Розӣ – 
ноқиди шеър»-ро Маҳмадёр Шарифов 
дар се боб бо замимаи «Адавоти шеър 

ва муқаддамоти шоирӣ», «Интиҳол», 
«Салх», «Илмом», «Нақл» ва «Луғот» 
пешкаши аҳли илму адаби ҷумҳурӣ наму-
дааст. Дар муаррифии китоб чунин омада-
аст: «Рисолаи мазкур ба тадқиқи афкори 
адабӣ-танқидии мардуми тоҷик бахшида 
шудааст. Дар рисола ҳаёти илмӣ-адабии 
Шамси Қайс дар муқоиса бо рйдодҳои 
таърихии замони истилои муғул мавриди 
тадқиқ қарор гирифта, мақоми ӯ ҳамчун 
адабиётшиноси тирози аввал муайян 
карда мешавад. Муаллиф дар ин зами-
на таърихи нақди адабиро таҳлил наму-
да, таъсири афкори пешқадами илмиро 
ба марзҳои ҳамҷавору ҳамзабон таъкид 
мекунад. Мавзӯи асосии рисола тадқиқи 
афкори адабӣ-танқидии адабиётшиноси 
бузурги асри XIII Шамси Қайси Розӣ мебо-
шад».

Рисолаи мазкур аз ҷониби нашриёти 
«Меҳроҷ-граф» бо теъдоди 300 нусха ба 
табъ расида, барои ҳар як муҳаққиқу ада-
биётшинос ва ҳар як адиб ҳамчун китоби 
рӯимизӣ ба ҳисоб меравад. Мутолиаи он 
хосатан барои хонандаи шеърдӯст басо 
судманд мебошад.

ТАҲАВВУЛИ ШАКЛ ВА МУҲТАВОИ 
НАзМИ ТОҶИК ДАр АСрИ ХХ

Рисолаи «Таҳаввули шакл ва муҳтавои 
назми тоҷик дар асри ХХ» аз ҷониби ада-
биётшиноси шинохтаи ҷумҳурӣ Беҳрӯзи 
Забеҳулло таълиф гардида, дар он ра-
ванди таҳаввули назми тоҷик дар замони 
шӯравӣ мавриди тадқиқ қарор гирифтааст. 
Рисолаи мазкур аз се боб, хулоса ва ки-
тобнома иборат буда, дар он масъалаҳои 

навгароӣ, шикасти қолабҳои анъанавӣ, 
тафовутҳои шеъри тоҷик аз шеъри давраи 
Машрутияи Эрон, ҳаёти адабии солҳои 
60-80, шеъри нав ва жанрҳои суннатӣ дар 
эҷодиёти шоирони тоҷик ва дигар масои-
ли шакливу мазмунии шеъри асри ХХ аз 
ҷониби муҳаққиқ ба риштаи таҳқиқ кашида 

шудааст.
Китоби мазкур дар нашриёти «Меҳроҷ-

граф» дар ҳаҷми 148 саҳифа, бо сифати 
баланди полиграфӣ ва бо теъдоди 600 
нусха чоп гардидааст.

САЙре ДАр АВрОҚИ бАЁз ВА 
рАДОИФ-УЛ-АШЪОр

Китоби «Сайре дар авроқи радоиф-
ул-ашъор» аз ҷониби адабиётшинос 
Сайидхоҷа Ализода таълиф гарди-
да, дар он мақолаҳои дар солҳои охир 
эҷодкардаи муаллиф ҷой гирифтаанд. 
Аксари мақолаҳои китоб ба рӯзгор ва 
осори шоири асри XVI Султонмуҳаммад 
Фахрии Ҳиравӣ (903/1498 – 970/1562) бах-
шида шудааст. Султонмуҳаммад Фахрии 

Ҳиравӣ чун аҳли адаби гузашта дар замо-
ни худ низ анъанаи тазкиранигориро идо-
ма дода, тазкираҳои «Туҳфат-ул-Ҳабиб», 
«Равзат-ус-салотин» ва «Ҷавоҳир-ул-
аҷоиб»-ро таълиф намуда, тазкираи 
«Маҷолис-ун-нафоис»-и Мир Алишери 
Навоиро низ бо забони тоҷикӣ тарҷума 
кардааст. Мутолиаи китоби «Сайре дар 
авроқи радоиф-ул-ашъор» хонандаро ба 
тарзи татабуъ ва назиранависии шоирони 
гузаштаи форсу тоҷик ошно месозад. Ки-
тоб дар нашриёти «Меҳроҷ-граф» бо си-
фати баланди полиграфӣ бо теъдоди 300 
нусха интишор гардидааст.

«ДеВОНИ АШЪОр»-И 
ФАЙзИИ ДАКАНӢ

«Девони ашъор»-и шоири форсиза-
бони Ҳиндустон Файзии Даканӣ (1547-
1595) аз ҷониби адабиётшиносон Алии 
Муҳаммадии Хуросонӣ ва Кибриё Нурова 
бо теъдоди 300 нусха дар шакли мукам-
малтар интишор гардидааст. Хотиррасон 
менамоем, ки хонандаи тоҷик соли 2015 
ба «Ашъори мунтахаб»-и шоир дар таҳияи 
Замира Ғаффорова ошноӣ дошт ва инак ӯ 
аз ғазалҳои бештари Файзӣ баҳравар ме-

гардад. 
Дар «Девони ашъор»-и Файзии 

Даканӣ намунаҳо аз қасоид, таркиб-
банд, тарҷебанд, ғазалиёт, рубоиёт ва 
муқаттаоти ӯ бо тавзеҳи номҳо ва шарҳи 
луғот фароҳам омадааст. Интишор гарди-
дани «Девони ашъор»-и Файзии Даканӣ 
барои ҳаводорони шеъри классикии 
тоҷику форс беҳтарин ҳадя ба шумор ме-
равад.

рИСОЛА ДАр НАзМИ ТАМАДДУН ВА 
ТАОВУН

«Рисола дар назми тамаддун ва 
таовун» фасле аз китоби гаронқадри 
«Наводир-ул-вақоеъ»-и Аҳмади Дониш 
мебошад, ки он дар таҳия, тавзеҳот ва 
муқаддимаи адабиётшинос Раҳматшо Ис-
роилов дар нашриёти «Меҳроҷ-граф» бо 
теъдоди 200 нусха аз чоп баромадааст. 
Дар шиносномаи китоб чунин омадааст: 
«Муаллиф афкору ғояҳои нави равшанга-
ронаро барои рушду тараққӣ ва бедории 
халқу миллати хеш пешкаш намудааст, 
ки барои ҳар фарди тоҷик ошноӣ ба ин 
андешаҳои пешқадам муфид мебошад».

Мутолиаи китоб дар таҳкими бедории 
миллӣ ва худшиносию худогоҳии хонанда 
мусоидат хоҳад кард.

СИМОИ зАН ДАр МАСНАВИҲОИ 
АТТОр

Нашриёти дар боло зикршуда кито-
би адабиётшинос Мавҷуда Хуҷоваро бо 
номи «Симои зан дар маснавиҳои Аттор» 
бо теъдоди 250 нусха пешкаши аҳли илму 
адаб гардонидааст. Муҳаққиқ симои занро 
асосан дар маснавиҳои «Илоҳинома» ва 
«Хусравнома»-и Аттор мавриди тадқиқ 
қарор додааст. Хонанда бо мутолиаи ри-
сола ба кони хирад, афкору ақоиди пан-
ду ахлоқӣ ва фалсафии шоир ба таври 
мукаммал ошноӣ пайдо карда, мақому 
мартаба ва эҳтироми занонро бештар 
ҳис мекунад. Мутолиаи рисола, ки ба 
тадқиқи маснавиҳои «Илоҳинома» ва 
«Хусравнома»-и Аттор бахшида шудааст, 
дар тарбияи ахлоқӣ ва хубтару беҳтар ши-
нохтани симои зан мусоидат карда, инчу-
нин хонандаро ба худшиносию худогоҳии 
миллӣ ҳидоят месозад.

Худоёрзода РаҶабалӢ,
«Ҳамрози халқ»
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њАДИСњОИ ПАЙѓАМБАР
Панду андарзҳо

МУТОИБОТИ ШУАРО

(аввалаш дар №1, 07.01.2021)
Ҳар чиз андозае дорад, 

ҳатто нотавонӣ.
* * *

Ҳар чизе асосе дораду асо-
си ин дин (ислом) фаҳму тад-
бир аст.

* * *
Ҳар чизе закоте дорад ва 

закоти тан рӯза аст.

* * *
дасти Худо ҳамроҳи 

ҷамъият аст.
* * *

Сукут ҳикмат аст, аммо 

камтар касе онро ба кор ме-
бандад.

* * *
атри мард бӯяш зоҳиру 

рангаш махфист, атри зан 
рангаш аёну бӯяш ниҳон аст.

* * *
Хок баҳори кӯдакон аст.

* * *
Ростӣ оромиш аст ва 

дурӯғ изтироб.
* * *

олим ва толиби илм дар 
хайр шариканд.

* * *
аз хушбахтиҳои инсон ин 

аст, ки шабеҳи падар бошад.
* * *

Накукорони дунё накӯ-
корони охиратанд.

* * *
дуои мазлум мустаҷоб 

аст, гарчи кофар бошад.
* * *

Ҳар кӣ дар роҳи  ҳифзи мо-
лаш кушта шавад, шаҳид аст.

* * *
Ҳар кӣ илм талаб кунад, 

Худо ризқашро кафолат ку-
над.

* * *
Талаби илм барои ҳар му-

салмон фарз аст.
* * *

Ҳар кӣ дар пайи ҳоҷати 
бародараш бошад, Худо дар 
пайи ҳоҷати ӯ бошад.

* * *
Ҳар кӣ авратеро (ҷои 

пӯшидании баданро) бинаду 
бипӯшонад мисли касест, ки 
зиндабагӯреро ҷон додаву аз 
қабр бадар оварда.

* * *
Ҳар ки намозаш (ӯро) аз 

корҳои бад пешгирӣ накунад, 
худро аз Худо дур гирифта-

аст.
* * *

Ҳар кӣ фарзанди духтаре 
ёбаду ба ӯ эҳсон (хубӣ) кунад, 
ҳамон духтар (дар қиёмат) 
сипари оташи вай шавад.

* * *
Худо раҳмат кунад онро, 

ки  забонашро ислоҳ кунад.
* * *

Фақр (нодорӣ) дар остонаи 
куфр аст ва ҳасад чунон аст, 
ки гӯйӣ тақдирро дигаргун ку-
над.

* * *
(Шумо мардум) сохт-

монҳое кунед, ки дар онҳо на-
нишинед ва молҳое андӯзед, 
ки онро нахӯред ва ба чизҳое 
умед бандед, ки ба онҳо нара-
сед.

* * *
аҷаб дорам аз он ки 

даҳанро аз ханда чок медиҳад 
ва намедонад Худо аз ӯ розӣ 
аст ё не.

* * *
Эй аҷаб! Куллал аҷаб  аз 

он ки ба зиндагии ҷовидон 
ақидаманд асту барои ин са-
рои сар то по фиреб мекӯшад.

* * *
ин хиёнате бузург аст, 

ки сухане барои бародарат 
бигӯйӣ, ӯ туро тасдиқ кунаду 
ту дурӯғгӯ бошӣ.

* * *
Киштиро таҷдид (нав) ку-

нед, ки дарё жарф (ҷуқур) аст, 
неруро таҷдид кунед, ки роҳ 
дур аст.

* * *
Хушкии чашм асари сах-

тии қалб аст.
* * *

ин гуноҳ барои мард бас, 
ки обрӯи бародарашро буба-
рад ва ин шарр (бадӣ) барои ӯ 
бас , ки бародарашро таҳқир 
кунад.

* * *
Ҳар диле, ки олуда ба 

шаҳавот бошад, ҳаром аст, 
ки дар малакути осмонҳо пар-
воз кунад.

* * *
аз дурӯғгӯйӣ ҳамин бас, ки 

ҳар чӣ шунидӣ нақл кунӣ.
* * *

аз нодонӣ ҳамин бас, ки 
ҳар чӣ медонӣ, изҳор кунӣ.

* * *
Эҳтироми олиме, ки 

ба илмаш амал кунад, чун 
эҳтироми шуҳадову сиддиқин 
аст.

* * *
беҳтарини шумо касест, 

ки шуморо ба кори хайр даъ-
ват кунад.

(аввалаш дар №1, 07.01.2021)
 

ШОИрИ СУрХрИШ
Мегӯянд Заҳири Форёбӣ аз 

маддоҳони Қизил Арслон буд. 
Риши Заҳир бағоят сурх ва ран-
гин будааст. Рӯзе Қизил Арслон 
ӯро гуфт:

- Дар бораи риши худ чизе ба 
базла бигӯй, ки хотимаи он маз-
муни талаб дошта бошад. Заҳир 
филфавр бигуфт:

Воизе бар фарози минбар 
гуфт,

Ки чу пайдо шавад сарои 
нуҳуфт

Ришҳои сиёҳ рӯзи умед,
бошад андар паноҳи 

риши сафед.
Ришҳои сафедро зи гуноҳ,
бахшад Эзид ба ришҳои 

сиёҳ.
мардаке сурхриш ҳозир 

буд,
даст дар риш зад чу ин 

бишнуд.
Гуфт: мо худ дар ин шумор 

наем,
дар ду гетӣ ба ҳеҷ кор 

наем.
Набавад он сурхриш 

мазлум аст,
Ки зи инъоми шоҳ 

маҳрум аст.

рАШИДИ ВАТВОТ ВА АДИб 
СОбИр

Мегӯянд рӯзе барфи бисёр 
меомад ва боди сард мевазид. 
Дар чунин вақте Рашиди Ватво-
тро завқи суҳбати Адиб Собир 
шуд. Онҳо бо якдигар робитаи 
дӯстӣ ва муҳаббат доштанд. 
Чун Рашид ба дари хонаи Адиб 
Собир расид, ҳалқа бар дар зад. 
Канизаке пеши дар омаду гуфт:

- Кист?
Гуфт: - Рашид аст ва Адибро 

мехоҳад.
Гуфт: - Хоҷаам дар хона нест.
Рашид ин байтро бар бадеҳо 

бигуфт:

он кас, ки бурун равад 
дар ин рӯз,

Нодонтар аз ӯ каси 
дигар нест.

Адиб Собир шунид ва сар аз 
даричаи болохона, ки бар пушти 
долон сохта буд, берун кард ва 
дар ҷавобаш бар бадеҳа гуфт:

ман худ ба ҳарамсарои 
хешам,

Пайдост, ки бар буруни 
дар кист?

ПОрУКАШӢ
Гӯянд вақте Нодиршоҳ шеъри 

номавзуне гуфт ва аз Мирзо 
Маҳдихон пурсид, ки ин шеър чӣ 
гуна аст? 

Мирзо Маҳдихон гуфт:
- Номавзун аст.
Нодир хашмнок шуда фар-

муд, то ӯро ба тавила бурда ба 
порукашӣ андозанд. Вақте бори 
дигар Нодир шеъри дигаре гуфт 
ва аз Мирзо Маҳдихон тасдиқ 
хост, Мирзо Маҳдихон фавран аз 
ҷо бархост ва равона шуд.

Нодир пурсид:
- Куҷо меравӣ?
Гуфт: 
- Дар тавила барои порукашӣ.

АбДУЛВОСеИ ҶАбАЛӢ
Мегӯянд Султон Санҷар дар 

сафари Гурҷистон шахсеро дар 
саҳрое дид, ки шутур мечаронд. 
Дар ин мавқеъ шутур гарданашро 
ба тарафи пахтазор дароз кард. 
Шутурчарон маҳори шутурро 
кашида ва ин каломи мавзун аз 
забонаш ҷорӣ гардид.

Уштур суроҳигардано, 
донам чӣ фикре кардано,

Гардандарозӣ мекунӣ, 
пунба бихоҳӣ хӯрдано.

Султон лутфи таъбашро пи-
сандид ва ӯро қобил ва лаёқатнок 
дид. Пас вайро бо худ бурд ва 
дар тарбияташ кӯшид. Пас аз 
муддате ӯ тараққӣ кард ва  шоири 
забардасте гардид. ( Ӯ шоири 

маъруф Абдулвосеи Ҷабалӣ аст.)

ШеЪрИ беНАМАК
Гӯянд: вақте аз подшоҳони 

сомонӣ Амъақи Бухороиро 
пурсиданд, ки шеъри Рашидии 
Самарқандиро чун мебинӣ? 
Амъақ гуфт: - Шеър дар ғояти 
некӣ аст, аммо қадре бенамак 
аст. Дар ин байн рашидӣ ҳозир 
шуд. Подшоҳ ӯро гуфт: Амъақро 
пурсидам, ки шеъри Рашидӣ чун 
аст, гуфт некӯст, аммо бенамак.

Рашидӣ таъзим кард ва 
филбадеҳо ин қитъаро бигуфт:

Шеърҳои маро ба бенамакӣ,
айб кардӣ раво бувад шояд.
Шеъри ман ҳамчун шакару 

шаҳд аст,
В-андарин ду намак накӯ 

н-ояд.
Шалғаму боқилост 

гуфтаи ту,
Намак, эй қалтабон, 

туро бояд.

САбУК КУН бОрИ гАрДАН ҲАМ
Мегӯянд дар аҳди Султон 

Ҳусайн Бойқаро Сонеӣ ном шои-
ре буд, ки ба дараҷаи вазирӣ ҳам 
расида буд. Ӯ аз ҳад зиёд дасто-
ри калон мебаст ва аз андоза 
берун ба мардум зулм мекард. Ӯ 
зулму бедодгариро ба ҳадде ра-
сонд, ки мардум ба дод омаданд 
ва Ҳусайн Бойқаро маҷбур шуд 
ӯро танбеҳ кунад. Бинобар ин 
рӯзе дар ҳузури аҳли дарбор ӯро 
таҳқир карда фармуд, ки дасто-
рашро аз сараш дур андозанд.

Алишер ҳам дар он маҷлис 
ҳозир буд ва ба подшоҳ хитоб кар-
да фавран гуфт:

Чу бори сар сабук кардӣ,
Сабук кун бори гардан ҳам.

ШеЪрИ рОСТМАзМУН
Мегӯян шахсе дар назди Мав-

лоно Ҷомӣ даъвои шеършиносӣ 
намуда, ба тарзи эътироз ба 
Мавлоно гуфт:

-Шеърҳои шумо ҳама сар то 

по дурӯғ аст. Аз шумо муносиб 
он аст, ки  шеърҳои ростмазмун 
гӯед.

Ҷомӣ гуфт:
- Ин тавр бошад барои шумо 

як байти ростмазмун гӯям, ки 
хонда завқ кунед. Ва ин байтро 
навишта дод:

дар Самарқанд гурба ях 
нахӯрад,

дар бухоро хурӯс мурғи 
нар аст.

МО ЮСУФИ ХУД 
НАМеФУрӮШеМ

Мегӯянд Хоҷа Юсуфи 
Андиҷонӣ яке аз хонандагони 
номии давраи Темуриёни Ҳирот 
буд, ки дар хизмати Бойсунғур 
Мирзо рӯз мегузаронид.

Султон Иброҳим бинни 
Шоҳрух (бародари Бойсунғур) 
чанд бор аз бародари худ хоҳиш 
намуд, ки Хоҷа Юсуфро назди 
ӯ бифиристад, вале Бойсунғур 
розӣ намешуд. Охир Султон 
Иброҳим маблағи як сад ҳазор 
динори нақд фиристод, ки Мирзо 
Бойсунғур Хоҷа Юсуфро барои ӯ 
бифиристад.

Бойсунғур пулҳои бародарро 
пас фиристод ва ин байтро ба 
ҷавоби ӯ равона кард:

мо Юсуфи хеш намефурӯшем,
Ту сими сафеди худ 

нигаҳ дор!

МУОШИрАИ ҶАҲОНгИр ВА 
НУрҶАҲОН

Мегӯянд рӯзе Ҷаҳонгир 

пирамарди кӯзапуштеро дида аз 
Нурҷаҳон пурсид:

Чаро хамгашта мегарданд 
пирони ҷаҳонгашта?

Нурҷаҳон бе таваққуф ҷавоб 

дод:
ба зери хок меҷӯянд айёми 

ҷавониро,
Ба мавқее Ҷаҳонгир хитобан 

ба Нурҷаҳон гуфт:
булбул наям, ки навҳа 

кунам, дарди сар диҳам,
Парвонаам, ки сӯзаму 

бар наёварам.
Нурҷаҳон гуфт:
Парвона наям ман, ки ба 

як шуъла ҷон диҳам,
Шамъам, ки шаб бисӯзаму 

бар наёварам.
Рӯзе Нурҷаҳон либоси 

арғувониранг дар бар карда 
назди Ҷаҳонгир омад. Шоҳ ӯро 
дида гуфт:

Нест ҷонон бар гиребони 
ту ранги арғувон,

зардии ранги рухи ман шуд 
гиребонгири ту.

Нурҷаҳон гуфт:
Туро ки тугмаи лаъл аст 

бар либоси ҳарир,
Шудаст қатраи хуни 

манат гиребонгир

Таҳияи 
Раҷабалӣ ХУдоЁРзода

 (Идомааш дар шумораи оянда)

 (Идомааш дар шумораи оянда)
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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: раҷабалӣ Худоёрзода, котиби масъул, Амонҷон 
Муҳиддинов, 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

Ҳафтаномаи дар чопхонаи 
ҶДММ «Нашри Мубориз» бо 
теъдоди 19 200 нусха нашр шуд.
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СКАНВОРД
    ТАВАҶҶУҲ!   ҒОЛИбрО ТУҲФА ИНТИзОр АСТ!

Ҳар нафаре, ки аввалин шуда сканвордро дуруст пур карда, ба суроғаи дар поён дарҷшуда расонад, соҳиби туҳфа                                
мегардад. Шахси ғолиб дар саҳифаи фейсбукии ҳафтаномаи "ҲамРози  ХалҚ" низ муаррифӣ мегардад.

ТаВаҶҶУҲ!
Сканворди дар рӯзномаи 
«Ҳамрози халқ» (№2, 
14.01.2021) чопшударо бой-
мурод Холов - омӯзгори 
коллеҷи тиббии шаҳри 
бохтар дуруст пур кар-
да, саривақт ба идораи 
рӯзнома фиристод ва 
ғолиби озмун дониста 
шуд.

ЭЪЛОН!
Ҳафтаномаи «Ҳамрози халқ», ки 19200 хонанда дошта, 

беш аз 100 ҳазор нафарро дар як вақт, ҳар ҳафта бо иттилооти 
зарурӣ фаро мегирад, фаъолияти нави худ: ¬ эълон ва таблиғ 
(реклама)-и кору хизматрасониҳо, хариду фурӯш, табрикоти 
ҳамкорон ва амсоли инҳоро амалӣ (эълон) менамояд. Зим-
нан, хоҳишмандон метавонанд ба идораи мо ба суроғаи поён 
муроҷиат намоянд. 

Суроғаи мо: ш. Бохтар, кӯчаи Айнӣ - 47, бинои Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон, ошёнаи сеюм. Телефонҳо: 
(8 3222) 2-02-11, саҳифаи  феесбукии  «Ҳамрози халқ», info@
hkhdtkhatlon.tj  

ДИҚҚАТ! 
Ба диққати хонандагон мерасонем, ки дар ҳошияи озму-

ни «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» бобати тарғиби китоб ва 
китобхонӣ дар миёни ҷомеа ҳайати эҷодии рӯзномаи «Ҳамрози 
халқ» тасмим гирифтаанд, ки минбаъд китобҳои тозанашри 
шаҳрвандон (солҳои 2020-2021 чопшуда)-ро ба таври фаврӣ, 
ройгон дар саҳифаҳои нашрия бо расм ва маълумоти мухтаса-
ри китоб муаррифӣ менамоянд. Бинобар ин шумо метавонед, 
китоби тозанашри худ  ва дигаронро барои муаррифӣ намудан 
ба идораи рӯзномаи «Ҳамрози халқ» пешниҳод намоед. 

 Суроғаи мо: ш. Бохтар, кӯчаи Айнӣ - 47, бинои Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон, ошёнаи сеюм. Телефонҳо: 
(8 3222) 2-02-11, саҳифаи  феесбукии  «Ҳамрози халқ», info@
hkhdtkhatlon.tj  

ЭЪЛОН!
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 

Хатлон дар ҳамкорӣ бо Шӯрои Ҳаракати 
ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон нақшаи муштараки ама-
лиёти умумивилоятӣ оид ба тоза намудани 
дохил ва атрофи қабристонҳо зери унвони 
«Рӯзи ёдоварӣ»-ро таҳия намуданд, ки тибқи 
он дар қаламрави вилоят ситод ташкил дода, 
ҳар рӯзи якшанбеи охири ҳар моҳ масъулини 
Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ, шӯроҳои Ҳаракати 
ваҳдати миллӣ, шӯроҳои собиқадорони ҳизб, 
шуъбаҳои дин, танзими анъана ва ҷашну ма-
росим дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 
ҳашари умумивилоятии «Рӯзи ёдоварӣ» таш-
кил намуда, бо ҷалби сокинони маҳаллаву 
деҳот (наздики қабристонҳо) дохилу атро-
фи қабристонҳои маҳалли худро аз алафу 
рустаниҳои худрӯй тоза карда, дарахтони 
онҳоро аз навдаҳои зиёдатӣ озод карда, дар 
ҳудуди онҳо ниҳолҳои сояафкан шинони-
да, атрофи онҳоро бо симтур маҳкам карда, 
роҳҳои дохил ва атрофи онҳоро сангфарш на-
муда, инчунин дигар корҳои ободониро низ ба 
роҳ монанд.

ФОЛбИНИИ АФАНДӢ

Афандӣ як вақтҳо фолбинӣ мекард. Як пагоҳирӯзӣ ҳамсояаш 
ба хонаи Афандӣ омада гуфт:

– Афандӣ, ҳамин шаб хоб дидам, ки як зоғи сиёҳ дорему дар 
ҳавлӣ «қар-қар» карду боз парида рафт. Тадбираш чӣ бошад?

Афандӣ каме таваққуф карду гуфт:
 – Ҳамон зоғи сиёҳ занат буд, ки парида рафт. Ана аз шарри 

ӯ ҷонат халос шуд.

АФАНДӢ ВА чОЙХОНАчИИ ХАСИС
Марди  хасисе чойхоначии  бозори  шаҳр буд. Марди 

деҳотие, ки ба  бозор омада буд,  баъди  бозорӣ  кардан барои  
ҷойнӯшӣ  ба чойхона омада, як  чойник ҷойи кабуд фармуд.

Ин мард чойи ҷойникро чандин маротиба бо пиёла  тагу рӯ 
карду  бо сачоқ болои чойникро маҳкам кард, вале ранги чой 
ҳеҷ намебаромад.

Мард чойхоначиро  ба наздаш  хонда, гуфт: 
– Амакӣ чойники чойатон ранг намебарорад-ку?
 – Ин чой худаш сахтчой, боз каме дам диҳед, рангаш 

мебарояд.
 Вале чой ранг набаровард. Ин дафъа чойхоначӣ гуфт:
 – Ин чой сафедчойи ҳоҷӣ Раҳим аст, нӯшидан гиред!

Ширини балҷувонӣ


