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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК
вонии дастархони сокинони 
кишвар роҳандозӣ гардидааст. 

Мавсуф дар ин баробар ба 
иштирокдорон таъкид дошт, 
ки мо бояд ҳар порча замини 
дарихтиёрдоштаро самаранок 
истифода намуда, дастархони 
хешро ғанӣ гардонем. Пеши 
роҳи хароҷоти бемавридро 
гирифта, захираи маҳсулоти 
хӯрокаро барои ду сол таъмин 
созем.  

Зимнан, раиси Кумита 
атрофи муҳиммияти озмуни 
ҷумҳуриявӣ зери унвони «Илм 
– фурӯғи маърифат» сухан 
гуфт, ки минбаъд ҳамасола гу-
заронида мешавад ва ин тад-
бир ба хотири боз ҳам бештар 
ба омӯзиши илмҳои риёзиву 
дақиқ ва табиӣ ҷалб карда-
ни наврасону ҷавонон, оли-
мону муҳаққиқон ва устодону 
омӯзгорон мебошад.

Миралиён Қиёмиддин иброз 
намуд, ки дастовардҳои замо-
ни соҳибистиқлолӣ самараи 
хизматҳои шоёни Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
буда, пайваста баҳри рушду 
тараққиёти Ватан ва таъмини 
зиндагии босаодати сокинони 
мамлакат анҷом медиҳанд.

 Зимнан дар ин вохӯриҳо 
атрофи истиқболи шоиста аз 
ҷашни 30-солагии Истиқлоли 
давлатӣ андешаронӣ кар-
да, таъкид доштанд, ки бояд 
ҳамагон барои дар амал татбиқ 
намудани сиёсати пешгириф-
таи Роҳбари давлат камари 
ҳиммат бандем. 

Ҳамзамон, Миралиён 
Қиёмиддин дар ин раванд дар 
бораи моҳияти аксияҳои ҳизбӣ, 
ки ба беҳтар гардидани сатҳи 
зиндагии мардум нигаронида 
шудааст, сухан гуфт.  Аз бова-
рии Роҳбари давлат нисбати 
халқи шарафманди тоҷик, нан-
гу номуси ватандорӣ ва ҳисси 
миллӣ ёдовар шуд, ки бо чунин 
хислатҳои неку созандаи худ 
метавонем иқдомоти аз имрӯза 
ҳам бештарро амалӣ карда, 

Дар ҳошияи татбиқи дасту-
ру ҳидоятҳои Роҳбари давлат 
вакили вилоятӣ аз ҳавзаи ин-
тихоботии Панҷ –54, ҳамзамон 
раиси Кумитаи иҷроияи ви-
лоятии Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон Миралиён 
Қиёмиддин Абдусалимзода бо 
мақсади шарҳу тавзеҳи Па-
ёми Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар му-
ассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии №5, воқеъ дар ҷамоати 
деҳоти Нури Ваҳдат ва толори 
маркази саломатии ҷамоати 
шаҳраки Панҷи ноҳияи Панҷ 
бо кормандони ташкилоту 
муассисаҳо ва сокинони маҳал 
вохӯрӣ анҷом дод.

Дар рафти суханрониҳо 

Қиёмиддин Миралиён вобаста 
ба бандҳои Паёми навбатии 
Роҳбари давлат, ки атрофи си-
ёсати дохиливу хориҷии киш-
вар ироа доштанд ба тафсил 
сухан гуфт. Аз ҷумла давоми 
як сол аз андози ягона озод 
гардидани кишоварзонро шарҳ 
дод, ки иқдоми хеле ғамхорона 
ва саривақтӣ буда, ба хотири 
дастгирии деҳқонон ва фаро-

ҲАДАФ ЗИНДАГИИ 
ШОИСТАИ МАРДУМ

Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ таъкид шуд, ки  вакилони 
ҳамаи сатҳҳо – аз аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси 
намояндагон сар карда, то вакилони маҷлисҳои маҳаллӣ ва 
ҷамоатҳо ҳамчун шаҳрвандони кишвар, пеш аз ҳама, худашон 
бояд фаъол ва ташаббускору ташкилотчӣ бошанд, нақши 
худро дар таҳкими рукнҳои давлатдорӣ софдилона иҷро на-
моянд, дар вусъат додани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва ободониву 
созандагӣ дар ҳавзаҳои интихоботии худ ва амалӣ намудани 
сиёсати давлат дар маҳалҳо саҳми содиқонаву ватандӯстона 
гузоранд. 

Ватани муқаддаси худро ба 
кишвари ободу пешрафта ва 
ҳамқадами ҷаҳони муосир таб-
дил диҳем. 

“Моро мебояд аз баҳои 
муносиби Президенти мам-
лакат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон илҳом бигирем ва та-
шаббускору ташкилотчӣ буда, 
саҳми босазои хешро дар 
ободии ин сарзамини аҷдодӣ 
гузорем, махусан дар соле, 
ки онро Роҳбари давлат ба-
рои Тоҷикистони азизамон 
соли махсус номиданд. Яъне 
дар ин сол 30-юмин солгарди 
Истиқлоли давлатиро таҷлил 
менамоем ва ҳадаф зиндагии 
шоистаи мардум аст”, –таъкид 
дошт Миралиён Қиёмиддин. 

Ҳамчунин илова кард, 
ки соҳибистиқлолӣ арзиши 
муқаддас барои ҳар як со-
кини бонангу ори кишвар 
маҳсуб меёбад ва ин гавҳари 
бебаҳоро ҳар яки мо сокинони 
ин кишвари биҳиштосо бояд 
сидқан ҳифз намоем. Барои 
ин аз ҳарвақта дида муттаҳиду 
сарҷамъ будан лозим, зеро, 
чуноне  Роҳбари давлат дар 
Паёми навбатии хеш иброз 
доштанд, хоинони миллат ва 
хоҷаҳои хориҷиашон ҳанӯз ҳам 
аз ниятҳои нопоки хеш, ки дар 
оғози солҳои 90 –ум доштанд, 
даст накашидаанд. 

Дар интиҳои вохӯрӣ аз иш-
тирокдорон даъват ба амал 
оварда шуд, ки дар татбиқи 
сиёсати Роҳбари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
фаъол бошем. Дар ин раванд 
бояд дар татбиқи аксияҳои 
Кумитаи иҷроияи вилоятии 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон низ ташаббускор 
буда, ҳар яке дар ободии як 
гӯшаи диёр саҳми босазои худ-
ро гузорем, ки ин ҳама аз дас-
туру ҳидоятҳои Раиси муазза-
ми ҳизб маншаъ мегиранд.   

                                                                 
Шуъбаи иттилот ва 

матбуоти КИ ҲХДТ дар 
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МАҶЛИСИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ҲИЗБ 
ДАР ЛЕВАКАНТ БО ТАҒЙИРОТИ КАДРӢ

Маҷлиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар шаҳри Левакант бо иштироки Миралиён 
Қиёмиддин Абдусалимзода – раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон, Ҳабибзода Зоҳир – мудири шуъбаи 
ташкилӣ ва кор бо кадрҳои Кумитаи Иҷроияи Марказии 
ҲХДТ, Давлатзода Зарина – узви Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон, раиси шаҳри Левакант ва аъзои Кумитаи 
иҷроияи шаҳрӣ иштирок доштанд.

НИШОНДОДҲО 
МЕАФЗОЯНД

ТАДБИРҲОИ СОЗАНДА                     

БЕШ АЗ ДУ ҲАЗОР 
МЕДАЛ ДАР ЯК СОЛ

Дар муқоиса ба оғози соли 2020 дар 
қаламрави минтақа теъдоди банко-
мат ва постерминалҳо ба 148 адад 
афзуда, шумораи умумии онҳо ба 
санаи 31 декабри соли 2020 маҷмӯан 
ба 594 адад (201 адад банкомат ва 
393 адад постерминал) расидааст. Ин 
нуктаро И. Нуралиев, мудири Шуъбаи 
минтақавии Бонки миллии Тоҷикистон 
дар шаҳри Бохтар зимни нишасти 
хабарӣ баён дошт.

– Давоми соли 2020 дар доираи 
ҳидоятҳои Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади даст-
гириву ёрӣ ба кормандони соҳаи 
тандурустӣ, тақвияти тадбирҳои 
пешгирӣ аз паҳншавии бемории 
коронавирус, муолиҷаи саривақтии 
беморон ва кумак ба оилаҳои ниёз-
манди вилоят аз ҳисоби маблағҳои 
харҷномавӣ, махсус, бақияи озоду 
даромади шаҳру навоҳӣ 14,1 милли-
он сомонӣ ҷудо гардид, – гуфт зимни 
нишасти матбуотӣ Бахтиёр Назарзода, 
сардори Сарраёсати молияи вилояти 
Хатлон. 

Дар нишасти хабарии Раёсати 
кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти 
Хатлон зикр шуд, ки сол ба сол дар 
шаҳру ноҳияҳои вилоят бо саҳми 
мақомотҳои маҳаллӣ ва соҳибкорон 
шароити машқу тамрин беҳтар меша-
вад. Фариза Абдуллозода, сардори 
раёсати мазкур гуфт, ки дар вилоят 
3078 майдончаи варзишӣ буда, қиёс ба 
соли 2019, 41 адад зиёд шудааст.

Ба иттилои мавсуф фоизи миёнавазни 
пешниҳоди қарзҳо дар ин давра бо пули 
миллӣ 22,9 фоизро ташкил додааст.

Тақсимоти соҳавии қарзҳои додашуда 
дар минтақа нишон додааст, ки ҳиссаи асо-
сии қарзҳо барои рушди соҳаи кишоварзӣ 
33 %, саноат, сохтмон ва нақлиёт 22,6 %, 
савдо ва тиҷорат 23,7 % рост меоянд. 
Қарзҳо барои рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ дар давраи ҳисоботӣ маблағи 
5,1 миллион сомонӣ, қарзҳои истеъмолӣ 
маблағи 181,7 миллион сомонӣ ва қарзҳои 
имтиёзнок маблағи 24 миллион сомонӣ ме-
бошад.

Тибқи гуфтаи мудири шуъбаи 
минтақавии бонки мазкур теъдоди 
қарзгирандагони хурд дар соли 2020 ба 118 
ҳазор нафар расидааст. 

Маҳмадалӣ АКРАМОв,
“Ҳамрози халқ” 

Ба гуфтаи мавсуф илова бар ин аз 
буҷети ҷумҳуриявӣ ба ин мақсад 7,7 милли-
он сомонӣ ба шаҳру ноҳияҳо ҷудо ва раво-
на карда шудааст.

Ҳамчунин, масъулини Сарраёсати 
молия иттило доданд, ки барои таъмири 
роҳҳои маҳал аз ҳисоби буҷети маҳаллии 
шаҳру ноҳияҳои вилоят ҳамагӣ 4,9 милли-
он сомонӣ равона гардидааст. 

 Б. Назарзода гуфт, ки дар Сарраёсати 
молияи вилояти Хатлон Маркази бозомузӣ 
фаъолият дошта, дар он 269 муҳосиб ва 
иқтисодчиён оид ба ҳисобдории муҳосибин 
бо тариқи равзанаи ягонаи электронӣ аз 
рӯи барнома ба омӯзиш фаро гирифта 
шуда, 167 нафар соҳиби сертификат гар-
дидаанд.

Маҳмадалӣ АКРАМОв,
“Ҳамрози халқ”

Мавсуф ҳамчунин иброз дошт, 
ки фароҳам овардани шароити хуби 
варзишӣ имкон медиҳад, дар мусобиқаҳои 
сатҳи ҷумҳуривию байналмилалӣ ба 
дастовардҳои бештар ноил гардем. 
Ҳамин аст, ки дар соли 2020 варзишгаро-
ни вилоят дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ 
731 медали тилло,  609 медали нуқра, 697 
медали биринҷӣ, дар маҷмӯъ 2 ҳазору 37 
медал ба даст оварданд. Аз мусобиқаҳои 
байналмилалӣ бошад ба гирифтани 3 ме-
дали тилло, 4 нуқра, 7 медали биринҷӣ 
комёб гардиданд.  

Ҳамчунин, гуфта шуд, ки бемории 
ҳамагири коронавирус таъсири ху-
дро ба соҳаи варзиш низ гузошт, зеро 
чорабиниҳои варзишӣ кам баргузор 
шуданд. Варзишгарон дар соли 2020, 
2 ҳазору 51 медал аз мусобиқаҳои 
ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ба даст 
оварданд, ки нисбати соли 2019, 43 адад 
кам мебошад. 

Амонҷон МуҲИДДИнОв,
“Ҳамрози халқ” 

Аз нишастҳои матбуотӣ

Дар маҷлис 5 масъала – гу-
зориши раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри Левакант «Дар 
бораи натиҷаҳои фаъолияти Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
шаҳри Левакант дар соли 2020 
ва нақшаҳо барои соли 2021, 
вазифаҳои аввалиндараҷаи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар шаҳри Лева-
кант дар самти шарҳу тавзеҳ 
ва татбиқи Паёми Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, во-
рид намудани таѓйирот ба ҳайати 
Кумита иҷроия ва раёсати он, 
ҳамчунин, масъалаҳои ташкилӣ 
мавриди баррасӣ қарор гириф-
танд. Аз рӯи масъалаи аввал 

раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Левакант Ватанзода 
Саидҷаъфар баромад карда, 
оид ба натиҷаҳои фаъолият дар 
соли 2020 гузориш дод. 

Ҳамчунин Миралиён 
Қиёмиддин Абдусалимзода – 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон дар мавзӯи 
“Вазифаҳои аввалиндараҷаи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар шаҳри Лева-
кант дар самти шарҳу тавзеҳ 
ва татбиқи Паёми Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
суханронӣ кард.

 Зимнан масъалаи сею-
ми рӯзномаи маҷлис мавриди 
баррасӣ қарор гирифта, бинобар 

сабаби иваз кардани макони зист, 
берун рафтан аз ҳудуди шаҳр, 
надоштани робита бо Кумитаи 
иҷроияи ҳизбии шаҳр бо қарори 
маҷлис Махсудинов Комилҷон аз 
узвияти Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар шаҳри Левакант баровар-
да шуда, ба узвияти Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Лева-
кант номзадии Олимзода Низора 
интихоб карда шуд.

Дар масъалаи дигари 
рӯзномаи маҷлис бинобар са-
баби ба кори дигар гузаштан аз 
вазифаи раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри Левакант озод 
намудани Ватанзода Саидҷафар 
мавриди баррасӣ қарор гирифт. 
Ҳамзамон дар ин радиф аз номи 
роҳбарияти Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон ва Раёсати 
Кумитаи иҷроияи вилоятии ҳизб 
ба Ватанзода Саидҷафар ба-
рои фаъолияти пурсамарашон 
дар Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Левакант изҳори сипосу 
миннатдорӣ ва дар фаъолияти 
оянда муваффақият таманно 

карданд. 
Зимнан, дар натиҷаи омӯзиш 

Раиси муаззами ҳизб, Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон номзадии Олимзода Ни-
зора Сажматро барои интихоб 
шудан ба вазифаи раиси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар шаҳри 
Левакант пешниҳод намуданд ва 
қарор аз ҷониби аъзо якдилона 
қабул карда шуд. 

Ҳабибзода Зоҳир – муди-
ри шуъбаи ташкилӣ ва кор 
бо кадрҳои Кумитаи Иҷроияи 
Марказии ҲХДТ ва Миралиён 
Қиёмиддин Абдусалимзода - Ра-
иси Кумитаи вилоятии ҲХДТ аз 
номи Дастгоҳи Кумитаи Иҷроияи 

Марказӣ ва аз номи Раёсати Ку-
митаи иҷроияи вилоятии ҳизб 
Олимзода Низораро барои ин-
тихоб шуданашон ба ин вазифаи 
пуршарафу пурмасъулият табри-
ку таҳният гуфта, изҳори боварӣ 
карданд, ки барои амалӣ шудани 
ҳадафҳои барномавии Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
ва дастуру супоришҳои Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ра-
иси муаззами Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон саҳми босазо 
хоҳад гузошт.

 Шуъбаи иттилоот 
ва матбуоти  КИ ҲХДТ 

дар вилояти Хатлон

НИЗОМИ КОР РӮ БА 
ПЕШРАВӢ ДОРАД                     
Масъулини шуъбаи Раёсати асно-
ди ҳолати шаҳрвандии Вазорати 
адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон зимни нишасти 
хабарӣ ба рӯзноманигорон итти-
лоъ доданд, ки дар соли 2020 дар 
вилоят ҳамагӣ 189 ҳазору 73 сабти 
асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба қайд 
гирифта шудааст.  

Тибқи иттилои масъулони сохтори 
болозикр раванди кор дар бахшҳои 
сабти асноди ҳолати шаҳрвандии 
шаҳру ноҳияҳои вилоят нисбати 
солҳои гузашта беҳтар гардида, му-
тахассисони соҳибтаҷриба ба кор 
ҷалб гардидаанд. Инчунин, гуфта 
шуд, ки дар соли 2020, 97 ҳазору 
276 сабти таваллуд ба қайд гирифта 
шуда,   қиёс ба соли гузашта 3 ҳазору 
165 ҳолат зиёд мебошад. Соли 2020, 
24 ҳазору 782 ҳолати ақди никоҳ ба 
қайд гирифта шуда буд, ки нисбати 
соли гузашта 4 ҳазору 996 ҳолат кам 
мебошад. 

Зебо БОЗОРОвА,
“Ҳамрози халқ”
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ХОвАЛИнГ. Дар 
ноҳияи Ховалинг аз 
ҳисоби ҷавонон ва дигар 
хоҳишмандон сафи аъ-
зои Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон рӯз то 
рӯз зиёд мегардад. Кор-
мандони Кумитаи иҷроия 
моҳияти аъзои ҳизб бу-
дан ва тартиби қабулу 

хориҷ шудани аъзоро миёни сокинон мефаҳмонанд.
Кормандони кумита ба қабул ба сафи Ҳизби Халқии Демокра-

тии Тоҷикистон аҳамияти аввалиндараҷа дода, кӯшиш ба харҷ дода 
истодаанд, ки дар сафи ҳизбиён шахсони ба давлату миллат, сиё-
сати Пешвои миллат, Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон содиқу вафодор қабул карда 
шаванд.

КӮШОнИЁн. Корман-
дони Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи 
Кӯшониён дар деҳаи На-
вободи ҷамоати деҳоти 
Навбаҳори ноҳия амали-
ёти умуминоҳиявӣ оид ба 
тоза намудани дохил ва 
атрофи қабристонҳо зери 
унвони “Рӯзи ёдоварӣ”-ро 
ташкил намуданд. Сокинони деҳаи мазкур дар доираи ин чорабинӣ ба 
тозаву озода намудани оромгоҳи деҳа машғул шуда, ҳамзамон 270 бех 
дарахти арча, 100 бех гули садбарг ва 40 бех гулҳои мавсимӣ шинони-
данд.

Дар қисмати охири чорабинӣ кормандони кумитаи иҷроия бо иш-
тирокдорон мулоқот доир намуда, оид ба масъалаҳои мубрами рӯз 
суханронӣ карданд. Ҳамзамон, масъулини кумитаи мазкур ба сокинон 
ҷиҳати дастгирии амалиёти умуминоҳиявӣ оид ба тоза намудани дохил 
ва атрофи қабристонҳо зери унвони “Рӯзи ёдоварӣ” минатдории хешро 
баён доштанд. 

ТЕМуРМАЛИК. Дар 
ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии “Меҳнатобод” -и 
ҷамоати деҳоти Бобоюну-
си ноҳияи Темурмалик кор-
мандони масъули Кумитаи 
иҷроияи ноҳиявии ҲХДТ 
дар мавзӯи омӯзиши Па-
ёми навбатии Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ, самаранок истифода 
намудани ҳар як ваҷаб замин, эмин нигоҳ доштани худ ва дигарон аз 
сироятёбӣ ба бемории COVID – 19 ва иҷрои дастуру супоришҳои Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки аз маш-
варати корӣ бо аъзои Ҳукумати кишвар ҷиҳати сарфакорона истифода 
бурдани неруи барқ бармеояд, вохӯрӣ баргузор намуданд.

Аз ҷумла, зимни суханронӣ намояндагони ҳизбӣ қайд карданд, ки 
самаранок истифода намудани ҳар як ваҷаб замини дар ихтиёрдошта 
ва сарфакорона истифода бурдани неруи барқ ба хотири расидан ба 
ҳадафҳои стратегии кишвар мебошад ва нисбати ин масъалаҳо дар ҳар 
як оила бояд аҳмияти ҷиддӣ зоҳир шавад.

Ш. ШОҲИн. 5-уми 
феврал чанд нафар кор-
мандони касбу кори гуно-
гун бо аризаҳои хеш ба-
рои ба сафи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
пайвастан ба Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Шамсиддин 
Шоҳин муроҷиат намуданд. 

Сараввал масъулини ҳизбӣ бо муроҷиаткунандагон суҳбат оро-
ста, онҳоро бо Оиннома, Барнома ва Низомномаи ҲХДТ шиносони-
данд ва тибқи пешниҳоди ариза ба аъзогии ҳизб қабул шуда, ба онҳо 
шаҳодатномаи ҳизбӣ супорида шуд. 

н.ХуСРАв. Маҷлиси 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Носири Хусрав баргузор 
гардид. 

Дар маҷлис намоян-
даи Кумитаи Иҷроияи 
Марказии Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон, мудири шуъбаи таблиғот ва ташвиқот 
Ҳамидиён Илҳомҷон, сармутахассиси шуъбаи таблиғот ва таҳлилии 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон Саидшоҳ Асроров иштирок ва баромад намуданд.

Дар маҷлиси кумитаи иҷроия 6 масъала мавриди баррасӣ ва 
муҳокима қарор дода шуданд. Оид ба фаъолияти Кумитаи иҷроия 
дар соли 2020 ва нақшаҳо барои соли 2021 раиси Кумитаи иҷроия 
дар ноҳияи мазкур Ализода Сураё гузориш дод.

 Хамчунин дар маҷлис ҳисоботи гурӯҳи вакилии ҳизбӣ дар соли 
сипаришуда шунида шуд.

Сипас, доир ба ҷамъбасти муқоисакунии аъзои ҳизб дар 
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ суханронӣ шуда, доир ба беҳтар 
роҳандозӣ намудани фаъолияти ташкилотҳои ибтидоии деҳаву 
маҳаллаҳо дар татбиқи ҳадафҳои ҳизбӣ, бартарфсозии камбудиҳои 
ҷойдошта ба шахсони мутасаддӣ маслиҳату тавсияҳои судманд до-
данд.

Дар охир ҳисоботи молиявии буҷа шунида шуда, нақшаи корӣ ва 
воҳидҳои кории Кумитаи иҷроия барои соли 2021 тасдиқ карда шуд. 

Ҷ.БАЛХӢ. Дар ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ 
маҷлиси Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии ҳизб баргузор 
гардид. 

Дар маҷлис аъзои 
Кумитаи иҷроия, фаъо-
лон, собиқадорони ҳизбу 
меҳнат ва вакилони 
Маҷлиси вакилони халқи 
ноҳия, инчунин узви Куми-

таи Иҷроияи Марказии ҲХДТ Аҳмадҷон Ализода, узви Кумитаи иҷроияи 
вилоятӣ ва ноҳиявии ҲХДТ, раиси ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ Убайдул-
лои Файзулло ва намояндаи Кумитаи иҷроияи вилоятии ҳизб Зебо Бозо-
рова иштирок ва суханронӣ намуданд. 

Раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ 
Маҳмадсаид Абдулҳаев оид ба фаъолияти Кумитаи иҷроия гузориши 
муфассал пешниҳод кард. Пас аз баромади раиси Кумитаи иҷроия оид 
ба масъалаҳои муҳокимагардида қарорҳои дахлдор бо тариқи овоздиҳӣ 
қабул карда шуданд.

Дар охир фаъолони ҳизб барои саҳми муносиб гузоштан дар 
маъракаҳои муҳими сиёсӣ – интихоботҳои дар соли 2020 доиргардида, 
саҳм гузоштан дар тарғиби тарзи ҳаёти солим, аз ҷумла пешгирии бемо-
рии сироятии коронавирус бо Сипосномаи Кумитаи иҷроияи ноҳиявии 
ҲХДТ  сарфароз гардида, дар ин баробар ба ҷавонони тоза ба сафи ҳизб 
пайваста, шаҳодатномаҳои ҳизбӣ супорида шуд. Ҳамчунин дар ин баро-
бар ба 1 нафар иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи доноӣ 
китоб аст” туҳфаи молиявӣ ва Сипоснома тақдим карда шуд.

БОХТАР
Дар маҷлисгоҳи муассисаи 

давлатии таълимии Коллеҷи тиб-
бии шаҳри Бохтар маҷлиси Ку-
митаи иҷроия доир гардид. Дар 
маҷлис раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон Ми-
ралиён Қиёмиддин Абдусалим-
зода, вакили Маҷлиси намоян-
дагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Шодиён Маҳмад Сул-
тонзода, раиси шаҳри Бохтар Са-
ломзода Сиҷоуддин, аъзои Куми-
таи иҷроия, раисони ташкилотҳои 
ибтидоӣ, аъзои ТҶҶ “Созандагони 
Ватан”, вакилони Маҷлиси ваки-
лони халқи шаҳри Бохтар, котибо-
ни масъули ташкилотҳои ибтидоӣ 
ва дигар шахсони даъватшуда 
иштирок доштанд.

  Тасдиқи нақша-чорабиниҳои 
КИ ҲХДТ дар шаҳри Бохтар воба-
ста ба шарҳу тавзеҳи Паёми Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
Маҷлиси Олӣ, натиҷагирӣ аз маъ-
ракаи обуна -2020, муқоисакунӣ 
дар ташкилотҳои ибтидоӣ, ворид 
намудани тағйирот ба ҳайати Раё-
сат ва Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Бохтар, доир ба нақшаи 
кории Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Бохтар, доир ба таҳлили 
фаъолияти Гурӯҳи вакилии 
ҳизбии назди Маҷлиси вакилони 
халқи шаҳри Бохтар муҳокима 
гардида, қарорҳои дахлдор қабул 
карда шуданд. 

Дар идомаи маҷлис Мира-
лиён Қиёмиддин – раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон, Саломзода Сиҷоуддин 
– раиси шаҳри Бохтар, Шодиён 
Муҳамад Султонзода – вакили 
Маҷлиси намояндагон, намоядаи 
КИМ ҲХДТ ба сухан баромада, 
фикру мулоҳизаҳои худро доир 
ба масъалаҳои мазкур баён дош-
танд.

ҲАМАДОнӢ
Дар Мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатии ноҳияи 
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ 
маҷлиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи мазкур бо иштироки 
узви Кумитаи иҷроияи вилоятӣ 
ва ноҳиявии ҲХДТ, раиси ноҳия 
Одиназода Бозоралӣ Неъмат, 
мудири шуъбаи ташкилии Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон Ҳакимҷон Ишмуродов, аъ-
зои кумитаи иҷроия, фаъолон ва 
собиқадорони ҳизб, аъзои гурӯҳи 
вакилии ҳизбӣ, волонтёрони наз-
ди кумитаи иҷроияи ноҳия баргу-
зор гардид. 

Дар маҷлис натиҷаи фаъоли-
яти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи мазкур давоми соли 2020 
ва вазифаҳо барои соли 2021, 
натиҷагирӣ аз ҷамъбасти обу-
на ба нашрияҳои ҳизбии “Мин-
бари халқ” ва “Ҳамрози халқ”, 
ҷамъбасти муқоисакунии аъзои 
ҳизб дар ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ, таҳлили фаъолияти гурӯҳи 
вакилии ҳизбӣ дар Маҷлиси ваки-
лони халқи ноҳия, тасдиқи буҷа ва 
воҳидҳои корӣ, тасдиқи қарорҳои 
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ мав-
риди баррасӣ қарор гирифтанд. 

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

ШАҲРИТуС. Бо 
ташаббуси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Шаҳритус 
дар деҳаи Хоҷа Дурбоди 
ҷамоати деҳоти ба номи 
Талбак Садриддинов 
амалиёти умумивилоятӣ 
оид ба тоза намудани до-

хил ва атрофи қабристонҳо зери унвони «Рӯзи ёдоварӣ» баргузор гар-
дид. Дар доираи ин чорабинӣ сокинони маҳал дастаҷамъона дохил ва 
атрофи оромгоҳи деҳаро аз алафҳои бегона тоза карданд. Баргузории 
чунин чорабинии оммавиро сокинони ноҳияи Шаҳритус хеле муҳим ва 
саривақтӣ ҳисобида, анҷоми ин амалро эҳтирому арҷгузорӣ ба гузаш-
тагони хеш донистанд. 

вАХШ. Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Вахш дар якҷоягӣ бо 
сокинони деҳаи Про-
летари ҷамоати деҳоти 
Тоҷикободи ноҳия ҷиҳати 
дар амал татбиқ наму-
дани аксияи ҳизбӣ таҳти 
унвони "Рӯзи ёдоварӣ" 
оромгоҳи деҳаи мазкурро 
тозаю озода намуданд. Ин 
иқдом миёни сокинони ноҳияи Вахш ҳамовозӣ пайдо карда, анҷоми ин 
гуна амалро арҷгузорӣ нисбати гузаштагони худ медонанд. Минбаъд низ 
ин амалиёти оммавӣ дар тамоми гӯшаву канори ноҳияи мазкур амалӣ 
хоҳад гашт. 

БАХШИДА БА ИСТИҚБОЛИ 30-юМИН СОЛГАРДИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИИ ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН, ДОИР КАРДАНИ СУҲБАТҲО БО ШАҲРВАНДОН ДАР ПАёМИ ПРеЗИДе-
НИТИ КИШВАР БА МАҶЛИСИ ОЛӣ, МАСъАЛАИ ФАҲМОНИДАНИ МОҲИЯТИ БАНДҲОИ 
ПИСТИФОДАИ МАҚСАДНОКИ НеРУИ БАРҚ, ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ҲАР ЯК ВАҶАБ 

ЗАМИН 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.

НИЗОМИ КОР РӮ БА 
ПЕШРАВӢ ДОРАД                     
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Ҳамасола китоби соҳиб-
истиқлолии Тоҷикистонамон 
бо саҳифаҳои пур аз дастовар-
ду муваффақиятҳои беназир 
варақгардон мешавад. Маҳз 
ҳамин якдилӣ, талош барои 
ободӣ, осудагӣ, бунёдкорӣ, 
зери сиёсати Роҳбари оқил 
муттаҳид будан мардуми ин 

кишвари азизро муваффақ 
гардонидааст ва дар як муд-
дати начандон кӯтаҳи таърих 
Тоҷикистон миёни кишварҳои 
дунё мавқеи хосса пайдо кард.  

Чуноне Роҳбари давлат дар 
Паёмашон ба Маҷлиси Олӣ 
иброз доштанд, рӯйдодҳои 
соли 2020 бо тамоми муш-
килоташон исбот намуда, ки 
мо барои аз ин ҳам беҳтар 
зистан, обод сохтани Ватани 
азиз ва тараққиёти кишвари 
соҳибистиқлоламон қудрат, 
имкон, маҳорат, ва захираҳои 
лозима дорем.

Дар Паёми навбатӣ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
мавзӯи бисёр муҳим ва 
аҳмиятнокеро таъкид дош-
танд: “Вазифаи асосии ҳар яки 
мо – аз Роҳбари давлат сар 
карда, то вакилони мардум, 

аъзои Ҳукумат, роҳбарони 
ҳамаи сохтору мақомоти 
давлатӣ ва тамоми хизмат-
чиёни давлатӣ – содиқона 
хизмат кардан ба халқи азизи 
Тоҷикистон, ҳамеша ва дар 
ҳама ҳолат дар паҳлуи халқ 
будан аст”.

Роҳбари давлат ҳамагонро 
ба ташаббускорӣ ва 
ташкилотчигӣ даъват карданд, 
ки бадин васила метавонем 
саҳми муносиби худро дар 
ободии меҳани азиз гузорем. 
Яъне, корро бояд тавре таш-
кил кунем, ки ҳар як сокини 
кишвар дар раванди бунёд-
кориву созандагии Ватан бе-
восита нақши худро гузошта 
тавонад.  

Роҳбари давлат иброз 
доштанд, ки ба неруи со-
зандаи мардуми шарифи 
мамлакат, ба хусус ҷавонони 
боғайрат ва занону бонувони 
ватандӯсту соҳибмаърифат 
эътимоди комил доранд. Бо 
дилпурӣ изҳори боварӣ кар-
данд, ки ҳама якҷо бо заҳмати 
содиқонаи хеш Ватани азиза-
монро то дурдасттарин гӯшаву 
канори он боз ҳам ободу зебо 
мегардонем. 

Ҳамчунин, ба таъкиди 
Роҳбари давлат мардуми киш-
вар бояд дар ёд дошта бо-
шанд,  ки дар чунин шароити 
пурҳаводис ҳимояи неъмати 
бузург–истиқлолу озодӣ кори 
саҳлу осон нест. Аз ин хотир 
бояд ин гавҳари бебаҳоро 
ҳамеша ҳифз намоем. 

 Роҳбари давлат бори ди-
гар даъват карданд, ки дар 
дар шароити ҳассоси ҷаҳони 
муосир ҳамеша мебояд дар 
паҳлӯи ҳам мададрасони 
ҳамдигар бошем ва ин яке аз 
хислатҳои неки ниёгони мост. 

“Хоинони миллат ва 
хоҷаҳои хориҷии онҳо то ҳанӯз 
аз нақшаҳои нопоку ғаразноки 
худ, ки ибтидои солҳои 90 –ум 
доштанд, даст накашидаанд.

Онҳо то ба ҳол аз хориҷи 
кишвар бо тамоми роҳу 
воситаҳо кӯшиш карда исто-
даанд, ки ҷомеаи моро ноо-
ром сохта, фарҳангу мазҳаби 
бегонаро ба сари мардуми 
мо таҳмил кунанд” – иброз 
доштанд муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон.

Ба таъкиди Президен-
ти кишвар мардуми ша-
рифи Тоҷикистон, мах-

сусан, ҷавонони бонангу 
номус гуфтаҳои болоро набо-
яд фаромӯш кунанд ва бояд 
ҳамеша ҳушёру зирак бошанд.

“Тавре ки ман борҳо таъ-
кид карда будам, фаъолияти 
чунин равияҳои экстремистӣ, 
радикалӣ ва хурофотпарастӣ 
яке аз омилҳои асосии ха-
тарзо барои имрӯзу фар-
дои Тоҷикистон ва дигар 
кишварҳои минтақа ба шумор 
меравад ва аз мо андешида-
ни чораҳои муштаракро талаб 
менамояд”,–ироа  доштанд 
Роҳбари давлат.

Хулоса, тамоми сиёса-
ти дохиливу хориҷии кишвар 
дар Паёми Роҳбари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
мавриди таҳлили аниқу амиқ 
қарор гирифтанд. 

Ҳар як таъкид, дасту-
ру супоришҳои Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
манбаи илҳом, роҳнамову 
роҳкушои ҳар сокини бонангу 
ори мамлакат буда, ҳар нуктаи 
он барои сокинони баномуси 
меҳани азиз арзиши бузург до-
рад.  

Раҷабзода 
МАҲМАДСАИД,
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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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ЭМОМАЛӢ РАҲМОН 
СИЁСАТМАДОРИ ВАҲДАТГАРО

Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун 
сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ 
бо барномаҳои инсондӯстиву 
сулҳпарваронаи хеш шинох-
ташудатарин шахси замон ба 
ҳисоб меравад.

Аксарияти сиёсатмадорону 
шахсиятҳои таърихӣ аз макта-
би сиёсиву роҳбарии Пешвои 
миллат дар кору фаъолияти 
худ васеъ истифода меба-
ранд. Модули сулҳ ва ваҳдату 
дӯстиро аз ин марди худши-
носу худогоҳ ва ватандӯсту 
сулҳпарвар меомӯзанд. Мояи 
ифтихор аст, ки ҷаҳони имрӯз 
аз сиёсати созандаву бунёд-
кори Пешвои миллат ба таври 
фаровон истифода мебаранд.

Пешвои миллат борҳо дар 
баромадҳои худ қайд карда-
анд, ки ман ба неруву қудрати 
халқи азизам боварӣ дорам ва 

ба он ҳамеша такя мекунам:
«Маҳз хиради азалӣ ва 

фарҳанги сулҳофарии мил-
лати шарафманди тоҷик буд, 
ки баъди ҳазор сол мо имкон 
пайдо намудем, то ба ҷомеаи 
башарӣ бо асолату ҳувияти 
миллии худ ворид гардем ва 
дар он мақоми шоиставу са-
зовори худро соҳиб шуда, 
манфиатҳои миллиамонро 
ҳимоя намоем».

Қайд намудан зарур аст, 
ки ваҳдату иттиҳод дар пеш-
рафту шукуфоӣ, расидан ба 
армонҳои миллӣ ва шинохти 
воқеии ин ҳама дастовардҳо 
замина гузошт. Яке аз 
муҳаққиқони шинохта дар бо-
раи талошу заҳматҳои Прези-
денти кишвар қайд кардааст: 

«Дар лаҳзае, ки барои 
пеши маҷрои дарёи Вахшро 

Паёми навбатии Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба мақоми олии қонунбарори 
кишвар замоне ироа гардид, ки мо дар давраи 
воқеан таърихӣ – арафаи ҷашни сиюмин солгарди 
Истиқлоли давлатии ватани азизамон қарор до-
рем. Тавре ки Роҳбари давлат низ иброз доштанд, 
соли 2021 барои Тоҷикистони азизамон соли махсус 
мебошад.

ТААССУРОТ АЗ ПАЁМ        

бастан Ҷаноби Олӣ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон тугмаи 
ҷиҳози таркишии ду тарафи 
соҳилро пахш кард, на фақат 
тамоми тоҷикон ашки шодӣ 
рехтанд, балки инчунин, чаш-
мони тамоми мусулмонони бо 
мо ҳамфикру ҳамақидаи олам 
нам пайдо кард ва ашки шо-
дии хешро бо рӯймолчаашон 
пок намуданд». Дар ин гуна 
лаҳзаҳои ҳаяҷонбахш, ман гу-
мон мекунам, ки ҳар як тоҷики 
асили солимақлу ҳассос ва 
соҳиби дили инсонӣ аз шодӣ 
ва хурсандӣ ашк мерезад.

Дарунмояи тамоми 
суханрониҳои Пешвои мил-
латамонро сулҳи сар то 
сарӣ, ободиву созандагиҳо, 
дӯстдории марзу бум, эҳтиром 
ба арзишҳои миллӣ ва ам-
соли инҳо ташкил медиҳад. 

Сарвари давлат дар китобҳои 
«Тоҷикон дар оинаи таъ-
рих», «Аз Ориён то Сомони-
ён», «Чеҳраҳои мондагор», 
«Уфуқҳои Истиқлол» ва ғайра 
вобаста ба арзиши воло дош-
тани масъалаҳои зикршуда су-
хан гуфтаанд:

«Сулҳу субот ва ризоияти 
миллӣ ба халқи тоҷик ба осонӣ 
муяссар нашудааст. Барои ра-
сидан ба ин рӯзи фирӯз моро 
лозим омад, ки роҳи тӯлонии 
ноҳамворро тай намоем, 
мамониатҳои сангинро аз 
миён бардорем ва мушкилоти 
гаронро паси сар кунем.

Имрӯз мехоҳам як ҳақиқати 
воқеиро, ки қаблан ҳам гуфта 
будам, бори дигар таъкид на-
моям. Ҳақиқат ин аст: омили 
асосии расидан ба сулҳ дар 
Тоҷикистон аз ниҳод ва зами-
ри халқи тоҷик бархоста, ба 
тафаккури созандаву иродаи 
шикастнопазир, фитрати ба-
ланду дӯстнавозии азалии ин 
мардум вобаста аст».

Хулоса, Пешвои мил-
лат ҳамчун сиёсатмадори 
ваҳдатгаро ҳамаи моро ба 
муттаҳидиву дӯстӣ, худшино-
сиву худогоҳӣ, ифтихор дош-
тан аз ин марзу буми кишвар 
роҳнамоӣ менамояд.

Рустамзода МуқАДДАС,
дотсент, декани 

факултаи забон ва 
адабиёти руси ДДБ ба 

номи носири Хусрав
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АҶИНАТЕППА ДУБОРА 
БОЗСОЗӢ МЕШАВАД

Мавзеи ёдгории таърихии 
Аҷинатеппа мероси фарҳангӣ буда, 
дар ҷамоати деҳоти Кирови ноҳияи 
вахш воқеъ гардидааст. Ба гуфтаи 
таърихшиносон Аҷинатеппа аз ни-
маи асри 7 ва ибтидои асри 8 маншаъ 
мегирад.  Бо гузашти солҳо ин мако-
ни таърихӣ рӯ ба харобӣ ниҳодааст, 
вале мақомот мегӯяд, имсол дар на-
зар аст, ки Аҷинатеппаи бостонӣ ду-
бора бозсозӣ шавад.

ПАНДЕМИЯ ШУМОРИ 
САЙЁҲОНРО КАМ КАРД

Бозоргул Раҳимова, роҳ-
балади ёдгориҳои таърихии 
ноҳияи Вахш мегӯяд, ки макони 
таърихии Аҷинатеппа аз соли 
2008 инҷониб дар ҳимояти меро-
си фарҳангии юНеСКО қарор ги-
рифтааст. Аҷинатеппаи бостонӣ 
ҳамчун макони сайёҳӣ сабт шу-
дааст ва ҳамасола ҷаҳонгардони 
зиёд ба он ҷо ташриф меоранд. 
Ба гуфтаи Раҳимова соли 2019 

ҳудуди 300 сайёҳи хориҷӣ аз 
Аҷинатеппа дидан карданд. 

“Соли 2020, пандемия шумо-
ри сайёҳонро кам кард. Онҳо дар 
бораи таърихи Аҷинатеппа зиёд 
мепурсанд. Аксҳои хотиравӣ 
низ мегиранд ва мегӯянд, ки 
ба дӯстонашон бурда нишон 
медиҳанд. Масъулини мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатии ноҳияи Вахш тасмим 
гирифтаанд, ки Аҷинатеппаро 
дубора бозсозӣ мекунад”, – 
мегӯяд Бозоргул Раҳимова.

САДАФМО БОРИ НАХУСТ БА 
АҶИНАТЕППА 
ОМАДААСТ

Ҳангоми суҳбат бо Бозоргул 
Раҳимова, роҳбалади ёдгориҳои 
таърихии ноҳияи Вахш дар маъ-
бади буддои Аҷинатеппа чанд 
тан аз сокинони ноҳияи Хуро-
сонро вохӯрдем, ки онҳо бо 
шавқ маъбадро тамошо мекар-
данд. Садафмо Абдулхайроваи 
25-сола бори аввал аст, ки ба 
Аҷинатеппа омадааст. Мегӯяд, 
ки вақте дар мактаби миёна 
таҳсил мекардам, муаллими 

фанни таърих дар бораи мавзеи 
таърихии Аҷинатеппа ба мо нақл 
карда буд.   

“Орзу доштам, ки 
Аҷинатеппаро аз наздик бинам 
ва имрӯз бо ҳамроҳии бародар 
ва дугонаам ба ин ҷо омадем. 
Хеле хушам омад. Мегуфтанд, 
ки аз ин ҷо буддои хурду бузург 
пайдо шудааст”, – гуфт Садафмо 
Абдулхайрова.

ЧАРО МАъБАДИ БУДДОИРО 
АҶИНАТЕППА МЕГӮЯНД?

Давлаталӣ Алимов, докто-
ри илмҳои таърих мегӯяд, ки 
Аҷинаеппа дар роҳи бузурги 
Абрешим ҷойгир буда, авва-
лин маротиба соли 1960 дар 
ин мазеъ ҳафриёт гузаронида 
шудааст. Инчунин, соли 1973 аз 
ҷониби бостоншиносон пурра 
таҳқиқ гардида,  беш аз 1 ҳазору 
500 буддои хурд ёфт шудааст. 
Аҷинатеппа дар Осиёи Марказӣ 
ягона мавзеи таърихие мебо-

шад, ки дар он пурра ҳафриёт 
гузаронида шудааст.

“Солҳои 40-уми асри 20 дар 
пайи боришоти зиёди борон 

Бозоргул Раҳимова

Давлаталӣ Алимов

дар як гӯшаи маъбади буддоӣ 
сӯрохие пайдо шуд. Як шахс ба 
он ҷо даромад ва чанд буддои 
хурдро дид. Доду фиғон баровар-
да гуфт, ки ин ҷо макони аҷинаҳо 
аст. Аз ҳамон вақт ин маъбади 
буддоӣ номи Аҷинатеппаро ги-
рифт ва  бо ин ном на танҳо дар 
Тоҷикистон, балки хориҷ аз киш-
вар низ маъмулу машҳур гар-
дидааст”, – мегӯяд Давлаталӣ 
Алимов ва илова кард, ки дар 
натиҷаи кофтукови бостоншино-
сон буддо, ки дарозиаш назди-
ки 13 метр аст, бозёфт гардида, 
ҳоло дар Осорхонаи миллии 
шаҳри Душанбе ба маърази та-
мошо гузошта шудааст.

Худи маъбади буддои Аҷина-
теппа аз як бинои баландиаш 6 
метр ва бо ду қисмати роҳрав 
пайваст иборат аст, ки бостон-
шиносон аз он ба унвони “дайр” 
ва “маъбад” ном мебаранд. 
Деворҳои бино аз похса ва хишти 
хом буда, таҳкурсии он аз хишти 
пухта сохта шудааст.

Давлаталӣ Алимов ба 
“Ҳамрози халқ” гуфт, ки 
Аҷинатеппа ҳудуди 100 сол фа-
ъолият намуда, дар солҳои 40-
уми асри 8, дар рафти истилои 
Арабҳо тадриҷан хароб гардид. 
Ҳафриёти Аҷинатеппа аҳамияти 
калони илмӣ дорад.

Ҳоло, макет ё сохти 

Аҷинатеппаи бостонӣ дар Осор-
хонаи таъриху кишваршиносии 
виоляти Хатлон ба номи “Авасто” 
нигоҳ дошта шудааст. 

ФУРӮШГОҲИ “АРМУҒОН” 
БАРОИ САЙЁҲОН

Мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатии ноҳияи 
Вахш барои ҷаҳонгардон дар наз-
ди мавзеи таърихии Аҷинатеппа 
фурӯшгоҳи “Армуғон” ташкил 
намудааст, ки дар он ҳунарҳои 
мардумӣ, аз қабилӣ куртаи ча-
кан, тоқиҳои чоргул, руҷоъҳои 
хурду бузург, ки бо нақшу нигори 
хоси миллӣ ороиш дода шуда-
анд, ба намоиш гузошта шудааст. 
Бозоргул Раҳимова, роҳбалади 
ёдгориҳои таърихии ноҳияи маз-
кур мегӯяд, ки “бо дастури раиси 
ноҳия чунин намоиши ҳунарҳои 
мардумӣ ташкил намудаем. 
Сайёҳон хуб қабул мекунанд. 
Аксари онҳо тоқичаю курта ва 
кокул барои духтаронашон ме-
харанд. Гоҳо маҳсули дасти хеш-
ро ба онҳо ҳамчун туҳфа ҳадя 
мекунем”, – мегӯяд Бозоргул 
Раҳимова. Мавсуф илова кард, 
ки дар сурати бозсозӣ шудани 
Аҷинатеппаи бостонӣ шумораи 
алоқамандон боз ҳам меафзояд. 

                                                                             
Амонҷон МуҲИДДИнОв,

“Ҳамрози халқ”

БИСЁР САФАР БОЯД 

Сайру саёҳаткунӣ барои 
дӯстдорону иштиёқмандон як ва-
силаи асосии дидану шунидани 
асрори ҷолиби диққат дар тамоми 
манотиқи ҷаҳон ба ҳисоб мера-
вад. Дар рафти саёҳат сайёҳон 
метавонанд аз ҷойҳои ҷолибу 
тамошобоб дидан кунад ва аз он 
барои худ чизе бардошт намуда, 
бо рӯҳияи болидаву кулворӣ пур 
аз маънавиёт ба ватанашон бар-
гарданд. 

Имрӯзҳо дар тамоми ҷаҳон во-
баста ба самтҳои сайёҳӣ, сайёҳон 
сафар карда, аз ҷойҳои таърихию 
фарҳангӣ дидан мекунанд. Аз 
ҳама самти тараққикардатарини 
сайёҳӣ ин сайёҳии таърихӣ мебо-
шад. Ин навъи сайёҳӣ дар ватани 
азизи мо ривоҷу равнақ дошта, ҳар 

сол сайёҳони зиёде аз ёдгориҳои 
таърихии манотиқи кишварамон 
дидан мекунанд, ки ин бе шак аз 
доштани таърихи пурғановати ин 
миллат дарак медиҳад. Дар раф-
ти сайёҳат мо аз расму оин, дин, 
ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ва 
умуман аз тарзи зисту зиндагии 
мардуми ҳар як минтақа огаҳӣ 
пайдо карда, онро бо тарзи зинда-
гии мардумони дигар минтақаҳо 
муқоиса мекунем. 

Дар саросари ҷумҳуриамон 
бахшида ба “Соли рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ” як қатор 
корҳо ба анҷом расонида шуданд. 
Дар баробари ин эълон шудани 
солҳои 2019-2021 ҳамчун “Соли 
рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ” аз ҷониби Пешвои мил-

Эълон шудани соли 2018 “Соли рушди сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ” ва солҳои 2019- 2021 “Солҳои 
рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” ин 
ҳикмати оқилонаи Пешвои миллат, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон буда, рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ дар давраи ҷаҳонишавии тамаддунҳо, 
фарҳанги ҳазорсолаи мардуми тоҷикро аз хатари 
нобудӣ мераҳонад, Тоҷикистон ва таърихи куҳани 
миллати тоҷикро ба ҷаҳониён бештар ошно 
сохта, ба ин васила ҷойҳои нави корӣ эҷод шуда, 
сатҳи зиндагонии мардум баландтар мегардад. 

лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
як иқдоми созанда ва бунёдкоро-
на дар роҳи эъмори Тоҷикистони 
соҳибистиқлол ба ҳисоб меравад. 
Ҳамин иқдоми хуби Президен-
ти кишварро Ҳукумати ҷумҳурӣ 
ба назар гирифта, барои қабули 
сайёҳони дохиливу хориҷӣ ин-
шооти дорои инфрасохтори 
сайёҳиро фароҳам овард. Барои 
сайёҳон харитаи ҷойҳои тамо-
шобоб ва маконҳои дилфире-
би сайёҳӣ тартиб дода шуд.  
Дар ин солҳо китобу мақолаҳои 
зиёде мунташир гардиданд, ки 
муаллифони онҳо дар шиносо-
нидани мавзеъҳои тамошобоби 
ватанамон ба сайёҳони дохиливу 
хориҷӣ бобати гирифтани маълу-
моти арзанда хизмати назаррасе 
кардаанд. 

Ҳамин гуна роҳнамо ба-
рои сайёҳону тамошогарони 
гуногунсоҳа ин китоби тоза-
нашри профессор Абдукибор 
Гадозода бо номи “Тоҷикистон 
кишвари таърихиву сайёҳӣ” 
мебошад. Китоби “Тоҷикистон 
кишвари таърихиву сайёҳӣ” бо 
мақсади бештар фаҳмидани 
аҳамияти сайёҳӣ, равнақ ёфта-
ни соҳаи туризм дар кишвар 
барои хонандагону дӯстдорони 
сайёҳӣ тавсия дода мешавад. 
Муаллиф дар китоби хеш аз са-
фари ба гӯшаву канори ватани 
биҳиштосоямон анҷомдода ва 

аз воқеаву рӯйдодҳои таърихи-
ву ҳаётан муҳими бо чашми сар 
дидаву шунидааш ба хонанда 
қисса мекунад. Бар замми ин ӯ 
аз шахсиятҳои номдори ҷумҳурӣ, 
ба монанди Шоирони халқии 
Тоҷикистон Боқӣ Раҳимзода, 
Мӯъмин Қаноат, Мирзо Турсунзо-
да, Лоиқ Шералӣ, Бозор Собир, 
раиси Президиуми Совети Олии 
РСС Тоҷикистон Маҳмадуло Хо-
лов, Аълочии радио ва ТВ ИҶШС 
Бурҳон Раҳмонов (Левитани 
тоҷик), гӯрғулисарои машҳури 
тоҷик Ҳикмат Ризо, Қаҳрамонони 
Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров, 
Нусратулло Махсум ва дигар на-
мояндагони бузурги миллат, ки 
барои ин меҳани дилоро хидмат 
кардаанд, ёдовар мешавад. 

Устод Абдукибор Гадозода 
мақсад аз таълифи китоби хешро 
чунин шарҳ додааст: “Мақсад аз 
таҳияи ин китоб бештару беҳтар 
шинос намудани ҳамватанон, аз 
ҷумла донишҷӯёну шогирдон ба 
табиати басо зебою рангин, дил-
кашу рӯҳафзо ва биҳиштосои 
Тоҷикистон аст. Дар дилу дида, 
қалби онҳо ҷой додани хис-
лату хусусиятҳои ватандӯстӣ, 
одамдӯстӣ, муҳаббати поку 
самимӣ ба хоку оби Тоҷикистон, 
эҳтирому шукргузорӣ аз ҳама 
ганҷу сангаш, хору хасаш, буду 
набудаш аст”.  

Ин асар ҳодисаву воқеаҳои 
ҷолиби хонданиро фарогир 
буда, хонанда дар вақти муто-
лиаи он нисбат ба сайру саёҳат 
иштиёқ пайдо карда, барои ди-
дани ҷойҳои ҷолибу тамошобоби 
Тоҷикистон азми саёҳат мекунад. 
Чи тавре, ки медонем сафар кар-
дан боиси дарозумрии инсон низ 
мегардад. Аз ин рӯ, ба дигарон 
низ тавсия медиҳем, ки бештар 
ба саёҳат бароянд ва мувофиқи 
гуфтаи бузургон “Бисёр сафар 
бояд, то пухта шавад хоме” амал 
кунанд.

Самандар РАҶАБАЛИЕв,
устоди ДДБ 

ба номи носири Хусрав
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Ҳанӯз 3000 сол пеш 
дар сарчашмаҳои илмию 
таҳқиқотӣ оид ба лимӯ маъ-
лумоти зарурӣ баён гар-
дидааст. Донишмандони 
Ҳинд таъкид мекарданд, 
ки истеъмоли  меъёрии 
меваи лимӯ умри инсонро 
тӯлонӣ карда, баданро не-
руву тавоноӣ мебахшад ва 
аз бемориҳои сироятӣ ҳифз 
менамояд. Онҳо тавсия ме-
доданд, ки барои баланд 
бардоштани масунияти ба-
дан дар мубориза бар зид-
ди ҳама гуна  маризиҳои 
гузаранда ҳар рӯз як дона 
лимӯ ё шарбати онро истеъ-
мол кунанд. Дар ин маврид 
меваи лимӯ нақши маводи 
безараркуниро мебозад. 

Табибони юнони қадим 
дар асри I милодӣ исбот 
карданд, ки меваи лимӯ до-
руву марҳами муҳиму асосӣ 
зидди заҳри мор аст. Ва ин 
марҳаму дармон пайвас-
таву мудом дар ҷараёни 
зиндагӣ баҳри раҳоӣ ёфта-
ни инсоният аз заҳри мор 
васеъ истифода мегардид.

Шайхурраис Абӯалӣ 
ибни Сино дар шоҳкитоби 
«Ал-қонун» шарбати меваи 
лимӯро барои муолиҷаи 
бемориҳои дилу асаб, 
зардпарвин, кушодани 
иштиҳо, рафъи доғҳои гу-
ногуни пӯсти рӯй, сулфаю 
зуком тавсия менаму-
данд. Ҳамчунин ин алло-
ма равғани аз пӯсти лимӯ 
ҳосилшударо барои рафъи 
касалиҳои фалаҷ, тозагии 
меъда низ дастур додаанд, 
ки то ҳанӯз дар илми тиб ба 
кор бурда мешавад.

Олими муътабари тоҷик 
Абурайҳони Берунӣ дар 
осори тиббии хеш лимӯро 
барои дармонбахшию фаъ-
олияти пурсамари меъдаю 
узвҳои ҳозима ва тақвияти 
набзи қалб тавсия додааст.

Донишманди асри XVIII 
форсу тоҷик Муҳаммад 
Ҳусайни Шерозӣ меваи 
лимӯро барои табобати  
касалиҳои  миҷози гарм 
ба мисоли зардпарвин, 
заҳролудшавии ҷигару 
меъда аз ҳама гуна виру-
су таъсирҳои манфӣ ва 
дигар амрозҳои даруна, 

вайроншавии таркиби хун 
ва  бемориҳои сироятӣ 
шифобахш шумурдааст. 
Ин  мутафаккир, инчунин 
лимӯро барои муолиҷаи 
касалиҳои диққи нафас, 
гулӯзиндонак, муназза-
мии набзи қалб, воситаи 
зидди заҳрӣ аз ҳашарот, 
рафъи таъсири нӯшокиҳои 
спиртӣ  пешниҳод кардааст. 
Ҳамзамон ӯ дар он андеша 
аст, ки истеъмоли лимӯ бо 
асалу ширниниҳо ашхоси 
шамолхӯрдаи мубталои 
зукомро дармону шифо 
мебахшад. Ин роҳу усу-
ли табобат алъон ҳангоми 
шамолкашию бемориҳои 
роҳҳои нафас хеле роиҷ  
шудааст. 

Олими озорбойҷонӣ 
Сулаймон Шарвонӣ дар 
асри XV менигорад, ки 
лаҳм, пӯст, гул ва барги 
лимӯ кори  дилро тавоноӣ 
бахшида, иштиҳои инсонро 
барои  тановул мекушояд. 
Шарбати лимӯ ба қавли ӯ 
меъдаро аз заҳру вирусҳо 
тоза нигоҳ дошта, ташнаги-
ро мешиканад ва баданро 
аз таъсири манфии гармии 
ҳаво муҳофизат менамо-
яд. Ва як миқдори мағзи аз 
тухми лимӯ гирифташуда 
заҳролудшавии баданро аз 
заҳри ҳайвонот эмин медо-
рад. ӯ боз лимӯро дар табо-
бати бемориҳои ҳарорати 
бадан, табларза, роҳҳои 
нафаскашӣ, варами гулӯ ва 
амсоли инҳо хеле муфид 
донистааст. Донишманди 
маъруф Муҳаммад  Муъ-
мин дар соли 1669 оид ба 
хусусиятҳои шифобахшии 
лимӯ чунин андешаҳои 
ҳакимона баён кардааст: 
«Мева ва пӯсти лимӯ ба-
рои дил фоиданок буда, 
меъдаро мустаҳкам мена-
мояд, иштиҳоро беҳтар ме-
гардонад». Дар баробари 
ин вай таъкид мекунад, ки 
шарбати лимӯ мастшави-
ро аз машрубот боздошта 
ба тариқи оҷилӣ инсонро 
ҳушёрӣ илқо мекунад.

Муҳаммад юсуфи 
Шервонӣ низ дар кито-
би «Тибнома» доир ба 

Меваҳои рустаниҳои ситрусӣ 
ҷиҳатҳои муҳими шифобахшию 
парҳезиро доро  ҳастанд. Бо ин 
хусусиятҳо аз дигар рустаниҳои 
мевагӣ афзалият доранд. Аз 
ҷумла, меваи лимӯ дар дармонбах-
шию ҳифзи тандурустии инсонҳо 
аз миёни дигар рустаниҳои 
ситрусӣ хеле пурқимату манфиат-
нок аст. 

ХУСУСИЯТЊОИ 
ШИФОБАХШИИ ЛИМЎ

Бо мақсади дар сатҳи 
баланд баргузор намудани 
ин маърака чорабиниҳои 
омӯзишӣ дар байни корман-
дони муассисаҳои Кумаки 
аввалияи тиббию санитарии 
ноҳияи Кӯлоб аз 27.01.2021 
то 30.01.2021 гузаронида 
шуда, тибқи он масъули-
ни нуқтаҳои аҳолинишини 
вобастабуда дастур ги-
рифтанд, ки баҳисобгирии 
гурӯҳҳои мақсаднокро гуза-
ронида, талаботи дақиқро 
ба миқдори ваксинаи 
ғайрифаъолкардашудаи 
зидди бемории фалаҷ му-
айян намоянд. Аз тарафи 
кормандони маркази та-
шаккули тарзи ҳаёти со-
лими деҳоти Кӯлоб низ 
нақша-чорабиниҳо тартиб 
дода, то рӯзи баргузории 
иммунизатсияи иловагӣ 
бар зидди бемории фалаҷ 
дар ҳамаи маҳаллаҳо, 
нуқтаҳои дурдаст корҳои 
оммафаҳмониро ба мардум 
ташвиқ намуда, варақаҳои 
иттилоотӣ оид ба бемории 
фалаҷ тақсим намуда ис-
тодаанд.  

 
ФАЛАҶ ЧИ ГУНА БЕМОРӢ 
АСТ? 

Калимаи полиомиелит 
аз забони юнонӣ гирифта 
шуда, маънояш полиос – 
хокистарранг ва миелос – 
ҳароммағз мебошад. 

Бемории фалаҷ (по-
лиомиелит) бемории ша-
диди сироятӣ буда, ба-
рангезандааш вирусҳои 
полиомиелит мебошад. Ин 
вирусҳо фаъолияти вай-
рон намудани ҳуҷайраҳои 
ҳаракатдиҳандаи андомҳо 
–дасту пойҳоро доранд ва 
ба фалаҷи канорӣ ё фалаҷи 
сусти андомҳо – дасту 
пойҳо оварда мерасонанд. 
Фалаҷи бадан вобаста ба 
он аст, ки кадом қисмати 
ҳароммағзро вирусҳои по-
лиомиелит вайрон наму-
даанд. Аз ҳама фалаҷи 
вазнин ин фалаҷе мебо-
шад, ки агар вирусҳои по-
лиомиелит қисмати синагии 
ҳароммағзро вайрон карда 

бошанд. Ин намуди фалаҷ 
барои он вазнин аст, ки он 
ба фалаҷи мушакҳои бай-
ни қабурғаҳо ва норасоии 
нафаскашӣ оварда мерасо-
над ва дар натиҷа беморон 
дар рӯзҳои аввал талаф 
меёбанд. 

ЧАНД НАМУДИ ФАЛАҶ 
(ПОЛИОМИЕЛИТ) БА 
ҚАЙД ГИРИФТА 
ШУДААСТ?

Ин аз қисми организми 
бемор вобаста аст, ки аз ви-
руси фалаҷ сироят ёфтааст. 

► Фалаҷи миён, ки 
қабати ҳуҷҷайраҳои мағзи 
ҳароммағзро сироят меку-
над.

► Фалаҷи булбарӣ 
(бульварный полиомие-
лит), ки қисми мағзи сар ва 
мушакҳои роҳи нафасро си-
роят мекунад.

► Фалаҷи омехта, ки 
ҳарду намуди гуфта, яъне 
қабати ҳуҷайраҳои мағзи 
ҳароммағз ва қисми мағзи 
сар ва мушакҳои роҳи на-
фасро сироят мекунад.

РОҲҲОИ ГУЗАРИШ 
Фалаҷи кӯдакон асо-

сан дар алоқаи наздик бо 
наҷосати кӯдак (масалан 
дар вақти иваз намуда-
ни уребчаҳо), ба воситаи 
ҳавои қатрагӣ, ба воситаи 
хӯрока ва об мегузарад. Ви-
руси полиомиелит ба бадан 
бо роҳҳои нафас ва даҳон 
ворид гардида, баъд дар 
рӯдаи борик инкишоф ёфта, 
давраи ниҳоии беморӣ оғоз 
меёбад. Дар давраи ниҳоӣ 
(инкубатсионӣ) вирусҳо дар 
ҳуҷҷайраҳои ҳароммағз, 
деворҳои рӯдаи борик ва 
ғафс, доираҳои ҳалқ ва 
гиреҳҳои лимфа ҷойгир 
шуда, баъд ба воситаи хун 
ба ҳуҷҷайраҳои торҳои 
асаб бурда мешаванд.

Аломатҳои аввалинаш 
ба монанди шамолкашӣ 
ба назар расида, баъд ба-
ландшавии ҳарорати бадан 
ба 38-39 дараҷа, сулфа, 
атса, дарди гӯлу ва дарди 
шикам пайдо мегардад. Чу-

нин аломатҳо баъди 4-5 рӯз 
гузашта, баъди як ҳафта 
бошад ҳарорати бадан боз 
баланд гардида, фалаҷи 
мушакҳои дасту пойҳо авҷ 
мегирад. Инкишофи дасту 
пойҳо қафо мемонанд. Дар 
натиҷаи ин беморӣ систе-
маи марказии асаб сахт 
зарар ёфта, ба фалаҷи 
мушакҳои дар нафаскашӣ 
иштироккунанда ва диа-
фрагма оварда мерасонад. 

ОЁ ВАКСИНАИ ЗИДДИ 
БЕМОРИИ ФАЛАҶ 
БЕХАТАР АСТ? 

Бештари падару мода-
рон ҳангоми иммунизатси-
яи фарзандонашон ин са-
волро медиҳанд. Албатта, 
ки ваксинаҳо барои сало-
матии инсоният ва бехата-
рии сайёра аз бемориҳои 
хавфноку гузаранда офа-
рида мешаванд. Мақсад 
ҳамин аст, ки мо бояд дар 
дили худ шакку шубҳаро 
роҳ надиҳем. Ваксинаҳои 
ҳозиразамони фалаҷ, ки 
дар шакли қатрагӣ дар 
Тоҷикистон истифода ме-
шаванд, мувофиқи ташхиси 
Ташкилоти умумиҷаҳонии 
тандурустӣ (ВОЗ) ба тамо-
ми стандартҳои ҷаҳонии 
тиббӣ ҷавобгӯй буда, ал-
лакай дар аксар давлатҳои 
дунё истифода мешаванд 
ва роҳи асосии пешгирии 
фалаҷ иммунизатсия мебо-
шад. 

ОЁ БЕМОРИИ ФАЛАҶ 
ТАБОБАТШАВАНДА АСТ? 

Шахсе, ки гирифтори бе-
мории фалаҷ аст, табобат 
меёбад. Агар ба шарте, ки 
табобатро пурра, бе фоси-
ла ва дуруст ба ҷо биорад. 
Қувваи мушакҳои бадани 
бемор дар муддати чанд 
рӯз оҳиста-оҳиста барқарор 
шуда, дар муддати 12-24 
рӯз ба ҳолати муқаррарии 
худ меоянд. Мутаасифона 
дар қисми зиёди беморон 
фалаҷи андомҳо то охири 
умр барқарор намешаванд. 
Бисёр кам, вале мушоҳида 
шудааст, ки фалаҷи 
(полиомиелит)–и мушакҳои 
роҳҳои нафас беморро ба 
марг оварда мерасонад. 

А. Одинаев, 
директори Маркази  

ташаккули тарзи ҳаёти 
солими деҳоти Кӯлоб,

 н. Шарипов, 
директори Маркази 

 иммунопрофилакти-
каи ноҳияи Кӯлоб 

Бо мақсади таъмин намудани амнияти санитарию эпи-
демиологии аҳолии кишвар, пешгирии воридшавии вируси 
фалаҷ ва пешгирӣ аз паҳншавии он дар саросари ҷумҳурӣ 
бо назардошти муташанниҷ гардидани вазъи эпидеми-
ологии бемории фалаҷ дар минтақаҳои наздисарҳадии 
Ҷумҳурии Исломии Афғонистон бо Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 15 то 20 феврали соли 2021 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Рӯзҳои иммунизатсияи иловагӣ бар зидди бемории фалаҷ 
байни кӯдакони сину соли аз 1 январи соли 2016 то 31 
январи соли 2018 таваллудшуда бо истифода аз ваксинаи 
ғайрифаъолкардашудаи зидди бемории фалаҷ гузаронида 
мешавад. 

АЗ ПЕШГИРї ТО ТАБОБАТИ 
БЕМОРИИ ФАЛАљ

марҳамию давобахшии 
лимӯ фикрҳои ҷолиби 
диққат гуфтааст: «Лимӯ 
доруи аълотар буда, 
ҳазмкунии хӯрокро таъмин 
мекунад, иштиҳоро баланд 
мебардорад ва мастро 
ҳушёрӣ, даҳонро хушбӯйӣ 
ва дарди сарро таскин 
медиҳад».

Дар тибби муосири 
халқи тоҷик меваи муатта-
ри лимӯ ва маҳсулоти аз он 

тайёркардашуда барои та-
бобати бемориҳои меъда, 
ҷигар, роҳҳои нафаскашӣ, 
талхадон, дарду буғум ва 
мушакҳо (тарбод, миён-
дард) васеъ роҳандозӣ 
мешавад, зимнан бояд 
гуфт, ки меваи лимӯ ба си-
фати барқароркунандаи 
хун ҳангоми хунравӣ аз 
бинӣ, меъдаю дандон 
ва дигар узвҳо истифо-
да шуда, дар муолиҷаи 
бемориҳои шамолхӯрию 
рафъи маризиҳои гуногуни 
сироятӣ ба кор меравад. 
Алалхусус, истеъмоли ме-
ваи лимӯ дар фасли сар-
мо мавриди хуруҷи зукоми 
муқаррарию мавсимӣ хеле 
муфиду саривақтӣ аст.

Бояд зикр кард, ки дар 
таркиби меваи лимӯ ба 
миқдори гуногун витамини 
А, В, С, Р ва дигар моддаҳои 
табобатии пурқимат мавҷуд 
аст.  Аз ин рӯ ин мева дар 
дармонбахшии касалиҳои 
гуногун, аз ҷумла роҳҳои 
нафаскашӣ, узвҳои ҳозима 
дар тибби муосир  васеъ 
истифода мешавад. Ис-
теъмоли меваҳои ситрусӣ 
ҳангоми хӯрокхӯрӣ бадани 
инсонро аз дучор шудан ба 
амрози гуногун огоҳӣ ме-
намояд. Ҳамзамон, меваи 
лимӯ дар саноати дорусозӣ 
ва ороишӣ хеле васеъ исти-
фода гардида, чун воситаи 
муҳими антисептикӣ ба-
рои доман паҳн накардани 
бемориҳои сироятӣ хизмат 
менамояд 

Моро зарур аст, ки 
баҳри сиҳатии хеш сайъ 
бикунем ва тавассути 
омӯзиши амиқи илмҳои 
табиатшиносӣ маърифа-
ти тиббии ҷомеаро боз 
ҳам тавсия бидиҳем. Аз 
ин ҷиҳат, аз хусусиятҳои 
парҳезию шифобахшии 
меваҳои шаҳдбори табиати 
кишварамон мавридшино-
сона истифода намуда, дар 
ҳифзи сиҳатию дарозумрии 
одамон мусоидат намоем: 

Ҳифзи сиҳат бас 
накӯ бошад,

З-он ки тӯли бақо дар 
ӯ бошад. 

Ҳамчунин, моро лозим 
аст, ки баҳри сиҳатмандию 
тандурустии ҷомеа, ки 
бойгарии давлату миллат 
маҳсуб меёбанд, дар ин 
самт корҳои шоистаю ар-
зишмандеро анҷом диҳем. 

қ. РуКнИДДИнОв,
Ф. АБДуРАҲИМОв, 

устодони Донишгоҳи 
давлатии Бохтар ба 
номи носири Хусрав
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ЊАДИСЊОИ ПАЙѓАМБАР

Роҳкушоӣ / панду андарз

Шифои нодонӣ пурсиш аст.
* * *

Ман барои умматам аз 
пешвоён (ва зимомдорон)-и 
гумроҳкунанда бимнокам.

* * *
Фосиқ ғайбат надорад. 

(Яъне, ғайбат карданаш мум-
кин аст).

* * *
Решае, ки ба василаи зулм 

дар замине ҷой гирифта, эҷоди 
ҳақ намекунад.

* * *
Хӯйи мӯъмин чоплусӣ нест.

* * *
Пас аз марг узрпазирӣ нест.

* * *
Беҳтарин издивоҷҳо он 

аст, ки содатару осонтар бо-
шад.

* * *
Беҳтарини илмҳо он аст, 

ки судманд бошад.
* * *

Беҳтарини хонаҳои шумо 
хонаест, ки дар он ятиме мав-
риди эҳтиром бошад.

* * *
Бо мардум ба андозаи хира-

дашон сухан бигӯй.
* * *

Беҳтарини ҷавонони шумо 
он аст, ки худро шабеҳи пирон 
кунад ва бадтарини пирон ка-
сест, ки худро шабеҳи ҷавонон 
кунад.

* * *
Дасти диҳанда беҳтар аз 

дасти гиранда аст.
* * *

Такмил кардани кори нек аз 
шурӯи он болотар аст.

* * *
Беҳтарини уммати ман оли-

монанд ва беҳтарини олимон 
бурдборашон (босабрҳошон).

* * *
Беҳтарин садақаҳо садақаи 

забон аст.
* * *

Беҳтарин садақа он аст, ки 
ба хешованде, ки душманӣ  ме-
кунад дода шавад.

* * *
Илм болотар аз ибодат 

аст.
* * *

Ҳич падаре беҳтар аз адаб 
ба фарзанд надода.

* * *
Сухани ҳикматомез чи хуш 

ҳадяест.
* * *

Мол барои риояти тақво чи 
хуш мададгорест.

* * *
Дуо дар ҳаққи ғоиб аз ҳар 

дуое зудтар мустаҷоб меша-
вад. 

* * *
Мӯъмин монанди занбури 

асал аст: ҷуз пок нахӯрад ва 
ҷуз пок надиҳад.

* * *
Мӯъминон дар дӯстӣ ва 

тараҳҳум бар якдигар чун 
аъзои пайкаранд: вақте яке 
ранҷур шавад, дигарон ҳам дар 
бехобию таби он ширкат меку-
нанд.

* * *
Масали қалб чун паре бар 

сари роҳи бод аст.
* * *

Ҳамнишини солеҳ чун 
атрфурӯш аст, ки агар атри 

хеш ба ту надиҳад, бӯйи хушаш 
дар ту овезад ва ҳамнишини 
бад чун оҳангар аст, ки агар 
шарораи оташаш ба ту на-
расад, бӯйи бадаш озорат 
медиҳад.

* * *
намози воҷиб монанди 

тарозу аст: Ҳар кӣ тамом 
бидиҳад, тамом мегирад.

* * *
Ҳикояти мо ва дунё 

ҳикояти саворест, ки рӯзи 
гармӣ дар сояи дарахте бихо-
бад, сипас (чун ҳаво муътадил 
шавад), ҳаракат кунад ва он со-
яро тарк кунад.

* * *
Дунё дар баробари охират 

чун обест, ки сарангушт ме-
гирад. Ангуштро ба дарё фурӯ 
бар, бубин чӣ қадар об меова-
рад.

* * *
Эмони шахсро аз қасамҳояш 

бояд шинохт.
* * *

Изҳори тавонгарӣ ҷузъи 
шукр аст.

* * *
Адаби мард беҳтар аз тил-

лои ӯст.
* * *

Пардохти қарз аз дин аст.
* * *

Зану фарзандро адаб кун, 
то ба онҳо суд расонда бошӣ.

* * * 

Бо бадон некӣ кун, то 
онҳоро аз бадӣ кардан боздорӣ.

* * *
Пинҳон доштани сахтиҳо 

аз ҷавонмардист.
* * *

некӣ бо падару модар хай-
рест, ки пеш фиристода ме-
шавад.

* * *
Бо некӣ озодҳо банда меша-

ванд.
* * *

Кори хайрро зуд анҷом деҳ, 
то комёб шавӣ.

* * *
Шиками инсон душмани 

ӯст.
* * *

Баракати умр дар кори нек 
аст.

* * *
Кори некро бо миннат бо-

тил накун.
* * *

Хушрӯйӣ бахшиши дига-
рест.

* * *
Таъхири кори бад иқболест.

* * *
Он чӣ аввали умр аз даст 

рафта, дар поёни умр ҷуброн 
кун.

 Идома дар шумораи оянда

Таҳияи 
Раҷабалӣ ХуДОЁРЗОДА

Кишоварзӣ соҳаи афзалиятнок ва шуғли асосии 
сокинони ноҳияи Кӯшониён аст. Он наздикта-
рин ноҳия ба маркази вилоят буда, деҳқононаш 
дар таъмини бозорҳои шаҳри Бохтар ва дигар 
ноҳияҳои вилояту ҷумҳурӣ бо маҳсулоти тару 
тоза саҳми бориз доранд.
Соли 2020 навобаста аз мушкилоти ба ҳама маълум 
– хуруҷи бемории сироятии коронавирус кишовар-
зони ноҳияи Кӯшониён тавонистанд, ки дурнамои 
истеҳсоли маҳсулотро барзиёд таъмин намоянд.

КӮШОНИЁН. ДАСТОВАРДҲОИ 
КИШОВАРЗОН ЧАШМРАСАНД

Саидбурҳон Қувватов, сардо-
ри Раёсати кишоварзии ноҳияи 
Кӯшониён иттилоъ дод, ки соли 
2020 дар ҳудуди ноҳия дар май-
дони 16 ҳазору 896 гектар кишти 
зироатҳо анҷом дода шудааст, ки 
102 дарсади дурнаморо ташкил 
медиҳад.

Ба иттилои сардори Раёсати 
кишоварзӣ, заминҳои лалмии 
ҳудуди ноҳия 212 гектар, боир 
436 гектар, боғу токзор 1781 гек-
тар, аз он ҷумла токзор 151 гек-
тарро ташкил медиҳад. Чарогоҳ 
19 ҳазору 172 гектар буда, дар 
он чорвои майдаи шохдор 13 
ҳазору 244 сар парвариш меё-
бад, ки ба гуфтаи мусоҳибамон 
ҳамасола саршумори чорво дар 
қаламрави ноҳия зиёд гардида 
истодааст.

Ҳамчунин, ӯ илова кард, ки 

соли 2020 дурнамои истеҳсоли 
ғалладонагиҳо 6 ҳазору 862 
тонна буда, хоҷагидорон 7 
ҳазору 693 тонна истеҳсол кар-
даанд, ки ин баробари 112,1 
фисади дурнамо мебошад. Аз 
ҷумла, ҳосилнокии гандум дар 
соли сипаригашта дар ноҳия 
ба 50,6-сентнерӣ рост омада, 
истеҳсоли ҷуворимаккаи дон ба 
109, 9 фисади дурнамо баробар 
шуд. Дурнамои истеҳсоли шолӣ 
900 тонна буда,иҷроиш ба 919 
тонна ё ба 102 дарсад барорбар 
гаштааст.

Дар қаламрави ноҳия 
дар 1621 гектар сабзавотҳои 
барвақтӣ ва тирамоҳӣ кишт кар-
да шуда, 54 ҳазору 862 тонна 
маҳсулот истеҳсол кардаанд, ки 
111,5 фисади дурнаморо ташкил 
медиҳад.

Ба гуфтаи масъулини соҳа, 
ҳосилнокии миёнаи сабзавот дар 
ноҳия 338-сентнериро ташкил 
додааст. Дурнамои истеҳсоли 
полезӣ 5 ҳазору 643 тонна буда, 
6 ҳазору 44 тонна ё ин ки 107 
дарсад таъмин гардидааст.

Пахтакорӣ шуғли асосии 
саҳмдорони ноҳия ба ҳисоб раф-
та, дар майдони 11 ҳазору 300 
гектар кишти ин зироат анҷом 
дода шуда, 25 ҳазору 790 тонна 
маҳсулот истеҳсол гардидааст, 
ки 101,6 фоиз дурнамро ташкил 
медиҳад.

Дурнамои истеҳсоли меваҷот 
4 ҳазору 969 тонна буда, 6 
ҳазору 215 тонна ҷамъоварӣ 
гардидааст. Ангур 899 тонна 
истеҳсолшудааст, ки ба 101 фо-
изи дурнамо баробар аст.

Саидбурҳон Қувватов, сардо-
ри Раёсати кишоварзии ноҳияи 
Кӯшониён, мегӯяд, ки замин дар 
қаламрави ноҳия самаранок 
истифода мешавад. Чунончи, 
мувофиқи дурнамо бояд дар 
майдони 2 ҳазору 715 гектар 
кишти такрорӣ анҷом дода ме-
шуд, ки иҷроиши он ба 100,1  
дарсад баробар гашт.

Аз кишти такорорӣ истеҳсоли 
ғалладонагиҳо 1 ҳазору 908 тон-
на, сабзавот 12 ҳазору 78 тон-
на, полезиҳо 3 ҳазору 46 тонна, 
картошка 717 тонна ва майдаи 
ҷуворимаккаи тармаза барои 
захираи хӯроки чорво 60 ҳазору 
977 тоннаро ташкил намудааст. 

Яке аз соҳаҳои афзалиятноки 
соҳаи кишоварзӣ ин чорводорӣ 
ба ҳисоб меравад. Дар хоҷагиҳои 
ҷамъиятии қаламрави ноҳия ва 
хоҷагиҳои деҳқонӣ 4 ҳазору 216 
сар чорвои калони шохдор, 13 
ҳазору 244 сар чорвои майда, 5 
ҳазору 980 сар паранда,95 сар 
асп парвариш меёбанд. Дарсоли 
2020 истеҳсоли гӯшт 247,5 тон-
на ё ин ки 123 дар садро ташкил 
медиҳад. Истеҳсоли шир 896 
тонна, истеҳсоли пашм 37,2 тон-
на, тухм 124,2 ҳазор дона буда, 
дар муқоиса ба соли пешин зиёд 
мебошанд.

Тавре ки масъулин иттилоъ 
доданд, дар соли 2020 аз тара-
фи ширкати хусусии “Заргар” дар 
фабрикаи парандапарварӣ, ки 
солиёни зиёд аз фаъолият мон-
да буд, 19 ҳазору 200 сар паран-
даи гӯштӣ ворид карда, дар охи-
ри сол 47 тонна гӯшти парҳезӣ ба 
истеъмолкунандагон пешниҳод 
гардид.

Дар соли сипаригашта аз ҳама 
бештар исетҳсоли маҳсулоти 
сабзавотӣ, ғалладонагиҳо, поле-
зӣ ва пахта барзиёд иҷро гар-
дида, маҷмӯи умумии маҳсулот 
дар самти растанипарварӣ 872 
миллиону 866 ҳазору 100 со-
мониро ташкил намуд, ки ин ба 
111,2 дарсади дурнамо баробар 
буда, нисбат ба соли 2019-ум 93 
миллиону 887 ҳазору 400 сомонӣ 
зиёд истеҳсол гардидааст.

Дар самти чорводорӣ дурна-
мо 108,4 дарсад таъмин гарди-
дааст.

Дар қаламрави ноҳия май-
дони 4 гектару 80 садякро 
гармхонаҳои доимамалкунанда 
ташкил карда, деҳқонон дар таъ-
мини доимии маҳсулот нақши 
муҳим доранд.

Ҳамасола аввалин шуда 
деҳқонони ноҳияи Кӯшониён 
маҳусулоти тару тоза, аз қабили 
бодринг ва помидорро ба 
аҳолӣ пешниҳод мекунанд. Аз 
ҷумла, дар майдони 165 гектар 
гармхонаҳои мавсимӣ фаъолият 
карда, бо истифода аз онҳо дар 
фаровонии бозорҳои кишвар 
нақши назаррас гузошта меша-
вад.

Саидбурҳон Қувватов, сардо-
ри Раёсати кишоварзии ноҳияи 
Кӯшониён, мегӯяд, ки дар солҳои 
қаблӣ ҳамагӣ 9 хоҷагӣ амал ме-
кард. Баъд аз таҷдиди хоҷагиҳои 
калон  шумораи онҳо ба 2 ҳазору 
336 адад расидааст. 

Баҳри раванқ бахшидан ба 
соҳаи кишоварзӣ хоҷагидорон 
заминҳои аз гардиши кишоварзӣ 
дур мондаро коркард карда, 
дар онҳо бештар ғалладонагиҳо 
кишт мекунанд.

Ба гуфтаи ҳамсуҳбати мо, 
ҳоло дар ноҳия замини бекор-
хобида нест. Дар 436 гектар 
заминҳои боир, ки дар соҳили 
дарёи Вахш, дар ҷамоатҳои 
Бохтариён ва Заргар воқеъ ме-
бошанд, дар қисми зиёди онҳо 
гандум, шолӣ ва зироати хӯроки 
чорво кошта мешавад.

Заминҳои наздиҳавлигӣ 
ва хоҷагиҳои ёрирасон дар 
қаламрави ноҳия дар маҷмӯъ 
1 ҳазору 181 гектарро ташкил 
дода, оид ба истифодаи пурса-
мари онҳо пайваста миёни омма 
корҳои таблиғотӣ анҷом дода ме-
шавад.

“Асоси ғановати буҷети ҳар 
як хоҷагидор, ҳар як деҳқон ва 
ҳар як ноҳия ба истифодаи му-
ассири замин марбут мебошад. 
Агар заминро самаранок исти-
фода бурда, ҳосили дилхоҳ ба 
даст оварӣ, дар он ҳолат буҷети 
хоҷагӣ афзун гашта, хоҷагидор 
метавонад, ки техника ё мошино-
лоти кишоварзӣ харидорӣ карда, 
фаъолияти худро боз ҳам вусъат 
бахшад”, – мегӯяд Саидбурҳон 
Қувватов, сардори Раёсати ки-
шоварзии ноҳияи Кӯшониён.

Аҳлиддини МуБОРАКШОҲ,
“Ҳамрози халқ”
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Ҳамрози халқ
Ҳафтаномаи сиёсӣ - иттилоотӣ

Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Маҳмадалӣ Акрамов

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

ба қайд гирифта шудааст.

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

Ҳайати эҷодӣ: Зебо Бозорова, Амонҷон Муҳиддинов, 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 рӯз-

номаи «Ҳамрози халқ» 
(№5, 04.02.2021) чопшу-
даро Муҳаббат Сайд-
ҳусейнова - донишҷӯй 
Донишгоҳи давлатии 
Бохтар ба номи носири 
Хусрав дуруст пур кар-
да, саривақт ба идораи 
рӯзнома расонида, 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, фаъо-
лияти нави худ: ¬ эълон ва таблиғ (реклама)-и кору хизматрасониҳо, хари-
ду фурӯш, табрикоти ҳамкорон ва амсоли инҳоро амалӣ (эълон) менамояд. 
Зимнан, 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  феес-
букии  «Ҳамрози халқ», info@hkhdtkhatlon.tj  

ДИҚҚАТ! 
Ба диққати хонандагон мерасонем, ки дар ҳошияи озмуни «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 дар саҳифаҳои на-
шрия бо расм ва маълумоти мухтасари 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  

“БӮЙИ КАНОРИ 
МОДАРАМ”                           

Китоби тозанашре таҳти 
унвони “Бӯйи канори мо-
дарам” аз тарафи яке аз 
дӯстдорони адабиёт Қумрӣ 
Назарова рӯи чоп ома-
дааст ва инҷо мехоҳем 
чанд маълумоте дар бора-
аш пешниҳоди хонандаи 
ҳафтаномаи “Ҳамрози халқ” 
намоем.

Китоби  Қ. Назарова 
“Бӯйи канори модарам” соли 
2020 дар матбааи “Ношир 
- С”-и шаҳри Бохтар бо теъ-
доди 200 нусха ба табъ ра-
сидааст. 

Китоби мазкур фарогири 
шеърҳо дар васфи Ватан, 
Пешвои миллат, Истиқлол, 
Забони тоҷикӣ, Омӯзгор, 
Дуои модар, Қадри падар ва 

дигар мавзӯъҳои бачагона 
мебошад. 

Муаллифи китоби маз-
кур Қумрӣ Назарова аз 
соли 1995 инҷониб дар му-
ассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии рақами 12-и ноҳияи 
Хуросон ба ҳайси омӯзгори 
синфҳои ибтидоӣ фаъолият 
мекунад. Муаллима ба шеъ-
ру шоирӣ шавқи беандоза 
дошта, маҷмӯаи шеърҳои 
бачагонааш бо номи “Дуои 
модар”, Алифбои дилоро”, 
“Меҳри Ватан”, “Чистонҳои 
шавқовар” дастраси хонан-
дагону ҳаводорони шеър 
гардидааст. 

Мақолаҳои методиаш 
“Истифодаи чистонҳо дар 
дарси Алифбо”, “Истифодаи 

чистонҳо дар дарси матема-
тикаи синфҳои якум ва исти-
фодаи чистонҳо дар дарси 
математикаи синфи чорум” 
низ дар маҷаллаҳо ба чоп 
расидаанд.  

Ба муаллимаи азиз дар 
роҳи эҷод барору комёбиҳои 
навинро таманно дорем. 

                                                                                                                    
А.  МИРЗОқуЛОвА,

“Ҳамрози халқ”


