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ХАМРОЗИ
Барои пешрафт ва зиндагии шоистаи мардум!

                   № 5 (410), 
  04 феврали 
  соли 2021

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК
истодааст. Аз ҷумла амалиё-
ти умумивилоятӣ оид ба тоза 
намудани дохил ва атрофи 
қабристонҳо зери унвони «Рӯзи 
ёдоварӣ» аз зумраи чунин 
ташаббусҳост.

Санаи 31-уми январ қариб дар 
тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти 
Хатлон амалиёти умумивилоятӣ 
оид ба тоза намудани дохил ва 
атрофи қабристонҳо зери унво-
ни «Рӯзи ёдоварӣ» бо иштироки 
доираи васеи сокинони маҳал 
баргузор гардид. Ин чорабинии 
оммавӣ дар асоси нақшаи Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон дар ҳамкорӣ бо Шӯрои 
ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати 
миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон роҳандозӣ шуда, 
ҳамовозии махсусеро миёни 
ҷомае ба вуҷуд овард, зеро мар-
думи мо аз азал нисбати турбати 
гузаштагони худ эҳтироми хосса 
доранд.

Дар ноҳияи Шаҳритус ва Носи-
ри Хусрав Миралиён Қиёмиддин 
Абдусалимзода, раиси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон ва Амиршоҳи Хатлонӣ, 
муовини раиси Шӯрои Ҳаракати 
ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва 
эҳёи Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон дар баргузории ин чора-
бинии оммавӣ иштирок карда, 
бо ҳашарчиён вохӯрӣ анҷом до-
данд. Миралиён Қиёмиддин, аз 
ҷумла дар суханронияш атрофи 

Роҳбари давлат ба неруи со-
зандаи тамоми мардуми шари-
фи мамлакат, аз ҷумла ҷавонони 
боғайрат ва занону бонувони 
ватандӯсту соҳибмаърифат эъ-
тимоди комил доштанашшонро 
баён дошта, бо дилпурӣ изҳор 
намуданд, ки мо ҳама якҷо бо 
заҳмати содиқонаву аҳлонаи худ 
то ҷашни мубораку муқаддаси 
сисолагии истиқлолу озодии 
Тоҷикистони маҳбубамон симои 

Ватани азизамонро то дурдаст-
тарин гӯшаву канори он боз ҳам 
ободу зебо мегардонем.

Чи тавре ки Сарвари давлат 
иброз доштанд, мо бояд ташаб-
бускору ташкилотчӣ бошем ва 
саҳми бевоситаи худро дар обо-
дии мулки аҷдодӣ гузорем. Яъне 
корро ба хотири ободии Ватани 
маҳбубамон тарзе ташкил кунем, 
ки дар раванди созандагӣ ҳар як 

шаҳрванди мамлакат шарик ва 
саҳмгузор бошад.

ЯК РӮЗИ ЁДОВАРӢ
Дар ҳошияи дастуру су-

поришҳои Раиси муаззами Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
масъулини Кумитаи иҷрои ви-
лоятии ҳизб як қатор иқдомҳои 
махсуси ободониву созандаги-
ро   мавриди амал қа-рор дода 

БОЯД ТАШАББУСКОРУ 
ТАШКИЛОТЧӢ БОШЕМ

Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёмашон 
ба Маҷлиси Олӣ соли 2021-ро барои Тоҷикистони азизамон соли 
махсус номиданд, зеро ки сисолагии Истиқлоли давлатӣ дар ин 
сол таҷлил карда  мешавад.

Ба таъкиди Пешвои миллат вазифаи асосии ҳар яки мо – аз 
Роҳбари давлат сар карда, то вакилони мардум, аъзои Ҳукумат, 
роҳбарони ҳамаи сохтору мақомоти давлатӣ ва тамоми хиз-
матчиёни давлатӣ – содиқона хизмат кардан ба халқи азизи 
Тоҷикистон, ҳамеша ва дар ҳама ҳолат дар паҳлуи халқ будан 
аст. 

зарурат ва аҳамияти ташкили 

амалиёти умумивилоятии «Рӯзи 
ёдоварӣ» сухан гуфта, эҳтиром 
доштану арҷ гузоштан ба хоки 
гузаштагони худро хеле хеле 
муҳим донистанд. – Оғози ин 
амалиёт дар ин рӯзҳое, ки мо ба 
баҳори нозанин наздик мешавем 
ва дар арафаи ҷашни 30-сола-
гии Истиқлоли давлатӣ қарор 
дорем, хеле рамзӣ мебошад. 
Ҳамагон дар чунин ташаббусҳо, 
ки ҳадаф ободии як гӯшаи Ватан 
мебошад, бояд фаъол бошем, – 
иброз дошт дар идома Миралиён 
Қиёмиддин.

Амиршоҳи Хатлонӣ дар баро-
мадаш аз суханони ҳикматбори 
Абулқосим Фирдавсӣ, ки дар 
“Шоҳнома”-и безаволи хеш оид 
ба таърихи пурғановати ин сар-
замин таъкидҳо доштаанд, ёдрас 
шуда, изҳори боварӣ кард, ки со-
кинони ин ноҳияҳои овозадор 
минбаъд низ дар иҷрои чунин 
созандагиву бунёдкориҳо фаъол 
мемонанд.

Дар ин рӯз сокинони 
деҳаҳои “Асомидин Муродов” 
ва “Ҷамъият-деҳқон”-и ҷамоати 
деҳоти ба номи “Ҷӯра Назаров”, 
сокинони деҳаҳои “Хушодӣ”, 
“Хоҷа-дурбод” ва “Чӯянчӣ”-и 
ҷамоати деҳоти ба номи “Тал-
бак Садриддинов”, сокинони 
деҳаҳои “Қаҳрамон”, “Чинор” ва 
“Орён”-и ҷамоати деҳоти ба номи 
“Худойназар Холматов”-и ноҳияи 
Шаҳритус ва дар ноҳияи Носи-
ри Хусрав сокинони деҳаҳои 
“Муъминобод” ва “Бешкент”-и 
ҷамоати деҳоти “Истиқлол” 
дар тозаву озода намудани 
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Нахуст, Дилафрӯзи Абдулло 
маҷлисро оғоз намуда, таъкид дошт, 
ки ҷавонони ватандӯсти кишвар дар 
марҳилаи нави созандагӣ ва рушди 
босуботи Ватан қарор дошта, барои 
татбиқи сиёсати созандаи Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
талош намуда истоданд.

Сипас, Беҳрӯз Бобоев, мудири 
шуъбаи кор бо ҷавонони кумитаи 
вилоятии ҳизб маърӯза намуда, аз 
ҷумла қайд дошт, ки дар соли сипа-
ригардида аъзои ТҶҶ “Созандаго-
ни Ватан” ва волонтёрон фаъолии 
худро дар ҳама самт нишон до-
данд. Моҳҳои сентябр ва октябри 

соли 2020 ҷиҳати тарғиб намуда-
ни Барномаи пешазинтихоботии 

номзад ба мансаби Президентӣ аз 
ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 
ҳамоишҳо ва мулоқоту вохӯриҳои 
аъзои ТҶҶ “Созандагони Ватан” бо 
олимону донишҷӯёни муассисаҳои 
таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии ви-
лоят баргузор намуданд. 

 Дар ҷаласа интихоби роҳбари 
ТҶҶ “Созандагони Ватан”, муовин, 
ҳайати Шӯро ва интихоби вакилон 
барои иштирок дар Кофренсияи 6- 
уми ташкилоти ҷамъиятии мазкур 
дар вилояти Хатлон муҳокимаронӣ 
шуда, Беҳрӯз Бобоев дар вазифаи 
роҳбарии ТҶҶ “Созандагони Ватан”, 
Шомалангова Миҷгона ва Солеҳов 
Фаррух ба ҳайси муовин интихоб гар-
диданд.

(Идома аз саҳ. 1)

Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят

БОЯД ТАШАББУСКОРУ 
ТАШКИЛОТЧӢ БОШЕМ

МАҶЛИСИ УМУМИИ ТҶҶ 
“СОЗАНДАГОНИ ВАТАН” ДАР ХАТЛОН

МУШКИЛОТ ЗИНА БА ЗИНА 
БАРТАРАФ МЕШАВАНД

БУНЁДИ 203 СИНФХОНАИ 
ИЛОВАГӢ ДАР ЯК СОЛ

Дар вилояти Хатлон соли 2020 бо ташаббуси 
мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру 
ноҳияҳо ва соҳибкорону ашхоси саховатманд 24 му-
ассисаи тандурустӣ, аз ҷумла бунгоҳҳои тиббӣ сохта 
мавриди истифода қарор дода шуданд. Ин нуктаро 
Мирзоалӣ Раҷабзода, сардори Раёсати тандурустии 
вилояти Хатлон зимни нишасти матбуотӣ баён кард.

Солҳои ахир мушкилии дигари соҳаи маорифи 
вилояти Хатлон норасоии ҷойи нишаст барои хонан-
дагон дар назди аксар муассисаҳои таълимӣ буда, 
сабаби асосии он афзоиши аҳолӣ мебошад.  

Сардори Раёсати тандурустӣ ироа дошт, ки дар бароба-
ри муваффақият камбудиҳо низ ҷой дошта, бо гузашти вақт 
зина ба  зина ҳалли худро меёбанд. “Алъон дар ҳудуди ви-
лоят 41 муассисаи кумаки аввалияи тиббию санитарӣ дар 
хонаҳои истиқоматӣ, вагон, мактаб, бошишгоҳҳои саҳроӣ, 
хирман ва масҷидҳо мебошанд, ки дар чунин шароит си-
фати хизматрасонии тиббӣ ба таври зарурӣ ба роҳ монда 
намешавад,”- иброз намуд Мирзоалӣ Раҷабзода.

Инчунин, гуфта шуд, ки то ҷашни 30-юмин солгарди 
Истиқлоли давлатӣ бунёди 566 муассисаи тандурустӣ ба 
нақша гирифта шуда, то имрӯз беш аз 481 адади онҳо 
сохта, мавриди истифода қарор гирифтаанд ва дар дигар 
муассисаҳо корҳои сохтмонӣ идома дорад.

Мирзоалӣ Раҷабзода гуфт,ки хушбахтона, аз охири 
моҳи декабри соли 2020 то ба имрӯз дар вилояти Хат-
лон бемории коронавирус ба қайд гирифта нашудааст, 
вале ба ин нигоҳ накарда, табибон корҳои ташфиқотию 
тарғиботиро дар самти пешгирии бемориҳои сироятӣ бар-
гузор карда истодаанд.

Амонҷон МуҲИддИнОв,
“Ҳамрози халқ”

Чуноне ки иҷрокунандаи вазифаи сардори Раёсати ма-
орифи  вилояти Хатлон Сайфулло Лутфуллоев дар нишас-
ти хабарӣ гуфт, барои ҳалли чунин мушкилӣ бо ташаббуси 
Ҳукумати мамлакат, Вазорати маориф ва илм, мақомотҳои 
маҳаллӣ, соҳибкорону волидайни хонандагон бо харҷи 23 
миллиону 829 ҳазору 260 сомонӣ дар назди 25 муассисаи 
таълимӣ 203 синфхонаи иловагӣ барои 4 ҳазору 573 хо-
нанда сохта мавриди истифода қарор дода шудаанд. 

Ҳамчунин, зикр шуд, ки раванди таълиму тарбия 
дар муассисаҳои таълимӣ нисбати солҳои гузашта 
беҳтар гардида, дохилшавии довталабон ба донишгоҳу 
донишкадаҳои олии кишвар тариқи низоми Маркази 
миллии тестӣ афзудааст. Ба иттилои С. Лутфуллоев 
дар соли таҳсили 2019-2020 аз 49 ҳазору 75 хатмкардаи 
муассисаҳои таълимӣ 27 ҳазору 334 нафар тариқи Марка-
зи миллии тестӣ ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии 
касбӣ дохил шуданд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба  соли 
гузашта  як ҳазору 769 нафар зиёд мебошад.

Зебо БОЗОРОвА,
“Ҳамрози халқ”

Аз нишастҳои матбуотӣ

Дар Муассисаи давлатии таълимии “Коллеҷи тиббии шаҳри 
Бохтар” бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон маҷлиси умумии намояндагии ТҶҶ 
“Созандагони Ватан” баргузор гардид ва дар он муовини раиси 
Кумитаи иҷроияи ҳизб Дилафрӯзи Абдулло, мудири шуъбаи кор бо 
ҷавонон Беҳрӯз Бобоев, намояндагони ТҶҶ “Созандагони Ватан” ва 
дигар аъзои ҳизб иштирок намуданд. 

Шуъбаи иттилоот ва матбуоти
КИ ҲХдТ дар вилояти Хатлон

оромгоҳҳои маҳалли хеш иштироки 
фаъолона доштанд.

Бояд зикр кард, ки дар амали-

шавии ин ҳадаф Дастгоҳи Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ ва вилояти Хатлон, 
котиботи Шӯрои ҳаракати ҷамъиятии 
ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон 
дар вилояти Хатлон, инчунин шуъ-
баи дин, танзими анъана ва ҷашну 
маросими мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатии ви-
лояти Хатлон ҳамоҳангсози ҳашари 
умумивилоятии Ситоди вилоятии 
«Рӯзи ёдоварӣ» буда, тибқи нақшаи 
мазкур рӯзи якшанбеи охири ҳар моҳ 

ҷиҳати ташкил намудани чорабинии 
мазкур масъул мебошанд.

Масъулини ситодҳои вилоятӣ ва 
шаҳриву ноҳиявӣ ҳангоми ташкили 
чунин ҳашарҳо сокинони маҳаллаву 

деҳот (наздики қабристонҳо)-ро 
ба ин кори хайр ҷалб менамоянд. 
Дар ҳашари умумивилоятии «Рӯзи 
ёдоварӣ» шаҳрвардон дохилу атро-
фи қабристонҳои маҳалли худро 
аз алафу рустаниҳои худрӯй тоза 
карда, дарахтони ин мавзеъро аз 
навдаҳои зиёдатӣ озод карда, дар 
ҳудуди онҳо ниҳолҳои сояафкан ме-
шинонанд. Дар ин баробар атрофи 
қабристонҳоро бо симтур маҳкам 
карда, роҳҳои дохил ва шафати 

онҳоро сангфарш ва дигар корҳои 
ободониро анҷом медиҳанд.

Дар ҳашари умумивилоятӣ ба-
рои таъмини лавозимоти зарурӣ аз 
қабили оҳак, симтур, қум, семент ва 
ниҳолҳои сояфкан ва гулу гулбутта 
ва амсоли инҳо саҳми аъзои фа-
ъоли ҳизб, соҳибкорон ва шахсони 
хайрхоҳу саховатманд хеле бориз 
хоҳад буд. 

Зимнан, дар идомаи сафари корӣ 
роҳбарияти Кумитаи иҷроияи вилоя-
тии ҳизб ба корҳои сохтмонии бинои 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Шаҳритус ошно гардиданд.

Ҳамчунин, бо мақсади дар амал 
тадбиқ намудани таъмини амнияти 
озуқаворӣ ва дар ин замина иҷрои 
дастуру супоришҳои мақомоти бо-
лоии худ Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон тасмим гирифта-
аст, ки дар назди кумитаҳои иҷроияи 
ҳизбии шаҳру ноҳияҳо хоҷагиҳои 
ёрирасон ташкил намояд. Дар ин 
рӯз Миралиён Қиёмиддин, раиси 
Кумитаи иҷроияи вилоятии ҳизб ба 
ҳолати замини хоҷагии навтаъсиси 
ёрирасон дар ноҳияи Носири Хусрав, 
ки масоҳати 5 гектарро ташкил мена-
мояд, аз наздик шинос гардид.

Шуъбаи иттилоот ва матбуоти
КИ ҲХдТ дар вилояти Хатлон
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дАнҒАРА. Дар 
доираи амалиёти 
умумивилоятӣ оид ба 
тоза намудани дохил ва 
атрофи қабристонҳо зери 
унвони “Рӯзи ёдоварӣ” 
бо ҷалби волонтёрони 
ҳизбӣ, сокинони деҳаи 
Корез, кормандони Ку-

митаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Данғара дохил ва гирду атрофи “Оромгоҳи Ғарибако”-и ҷамоати 
деҳоти Корез тоза карда шуд.  Дар ин баробар ҳамчунин, ба ҷои да-
рахтоне, ки аз бориши барфи зиёд шикаста буданд, дарахтони со-
яафкан шинонида шуданд. 

Дар ин чорабинии оммавӣ беш аз 60 - нафар иштирок доштанд. 

ҚуБОдИЁн. Дар 
доираи аксияи ҳизбии 
“Якҷоя месозем!” бахши-
да ба сазовор истиқбол 
гирифтани ҷашни 30-со-
лагии Истиқлоли давлатӣ 
дар ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбии “Камароб” бо 
ҷалби аъзои он корҳои 
созандагиву ободонӣ су-
рат гирифт. 

Ин иқдоми неку шоиста бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон  дар ноҳияи Қубодиён роҳандозӣ 
гардида, дар ин рӯз  сокинон бо истифода аз обу ҳавои мусоид ва 
шукргузорӣ аз фазои тинҷу ороми кишвар ба корҳои созандагӣ  
машғул гардиданд. Дар доираи ин чорабинӣ бо ширкати фаъолонаи 
сокинони маҳал гирду атрофи хонаҳои истиқоматӣ, ҷӯйборҳои обгу-
зар аз партову алафҳои бегона тоза карда шуданд ва симои  деҳи 
мазкур боз ҳам зеботар гашт.   

дӮСТӢ. Бо ишти-
роки аъзои ташкилоти 
ибтидоии ҳизбии деҳаи 
“Зафаробод” амалиёти 
умуминоҳиявӣ зери ун-
вони  «Рӯзи ёдоварӣ» 
баргузор гашт ва дар до-
ираи ин чорабинӣ гирду 
атроф ва дару девори 

оромгоҳи деҳа тозаву озода карда шуд ва дар ин иқдоми наҷиб 150 
нафар сокинон иштирок доштанд. Бояд гуфт, ки саҳми ҷавонон дар 
ин чорабинӣ фаъолона буд. Ҳамчунин дар доираи ин ташаббус зиёда 
аз 150 бех ниҳолҳои дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ  ва сояафкан 
шинониданд.

ҶАЙҲун. Бо ташаб-
буси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон  дар 
ноҳияи Ҷайҳун ва даст-
гирии ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбии «Қумасангир” 
аксияи ниҳолшинонӣ 
таҳти унвони “Ватан, 
ҳар гӯшаатро сарсабзу хуррам хоҳем кард!” дар шаффати шоҳроҳ 
ҷараён гирифт.  

Дар рафти маъракаи ниҳолшинонӣ Муҳамадҷон Зайдуллоев, му-
овини раиси кумитаи иҷроияи ҳизб ҷиҳати сарсабзу хуррам гардо-
нидани ҳар гӯшаи диёр дастуру супоришҳои Роҳбари давлат, Раиси 
муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмонро бори дигар ба иштирокдорон расонида, ба онҳо барои 
саҳми арзанда гузоштан дар сарсабзу хуррамгардонии як гӯшаи 
диёр миннатдорӣ баён кард. 

  Чунин ташаббус дар дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия низ 
идома дорад. 

вОСЕЪ. Дар деҳаи 
Шоҳбикаи ҷамоати 
деҳоти Тугарак бо ишти-
роки кормандони Куми-
таи иҷрояи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи зикргардида 
ва фаъолони маҳал ама-
лиёти умуминоҳиявии 

тоза намудани дохил ва атрофи қабристонҳо зери унвони “Рӯзи 
ёдоварӣ” гузаронида шуд.

Дар чорабинии оммавӣ беш аз 100 нафар иштирок карда, дохил 
ва атрофи қабристони деҳаро аз хору хас тоза намуда, бехи дарахто-
ни сояафканро нарм намуданд.

БАЛҶувОн. Бо 
мақсади расонидани 
муҳтавои Паёми Пре-
зиденти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олӣ корман-
дони Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демокра-

тии Тоҷикистон  дар ноҳияи Балҷувон ҳамарӯза дар байни мардум 
ва аъзои ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ вохӯриҳои судманд баргузор 
намуда истодаанд.

 Чунин вохӯрии муфид дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии маркази 
хизматрасонии "Гулдастон" бо иштироки Марҷона Муродова,  муди-
ри шуъбаи кор бо занон ва ҷавонони кумита бо занону духтарони 
маркази мазкур доир гардид. Зимни суҳбат ба иштирокчиёни вохӯрӣ 
таъкидҳои Пешвои миллат ҷиҳати таъмини хонандагон бо либоси 
мактабии истеҳсоли дохилӣ расонида шуд. Дар охир аз бонунвон 
даъват карда шуд, ки дар тарбияи фарзандони хеш бетараф набо-
шанд ва масъулияти ҷиддӣ зоҳир намоянд.

М у Ъ М И н О Б О д . 
Вохӯрии навбатии кор-
мандони масъули Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Муъминобод бо фаъолон 
ва истиқоматкунандагони 
кӯчаи Ҷавонон оид 
ба  баррасии муҳтавои Паёми навбатии Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси  Олӣ  гузаронида шуд. 

Дар мулоқот намояндагони кумитаи иҷроия вобаста ба нуктаҳои 
Паёми навбатӣ фикру андешаҳои хешро иброз дошта, татбиқи ҳар 
як банди Паёми     Роҳбари давлатро дар ҳамаи самтҳо муҳиму 
саривақтӣ донистанд.  

Инчунин, дар идома масъалаҳои истифодаи самараноки замин, 
неруи барқ ва пардохти саривақтии маблағи истифодаи он ва дар 
ин  замина иштирок дар озмуни ҳизбии “Беҳтарин сарфакори барқ” 
мавриди баррасӣ қарор дода шуданд.    

ФАРХОР. Бо мақсади 
вусъати корҳои ободонӣ 
дар доираи нақша- чора-
бинии Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Фархор корман-
дони Кумитаи иҷроияи 
ҳизби ноҳия дар якҷоягӣ бо волонтёрони ҳизбӣ ва дигар аъзои       
фаъоли ҳизб дар деҳаҳои Қуҳандиёр ва Иттифоқи ноҳия амалиёти 
умуминоҳиявии “Рӯзи ёдоварӣ”-ро доир намуданд.  

Дар чорабинӣ зиёда аз 100 нафар аъзои фаъоли ҳизб ва 
ҷонибдорони ин амалиёт иштирок намуда, корҳои тозакунии дохил 
ва гирду атрофи қабристонҳоро ба иҷро расонида, 50 адад дарахто-
ни ороишӣ шинониданд. Чунин иқдомҳои неку созанда ба хотири боз 
ҳам рушду пешрафта гардидани Тоҷикистони азиз буда, дар оянда 
низ ин иқдоми наҷиб дар ҳудуди ноҳия бо ҷалби аъзо ва ҷонибдорони 
ҳизб амалӣ  карда мешавад. 

КӮЛОБ 
Дар ташкилоти ибтидо-

ии ҳизбии “Олимон” ҷаласаи 
ҳисоботӣ баргузор гардид. Баъ-
ди ифтитоҳи ҷаласа Холиқзода 
Айниддин – узви фаъоли ҲХДТ, 
муовини аввали ректори ДДК ба 
номи “Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ” оид 
ба фаъолият ва дастовардҳои 
ташкилоти ибтидоии мазкур маъ-
лумот дод. 

Дар идома раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри 
Кӯлоб Шарифзода Гулрухсор 
андешаҳои худро ҷиҳати фаъ-
олияти пурсамари ташкилоти 
ибтидоӣ дар давраи ҳисоботӣ 
баён кард.

ПАнҶ 
Шод намудани рӯҳи гузашта-

гон ва тозаву озода нигоҳ дош-
тани  оромгоҳҳо аз фазилатҳои 
неки инсонӣ ба ҳисоб меравад. 
Дар асоси иқдоми пешгириф-
таи Кумитаи иҷроияи вилоятии 
ҲХДТ, Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Панҷ тасмим ги-
рифт, ки дар доираи баргузории 
амалиёти умуминоҳиявии “Рӯзи 
ёдоварӣ” дар ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбии “Оли сомон» бо ишти-
роки аъзо ва ҷонибдорони ҳизб 
корҳои ободониро ба роҳ монад. 
Дар ин чорабинии ҳизбӣ сокино-
ни маҳал гирду атрофи оромгоҳи 
деҳаро тозаву озода намуда, ба 
рӯҳу арвоҳи гузаштагонашон 
дуои хайр карданд. 

Ин иқдоми неку созанда аз 
ҷониби аъзои ташкилоти ибти-
доии болозикр, яъне сокинони 
деҳаи мазкур бо хушнудӣ па-
зируфта шуда, онҳо миннатдо-
рии хешро ба Кумитаи иҷроияи 
вилоятӣ ва ноҳиявии ҳизб изҳор 
доштанд. 

ЛЕвАКАнТ 
Дар шаҳри Левакант вохӯрии 

Ватанзода Саидҷафар, раиси 
Кумитаи иҷроияи шаҳрии ҲХДТ 
бо аъзои ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии муассисаи таҳсилоти ми-
ёнаи умумии рақами 9 доир гар-
дид.

Раиси Кумитаи иҷроия 
нуқтаҳои Паёми навбатии Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро, ки 
вобаста ба соҳаи маориф ироа 
доштанд, бори дигар ба иштирок-
дорон расонид.  Аз ҷумла иброз 
дошт, ки Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар барномаи 
худ барои солҳои 2020-2025 ва 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба соҳаи маориф ҳамчун соҳаи 
калидӣ афзалият додааст.   

Зимнан, дар чорабинӣ ба 
онҳое, ки нав ба сафи ҳизб пай-
вастанд,  шаҳодатномаҳои ҳизбӣ 
супорида, онҳо барои хизмати 
софдилонаву содиқона баҳри 
амалисозии ҳадафҳои созандаи 
ҲХДТ ҳидоят шуданд. 

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

БАХШИДА 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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ТАВАҶҶУҲ БА ОСОРХОНА ЗИЁД 
АСТ, АММО....

Осорхонаи таъриху кишварши-
носии “Бибихонум”-и шаҳри Бох-
тар 4-уми сентябри соли 1999, дар 
ҷашни 1100 солагии давлати Со-
мониён таъсис дода шудааст. Он 
дар теппаи таърихии “Қӯрғон” дар 
баландии 40 метр воқеъ мебошад. 
Осорхонаи мазкур аз толор ва 24 
гӯшаи намоишӣ иборат буда, дар 
он 2 ҳазору 467 нигораи таърихӣ 
маҳфуз аст ва нигораҳо аз шаҳри 
Бохтар ва ҳудуди он бозёфт гарди-
даанд. Бибималоҳат Ҳусейнова, 
мудири толори Осорхонаи таъри-

ху кишваршиносии “Бибихонум” 
мегӯяд, ки таваҷҷуҳ ба осорхона 
зиёд буда, дараш ҳамеша барои 
тамошобинон боз аст. Дар як рӯз 
тахминан 10 нафар ба осорхо-
на ташриф оварда, аз таърихи 
пурғановати халқи тоҷик огаҳии 
бештар пайдо мекунанд.

Ба гуфтаи Бибималоҳат 
Ҳусейнова то пайдо шудани бе-
мории ҳамагири коронавирус ва 
баста шудани марзҳо сайёҳони 
хориҷӣ низ ба осорхона ташриф 
меоварданд. “Осорхонаи мо, ки 
дар баландӣ ҷойгир шудааст, 
мардум зиёд таваҷҷуҳ мекунанд 
ва бештар ба меҳмонони хориҷӣ 
аҷиб менамояд. Онҳо мегӯянд, 
ки аз ин баландӣ тамоми шаҳрро 
дидан мумкин аст. Меҳмонони до-
хилу хориҷ ва ҷавонону наврасон 
дар бораи таърихи ин осорхона ва 
нигораҳои дохили он зиёд мепур-
санд”, – мегӯяд ӯ.

Осорхонаро хонаи таърих 
мегӯянд, зеро дар он бозёфтҳои 
асрҳои гуногун, ки дар солҳои 
баъдӣ пайдо гардидаанд, нигоҳ 
дошта мешаванд ва онҳо диққати 
бинандаи имрӯзро ба худ ҷалб 
месозанд. Ба гуфтаи бархе аз со-
кинон биноҳои осорхона бояд зебо 
ва диданӣ бошанд, зеро меҳмони 

зиёди хориҷӣ, аз ҷумла сайёҳон 
ба ин мавзеъ ташриф меоранд. 
Бибималоҳат Ҳусейнова мегӯяд, ки 
соли 2020 бо ташаббуси Мақомоти 
иҷроияи маҳалии ҳокимияти дав-
латии шаҳри Бохтар қисми беру-
нии бинои осорхона пурра таъмир 
карда шуд, аммо дохили он каме 
таъмирталаб мебошад. 

БАРОИ ҶАМъОВАРИИ 
НИГОРАҲО МАБЛАғ ЛОЗИМ

Дар вилояти Хатлон чанде аз 
осорхонаҳо дар бинои қасрҳои 
фарҳанги шаҳру ноҳияҳо ҷой дода 
шудаанд. Осорхонаи таъриху киш-
варшиносии ноҳияи Қубодиён низ 
дар бинои фарҳанг ҷойгир буда, 
фаъолияти босамар дорад ва дари 
он ҳамеша барои алоқамандон 
боз аст. Осорхонаи мазкур соли 
1987 ташкил гардида, дорои чаҳор 
ҳуҷраи намоишӣ мебошад. Дар 
он ҳудуди 2000 нигораи таърихӣ 
нигоҳ дошта шудааст. 

Тахмина Хоҷамбердиева, 
директори осорхона мегӯяд, ки 
Қубодиён аз зумраи ноҳияҳоест, ки 
таърихи бой дорад. Хусусан "Тах-
ти Сангин", макони таърихие, ки 
дар ҷаҳон шинохта шудааст, дар 
ин ноҳия ҷойгир мебошад. “Ба-
рои тамоми мардуми сарбалан-
ди Тоҷикистон боиси ифтихор ва 
сарфарозист, зеро аз Қубодиёни 
бостонӣ, хусусан   Хазинаи     Аму-
дарё соли 1877 аз мавзеи таъри-
хии "Тахти Сангин" бозёфт гарди-
да, тавассути тоҷирони Бухорои 
Шариф ба Ҳиндустон ва аз онҷо 
ба Бритониёи Кабир бурда шуд. 
Он ганҷинаи бебаҳо ҳоло дар сор-
хонаи миллии Англия ба маърази 
тамошо гузошта шудааст”,–мегӯяд 

Тахмина Хоҷамбердиева.
Осорхонаи ноҳия дорои чаҳор 

ҳуҷраи намоишӣ, аз қабили, 
ҳуҷраи бостоншиносӣ, таърих ва 
ҳунар, Ҳаким Носири Хусрав, ва 
мардумшиносӣ буда, дар ҳар яки 
онҳо нигораҳои ба худ хос маҳфуз 
дошта шудаанд. Хоҷамбердиева 
гуфт, ки “ворид шудан ба осор-
хона пурра ройгон аст. Мардум 
бозёфтҳои таърихиро оварда, 
мехоҳанд ба осорхона фурӯшанд, 
аммо мо имкони харидани онҳоро 
надорем. Илова кард, ки дар соли 
гузашта беш аз 2000 нафар аз 
осорхонаи ноҳия дидан кардаанд.

ОСОРХОНАҲОЕ, КИ 
ҲОЛАТАШОН ХУБ НЕСТ, 
ТАъМИР МЕШАВАНД

Хайрулло Латипов, масъули 
Раёсати фарҳанги вилояти Хатлон 
мегӯяд, ки алъон дар вилоят 20 
осорхона ба қайд гирифта шуда-
аст, ки дар онҳо 32 ҳазору 703 ни-
гораи таърихӣ маҳфӯз мебошад. ӯ 
иброз дошт, ки аксар осорхонаҳои 
дар биноҳои қасри фарҳанг қарор 
дошта, ҳолати хуб доранд. Ба 
гуфтаи мавсуф осорхонаҳое, ки 
ҳолаташон хуб нест, бархеашон 
таъмир шуда, бархеи дигар аз нав 
сохта мешаванд.

“Осорхонаи ноҳияи Балҷувон 
ва ёвон ҳолати садамавӣ                         
дошта, тибқи нақшаи мақомотҳои 
маҳаллӣ онҳо аз нав сохта меша-
ванд. Ҳоло осорхонаи ноҳияи ёвон 
ба бинои қасри фарҳанг кӯчонда 
шудааст. Дар ноҳияҳои Хуросон, 
Шамсиддин Шоҳин, Ҷалолиддини 
Балхӣ, ва Дӯстӣ бояд аз нав 
осорхонаҳо сохта шаванд”, – 
мегӯяд Хайрулло Латипов.

Мавсуф илова кард, ки 
ҳамасола бо мақсади ҷамъоварии 
нигораҳои таърихӣ аз ҷониби 
мақомотҳои маҳаллӣ маблағ ҷудо 
мешуд, аммо вазъияти ба ҳамагон 
маълум, яъне пандемия ба 
иқтисодиёти кишвар таъсир гузошт 
ва дар соли 2020 маблағгузорӣ дар 
ин самт анҷом дода нашуд.

НИГОРАҲО БОЯД ШАРОИТИ 
ВИжА ДОШТА БОШАНД

Сафармоҳ Ятимова, соби-
қадори осорхона мегӯяд, ки фаъ-
олияти осорхонаҳо назар ба 10 
соли пеш хуб гардидааст, вале 
дар бархеи онҳо шароити аз ин 
ҳам беҳтаре мебояд. ӯ мегӯяд, 
ки ба осорхонаҳо бояд таваҷҷуҳи 
бештар зоҳир шавад, зеро онҳо 
давлату миллатро муаррифӣ ме-
кунанд. “Осорхонаҳо шароити 
беҳтар мехоҳанд. Осорхона даро-
мади пулӣ надорад, барои ҳамин 
масъулинаш наметавонанд, ки 
мушкилиҳои ҷойдоштаро бартарф 
кунанд. Танҳо ба мақомотҳои 
маҳалӣ такя кардан лозим нест, 
бояд тамоми мардум, аз ҷумла 
соҳибкорону ашхоси саховатманд 
барои ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ 
саҳм гузоранд”, – мегӯяд С. Яти-
мова.

Ба гуфтаи Ятимова нигораҳо 
бояд дар шароити хуб ҳифз карда 
шаванд, хусусан матоъҳо. Барои 
мисол, матоъ ва ёдгориҳои аз чӯб 
сохташуда дар шароити намнокӣ 
эҳтимоли харобшавию пӯсидан 
доранд. Аз ин хотир ҳар кадоми 
онҳо бояд нигоҳдории вижа дошта 
бошанд.  

Амонҷон МуҲИддИнОв,
“Ҳамрози халқ” 
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АЗ ДАСТОВАРДҲОИ ЯК МУАССИСАИ 
ТАъЛИМИИ ТИББӢ

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пеш-
вои миллат, Президенти кишвар муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бахусус дар давоми даҳсолаи 
охир дастгирии давлатии соҳаи тандурустии 
мамлакатро ба таври бесобиқа афзоиш дода, 
ба рушди инфрасохторӣ, маъмурӣ ва кадрии 
муассисаҳои таълимии тиббӣ низ таваҷҷуҳи 
амиқ зоҳир карда истодаанд.

Дастурдиҳӣ

Таваҷҷуҳи роҳбарияти олии 
кишвар ба соҳаи тибб афзуда,  
ғамхориҳои Сарвари муаззами 
давлатро мо пас аз ироа шуда-
ни Паёми навбатӣ ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон рав-
шану возеҳ дарк кардем, ки ин 
боиси хушнудии мо – кормандони 
муассисаҳои таълимӣ ва тиббии 
кишвар аст.

Пешвои воқеан ҳам меҳрубони 
миллат аз ҷумла, ба он корман-
дони соҳаи тандурустӣ, ки дар 
ҷодаи мубориза бо коронавирус аз 
хеш дараҷаи баланди инсондӯстӣ 
зоҳир карда, пешоҳанги ин арсаи 
набард буданд, сипос гуфт, ки аз 
ин сари ҳар як фарди дахлдор ба 
осмон расид. 

Вале воқеият ин аст, ки бе 
ғамхориҳои пайвастаи Сардори 
давлат масоҳати ин вабои аср ме-
тавонист дар ҳудуди Тоҷикистон 
хеле бештар шавад. Инро ҳар як 
инсони ҳақиқатшинос бояд возеҳ 
дарк кунад. Бо назардошти ин 
паҳлуи масъала дар Паём зикр 
шуд, ки “дар навбати аввал, бо 
дарназардошти коҳиш ёфтани 
даромади буҷет, афзоиши тала-
боти маблағгузорӣ, пеш аз ҳама, 
ба соҳаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла 
тандурустӣ ва дигар хароҷоти пеш-
бининашуда буҷети давлатиро ба-
рои соли 2020 бознигарӣ карда, ба 
нишондиҳандаҳои қисми даромад, 
хароҷот ва касри он тағйироти 

дахлдор ворид намудем.
Аз ҷумла ба соҳаи тандурустӣ 

барои хариди доруворӣ ва 
таҷҳизоти тиббӣ, бунёди бемор-
хонаҳои муваққатӣ ва дастгирии 
кормандони тиб аз буҷети давлат 
1 миллиарду 600 миллион сомонӣ 
маблағҳои иловагӣ равона карда 
шуданд.

Дар кишвар барои табоба-
ти пурра ва саривақтии шахсо-
ни гирифтори бемории сироятии 
COVID–19 беш аз 30 беморхона 
бо 7000 кат ва 5400 нафар таби-
бону кормандони тиббӣ сафарбар 
гардиданд.

Илова бар ин, дар 92 муасси-
саи тиббӣ 16 ҳазор кат омода кар-
да шуд.

Бо мақсади дастгирии гурӯҳҳои 
осебпазири ҷомеа ва соҳибкорони 
ватанӣ тибқи Фармони Президен-
ти мамлакат аз 5 июни соли 2020 
сабукиҳои зиёди андозиву қарзӣ ва 
имтиёзу ҷубронпулиҳо ба маблағи 
умумии беш аз 450 миллион 
сомонӣ пешниҳод карда шуданд”.

Маҳз натиҷаи ҳамин 
дастгириҳои Сардори давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, 
ки Муассисаи давлатии таълимии 
“Коллеҷи тиббии шаҳри Бохтар” 
низ дар радифи дигар муассисаҳои 
соҳавӣ аз ҷиҳати фароҳам шудани 
шароити муосири таълим ва ҳам 
аз нигоҳи мутобиқат ба талабо-
ти замони муосир барои ҷавонон 

Масъулони Раёсати фарҳанги вилояти Хатлон 
мегӯянд, ки 20 осорхонаи таъриху кишваршиносӣ 
дар вилоят фаъолият доранд. Қисме аз онҳо дар 
биноҳои қасри фарҳанги шаҳру ноҳияҳо кори худро 
пеш мебаранд ва шароити нигоҳдории нигораҳо 
нисбат ба 10 соли пеш беҳтар гардидааст. Ба 
гуфтаи онҳо дар ду ноҳия биноҳои осорхонаҳо дар 
ҳолати садамавӣ буда, аз нав сохта мешаванд.

ШАРОИТИ БЕҲТАР МЕБОЯД 

ба яке аз боргоҳҳои дилпазири 
андӯхтани маърифату касбият 
табдил ёфтааст.

Барои мисол, натиҷаи ҳамин 
дастгириҳо буд, ки фақат дар да-
воми чанд моҳи охир 800 курсӣ 
ва 100 миз барои донишҷӯён, 8 
тахтаи электронӣ ва проектор, 20 
ноутбук, 63 таҷҳизоти гуногуни 
тиббӣ харидорӣ карда шуд. Барои 
назорат кардани гирду гӯшаи му-
ассиса ва сабти ҷараёни дарсҳо, 
ки бо мақсади такмили усули 
таълим роҳи хубест,  60 камераи 
мушоҳидавии дорои сифати ба-
ланд насб карда шуд. Ба замми ин, 
бо илҳом аз ҳидоятҳои Сардори 
хирадманди давлат, ки ҳамеша ба 
роҳандозии машғулиятҳои ама-
лию омӯзишӣ таъкид мекунанд, 
бо кӯшишҳои пайвастаи сарвари 
коллеҷ Иброҳим Мӯсоев ду ла-
бораторияи химия ва физикаи 
муҷаҳҳаз бо ҳама шароит ба исти-
фода дода шуд. 

Азбаски шумораи донишҷӯён 
сол аз сол рӯ ба афзоиш аст, 
соли 2017 як бинои баландошё-
наи иловагии муҷаҳҳаз бо хурд-
тарин талабот, назири таҷҳизоти 
садодиҳандаи зиддисӯхторӣ ва 
ҳоказо сохта, ба истифода дода 
шуд.

Дохилу беруни биноҳои 
қаблӣ низ аз таъмири куллӣ ва 
воқеан хушсифат қисман баро-
варда шуда, ин тадбир ҳоло ҳам 
ба таври дилхоҳ ҷараён дорад. 
Дар маҷмӯъ 116 синфхона барои 
баҳрабардории шогирдону усто-
дон фароҳам оварда шудааст. 

Шумораи синфхонаҳои қабули 
амалӣ ба 42 адад расида, дар 
онҳо муляжҳои гуногун барои аз 
худ кардани фанҳои анатомия ва 
физиологияи одам, барои расо-
нидани ёрии аввалияи тиббӣ ба 

кӯдакон ва калонсолон, ЭКГ, окси-
генератор, симулятори зани зоян-
да, аёният ва асбобҳо барои гуза-
ронидани машғулиятҳо аз фанни 
ҷарроҳия, 14 синфхонаи лексио-
нии дорои тахтаҳои электронӣ, чор 
синфхонаи компютерӣ, як синф-
хонаи лингофонӣ барои омӯхтани 
забони англисӣ, як озмоишгоҳ аз 
фанни биология, як озмоишгоҳ аз 
фанни химия, як маркази тестӣ ва 
ғайраҳо муҳайё карда шудааст.

Мавриди зикр аст, ки даво-
ми чанд соли охир таҷҳизоту 
аёниятҳои солҳои пешин, ки 
истеҳсоли шӯравии собиқ буданд, 
бо ҳамгунҳои замонавияшон иваз 
карда шуданд.

Хобгоҳи муассиса бо оби гарму 
хунук, мошинаи ҷомашӯй, яхдон 
ва дигар ҷиҳози зарурӣ таъмин 
буда, феълан 157 донишҷӯе, ки 
аз шаҳру ноҳия, вилоятҳои дур 
ва ҳамсоякишвари Афғонистон 
ҳастанд, дар он иқомат доранд.

Илова ба ин ҳама, супори-
ши Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, 
ки дар назди муассисаҳои таъли-
мии тиббӣ беморхона эъмор карда 
шавад. Дар мувофиқа ба раиси 
вилоят Қурбон Ҳакимзода лоиҳаи 
бинои панҷошёна, ки бояд дар 
ҳудуди коллеҷ бунёд шавад, омо-
да гардидааст. Корҳои сохтмонӣ 
аз моҳи майи соли ҷорӣ оғоз ме-
шаванд. Тасмим аст, ки дар қабати 

якуму дувуми бино дармонгоҳ ва 
беморхона таъсис дода шавад. 
Ошёнаҳои се, чор ва панҷ барои 
таълими донишҷӯён ихтисос дода 
хоҳанд шуд. Мақсад аз сохтани чу-
нин маҷмаа он аст, ки шогирдони 
мо имкони доимии машғул шудан 
ба корҳои амалиро дошта бошанд. 

Ҳамзамон, дар шафати ин 
маҷмааи нав бунёди ошхонаи 
якқабата барои 100 нафар дар на-
зар аст. 

Таваҷҷуҳ ба донишандӯзии 
таълимгирандагон, чуноне боло-
тар зикр шуд, зиёд буда, дар ин 
баробар дар муассиса китобхонаи 
дорои 22 ҳазор нусха китоб, ки аз 
ин 18 ҳазораш адабиёти тахассу-
сист, мавриди баҳрабардорӣ қарор 
дорад. 

Коллеҷ дорои ҳафт шуъ-
ба: кори момодоягӣ, табобатӣ, 
ҳамширагӣ, тиббӣ-ташхисӣ, тиббӣ-
профилактикӣ, дандонсозӣ ва 
фармасевтӣ мебошад. 

Натиҷаи ҳамин пешравиҳост, 
ки нуфузи Муассисаи давлатии 
таълимии “Коллеҷи тиббии шаҳри 
Бохтар” дар миёни таълимгоҳҳои 
дохили кишвар ва берун аз он аф-
зуда, шумораи донишҷӯёнаш сол 
аз сол бештар шудан дорад.

Саида ШАМСуддИнОвА,
омӯзгори Коллеҷи тиббии 

давлатии шаҳри Бохтар 

Бибималоҳат Ҳусейнова
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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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ТЕРРОРИЗМИ РАВОНӢ
дар шароити имрӯзи вазъи ноорому бесуботиҳои ҷаҳони муосир, ки бо-

иси нигаронии аҳли башар гардидааст, доираҳои манфиатхоҳу тахрибгар 
бо роҳу василаҳои гуногун кӯшиши муташанниҷ намудани муҳити сиёсии 
кишварҳои дар ҳоли рушдро дошта, дар ин амали номатлуб аз баъзе зодаго-
ну ҷавонони ноогаҳи давлатҳои мухотаб истифода мебаранд. Тоҷикистони 
соҳибистиқлоли мо ҳам, ки дар давоми як муддати кӯтоҳи таърихӣ аз киш-
вари ҷангзадаву мардумонаш ғарибу парешон ба давлати устувору рӯ ба 
тараққӣ табдил ёфта, халқҳои гуногунмиллаташ атрофи сиёсати пеш-
гирифтаи давлат муттаҳиданд, Пешвои миллат омодагии кишвари моро 
дар мубориза бо ин гуна хатарҳои муосир аз минбарҳои созмонҳои ҷаҳонӣ 
изҳор намудааст.

Дар шароити имрӯзаи 
вазъи ноорому бесуботиҳои 
ҷаҳони муосир, ки боиси ни-
гаронии аҳли башар гардида-
аст, доираҳои манфиатхоҳу 
тахрибгар бо роҳу василаҳои 
гуногун кӯшиши муташанниҷ 
намудани муҳити сиёсии 
кишварҳои дар ҳоли рушд-
ро дошта, дар ин амали но-
матлуб аз баъзе зодагону 
ҷавонони ноогаҳи давлатҳои 
мухотаб истифода мебаранд. 
Тоҷикистони соҳибистиқлоли 
мо ҳам, ки дар давоми як муд-
дати кӯтоҳи таърихӣ аз киш-
вари ҷангзадаву мардумонаш 
ғарибу парешон ба давлати 
устувору рӯ ба тараққӣ табдил 
ёфта, халқҳои гуногунмилла-
таш атрофи сиёсати пешги-
рифтаи давлат муттаҳиданд, 
Пешвои миллат омодагии 
кишвари моро дар мубориза 
бо ин гуна хатарҳои муосир аз 
минбарҳои созмонҳои ҷаҳонӣ 
изҳор намудааст.

Мутаассифона, дар баро-
бари хатари пуштибонӣ ёфта-

ни гурӯҳҳои террористиву иф-
ротгаро аз ҷониби доираҳои 
алоҳидаи баъзе кишварҳои 
дунё, имрӯз муборизаҳои 
ниҳонию ошкорои идеологии 
экстремистон баҳри мағзшуи 

сохтани афкори сокинони 
сарзаминҳои амну осоиш-
та идома дорад. Инчунин, 
ҷангҷӯи расонаӣ, ки худи 
асолатбохтаро ба истилоҳ 
«опозитсия»- муаррифӣ  ме-
кунад, дар асл парвардаи 
гурӯҳҳои ифротгаро буда, бо 
тафаккури хурофотзадаву 
даҳшатолудаи худ машғули 
бадгӯиҳо нисбати роҳбарияти 
олии кишварамон мебошад. 
Ин ҳангомафурӯши беиқбол, 
ки то кунун иштибоҳи худу 
хоҷагонашро пай набурда-
аст, торафт гумроҳу побанди 
фитнаангезиҳои шайтонӣ гар-
дида, бар ивази подоше аз 
турбаи мушхӯрдаи ТЭТ-ҲНИ 
алайҳи давлату Ҳукумати 
Тоҷикистон суханҳои но-
сазо мегӯяд. Барои ин аш-
хос инсофу адл ва дигар 
арзишҳои инсонӣ беаҳамият 
аст ва з-ин сабаб ҳангоми 
дурӯғ гуфтану нисбати на-
фаре туҳматро раво дидан, 
чашми тангбинашон  таҳ на-
мезанад. Ин на зарфияти 

онҳост, балки нишони касрату 
гирифтории афроди ба Ва-
тану миллати худ хиёнаткар-
даест, ки почабӯси хоҷаҳои 
хориҷиянд ва онҳо дастовар-
ду пешравиҳои сарзамини 

амну осоиштаро чашми ди-
дан надоранд. Яке аз ин хо-
инони худфурӯшу бадгуфтор, 
ки ба қавле сухангӯи гурӯҳҳои 
террористӣ – экстремистӣ ши-
нохта мешавад, асолатбохта 
Муҳаммадиқболи Садриддин 
аст. Ин сироятшудаи мари-
зии ақидаҳои ифротгароёна 
аз оқибати аъмоли зишти 
худ чӣ гуна биандешад, ки 
то кунун дар чӣ вартаи каси-
фу офатбор уфтодани худро 
эҳсос накардааст. Дастнига-
ру лабайгӯяки аҷнабиён, ки 
даъвои доноӣ дошта, баъзан 
барои пӯшиши андешаҳои 
ботили худ аз ояту ҳадис ис-
тифода мекунад, лоаққал, ба 
мисли як деҳқони одӣ гузаш-
таи талхи миллати тоҷикро 
бо воқеияти имрӯзаи он қиёс 
карда наметавонад. Пас, ин 
афроди бехабар аз куҷо ба 
қадри суботу осудагии киш-
вар ва саодати мардумони 
мо расида метавонанд. Ва-
гарна, дастнигари як гурӯҳи 
иғвоангезу манқурте куҷову  
Роҳбари давлат, ё худ Лидери 
як миллати соҳибтамаддун 
куҷо? Ҳол он ки натанҳо 
ҷомеаи 9 миллионнафараи 
Тоҷикистон, балки сиёсат-
мадорони маъруфи олам ва 
ҷомеаи огоҳи саросари олам 
дар симои Пешвои муаззами 
миллат наҷотбахши милла-
ту давлати соҳибистиқлоли 
Тоҷикистонро мешиносанд.

Маълум аст, ки ифротпа-
растоне мисли Муҳаммад-
иқболи Садриддин аз 
ҳарзагӯию туҳмату буҳтон ва 
фитнаву иғвоангезӣ намемо-
нанд ва шояд хоҷагонашон 
нагузоранд, ки онҳо хомӯширо 
ихтиёр намоянд. Эҳтимол 

меравад, ки тарғибгари 
ифротиҳо аз он вартаи дар-
мондааш роҳи наҷот наме-
ёбад, ё ҷуз бардагии маъна-
вии гурӯҳҳои даҳшатафкан 
будан, аз ҷойи дигар қутти 
лойамут намеёбад. Табиист, 
ки ин асолатбохтаҳо фиреф-
таи гурӯҳҳои террористӣ- 
экстремистӣ шудани худро то 
кунун қабул надоранд. Аммо 
аъмоли онҳоро, ки донис-
таву надониста бо тарғиби 
пӯшидаи афкору ғояҳои дин-
ситезию ифротгароии худ 
хизмати неруҳои даҳшатноки 
муқобили давлатҳои консти-
тутсиониро ба ҷо меоранд, 
ба истилоҳи имрӯза терро-

ризми равонӣ  меноманд. 
Терроризми равонӣ, яъне, бо 
василаи мағзшӯӣ ҷавононро 
ба дом андохта, шомили 
гурӯҳҳои хатарнок мегардо-
нанд, аз тарафи дигар, бо 
мақсади таваҷҷуҳи ҷомеаро 
ба дигар мавзуъ банд наму-
дан,  роҳбарони кишварҳо ва 
дигар арзишу муқаддасоти 
мардумро ҳадафи танқиду 
таҳқир қарор медиҳанд. 
Яъне, ҷангҷӯёни равонӣ 
аз ҳар тараф ҳуҷумҳои 
идеологӣ анҷом медиҳанд, 
аммо ҳадафашон ба як самт 
– фитнаву ҷангу ноором 
кардани суботи ҷомеаҳои 
кишварҳо мебошад. Аз ин са-
баб, тероризми равонӣ хата-
ри ҷиддитар аз ташкилотҳои 
экстремистию террористӣ до-
рад. 

Аммо барои нокасоне 
мисли Муҳаммадиқболи 
Садриддин сухан гуфтан 
ҳайф аст, вале бинобар он 
ки ғайбатномаҳои ин гуна 
иғвогарон бо забони тоҷикӣ 
нашр мешавад, дар ҷавоб 

ба ӯ ва дигар луъбатакони 
Кабирӣ ин ҳақиқатро бояд ба-
рояшон гуфт, ки қудрат як им-
тиёзест, ки ба писандидаҳои 
Худованд ато мешавад.  

Албатта, барои аҳли 
фаҳм ҳамин нуқта кофист, 
ки қазоват намудан ҳатто 
нисбати як шахси одӣ хоси 
як фарди мусулмон нест ва 
инро дар ҷомеаи Ғарб ҳам 
қабул доранду мо инро аз 
муҳтавои матбуоти даврӣ ва 
сомонаҳои иҷтимоии онҳо 
мушоҳида мекунем. Ба наза-
ри ин ҷониб сукути дастгоҳҳои 
идеологии баъзе ҳукуматҳои 
ҷаҳон алайҳи тарғибгарони 
ақидаҳои ифротгароӣ маъ-

ниҳои гуногун дорад. Дар ми-
соли доираҳои сиёсию зиёиё-
ни кишвари мо бошад шояд 
ин ақида ғолиб аст, ки «ба ҳеҷ 
сурат қудрати худро ба нафа-
роне, ки онро ҳис намекунанд, 
нишон надиҳед». Бинобар ин, 
ба таъбири «ҷавоби аҳмақ су-
кут» ва ё «Саг меҷакаду кор-
вон мегузарад», бадгӯиҳои 
Муҳаммадиқболи Садриддин 
беҷавоб мемонанд.

Дар асл миллионҳо нафар 
мардумони кишвар алайҳи 
бадгӯёни ҳукумат ва аф-
роде, ки тариқи сомонаҳои 
иҷтимоӣ нисбат ба Пеш-
вои миллат сухани носазо 
мегӯянд, гуфтаниҳои зиёд до-
ранд, чунки туҳмату буҳтон ва 
бадгуфториҳо нисбат ба Пеш-
вои як миллат таҳқиру паст 
задани ҷомеа ва мардуми он 
кишвар аст.  

Фирдавс РАСуЛОв, 
мутахассиси пешбари 

ФМҶЭС ва криминалистии 
вазорати адлияи ҶТ дар 

вилояти Хатлон
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Аз ҳамин хотир дар аксар дорухо-
наву муассисаҳои тиббӣ гӯшаи гиёҳҳои 
шифобахш ташкил гардидааст, ки дар-
монбахши беморон мебошад. 

Бузургон дандонро олитарин лаз-
зати дунё донистаанд ва онро ба си-
тораи саҳарӣ, чароғи тобон ва дурру 
марҷон монанд кардаанд. Аз ҷумла 
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар қасидаи «Ши-
коят аз пирӣ» дандонҳои айёми ҷавонии 
худро чунин тавсиф намудааст:

Маро бисуду фурӯ рехт ҳарчи 
дандон буд,

набуд дандон, ло бал чароғи 
тобон буд.

Сапеду симзада буду дурру 
марҷон буд,

Ситораи саҳарӣ буду
 қатраборон буд.

ё худ дар ин байт гузаштагонамон 
олитарин лаззати дунёро дар ду чиз: зан 
ва дандон донистаанд:

Лаззати дунё зану дандон бувад,
Бе зану дандон ҷаҳон зиндон бувад.
Инчунин, эшон муътақид будаанд, ки 

аксари дардҳо аз дандони носолим ман-
шаъ мегиранд. Бинобар ин дар шароити 
феълӣ баробари бархурдор гардидан аз 
илми даҳонпизишкии ҳирфаӣ, ҳамчунин 
корбаст аз гиёҳдармонии мардумӣ, исти-
фодаи осори тиббӣ Абӯалӣ ибни Сино, 
Муҳаммад Закариёи Розӣ, Абӯрайҳони 
Берунӣ, кимиёдонҳои маъруф Ҷобир 
ибни Ҳаён, Абӯбакри Рабеи Бухороӣ, 
Абумансури Муваффақ, Ҳаким Майсарӣ 
ва дигарон барои муолиҷаи дарди дан-
дон ҳам арзон ва ҳам муфид меафтад. 
Аз ин рӯ, мо дар поён баъзе гиёҳҳои дар-
монбахши дарди даҳону дандонро ман-
зур менамоем. 

Нойи бӯё. Гиёҳи ғуллии решағафс 
буда, то 60-120 см баланд мешавад. Дар 
водии Зарафшон ва Самарқанд мерӯяд. 
Дар баробари он, ки ба дарди рӯдаҳо, 
харошу дарди рӯда, заҳри ҳашарот да-
вост, дарди дандонро низ таскин мебах-
шад. 

усора (шира, шарбат)-и решаҳои 
нойи бӯё аз ҳисоби 1/10, яъне 10 гр ма-
водро дар 100 мл об дар оташи нарм 
ҷӯшонида, баъди сардшавӣ полонида, 
рӯзе 4 бор 2-3 қошуқи ошхӯрӣ пеш аз та-
ъом истеъмол бояд кард. 

Мисвок. Дар нимҷазираи Арабистон 
ва Осиёи Миёна рӯида, бо он аҷдоди 

мо дандонро тоза мекарданд, ки он 
ҳам дандонро тоза намуда ва ҳам бӯйи 
даҳонро рафъ месохт. 

Нахуд. Нахуд аз тоифаи рустаниҳои 
лубиёгист. Дар тибби қадим роҷеъ ба 
хосияти шифобахшии нахуд ҳанӯз Гипо-
крат таъкид намуда буд. Нахуд барои та-
бобати рихинакҳои намдори сар ва усо-
раи он барои дарди дандон, варамҳои 
гарму сахти вораҳо давост. 

Кокутӣ. Гиёҳи бисёрсолаи алафӣ аз 
тоифаи лабгулҳо буда, гулҳояш хурди 
арғувонӣ бо ҷилои гулобӣ ва бунафш 
мебошад. Шираи обӣ ва чойи ала-
фи кокутии майдагул барои табобати 
даҳондард, варами ҳалқ ва варами бехи 
дандонҳо васеъ истифода мешавад.

Панираки ҷангалӣ. Онро гули сурхи 
ҷангалӣ низ мегӯянд. Гиёҳи яксола ва 
бисёрсола буда, дар тибби мардуми рус 
усораи гулҳои панираки ҷангалӣ барои 
табобати варами ҳалқ, гирифтани овоз 
бо роҳи ошомидан ва ғарғара кардан 
тавсия карда мешавад. 

Тархун. Гиёҳи бисёрсолаи алафӣ, 
дорои решаи аслӣ буда, моҳҳои июл-ав-
густ гул мекунад. 

усора (шира, шарбат)-и тархун мах-
лут бо сирко дарди дандонро паст мени-
шонад. Ғарғара кардани ҳалқ бо усораи 
тархун роҳи нафасро аз рутубат пок сох-
та, нафасгириро осон месозад. Ҳамроҳ 
бо асал табро паст мекунад. 

Морчӯба. Гиёҳи бисёрсолаи алафӣ 
буда, аз тоифаи савсанҳост. Беш аз 
100 навъи он маълум аст. Шираи меваи 
морчӯба чун давои дардшикан ҳангоми 
дарди дандон истифода мешавад. Бо 
мақсади дур кардани дарди дандон орди 
решаи морчӯба ба решаи дандон гузош-
та мешавад.  Сиёҳдона. Гиёҳи яксо-
лаи алафӣ, аз тоифаи гули ашрафиҳост. 
Қариб 20 навъи сиёҳдона маълум аст, 
ки дар Тоҷикистон се навъи он (базрӣ, 
яклухтбарг ва бухорӣ) дучор меояд. 

Сиёҳдона бо сирко, хусусан бо чӯб 
барои дарди дандон муфид аст, чунки 
вай хосияти маҳвсозии кирмҳоро низ до-
рост. 

Сир. Гиёҳи бисёрсолаи алафӣ аз то-
ифаи савсанҳо буда, моҳҳои июн-июл 
гул мекунад. 

Ибни Сино истеъмоли сири тоза ё 
сири ҷӯшондашударо барои таскини 
дарди дандон муфид мешуморад. Мах-
сусан сири куҳнаи сиёҳшудаи 2-3-сола 
дарди дандонро ба зудӣ хомӯш месозад. 

Табиби англис Ҷон Харритон соли 
1609 дар бораи хосияти табобатии сир-
пиёз навишта буд: «Сир метавонад аз 
марг наҷот диҳад, бинобар ин набояд аз 
вай парҳез кард, ҳарчанд ки вай бадбӯй 
аст. Аз сир парҳез накунед, ба мисли 
одамоне, ки дар вай танҳо бадиро меби-
нанд» . 

Ҳамин тариқ, агар мо ба дорухонаи 
табиат бо чашми таҳқиқ назар намоем, 
дар ҳар қадам ба гиёҳҳое дучор хоҳем 
омад, ки дармонбахши дарди ҷисму 
ҷонанд.

Тайи солҳои охир истифодабарии 
гиёҳдармонӣ дар бахши стоматологӣ руш-
ду равнақ ёфта, маризон бо истифодаи гулу 
буттаҳо ва алафҳои нодир дарди худро тас-
кин мебахшанд. 

 Панҷакент яке аз шаҳрҳои қадимиву ном-
дори Осиёи Марказӣ буда, садсолаҳо инҷониб 
дар қатори Балху Марв, Хуҷанду Кӯлоб ва 
Ҳисор чун яке аз марказҳои тамаддуни ориёӣ 
қарор гирифтааст. Мардумонаш низ аз қадим 
соҳибмаърифату нуктадон ва сухансанҷ ме-
бошанд. Бояд гуфт, ки дар водии Зарафшон 
даҳҳову садҳо ёдгориву иншооти таърихӣ 
мавҷуданд, ки на фақат барои мардуми 
Панҷакенти бостонӣ, балки барои кулли соки-
нони Тоҷикистон боиси ифтихору сарфарозӣ 
мебошад. 

МУОЛИљАИ ДАњОНУ ДАНДОН 
БО УСУЛИ ГИЁњДАРМОНї

Баҳром Айниддинов,
табиби стоматологии Маркази 
стамотологии вилояти Хатлон, 

Аълочии стамоталогияи Тоҷикистон

САРАЗМ – ТАМАДДУН 
ВА ФАРҲАНГИ ТОҶИКОН

Яке аз онҳо ёдгории таърихии шаҳри 
қадимаи Саразм аст. Соли 2000-ум бо 
фармони Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ–Пешвои миллат, Президенти киш-
вар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳраки 
бостонии Саразм ҳамчун макони таърихӣ 
- бостоншиносӣ эълон шуд. Дар натиҷа 
ташкилоти бонуфузи юНеСКО соли 2010 
Саразмро ба феҳристи ёдгориҳои таъри-
хиву бостоншиносии нодири ҷаҳон ворид 
намуда, таърихи 5500-сола доштани онро 
эътироф намуд.

Бостоншиносон шаҳркадаи Са-
размро ҳамчун яке аз муъҷизаҳои олам 
ҳисобидаанд. Он яке аз ёдгориҳои 
қадимтарини давраи энеолит ва аввали 
асри биринҷии Осиёи Миёна ба ҳисоб ме-
равад. Саразми бостонӣ ба ҳазораи IV-II 
пеш аз милод мансуб буда, яке аз аввалин 
мероси таърихии Тоҷикистони қадимии 
давраи энеолит мебошад. 

Маънои калимаи Саразмро ҳар гуна 
шарҳ додаанд, аз ҷумла оғози сабзиш ва 
ё аз арабӣ – оғози ҷанг. Аммо маънои ду-
русти онро «сар» - сар, оғоз «арз» - замин, 
яъне, «сари замин» маънидод намудаанд. 
Сари замин ё Саразм дар соҳили чапи яке 
аз дарёҳои бузурги Осиёи Миёна – Зараф-
шон, дар баландии 910 метр аз сатҳи баҳр, 
15 километр аз маркази шаҳри Панҷакент 
ва 45 километр дуртар аз шаҳри Самарқанд 
ҷой гирифтааст. 

Барои илми бостоншиносӣ, умуман ба-
рои башарият чунин кашфиёт бозёфти бе-
назир ба шумор меравад. Таърихи бозёф-
ти Саразм аҷиб аст. Сокинони маҳаллӣ ба 
кишоварзӣ машғул буданд. Аввали солҳои 
1970-ум аз ин макон бисёр ашёи таърихӣ 
пайдо менамуданд, аммо ба он таваҷҷуҳ 
намекарданд. «Кашшофи нахустин» соки-
ни қишлоқи Гурач А. Тайлонов бошад. ӯ та-
барзинеро пайдо карда, бозёфти худро дар 
хонааш нигоҳ медорад. Аммо пас аз шаш 
соли нигоҳдорӣ ва андеша оқибат онро 
соли 1976 ба бостоншинос Абдулло Исҳоқӣ 
пешниҳод мекунад. Дар натиҷа кори бос-
тоншинос омад карда, сирри Саразм рав-
шан мегардад. Тирамоҳи 1976 аз ҷониби 
ӯ корҳои кофтуковӣ шурӯъ мегарданд. 
Одилҷон Отабоев, бостоншинос, гуфт, ки 
ҳангоми кофтуков кураҳои фулузгудозӣ, 
хумдонҳои сафолпазӣ, 150 намуд ашёи 

тиллоиву нуқрагин, биринҷӣ, ба монанди 
корд, ханҷар, табарзин, нӯги найза, муҳри 
сурбӣ ва дигар ашё ёфт шудаанд. Шаҳраки 
бостонии Саразм беш аз 30 сол аст, ки 
мавриди таҳқиқ қарор дорад. Бозёфтҳои 
сершумори бостонӣ собит месозанд, ки 
шуғли саразмиён, пеш аз ҳама, кишоварзӣ 
будааст. Саразм ба яке аз марказҳои кало-
ни тиҷорати маъданҳои полиометаллӣ таб-
дил ёфта, сокинони он бо қабилаҳои аҳди 
қадими кишоварзии Афғонистон, Эрону 
Балуҷистон робитаҳои тиҷоратӣ доштаанд, 
ки инро нигораҳои бадастомадаи мадани-
яти Анаву Намозгоҳтеппаи Туркманистон, 
дар самти шимол, ёдгориҳои маданияти 
Калтаманори соҳилҳои баҳри Арал ва ма-
данияти Афаносовои ҷануби Сибир собит 
месозанд. 

Саразм чор давраи чандҳазорсоларо аз 
сар гузарондааст. Аз рӯйи деворҳои пайдо-
шуда шаҳр аз чор қабат иборат буда, фо-
силаи байни ҳар давра беш аз ҳазор сол 
аст ва тавре мушоҳида мешавад, аз як дав-
ра ба давраи дигар иморатсозӣ шудааст. 
Шаҳри Саразм нақшаи муайяне надошт 
ва гирди он бо девори дифоӣ муҳофизат 
намешуд. Зеро аз хасм хавф набуд. Шаҳр 
чунон сохта шудааст, ки дар замони ҳозира 
ҳам дар бунёди шаҳрҳо ин омилҳо ба назар 
гирифта мешаванд. Биноҳои истиқоматӣ 
аз 3-4 ҳуҷраҳои хурд-хурд, саҳни ҳавлӣ ва 
якчанд ҳуҷраи дигар барои ҳифзи анҷоми 
рӯзгор иборат аст. Дар маркази фарши то-
лори ибодатхонаҳо оташдонҳои чоркунҷа 
сохта шудаанд. Маъбадҳо салибшаклу 
офтобшакланд. Аз боқимондаи устухонҳои 
ҳайвонҳо маълум мегардад, ки қурбонӣ 
кардани чорво аз ҳамон вақт ба ҳукми 
одат даромадааст. Натиҷаҳои ҳафриёти 
шаҳраки бостонии Саразм барои омӯзиши 
бостоншиносии минбаъда имкони хуб 
фароҳам меорад. Зеро он яке аз шаҳрҳои 
қадимии давраи аввали зисти одамон 
буда, яке аз кашфиёти нодир ба шумор 
меравад. Омӯзиши он барои боз намудани 
саҳифаҳои нави таърихи халқи тоҷик имко-
ни хуб медиҳад. 

Самандар РАҶАБАЛИЗОд, 
Беҳрӯз МИРЗОЕв, 

омӯзгорони ддБ 
ба номи носири Хусрав
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Зиндаву ҷовид монд,
ҳаркӣ накунон зист...

Бисёр афсӯс, ки наслҳои 
имрӯза номҳои аксари ононро 
намедонанд. Аламангез аст, ки 
мо роҳбарони собиқи халқро, 
ки коммунистони поксухан, бе-
дордилу хайрандеш буданд, чи 
қадар зуд фаромӯш мекунем. 
Дар ин лавҳа оид ба ҳаёт ва 
фаъолияти собиқадори ҳизбӣ 
марҳум Меҳрубон Ҳасанов 
қиссае хоҳем кард.

Чӣ сабаб шуд, ки мо маҳз 
дар бораи Меҳрубон Ҳасанов 
мақсади мақола навиштан гу-
зоштем. Ҳамааш аз суоли мо 
ба як нафар сокини колхози ба 
номи Калинин сар зад. Он рӯз 
пеш аз вохӯрӣ бо раиси колхоз 
Имом Машрабов бо чанде аз 
сокинони ин хоҷагӣ мусоҳиб 
шудем. Мӯйсафеди нуроние 
зимни суҳбат чунин гуфт: «Бо 
омадани раҳматии Меҳрубон 
Ҳасанов колхоз соҳиби раи-
си ҳақиқӣ шуд». Дар бораи  М. 
Ҳасанов  бисёр шунида будам. 
Бо мақсади равшан кардани  
фаъолияти меҳнатии Меҳрубон 
Ҳасанов мо аз паи ҳуҷҷатҳои 
зарурӣ шудем. 

Дар саҳни ҳавлии тозаю 
озода моро ҳамсари марҳум хо-
лаи Моҳтоб бо чеҳраи кушода 
истиқбол гирифта буд. Баъди 

шиносоӣ ба дастамон як баста 
ҳуҷҷатҳои бо мурури вақт зард-
шударо дод. Ба навиштаҳои 
қоғази рангпаридае чашм 
дӯхтем. Он бо чунин сатрҳо оғоз 
меёфт. «Ман Меҳрубон Ҳасанов 
15 январи соли 1910 дар деҳаи 
Чашмасори ноҳияи Тавилдара 
дар оилаи деҳқони камбағал та-
валлуд шудам. Соли 1926 баъди 
хатми мактаби ибтидоӣ ба ин-
тернати ноҳияи Ғарм рафта до-
хил шудам. Соли 1926 маро ба 
аъзогии ҳизб қабул карданд…» 
Меҳрубон Ҳасанов баъди техни-
куми дусолаи шаҳри Тошкантро 
хатм кардан ба кори муаллимӣ 
машғул мешавад. Аввал муал-
лим, баъд директори мактаб 
шуда, баҳри маҳви бесаводӣ 
дар деҳаҳои кӯҳистони дурдаст 
фаъолият мебарад.

Ҷанги Бузурги Ватанӣ сар 
шуд ва он замон ӯ мудири шуъ-
баи ҳарбии кумитаи ҳизбии 
имрӯза ноҳияи Сангворро ба 
уҳда дошт ва ихтиёран  ба 
ҳимояи  марзу буми Ватани 
хеш ба ҷанг рафт. Баъди хат-
ми омӯзишгоҳи ҳарбии шаҳри 
Горкий ӯ дар фронт вазифаҳои 
роҳбари сиёсии батарея, развед-
качиёни савораро иҷро мекард. 
ӯ то соли 1943 дар муҳорибаҳои 
шадид бо қӯшунҳои фашистӣ 
шуҷоатмандона мубориза бурд 
ва дар яке аз муҳорибаҳои те-

зутунд сахт ярадор шуда, ба 
ақибгоҳ баргашт. 

Дар ақибгоҳ ҳам роҳбарони 
ботаҷрибаю оқил ва ташкилот-
чию кордон лозим буд. Масъ-
улият ва кордонии Меҳрубон 
Ҳасановро ба инобат гирифта, 
ӯро аввал муовини раиси куми-
таи иҷроияи ноҳияи Шулмак ва 
солҳои 1944-1947 раиси коми-
тети иҷроияи ҳамин ноҳия ин-
тихоб мекунанд. Моҳи апрели 
соли 1955 котиби якуми комите-

ти партиявии ноҳияи Тавилда-
ра интихоб мешавад. Котибии 
вай ба як давраи хеле душ-
вор, муҳоҷиршавии мардуми 
кӯҳистон ба водиҳо рост омад. 
Муҳоҷиршавӣ ҳамон вақт бо 
даъвати ҳизбу ҳукумати Ҷумҳурӣ 

њАДИСњОИ ПАЙѓАМБАР

Роҳкушоӣ / панду андарз

(Аввалаш дар шумораи               
№1, 07.01.2021)

Ҳеч суханчине биҳишт на-
равад.

* * *
Ҳар бандае, ки ҳамсояаш 

аз шарри ӯ эмин набошад, рӯи 
биҳишт набинад.

* * *
Тарсондани мусулмон ба-

рои ҳеҷ мусулмон ҷоиз нест.
* * *

Садақа барои дороён ва ка-
соне, ки қудрати кор доранд, 
ҳалол нест.

* * *
Ҳеҷ як аз шумо, то забо-

нашро нигоҳ надорад, эмонаш 
комил нашавад.

* * *
Ҳеҷ олим аз илм сер наша-

вад, то саранҷом ба биҳишт 

расад.
* * *

Зи гаҳвора то ба гӯр до-
ниш биҷӯй.

* * *
Ҳамнишинӣ бо носипосону 

ноинсофон ҷойиз нест.
* * *

Ба рӯзгор дашном надеҳ, 
рӯзгор ҳам они Худо аст.

* * *
Мурдагонро дашном надеҳ, 

ки мояи озори зиндагон аст.
* * *

Мурдагонро дашном надеҳ, 
онҳо ба он чи пеш фиристо-
даанд, расиданд. (Яъне, ба 
сазои кирдори дунёии худ ги-
рифторанд).

* * *
дасти хеш ба ҷомае, ки 

ӯро намепӯшонӣ, пок макун.
* * *

Ғайбати мусулмононро 
накунед ва дар ҷустӯҷӯи айби 
онҳо набошед.

* * *
Хеҷ амали некро кӯчак ма-

шумор.
* * *

Мабодо чун шиддате рӯ 
оварад, таманнои марг кунӣ.

* * *
То саранҷоми кори касеро 

набинед, ба амалаш хушдил 
набошед.

* * *
То ақли касеро насанҷед, 

бо саломаш хушдил набошед.
* * *

Тақозои зимомдорӣ макун, 
ки агар бидуни хоҳиш ба он  
расидӣ, туро кумак мекунанд 
ва агар ба хоҳиш расидӣ, ёва-
ре надорӣ.

* * *
вафо ба аҳд имон аст.

* * *
Хушгумонӣ ибодати ху-

шест.
* * *

уламо (олимон) вориси 
пайғамбаронанд.

* * *
дин саҳлу сода аст.

* * *
дини Худо росту осон аст.

* * *
Савоби силаи раҳм 

(нафақаи падару модар ва ди-
гар пайвандон) аз ҳар ибода-
те зудтар мерасад.

* * *
Ҳикмат шараф афзояд.

* * *
Беҳтарини некиҳо хӯйи 

нек аст.
* * *

Аксари биҳиштиён 
содалавҳонанд.

* * *
Беҳтарин эҳсон ба падар 

он аст, ки пас аз марги ӯ бо 
дӯстонаш  муҳаббат кунӣ. 

* * *
Ҷавоби нома ҳамчун 

ҷавоби саломи ҳақ лозимист.
* * *

Амали андак бо илм зиёд 
аст ва амали бисёр бо ҷаҳл 
андак.

* * *
Ҳар дине ахлоқи хосе до-

рад ва хӯи махсуси ин дин (ис-
лом) ҳаёст.

* * *
Ҳасад аъмоли некро 

мехӯрад, чунонки оташ 
ҳезумро.

* * *
Чун фитна биёяд мардум 

ҳама аз ҷо канда шавад, ба ҷуз 
донишмандон, ки дар партави 
илм наҷот ёбанд.

* * *
Он ки аз сари кибр доман 

ба замин мекашад, дар қиёмат 
Худо ба ӯ нангарад.

* * *
Худо мардуми нексирати 

гумномро дӯст дорад.
* * *

Худо ҳар дили андӯҳнокро 
дӯст дорад.

* * *
Худо корҳои некуву пурар-

зишро дӯст дорад ва умури 

пасту беарзишро дӯст надо-
рад.

 * * *
Худованд чашмеро, ки 

ба ҳангоми туғёни шаҳват 
тезбин бошаду ақлеро, ки 
ҳангоми расидани шубҳа ко-
милу дақиқ бошад, дӯст до-
рад ва низ бахшишро, гар-
чанде ба чанд донаи хурмо ва 
шуҷоатро, ҳарчанд ба кушта-
ни море, дӯст дорад.

* * *
Худо барои мусулмон ғаюр 

(боғайрат) аст, ӯ (мусулмон) 
ҳам бояд ғаюр бошад.

* * *
Худованд заминро барои 

ман саҷдагоҳу поккунанда 
қарор дода.

* * *
Худо то гуфтори касеро 

написандад илмашро намепа-
зирад.

* * *
Худо ҳар вақт барои мил-

лате хайр хоҳад, гирифтора-
шон кунад. То озмудаву варзи-
да шаванд ва битавонанд аз 
ҳуқуқи худ дифоъ кунанд.

* * *
Бадтарини азобҳо  дар 

қиёмат барои олими беамал 
аст.

 

НЕКОН АБАДЗИНДААНД
Имрӯзро бе дирӯз ва фардоро бе  имрӯз тасаввур кардан 

мумкин нест. Халқ дар ҳар давру замон фарзандони сазовори 
хешро дорад. Онҳо мардумро сарвару раҳкушою роҳбаладанд. 
дар замони Шӯравӣ ҳам зиёд буданд мардону заноне, ки халқро 
ба корнамоӣ даъват карданд, дар бунёди колхозҳо, шаҳрҳо, 
фатҳи мазраъҳои неъматофарин нақши намоёне аз худ боқӣ 
гузоштанд.

 Идомааш дар шумораи оянда

ба миён омада буд. Инро на 
ҳама дуруст медонистанд.  

Ҳатто баъзеҳо ба 
муҳоҷиршавӣ роҳбарони 
ҳамонвақтаи ноҳияро гунаҳгор 
карданӣ мешуданд. Ҳар гуна 
гапу овозаҳоро мебофтанд, 
номи роҳбаронро дар бай-
ни мардум сиёҳ мекарданд. 
Меҳрубон Ҳасанов ва дигар 
роҳбарони ноҳия бо вуҷуди 
душвориҳо аз даъвати ҳизб 
ва ҳукумати ҷумҳурӣ рӯ нагар-
донданд. Мардум бо мақсади 
ободонӣ, ривоҷи пахтакорӣ ба 
водии Ваҳш кӯчида омаданд. Ки-
ровобод (ҳозира Панҷ)-ро садҳо 
оилаҳои нав манзилу маъвои 
худ қарор доданд. Меҳрубон 
Ҳасанов дар ин ҷо аввал раи-
си комитети иҷроияи ноҳия ин-
тихоб шуд. Солҳои 1958-1960 
Меҳрубон Ҳасанов директори 
корхонаи заводи пахта шуда кор 
кардааст.

Баъдтар ба корҳои роҳбарии 
хоҷагӣ гузашт. Солҳои 1960-1961 
раиси колхози 1 май шуда кор 
кардааст. Солҳои 1961-1962 ба 
ҳайси  парторги колҳози Мада-
ният фаъолият мекунад. Солҳои 
1964-1967 директори Файза-
бод –(калинской) базаи нефти 
ноҳияи Панҷ, солҳои 1968-1972  
дар вазифаи раиси Калилин кор  
кардааст. Баъди ба нафақа ба-
ромаданаш вазифаҳои гуногун-
ро ба уҳда дошт.  

Ташкилоти ҳизбӣ ва ҳукумати 
вақт хизматҳои содиқона ва пур-
самарашро ба инобат гириф-
та, ӯро бо ордену медалҳо ва 
ифтихорномаҳо қадрдонӣ на-
муданд. Барои шарафмандона 
мубориза бурдан бар зидди ис-
тилогарони фашистӣ бо қарори 
Президиуми Шӯрои Олии СССР 
бо медалҳои «Барои Меҳнати 
шоён дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ 
ва барои ғалаба бар Германия» 
мукофтонида шудааст. Соли 
1950 хизматҳои софдилонаи ӯ 
аз тарафи Президиуми Шӯрои 

Олии СССР бо медали «Барои 
меҳнати шоиста» қадронӣ карда 
шуд. 

Барои саҳми арзандааш дар 
рушду нумуи ноҳияи Тавилдара 
соли 1954 ҳангоми котиби якуми 
ҳизби ноҳия буданаш бо ордени 
«Нишони фахрӣ» мукофонида 
шудааст.

Барои саҳми сазовораш 
дар рушди пахтакорӣ ва сано-
ати ноҳияи Кировобод (ҳозира 
Панҷ) Президиуми Шуроии 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 
1959 ӯро бо «Ифтихорнома» 
сарфароз гардонидааст.

Мақомоти иҷрояи ҳокимияти 
давлатии ноҳияи Панҷ ба хоти-
ри фаъолияти пурсамараш дар 
барқароркунии рушди хоҷагии 
халқи ноҳия, таҷрибаи зиндаги-
ву кори ибратомӯзаш ба яке аз 
кӯчаҳои шаҳраки Панҷ номи ӯро 
гузошта, хотираи ӯро абадӣ гар-
донид.

Наслҳои ҷавони имрӯза бояд 
аз корнамоии чунин шахсиятҳои 
арсаи меҳнат ифтихор намуда, 
бо меҳнати ҳалолу софдилона, 
ҳисси ватандориву ватансозӣ 
хотираи чунин устодонро пос 
доранд.

Шӯрои собиқадорони 
ҷангу меҳнати ноҳия

Таҳияи 
Раҷабалӣ ХудОЁРЗОдА
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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 «Ҳам-

рози халқ» (№4, 28.01.2021) чопшу-
даро Хуршед Амиров - омӯзгори 
мактаби санъати бачагонаи шаҳри 
Бохтар дуруст пур карда, 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 ба таври 
фаврӣ, ройгон дар саҳифаҳои нашрия бо расм ва маълумоти мухтасари ки-
тоб 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  

ХАР ҲАМОНУ ТУҚУМАШ ДИГАР

Афандӣ аз  бозори шаҳр  баромада,  ба 
хонааш  рафтанӣ мешавад. ӯ бо ин ният  дар 
сари роҳ  мошин мепоид. Ҳамин  вақт  ба як  
автомашинаи  бадвоҳимаи  рангаш  сафеди  
тамғаи «Ланд Крузер Прадо», ки  ба самти ӯ 
ҳаракат мекард,  даст  бардошт.

Ронанда дар назди Афандӣ  мошинаро 
қарор дода, сарашро аз тиреза бароварду 
гуфт:

 – Ҳа, бобо,  аз ин  мошин  натарсидӣ?
Афандӣ  ронандаро, ки шахси қаллобу ав-

боше буд, шинохта, гуфт:
 – Хар ҳамон хару  туқумаш дигар шудааст.

ДОРУИ «КӮРМИТСИН»

Шахсе аз сӯзиши дард рангаш зард шуда-
ву чашмонаш дар косахонаи сараш нишаста-
ву худ лоғар гардида буд, барои табобат ба 
назди Лаку Пак,  ки табиб буданд, муроҷиат 
кард. ӯ ба ҷои дарди худро гуфтан, аз доро-
ии ҳамсоя, мардуми атроф ва дорандагони 
маҳалли худ бо алам шикоят кардан гирифт. 
Лаку Пак баъди ташхис кардан ба ӯ гуфтанд, 
ки Шуморо дарди бахилӣ ба бемории ваз-

нин ёр шудааст ва барои муолиҷаатон доруи 
«Кӯрмитсин» менависем, ки баъди хӯрданаш 
кӯр мешаведу дигаронро на мебинеду на 
месӯзед!

ГОВҲО НАТАРСАНД ГУФТАМ

Ба говҳои хоҷагие, ки оғилашон аз қамишу 
лух сохта  шуда  буд,  Лаку Пакро посбон  таъ-
ин  карданд.

Шабе Лаку Пак ба хонаашон рафтанӣ  
шуда, чароғи  пилтагии пур  аз  карасинро 
даргиронда, дар як кунҷи  оғилхона монданду  
худ ба хонаашон рафтанд.

Чӣ  шуду чӣ  монд, ки  шишаи  пур  аз  кара-
сини  чароғ чапа шуда,  оғилхона бо  говҳояш 
ҷо ба ҷо  сӯхтанд.

Вақти  тафтиши  ин ҳодиса  муфаттиш  аз 
Лаку Пак пурсид, ки  чаро  шишаи чароғи пур 
аз карасинро дар оғилхонаи аз  қамишу  лух 
сохташуда  монда,  ба хона рафтед?

Лак гуфт: 
– Говҳо натарсанд гуфтам,  акаи  муфат-

тиш!

Ширини Балҷувонӣ


