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

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

Б арои халқ,  ҳукумат ва давлати мо Иҷлосияи XVI 
Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти бу-
зурги таърихӣ дорад.  Он ҷомеаро аз  муқовимати 

сиёсии фоҷиабор,  аз  ҷанги таҳмилии бародаркуш,  аз  ово-
рагиву дарбадарӣ наҷот дод.  Асолати таърихии халқамон, 
яъне одамият,  маърифатпарварӣ ва сулҳдӯстиро ба ӯ 
баргардонд.  Дастархонашро пурфайз кард.

МАН БА ШУМО СУЛЊ МЕОРАМ!
Иҷлосияи XVI-уми Шурои Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи 
миллати тоҷик саҳифаи наверо боз 
намуда, ин рӯйдоди муҳим аз 16-уми 
ноябр то 2-юми декабри соли 1992 
дар Қасри Арбоби шаҳри Хуҷанди 
бостонӣ идома ёфта буд. Иҷлосия  
ва Қонун қарор ва дигар санадҳои 
ҳуқуқии дар он қабулгардида, дар 
ҳифзи давлатдории миллӣ ва ин-
кишофи ниҳодҳои демократӣ дар 
Тоҷикистон нақши муҳим бозид.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Раиси муаззами Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон  муҳ-
тарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз соли 1992 
нақш ва мавқеи Иҷлосияро ба сифати 
рӯйдоди сарнавиштсози миллат арзёбӣ 
намуда буданд, ки  он дар кишвар гарди-
ши куллиеро ба вуҷуд овард. Маҳз дар 
Иҷлосияи такдирсоз муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон аз ҷониби намояндагони марду-
ми кишвар ба ҳайси Раиси Шурои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардида, 
роҳбарии давлатро ба зимма гириф-
танд. Сиёсати хирадмандонаи Пешвои 
миллат буд, ки мардум бо умеду боварӣ 
ба ояндаи дурахшон кору зиндагӣ кар-
да, дар барқарорсозии харобаҳои ҷанги 
таҳмилӣ ва таҳкими сулҳу ваҳдати 
миллӣ саҳми худро гузоштанд.

Аз рӯзи аввали фаъолияти роҳбарӣ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба марду-

ми шарафманди Тоҷикистон муроҷиат 
намуда, чунин иброз доштанд; «Ман 
ба ҳар яки Шумо дар давраи барои 
Ватан хеле душвор муроҷиат карда, 
ба ақлу заковати Шумо, ки ворисо-
ни фарзандони барӯманди миллати 
тоҷик ҳастед, бовар мекунам. Ман 
қасам ёд мекунам, ки тамоми донишу 
таҷрибаамро барои дар ҳар хона ва 
ҳар оила барқарор шудани сулҳ раво-
на карда, барои гул-гулшукуфии Ва-
тани азизам садоқатмандона меҳнат 
мекунам. Барои ноил шудан ба ин ни-
яти муқаддас, агар лозим шавад ҷон 
нисор мекунам, чунки ман ба ояндаи 
неки Ватанам ва ҳаёти хушбахтонаи 
халқи азияткашидаам бовар дорам».

Пешвои тоҷикони ҷаҳон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба савганди худ 
содиқ монда, барои ба даст оварда-
ни сулҳи тоҷикон саъю талош намуда, 
ҳама нерӯи худро ба хотири ояндаи 
дурахшони Ватан, пойдории сулҳу 
ваҳдати миллӣ ва зиндагии пурсаода-
ти халқи азизамон сарф карданд, ки 
имрӯз тоҷикистониён дар фазои сулҳу 
оромӣ умр ба cap бурда истодаанд.

Бинобар ин итминони комил 
дорем, ки мардуми меҳандӯсти 
Тоҷикистон  таҳти сиёсати  хирад-
мандонаи Президенти кишвар ба 
ҳадафҳои пешгирифтаи хеш дар ма-
сири миллату давлатсозӣ ноил гар-
дида, дар таъмини зиндагии шоиста 
ва муаррифии Тоҷикистони азиз дар 
арсаи олам муваффақ мегарданд. 
Зеро аз ҷаҳду талошҳои пайвастаи 
Сарвари давлат бармеояд, ки Пеш-
вои муаззами мо дар зеҳн андешаи 
ояндаи дурахшони миллат, дар дил 
розу ниёзи созандагӣ ва орзуву ормо-
ни озодманишӣ  ба хотири иттиҳоду 
сарҷамъии миллат ва расидан ба 
ҳадафҳои бузург рисолати муқаддаси 
хешро дар назди халқу Ватан сарба-
ландона иҷро карда истодаанд. 

 
Зебо БОЗОРОВА,

“Ҳамрози халқ”



Як ҳафтаи ҳизб №43 17.11.2022«Ҳамрози халқ»2

ФАРОГИРИИ ПЕШСАФОНУ
ФАЪОЛОНИ ҲИЗБӢ БА САЁҲАТ 

САТРҲОИ СИПОС
БА  П Е Ш САФО Н И

“ О БУ Н А - 2 0 2 3 ”
Раёсати Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон барои пешсафӣ дар фаъоли-
яти ҳизбӣ, аз ҷумла Рейтинги ҳизбии 
Обуна-202З, хосатан баҳри фаъолнокӣ 
ҷиҳати иҷрои нақшаи обуна ба нашрияи 
ҳизбии вилоятии “Ҳамрози халқ” 

Ба раиси ноҳияи Қубодиён Садрид-
динзода Бадриддин ва раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Қубодиён 
Абдуллозода Ваҳобиддин  изҳори си-
пос намуда, боз ҳам баҳри пешсафии 
эшон дар ин самти сиёсати идеологӣ 
комёбиҳо таманно менамояд.

Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят

Иқдоми мазкур бо ташаббуси  Куми-
таи иҷроияи вилоятии ҲХДТ ва Кумитаи 
муттаҳидаи иттифоқҳои касабаи корман-
дони ҳизбӣ роҳандозӣ гардида, аз рӯи 
натиҷаҳои ҷамъбасти фаъолияти ҳар се 
моҳа татбиқ карда мешавад. То ин давра 
пешсафони ҳизбӣ (дар асоси Рейтинг) аз 
мавзеъҳои таърихию табиати биҳиштосои 
шаҳрҳои Душанбе, Норак, ноҳияҳои Вар-
зоб, Дӯстӣ, Қубодиёну Шаҳритус, Носири 
Хусрав ва Айнии вилояти Суғд  баҳравар 
гардида буданд. Иқдоми мазкур дар асоси 
дастуру ҳидоятҳои Пешвои миллат, Ра-
иси муаззами Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
рӯи кор омада, бо мақсади қадршиносии 
пешсафони ҳизбӣ амалӣ гашта истодааст. 

Роҳбарияти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон ин иқдомро дар 
пешрафти кор хеле муҳим медонанд, 
зеро  бо ин васила механизми фаъоли-
ят, муттаҳидӣ, дӯстию рафоқат густариш 
ёфта, болидарӯҳии корманд ва билохира 
рушди соҳаи туризм тақвият меёбад. Ин 
навбат ҳайати пешсафон ва фаъолони 
ҳизбӣ, аз ҷумла вакилони Маҷлиси ваки-
лони халқи шаҳру ноҳияҳо аз тамошои 
манзараҳои зебои Маҷмааи Истиқлол, 
Кохи Наврӯз ва гулгашту хиёбонҳои  шаҳри 
Душанбе  баҳравар гардиданд. 

БОЗДИД АЗ КОХИ НАВРӮЗ 

Дар Маҷмааи Истиқлол пешсафон 

ва фаъолони ҳизбиро шахсони масъул 
бо самимияти хосса истиқбол гирифта, 
меҳмононро бо гулгашту манзараҳои  дил-
фиреби атрофи ин лоиҳаи навбунёд ши-
нос намуданд. Воқеан, таҳти сиёсати обод-
коронаи Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон рӯз то рӯз Ватани ази-
замон ободу зебо гашта, кас аз дидани ин 
ҳама  пешравиҳо ҳаловат мебарад. 

Тибқи иттилоъ Маҷмааи фарҳангӣ-
фароғатии «Кохи Наврӯз» аз 5 ошёна 
иборат буда, дар масоҳати 40 ҳазор ме-
три мураббаъ бунёд карда шудааст. “Кохи 
Наврӯз” бо санъати волои меъмории 
тоҷикӣ - гаҷкорӣ, оинабандӣ, наққошӣ, 
кундал, кандакорӣ, сангтарошӣ, чӯбкории 
ҳунармандони тоҷик оро ёфта, 4 айвончаи 
тобистона  ва фаввораҳои рангаи хурду 
бузурги он ба ин бинои муҳташам шукуҳу 
шаҳомати дигар  мебахшанд. 

Дар Маҷмааи “Кохи Наврӯз”  толорҳои 
«Дидор»,  «Аржанг»,  «Гулистон” ва «За-
рандуд» бо маҳорату санъати волои 
ҳунармандони чирадаст оро ёфта, ҳар 
яке аз онҳо бо зебогиву ҷаззобати худ 
таваҷҷуҳи тамошобинонро ба худ ҷалб 
менамояд. 

САЙРИ МАЙДОНИ ИСТИҚЛОЛ

Фаъолон ва пешсафони ҳизбӣ зимни 
сафар ба Маҷмааи Истиқлол ворид шуда, 
аз гулгашти беҳамтои атроф ва дохили ин 
иншооти зебои замонавӣ дидан намуданд. 

12 –уми ноябри соли ҷорӣ  кормандони 
фаъоли Кумитаҳои иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои 
вилояти Хатлон, ки дар асоси Рейтинги ҳизбӣ 
муайян мешаванд, ба мавзеъҳои сайёҳии 
шаҳри Душанбе сафарбар гардиданд.

Мавриди зикр аст, ки Маҷмааи "Истиқлол" 
муъҷизаи нотакрори меъморӣ унвон ги-
рифта,  баъди ба истифода додан ин мав-
зеъ майдони асосию марказӣ, қалби пой-
тахт ва Каъбаи умеди тоҷикистониён ва 
тоҷикони ҷаҳон эътироф гардидааст.

 Майдони “Истиқлол” ва Маҷмааи меъ-
мории рамзи “Истиқлол"- ро Президенти 
мамлакат муҳтарам  Эмомалӣ Раҳмон дар 
арафаи таҷлили 30-солагии Истиқлоли 
давлатӣ ифтитоҳ намуда, зимни сухан-
ронии хеш иброз доштанд, ки “Ҳадаф 
аз бунёди муҷассамаи «Истиқлол» дар 
пойтахти кишварамон – шаҳри Душанбе, 
пеш аз ҳама, ҳифзи арзишҳои таърихиву 
фарҳангии халқи тоҷик, таҷассуми рукнҳои 
муҳимми давлатдорӣ, боз ҳам баланд бар-
доштани ҳисси худшиносии миллӣ ва дар 
зеҳну шуури шаҳрвандони мамлакат, хусу-
сан, наврасону ҷавонон тақвият бахшида-
ни андешаи истиқлолу озодӣ мебошад”.

Бояд қайд намуд, ки майдони 
“Истиқлол” 30 гектар буда, дар давоми 
ду сол дар ин майдон зиёда аз 7,5 ҳазор 
бех дарахтони ҳамешасабзу ороишии 
нодир шинонида шудааст. Ин майдон 
аз Маҷмааи рамзи “Истиқлол”, минбар, 
дарвозаи марказӣ ва дарвозаҳои шимо-
лию ҷанубӣ, фаввораҳо, деворнигораҳо, 
майдони баргузории роҳпаймоӣ, гулгашт, 
таваққуфгоҳҳо ва ғайра иборат аст.

Маҷмаа дар маркази  майдон бунëд 
гардида, 121 метр баландӣ дорад ва рамзӣ 
аст, яъне қисми поёнии маҷмаа 30 метр - 
рамзи 30-солагии Истиқлоли давлатӣ ва 
қисмати болоӣ 91 метр мазмуни дар соли 
1991-уми асри гузашта ба даст овардани 
Истиқлолро ифода менамояд.

Масоҳати умумии Маҷмааи “Истиқлол” 
11 ҳазору 900 метри мураббаъро дар бар 
гирифта, майдони зери сохтмон 4 ҳазору 
761 метри мураббаъ мебошад.

Дар қисмати болои маҷмаа тоҷи қутраш 
8 метра, ки аз титан сохта шудааст, ҷойгир 
мебошад. Дар рамзи “Истиқлол” тоҷ 
ҳамчун рамзи давлатдорӣ, Истиқлолият, 
соҳибдавлативу соҳибтамаддунӣ ва таъ-
рихи омӯзандаи миллати куҳанбунёди 
тоҷикро таҷассум мекунад. Пояи маҷмаа 
пирамидаи ҳаштруя буда, аз 7 даромадгоҳ 
иборат мебошад.

ТААССУРОТ АЗ САЙЁҲАТ  

Гадоӣ Сайдалиев,  корманди КИ ҲХДТ 
дар ноҳияи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, 
иброз дошт, ки мо пешсафону фаъолони 
ҳизбӣ, ки дар асоси Рейтинги ҳизбӣ интихоб 
шудем, зимни сайёҳат дар шаҳри Душанбе 
аз Кохи пурҳашаммати Наврӯз дидан на-
мудем. Дар ҳақиқат Кохи Наврӯз бо санъа-
ти меъморӣ ва кандакорӣ дар ҷаҳон бена-
зир аст. Ин Кох нишони он аст, ки тоҷикон 
миллати куҳанбунёди Осиёи Миёна буда, 
бо маданияти хуби шаҳрсозиашон ҳанӯз 
аз замонҳои қадим номдору машҳуранд. 
Кохи Наврӯз бо иқдоми Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон сохта шудааст. Баъди та-
мошои Кохи Наврӯз гурӯҳи мо сайёҳон аз 
тамошои Маҷмааи “Истиқлол” низ ҳаловат 
бурдем. Аз ошёнаи  14-уми ин иншоот та-
моми шаҳри Душанберо тамошо кардем, 
ки чӣ гуна дар солҳои соҳибистиқлолӣ обо-
ду зебо гардидааст. 

Мо кормандони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ 
миннатдории хешро ба Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон, барои  амалӣ 

кардани Рейтинги ҳизбӣ ва қадрдонии 
пешсафон мерасонем. Ваъда медиҳем, 
ки минбаъд низ баҳри иҷрои дастуру 
супоришҳои Кумитаи Иҷроияи Марказӣ 
ва Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон софдилонаю содиқона фаъолият 
намуда, баҳри амалишавии ҳадафҳои 
Оинномавию Барномавии ҳизб саҳми 
муносиби худро мегузорем”, – иброз 
дошт Г.Сайдалиев. 

И Ф Т И Х О Р  А З
П Е Ш РАФТ И  ВАТА Н

Гавҳарой Ҷабборова, вакили Маҷлиси 
вакилони халқи ноҳияи Шаҳритус низ дар 
баробари пешсафону фаъолони ҳизбӣ 
ба гурӯҳи сайёҳон шомил гардида, аз та-
мошои манзараҳои зебо ва боғу гулгашту  
хиёбонҳои шаҳри Душанбе, Кохи Наврӯз, 
Майдони Истиқлол- муҷассамаи Истиқлол 
(майдони намоишӣ) ва  мавзеъҳои таъри-
хии шаҳри Душанбе баҳравар гардид. 

Дар ҳақиқат тайи чанд соли охир 
шаҳри Душанбе  ба шаҳри гулҳо ва ба яке 
аз пойтахтҳои зебоманзари ҷаҳон табдил 
ёфтааст, - таассуроти худро аз ин сафар 
иброз дошт Гавҳарой Ҷабборова.

 -Ҳангоми ворид шудан ба  Кохи Наврӯз 
мо сайёҳони ҳизбӣ шоҳиди он гаштем, ки 
ин иншооти хуштарҳи пойтахти кишва-
рамон бо усули хоси меъмории миллӣ 
сохта шуда, аз толорҳои калону зебову 
барҳаво иборат аст, ки маҳсули дасти  
ҳунармандони тоҷик мебошад.

Ҳамчунин  Майдон ва муҷассамаи 
зебои “Истиқлол” таваҷҷуҳи меҳмонону 
сайёҳони дохилу хориҷ аз кишварро ба худ 
ҷалб менамояд.Ин муҷассама ба симои 
шаҳри Душанбе  шукуҳу шаҳомати  хосса  
бахшидааст. 

Ҳангоми тамошо  аз мавзеъҳои таърихӣ 
ва манзараҳои дилфиреби пойтахти ази-
замон- шаҳри Душанбе касро ҳиссиёти ба-
ланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз давлату 
Роҳбари оқилу дурандешамон муҳтарам  
Эмомалӣ  Раҳмон  фаро мегирад.

Мо занону бонувони тоҷик  шукрона аз 
он мекунем, ки Тоҷикистони азизи мо рӯз 
аз рӯз ободу зебо гардида,  ба як кишвари 
пешрафтаву тараққикарда табдил ёфта-
аст, ки ин барои ҳар як фарди бедордил 
мояи ифтихору сарфарозӣ  аст. 

Зебо БОЗОРОВА,
“Ҳамрози халқ”
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БАРГУЗОРИИ СЕМИНАР-МАШВАРАТ ВА АКСИЯҲОИ ҲИЗБӢ, ДОИР КАРДАНИ СУҲБАТҲО БО ШАҲРВАНДОН ДАР МАСЪАЛАИ ИСТИФОДАИ МАҚСАДНОКИ 
НЕРУИ БАРҚ, ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ҲАР ЯК ВАҶАБ ЗАМИН, ЧОРАҲОИ ПЕШГИРӢ АЗ ПАҲНШАВИИ БЕМОРИҲОИ СИРОЯТӢ АЗ ҶУМЛАИ ТАШАББУСҲОИ 
ҲИЗБИЁНИ ШАҲРУ НАВОҲИИ ВИЛОЯТ БУДАНД. ЁДОВАР МЕШАВЕМ, МАВОДИ ИН САҲИФА, КИ ШАММАЕ АЗ ИҚДОМОТИ ЗИЁДИ ТАТБИҚШУДА ҲАСТАНД, ҶАНБАИ 
ҲИСОБОТӢ ДОШТА, МАСЪУЛИЯТИ ТАҲИЯАШОН БАР ДӮШИ МУТАСАДДИЁНИ КУМИТАҲОИ ИҶРОИЯИ ШАҲРИЮ НОҲИЯВӢ МЕБОШАД.

БОХТАР. 

Бахшида ба 30- 
солагии Иҷлосияи 
16-уми Шӯрои 
Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  дар 
ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии “ИСА” вохӯрӣ 
баргузор гардид, 
ки дар он мудири 
шуъбаи ташкилӣ ва 
кор бо кадрҳои  Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Бохтар 
Қаҳҳоров Искандар иштирок дошт. 

Нахуст, Қаҳҳоров Искандар кормандонро бо  30-сола-
гии Иҷлосияи 16-уми Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
табрик намуда,  оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти 
ҳизб, вазъи имрӯзаи сиёсии ҷаҳон, ибрози андеша карда, 
ҳозиринро ба ҳушёрии сиёсӣ ва масъулияти баланд доштан 
дар фаъолияти ҳизбӣ талқин намуд.

ДӮСТӢ.

Кормандони Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Дӯстӣ 
дар якҷоягӣ бо 
волонтёронӣ ҳизбӣ дар 
маркази ноҳия Аксияи  
ҳизбиро бахшида ба 
30-солагии Иҷлосияи 
16-уми Шурои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор намуданд. 

Дар рафти аксияи мазкур ба шаҳрвандон варақаҳои иттилоотӣ 
(буклетҳо), ки дар он  дастоварду пешравиҳо дар тӯли 30 соли 
соҳибистиқлолӣ бо аксҳои Пешвои миллат инъикос ёфтаанд, да-
страс карда шуд.

Н.ХУСРАВ.

Дар ҷамоати 
деҳоти Фирӯзаи 
ноҳияи Носири Хус-
рав  вохӯрии раиси 
ноҳия Шарифзода 
Муҳаммадаюб бо 
фаъолони ҷамоатҳои 
шаҳраку деҳот ва 
роҳбарони ташкило-
ту муассисаҳои ноҳиявӣ баргузор гардид.      

Дар вохӯрӣ масъалаҳои сафарбаркунии ҷавонон ба даъ-
вати ҳарбӣ, тозагии маҳал, ҷамъоварии саривақтии ҳосили  
пахта, моҳияти  Паёми Президенти мамлакат ва инчунин 
раванди иҷроиши масоили гуногун, аз қабили тайёрӣ ба 
зимистонгузаронӣ, обуна ба рӯзномаву маҷаллаҳои даврӣ, 
пардохти саривақтии аъзоҳаққӣ дар ташкилотҳои ибтидоӣ, 
рафти иҷрои нақша-чорабинӣ бахшида ба 35-умин солгар-
ди Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон матраҳ гардид. Дар 
фарҷоми вохӯрӣ ҷиҳати иҷрои саривақтии нақшаҳои пеш-
бинишуда,  ба шахсони масъул барои рафъи камбудиҳои 
ҷойдошта супоришу дастурҳои мушаххас дода шуд.     

МУЪМИНОБОД.

Дар асоси дасту-
ру супоришҳои Ра-
иси муаззами ҲХДТ 
барои расонидани 
кумаки молиявӣ ба 
маъюбони гурӯҳҳои 
якум, шахсони ни-
ёзманд ва оилаҳои 
камбизоат нафақаи 
ҳизбӣ дар ҳаҷми 500 

сомонӣ муқаррар карда шудааст.
Дар доираи ин иқдом масъулини Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 

ноҳияи Муъминобод ба дидорбинии маъюби гурӯҳи 1-уми ои-
лаи Шарифзодаҳо, сокини деҳаи Яккачинори ҷамоати деҳоти 
Боғгаӣ рафта, ба онҳо нафақаи ҳизбиро дар ҳаҷми 500 сомонӣ 
дастрас намуданд.

Раиси Кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҳизб Мирзобаротзода 
Салоҳиддин зимни суҳбат бо волидайни маъюб қайд намуд, ки 
Ҳукумати кишвар ва Президенти мамлакат дастгирии маъюбон 
ва оилаҳои ниёзмандро дар мадди аввал қарор дода, пайваста 
аз ҳолу аҳволи ин қишри ҷомеа хабардор мешаванд ва ҳамеша 
таъкид менамоянд, ки ба чунин шахсон таваҷҷуҳи хосса зоҳир 
карда шавад.

        Ҷ.БАЛХӢ:

Масъулини Кумитаи 
иҷроия тибқи нақшаи 
фаъолият бо мақсади 
зиёд намудани аъзои 
ҳизб дар  ташкилоти иб-
тидоии «Пахтаи рушди 
Хатлон» мулоқот доир 
карданд. Зимни вохӯрӣ  
қайд намуданд, ки ҳизби 
мо мактаби камолоти 

ҷавонон буда, чун ниҳоди сиёсӣ дар ташаккули шахсият таъсири амиқ 
расонида, ҳамчун неруи пешбарандаи ҷомеа ба ҳисоб меравад. Аъзои 
ҲХДТ будан масъулияти баланд ва боиси ифтихору сарфарозӣ мебошад.  

Дар охир андешарониҳои судмандро иштирокдорон бо хушнудӣ пази-
руфта, аризаи хешро барои пайвастан ба сафи ҲХДТ пешниҳод карданд. 

       ҶАЙҲУН.

Тибқи нақша-
чорабиниҳои Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Ҷайҳун бахши-
да ба Рӯзи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
ва 30-солагии Иҷлосияи 
16-уми Шурои Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи варзишии футбол байни хонандагони 
муассисаҳои таълимии ноҳия  гузаронида шуд.

Дар мусобиқаи футбол мудири бахши кор бо ҷавонони Кумитаи 
иҷроия Асоев Олимбек  иштирок дошта, зимни  суҳбат иброз дошт, ки 
ҳадаф аз баргузории чунин мусобиқаҳо ин тақвият бахшидани дӯстиву 
якдигарфаҳмӣ байни ҷавонон ба ҳисоб рафта, баҳри солимии ҷомеа, 
ҷалб намудани насли наврас ба варзиш ва тарзи дурусти ташаккули 
ҳаёти солим мебошад.

          А.ҶОМӢ. 

Баҳри дар амал 
татбиқ намудани 
ҳадафҳои Оиннома ва 
Барномаи ҳизб,ҷиҳати 
тақвият бахшидан ва са-
маранок пеш бурдани 
фаъолияти ташкилотҳои 
ибтидоӣ, инчунин расо-

нидани ёрии методӣ бо иштироки масъулини КИ ҲХДТ дар ноҳияи 
Абдураҳмони Ҷомӣ фаъолияти ташкилоти ибтидоии “Дармонбахш”-и 
Маркази саломатии ноҳия санҷиш гузаронида шуд.  Ҳангоми санҷидани 
фаъолияти ташкилот маълум гашт, ки ТИ  “Дармонбахш”-и Маркази 
саломатии ноҳия дорои утоқи алоҳида буда, ҳуҷҷатгузориҳои он ду-
руст ба роҳ монда шудааст.

Ба ташкилоти мазкур бобати ҷоннок намудани корҳои тарғиботӣ,  
пардохти саривақтии аъзоҳаққӣ, инчунин оид ба  қабул ба аъзогӣ аз 
ҳисоби шахсони арзанда, маслиҳат  дода шуд.

                ШАҲРИТУC.

Бо  мақсади муайян на-
мудани низоми дурусти 
бақайдгирии аъзои ҲХДТ  кор-
мандони КИ ҲХДТ дар ноҳияи 
Шаҳритус аз раванди фаъо-
лияти ташкилоти ибтидоии 
“Маркази назорати давла-
тии санитарӣ- эпидемиологӣ 
(СЭС)”  шинос шуданд. 

Зимнан масъулин  аз рафти 
фаъолияти ташкилоти ибтидоӣ  
ҷиҳати  баланд бардошта-
ни интизоми дохилиҳизбӣ, 
муқоисакунонии аъзоҳаққӣ, 
таҳкими низоми ҳуҷҷатгузорӣ, 
аз ҷумла китоби бақайдгирӣ 
дар ташкилоти ибтидоӣ воба-
ста ба танзими ҳаракати аъзои 
ҳизб дидан карданд. 

Дар рафти санҷиш маъ-
лум гардид, ки дар ташки-
лоти ибтидоӣ дар баробари 
пешравиҳо камбудиҳо низ 
ҷой дошта, ба шахсони  масъ-
ул  таъкид гардид, ки барои 
ҳарчӣ зудтар бартараф кар-
дани  камбудиҳои ҷойдошта 
чораандешӣ намоянд. 

            ҲАМАДОНӢ.

Бо мақсади  сазовор пешвоз 
гирифтани ҷашни 35 - солагии 
Истиқлоли давлатӣ дар доираи 
Аксияи ҳизбии “Якҷоя месозем!” 
бо дастгирии шахсони саховат-
пеша, аъзои фаъоли ҲХДТ роҳи  
деҳаи Ориёнои Ҷамоати деҳоти 
Қаҳрамон то Ҷамоати шаҳраки 
Москваи ноҳияи Мир Сайид 
Алии Ҳамадонӣ мумфарш карда 
шуд. Мавриди зикр аст, ки  айни 
замон чароғонкунии роҳи мазкур 
идома дошта, дар ин иқдоми нек  
узви  фаъоли ҲХДТ Сироҷов 
Зоир саҳми арзанда дорад.

ҚУБОДИЁН. 

Бо мақсади огоҳӣ ёфтан 
аз рафти фаъолияти ташки-
лоти ибтидоии ҳизбӣ муовини 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Қубодиён Ҷумаев 
Алиҷон ба ташкилоти ибтидо-
ии “Заминсоз” ташриф овард. 

Мавсуф зимни боздид аз 
рафти ҳуҷҷатгузорӣ, ҳаракати 
аъзои ҳизб аз ҳисоби корман-
дон, пардохти аъзоҳаққӣ ва 
фаъолияти ташкилоти ибти-
доии ҳизбӣ дар соли 2022 ди-
дан намуд.

Ҳамзамон, ҷиҳати афзали-
ятнокии фаъолияти ҳизб ва 
бобати дуруст ба роҳ мондани 
ҳуҷҷатгузорӣ тибқи “Роҳнамо 
барои ташкилотҳои ибтидои 
ҳизбӣ” дастуру супоришҳои 
судманд дода шуд.
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Обуна ба «Минбари халқ»  то 11 ноябр

Обуна ба «Ҳамрози халқ»  то 11 ноябр

Шаҳру 
ноҳияҳо

Фоизи 
иҷроиш Мақом 

Восеъ 100 % 1
Темурмалик 100 % 2
Шаҳритус 100 % 3
Балҷувон 100 % 4
А.Ҷомӣ 100 % 5
Дӯстӣ 100 % 6
Левакант 100 % 7
Панҷ 100 % 8
Фархор 100 % 9
Н. Хусрав 100 % 10
Ш. Шоҳин 100 % 11
Хуросон 100 % 12
Кӯшониён 100 % 13
Вахш 100 % 14
Ҷайҳун 100 % 15
Ховалинг 98,6 % 16
Бохтар 95,1 % 17
Кӯлоб 95,0 % 18
Муъминобод 88,9 % 19
Ҳамадонӣ 88,5 % 20
Норак 85,0 % 21
Ёвон 77,7 % 22
Қубодиён 77,1 % 23
Ҷ.Балхӣ 74,1 % 24
Данғара 72,8 % 25

Шаҳру 
ноҳияҳо

Фоизи 
иҷроиш Мақом 

Темурмалик 100 % 1
Н. Хусрав 100 % 2
Шаҳритус 100 % 3
Левакант 100 % 4
Восеъ 100 % 5
Кӯшониён 100 % 6
А.Ҷомӣ 100 % 7
Балҷувон 100 % 8
Дӯстӣ 100 % 9
Бохтар 100 % 10
Ш. Шоҳин 100 % 11
Панҷ 100 % 12
Хуросон 100 % 13
Қубодиён 100 % 14
Вахш 100 % 15
Ҷайҳун 100 % 16
Ёвон 100 % 17
Кӯлоб 100 % 18
Норак 95,7 % 19
Данғара 94,5 % 20
Муъминобод 93,3 % 21
Ҳамадонӣ 90,6 % 22
Ховалин 90,5 % 23
Фархор 89,2 % 24
Ҷ. Балхӣ 87,1 % 25

РЕЙТИНГИ ҲИЗБӢ
«ОБУНА - 2023»

Эзоҳ: дар вилоят иҷроиши нақшаи обуна 
ба «Минбари халқ» ҷамъ 92,4%  (36026 нусха), 
ба «Ҳамрози халқ» 97,5%  (20766 нусха)-ро 
ташкил медиҳад. Иҷрои нақша аз рӯи санаи 
иҷро ба ҳисоб гирифта шуда, зимнан Рей-
тинг муайян карда мешавад.

ОЗОДИВУ САОДАТИ ТОЉИКИСТОНИЁН
АЗ РЎЗИ ПРЕЗИДЕНТ ОЃОЗ МЕЁБАД
Бунёди давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон, ки баъди ҳазорсолаи мубо-
ризаву ҷонбозиҳои фарзандони фарзонаи миллат ба хотири ҳифзи забону 
фарҳанг ва дигар арзишҳои миллӣ дар охири асри 20  ба вуқуъ пайваст, 
дар таърихи халқи тоҷик саҳифаҳои дурахшонеро боз намуд, ки дар он 
санаҳои тақдирсози Эъломияи Истиқлоли Тоҷикистон ва Иҷлосияи 16-уми 
Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳарфҳои заррин ҳаккокӣ шудааст.

Агар Эъломия аз ҳастии мил-
лати соҳибдавлати тоҷикон дарак 
дода бошад, пас Иҷлосияи 16-уми 
Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
сарзамини аҷдодии тоҷиконро аз 
парокандагӣ ва мардуми онро аз 
бехонумониву беватанӣ наҷот бах-
шид. Бешак, бунёдгузори ин дав-
лати тозаистиқлол ва наҷотбахши 
миллат ба номи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  бевоси-
та марбут аст, ки бо амри тақдир дар 
Иҷлосияи 16- уми Шурои Олӣ зимо-
ми давлатдориро ба даст гирифта, 
Истиқлолияти дар гирдоби  ҷанг мон-
даро наҷот бахшида, тақдири ояндаи 
халқу Ватани моро  муайян намуд. 
Биноан, дар таърихи Тоҷикистони 
соҳибистиқлол Иҷлосияи сарна-
виштсоз ҳамчун рӯйдоди тақдирсозу 
ояндасоз арзёбӣ мегардад.  

Бо мурури замон, Иҷлосияи 
таърихӣ моҳияти бештари таърихӣ 
пайдо намуда, наслҳои имрӯзу оян-
даи мо аз ин рӯйдоди муҳиму сарна-
виштсози халқи Тоҷикистон сабақи  
омӯзанда аз бар намуда, баҳри дар 
минбаъда пешгирӣ намудан аз хав-
фу хатарҳои пешомад, ки  амнияту 
осоиштагии кишварро халалдор ме-
созад, тадбирҳои судманд бианде-
шанд. Зеро насли бузургсоли  киш-
варамон хуб дар хотир доранд, ки 
Тоҷикистон солҳои 90- уми асри гу-
зашта дар ҳолате қарор дошт, ки бар 
асари ҷанги шадиди шаҳрвандӣ ва 
муқовимати тӯлонии мусаллаҳона 
минтақаҳои алоҳидаи мамлакат, аз 
ҷумла, маркази даргириҳои шадид 
водии Вахш дар оташи ҷанг сӯхтаву 
валангор, иқтисодиёти минтақа ва 
ҳатто кишвар хароб ва фаъоли-
яти сохтору мақомоти ҳокимияти 
давлатӣ пурра фалаҷ гардида бу-
данд. Ҷомеаро буҳрони сиёсӣ, 
иқтисодӣ, иҷтимоиву идеологӣ 
фаро гирифта, касе намедонист, ки 
миллат ва давлати бесоҳибмондаро 
чӣ интизор аст. Дар ҳамон ҳолати 
буҳронӣ, ки беҳокимиятиву 
бенизомӣ, мавҷудияти минбаъдаи 
Тоҷикистонро ҳамчун давлати яго-
на ва тозаистиқлол таҳдид мекард, 

баргузории Иҷлосияи Шурои Олӣ 
ба миён омад, ки охирин умеду им-
конияте баҳри наҷоти Тоҷикистон 
аз  гирдоби ҷангу хунрезиҳо арзёбӣ 
мегардид. Ҳамин тавр, Иҷлосияи 
16-уми Шурои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар Қасри Арбоби 
шаҳри Хуҷанд баргузор гардид, ки 
бо гузори солҳо метавон гуфт, ки 
вакилони ин Иҷлосияи сарнавишт-
соз аз иҷрои рисолати муҳими хеш 
ба сарбаландӣ баромада, дар ин-
тихоби роҳбари ояндаи мамлакат 
хато накарда будаанд. 

Тавре огаҳӣ дорем Иҷлосияи 
сарнавиштсоз аз 16 ноябр то 2 
декабри соли 1992  идома ёфта, 
тибқи баъзе маълумотҳо дар он 
аз 222 вакил 197 нафар иштирок 
намуда, тайи ин муддат дар баро-
бари интихоби Раиси Шурои Олӣ 
ҳамчунин, 74 санади ҳуқуқӣ, аз 
ҷумла 15 қонун, 52 қарор, 6 фармон 
ва 1 изҳорот қабул намудаанд.

Сарвари давлат Эмомалӣ 
Раҳмон аз рӯзи нахустини ба 
мақоми олӣ интихоб шуданашон, 
ҳалли тамоми масъалаҳои муҳими 
кишвар аз ҷумла,  хомӯш сохта-
ни оташи ҷанг, таъмини шароиту 
фазои боъэътимоду ҳамзистӣ дар 
ҷомеа, баргардонидани гурезаҳо 
ба Ватан, бунёдгузории низоми му-
осири давлатдорӣ, таъмини рушди 
босуботи кишвар дарёфти ҷойгоҳи 
муносиб дар арсаи байналмилалӣ 
ва дигар марому ҳадафҳои бузургро 
пеш гирифта, ҳама ҳастии худро ба-
рои дар амал татбиқ намудани ор-
зуву ормонҳои мардуми Тоҷикистон 
бахшиданд. Дар воқеъ, тӯли 30 соли 
рушду пешрафти Тоҷикистони азиз 
Пешвои муаззами миллат ҷиҳати 
бунёдгузории давлати демократии 
ҳуқуқбунёд ва фароҳам оварда-
ни зиндагии шоистаи мардум бо 
азму иродаи қавӣ саъю кӯшиш ба 
харҷ медиҳад. Тавре, ки Роҳбари 
давлат зимни суханрониҳояшон 
изҳор доштанд,  омили муҳими ра-
сидан ба сулҳу ваҳдати миллӣ дар 
Тоҷикистон аз  замири ваҳдатофари  
халқи тоҷик маншаъ гирифта, ба ан-
дешаи бузурги созандагӣ ва иродаи 
матину фитрати волои инсондӯстии 
ин мардум тавъам аст. 

Маҳз бовариву эътимоди бу-
зурги мардум, ки бо шунидани Па-
ёми «Ман ба шумо сулҳ меорам!»  
сиёсати хирадмандонаи Сарвари 
ҷавони мамлакатро ҷонибдорӣ на-
муда, саҳми худро ҷиҳати таҳкими 
сулҳу ваҳдат дар ҷомеа  мегузош-
танд ва маҳз бовариву маҳбубияти 
беандозаи халқ нисбат ба Роҳбари 
кишвар ба эҷоди давлатдории 
миллӣ, тафоҳуми фарҳангӣ ва 
сиёсӣ мусоидат намуд. 

Аз ин лиҳоз, бузургтарин дасто-
варди Иҷлосияи 16 –ум Шурои Олӣ 
он буд, ки шахсияти миллию марду-
миро дар симои муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба арсаи сиёсатҳои бузург ва 

давлатдории навини тоҷикон овард.  
Дар ҳақиқат, ҳамин хизматҳои бу-
зурги Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, ки тавассути 
идеяи сулҳу ваҳдати миллӣ марду-
ми Тоҷикистонро аз вартаи ҷангу 
хунрезиҳо раҳо бахшида, барои 
онҳо зиндагии шоистаро фароҳам 
овард,  кофист, то номи шарифи 
ҳидоятгари миллат дар таърихи 
Тоҷикистон ва ҳам таърихи башари-
ят то ҷовидон сабт бимонад.

Бо дарназардошти хизматҳои 
арзандаи Пешвои муаззами миллат 
дар масири давлатсозӣ ва хушбах-
тиву саодати мардуми Тоҷикистон 
ба ифтихори рӯзҳои таърихии 16 
ноябри соли 1992 -  рӯзи оғози 
Иҷлосияи 16-уми Шурои Олии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва  16-уми ноя-
бри соли 1994 – рӯзи ба ҳайси Прези-
денти интихобгардидаи Тоҷикистон  
савганд ёд намудани Роҳбари дав-
лат, соли 2016  Маҷлиси намоян-
дагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  тағйиру иловаҳо ба 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи рӯзҳои ид»-ро қабул намуд, 
ки дар асоси он 16 ноябр ҳамчун 
«Рӯзи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» эълон гардида, 
ҳамасола таҷлил карда мешавад. 

Дар баробари аҳаммияти таъри-
хии  Иҷлосияи сарнавиштсоз ҷиҳати 
дар харитаи ҷаҳон боқӣ мондани 
давлати тозаистиқлоли Тоҷикистон 
ва дигар ҷанбаҳои моҳиятан муҳиму 
ояндасози он,  мардум ин санаро 
ҳамчун оғози субҳи босафои Ватан, 
пайки фарҷоми ҷангу даргириҳо, 
бозгашти муҳоҷирони иҷборӣ ба 
хонаҳои худ ва сароғози зиндагии 
хурраму осоишта азизу муқаддас 
мешуморанд. Тавре сиёсатмадорон 
изҳор медоранд, муҳимтарин да-
стоварди Иҷлосияи 16-уми Шурои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон танта-
наи Қонун алайҳи қонуншиканиву 
ҷинояткориҳои даҳшатбор, бозгашт 
ба роҳи конститутсионии ҳалли 
масъалаҳои иҷтимоиву сиёсии 
ҷомеа арзёбӣ мегардад, ки мардуми 
Тоҷикистон ва тоҷикони ҷаҳонро ба 
ташвиш оварда буд.

Бинобар ин, Иҷлосияи 16-уми 
Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
иҷлосияи тақдирсоз меноманд, ки 
халқи заҳматкаш тавонист, таҳти 
роҳнамоиву ҳидоятҳои хирад-
мандонаи Пешвои муаззами хеш 
Тоҷикистонро ба диёри ободу зебо ва 
кишвари дар масири рушду тараққиёт 
табдил диҳад. Ин аст, ки дар кишва-
ри мо Рӯзи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳамчун рӯзи саодати 
халқу меҳан бо шукуҳу шаҳомати 
хоса таҷлил карда мешавад. 

Дилшод НУРОВ, сардори  
Филиали Маркази Ҷумҳуриявии 

Экспертизаҳои Судӣ ва Кри-
миналистии Вазорти адлияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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Иҷлосияи сарнавиштсоз ва 
зуҳури сиёсатмадори ҷавон дар 
арсаи давлатдорӣ, ки бо хиради 
азалии хеш Тоҷикистонро аз вар-
таи нестӣ ба сарзамини ободу зебо 
табдил дода истодааст, дар ради-
фи комёбиҳои бузурги таърихии 
монои давлатдории мутамаддини 
ориёӣ аз ҷониби Куруши Кабир, ба-
рафрохтани Парчами коваёнӣ дар 
сарзамини озодагон ва давлатдо-
рии империяи Сомониён даврони 
рушду ривоҷи кишвар ва болора-
вии худшиносӣ ва шукуҳу азамати 
миллати тоҷик арзёбӣ мегардад. 

Иҷлосияи 16-уми Шурои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар 
пайравӣ аз сиёсати хирадмандо-
наи Пешвои муаззами миллат ба 
дастовардҳои бузурги даврони 
соҳибистиқлолӣ ноил гардидани 
тоҷикистониён далели гуфтаҳои 
Алома Бобоҷон Ғафуров аст, ки 
дар китоби “Тоҷикон” гуфта буду 
ҳаминак, бо амри тақдир таъ-
рих такрор меёбад; «Ин ҳақиқат, 
ки мо дар сафи пеши тамадду-
ни умумибашарӣ ҷой гирифта-
ем, хоҳиши худнамоии мо нест, 
ҳақиқате нест, ки мо онро ҳатман 
исбот карданӣ бошем. Ин ҳукми 
таърих аст. Таърихи инсоният 
ҳамин гуна ҷараён гирифтааст, 
ки мо дар сафи пеши тамаддуни 
ҷаҳонӣ қарор гирифтаем».

Ҳаминак, аз Иҷлосияи сарна-
виштсози миллат, ки дар воқеият 
ҳам  заминаи ҳуқуқии ҷиҳати идо-
ракунии давлат аз сӯи  ҳокимияти 
қонуниро фароҳам оварда, роҳбари 
ҷавону тозаинтихоб муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистонро аз 
гирдоби ҷангу хунрезиҳо ва мар-
думро аз муҳоҷирати иҷбориву 

ранҷи беватанӣ наҷот бахшид 30 
сол сипарӣ гардид. Тӯли ин дав-
рони барқарорсозии харобаҳои 
ҷанги таҳмилӣ ва ҷидду ҷаҳди 
минбаъдаи мардум дар маси-
ри ободониву рушду пешрафти 
иқтисодӣ- иҷтимоӣ, эҳёи фарҳанги 
милливу расму анъанаҳои гузаш-
таи ниёгонамон ва дастоварду 
музаффариятҳои фарзандони фар-
зонаи миллат Тоҷикистон дар ар-
саи олам  муаррифӣ гардид.  Зери 
роҳнамоиву ҳидоятҳои хирадман-
донаи Пешвои муаззами миллат 
мардум таҳти шиори сулҳу ваҳдати 
миллӣ сарҷамъ омада, Ватанро 
ободу барои зиндагии шоистаи 
наслҳои имрӯзу ояндаи хеш нерӯи 
хастанопазир нишон медиҳанд.

Бо мурури барқарорсозии 
соҳаҳои хоҷагии халқ, мустаҳкам 
гардидани Қувваҳои мусаллаҳи 
кишвар, ташаккули афкори ҷомеа 
дар руҳияи корҳои ободониву 
саҳмгузорӣ дар рушду тараққиёти 
мамлкат ва умуман, ба вуқуъ пай-
вастани дигаргуниҳои куллӣ дар 
ҳаёти мардум,  Иҷлосияи тақдирсоз 
ҳамчун оғози тантанаи адолат, 
барқарор гардидани қонуният ва ра-
ванди устувори ташкили ҳокимияти 
конститутсионӣ барои ҳар фар-
ди худогоҳ аҳаммияти бештари 
таърихӣ пайдо карда,  ин санаи 
фархунда бо шукуҳу шаҳомати хоса 
истиқбол гирифта мешавад.

Гузори 30 соли даврони 
соҳибистиқлолӣ сиёсатмадоро-
ну коршиносони масоили сиёсӣ 
моҳияти таърихиву сиёсии Иҷлосияи 
16-уми Шурои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бунёди давлато-
рии навини мардуми Тоҷикистонро 
гуногун шарҳ медиҳанд. Яке аз 

Иҷлосияи 16- уми Шурои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз муҳимтарин рӯйдодҳои сар-
навиштсози халқи тоҷик ба ҳисоб меравад, 
ки дар асоси татбиқи Қонун ва қарорҳои дар 
ин иҷлосия қабул гардида, Сарвари ҷавони 
Тоҷикистони тозаистиқлол ба қатъ намуда-
ни ҳодисаҳои шаҳрвандӣ ва таҳкими сулҳу 
ваҳдати миллӣ дар ҷомеа ноил гардид.

АЗ ИЉЛОСИЯИ САРНАВИШТСОЗ 
ТО 30 СОЛИ САОДАТ ҳадафҳои муҳими дар Иҷлосия 

амалигардида барқарор карда-
ни ҳокимияти конститутсионӣ ва 
давлатдории ифодагари арзишу 
муқаддасот ва орзуву ниёзҳои мар-
думони ин сарзамини муқаддас 
мебошад, ки ҳамзамон ба рушди 
иҷтимоию сиёсӣ дар кишвар имко-
ният фароҳам овард. Қабули Кон-
ститутсия ва интихоби Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба оғози 
марҳилаи навини давлатсозӣ за-
минаи воқеӣ гузошт. Дар ин росто 
нерӯи тозаи сиёсӣ ба сари қудрат 
омад, ки роҳнамову ҳидоятгари 
он дар масири бунёдгузории 
Тоҷикистони соҳибистиқлол сиё-
сатмадори ниҳоят ҷавон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон буд. Самараи 
баҳсу баррасиҳо дар ин Иҷлосия ба 
хотири такшили ҳокимияти ҷадиде, 
ки тавонад Тоҷикистонро аз вартаи 
ҷангу хунрезиҳо раҳо карда, марду-
ми азияткашидаро ба хонаҳои худ 
баргардонад, муаррифии чеҳраи 
нав дар арсаи сиёсат буд. Фарзан-
ди фарзонаи миллат наҷотбахши 
миллату бунёдгузори давлати на-
вини тоҷикон гардида, тайи солҳои 
соҳибистиқлолӣ собит намуд, ки дар 
бунёду барқарорсозии давлатҳо, 
пешрафту тараққиёти минбаъдаи 
он ва ҳифзи ҳаққу ҳуқуқҳои марду-
мон ва таъмини зиндагии шоистаи 
онҳо шахсиятҳои таърихсоз нақши 
бориз доранд. 

Моҳияти дигари Иҷлосияи ХVI 
Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ин фароҳам овардани заминаи 
мусоид ҷиҳати ба ҳам омадани 
қувваҳои ду ҷониби сангар, омо-
дагии ҳукумати конститутсионӣ ба-
рои бо роҳи сулҳомез ҳаллу фасл 
намудани масъалаҳои мураккаби 
сиёсӣ буд. Яъне, нахустин изҳороти 
сиёсии Раиси тозаинтихоби Шу-
рои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон “Ман 
кори худамро аз сулҳ оғоз меку-
нам” аз ҷониби тамоми қишрҳои 
Тоҷикистон ва ҳам ҷомеаи башарӣ 
ба хушнудӣ пазируфта шуд.

Тавре, ки дар Конференсияи 
илмӣ - амалӣ таҳти унвони "Нақши 
Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар таҳкими худшино-
сии миллӣ ва эҳёи давлатдории 
навини тоҷикон" раиси вилояти 
Хатлон Қурбон Ҳакимзода иброз 
дошт; “Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон тавонистанд, ки бо 
тадбирҳои хирадмандона, матонату 
ҷасорати фавқуллода ва зиракии си-
ёсии худ кишварро аз панҷаи боди 
фано раҳо кунанд ва ғурбатзадаҳоро 
ба Ватан баргардонида, хуршеди 
сулҳу ваҳдат бо ибтикори ин фар-
зона фарзанди миллат дар осмони 
Тоҷикистони азиз нурафшонӣ намуд. 
Халқи тоҷик аз имтиҳони ҷиддии 
ҳаёт гузашта, ба воситаи андешаҳои 
поку машварат ба сулҳу ваҳдат ра-
сид ва дар ин Иҷлосияи шуҳратафзо 
ҳама он 23 масъалае, ки пешниҳод 
шуда буд, ҳаллу фасли худро ёфта, 
ҳокимияти қонунӣ ба фаъолияти худ 

оғоз бахшид. Яке аз масъалаҳои 
муҳим - эҳё намудани собиқ вилоя-
ти Хатлон маҳз дар ҳамин Иҷлосия 
матраҳ шуд ва 2 декабри соли 1992, 
таҳти рақами 755, қарори Шурои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бо-
раи таъсиси вилояти Хатлон” ба тас-
виб расид”. 

Ҳамин сон, Иҷлосияи 16-уми Шу-
рои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
ташкили ҳокимияти конститутсионӣ, 
баргардонидани гурезаҳо ба Ватан 
ва таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ 
дар ҷомеа замина фароҳам оварда, 
дар рушди давлатдории миллӣ ва 
оғозу эҳёи пешрафту дигаргуниҳо 
дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ 
нақши меҳварӣ дошт. 

Минбаъд низ мардуми меҳандӯсту 
шарафманди Тоҷикистони азиз дар 
пайравӣ аз Пешвои миллат дар роҳи 
бунёди ҷомеаи демократӣ гомҳои 
устувор гузошта, барои расидан ба 
ҳадафҳои бузурги стратегии мамла-
кат содиқона саъю талош доранд. 

Дарвоқеъ ҳам, нақши Иҷлосияи 
XVI Шурои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар таҳкими худшино-
сии миллӣ ва эҳёи давлатдории 
тоҷикон аз мавзӯъҳои муҳимест, ки 
ба тадқиқу таҳлилҳои бештар ниёз 
дошта, итминон меравад, ки аҳли 
қалам атрофи ин мавзӯъ бештар 
матолибу асарҳои илмиву адабии 
ҷолиб ва омӯзандаро пешкаши 
ҷомеаи маданӣ ва наслҳои ояндаи 
мо хоҳанд намуд. Зеро дар баро-
бари сабақи ибратомӯзи таърихӣ 
оғози Истиқлоли давлатӣ, ки дав-
рони фархундаи он аз Иҷлосияи 
сарнавиштсоз сарчашма мегирад, 
бо зуҳури сиёсатмадори ҷавоне аз 
дудмони мардумони заҳматкашу 
озодагон, ба мардуми Тоҷикистон 
роҳбари хирадманд ва милла-
ту ватандӯстеро ато намуд, ки 
пайроҳаи дар ҷодаи роҳбарӣ тай-
намудааш, мактаби ватандорӣ ва 
тарбияи насли худшиносу худогоҳ 
дар руҳияи ҷасоратмандиву иро-
даи устувор дар масири миллату 
давлатсозӣ арзёбӣ мегардад. Бо ин 
ва дигар ҷанбаҳои моҳиятан муҳиму 
тақдирсози Иҷлосияи 16-уми Шу-
рои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ки санаи 16-уми ноябри соли 1992 
дар Қасри Арбоб оғоз гардида буд, 
ин рӯзи фархунда дар кишвари мо 
ҳамчун Рӯзи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад.

 
Ҷамолиддин УСМОНИЁН, 

“Ҳамрози халқ”
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Эзоҳ: Маълумот мутобиқ ба маркази вилояти Хатлон - шаҳри Бохтар манзур шудааст. Фарқият дар ҷанубу ғарби вилоят (водиҳои 
Айвоҷ) 7-12 ва дар ҷанубу шарқи он (водиҳои Муъминобод) 10-14 дараҷа нисбат ба иттилои мазкурро ташкил медиҳад. 

Вазъи ҳаво дар вилояти Хатлон барои ҳафт рӯз

Дурустии миёнаи 
пешгӯиҳои ҳаво
80-85% аст.

Сарчашма:
www.gismeteo.ru
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ТАЪМИРУ АЗНАВСОЗИИ БУНГОЊУ 
МАРКАЗЊОИ САЛОМАТЇ ДАР КЎШОНИЁН

Ҳолати корношоям ва таъмирталаб будани 
бунгоҳҳои тиббию марказҳои саломатӣ ва қарор 
доштани онҳо дар вагону хонаҳои истиқоматӣ то 
ҳол дар бархе аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 
ба мушоҳида мерасад. Ва ин мавзӯи муҳим  борҳо 
дар расонаҳои хабарӣ низ пӯшиш дода мешавад. 

АЗ  ХУРСАНДИИ 
СОКИНОНУ ТАБИБОН

Чанде пеш дар нашрияи «Ҳамрози 
халқ» низ оид ба вазъи ногувори 
бунгоҳи тиббии деҳаи Лолазор 1-и 
ҷамоати деҳоти Машъали ноҳияи 
Вахш мақолае бо номи «Вахш: таби-
бе, ки дар вагон ваъолият мекунад» ба 
нашр расид. Ҳамсола дар нишастҳои 
матбуотии Раёсати тандурустии ви-
лояти Хатлон аз фаъолият доштани 
бунгоҳҳои тиббӣ дар вагону хонаҳо аз 
ҷониби масъулин ироа мешавад.

Чунин ҳолат то як соли пеш низ дар 
ноҳияи Кӯшониён мушоҳида мешуд. 
Вале масъулини Муассисаи кумаки ав-
валияи тиббии ноҳияи мазкур имрӯз аз 

ҳазор аҳолӣ хизмати тиббӣ мерсонад»,-
мегӯяд Додарҷон Ибрагимов.

Мо аз вазъи Маркази салома-
тии деҳаи Варашили ҷамоати деҳоти 
Меҳнатобод огаҳ будем. Ҳолаташ чандон 
хуб набуд. Фаршҳои шикастаю дару ти-
резаи куҳна дошт. Аммо ба ҳар шароите, 
ки дошт, духтурон вазифаи хешро назди 
мардум сарбаландона иҷро мекарданд. 
Маркази саломатии деҳаи мазкур аз се 
утоқи корӣ ва як роҳрав иборат аст. Хуш-
бахтона айни ҳол дар он бино корҳои 
таъмиру азнавсозӣ ҷараён дорад.

Ш А РО И Т И  К О Р Ӣ
Б Е Ҳ ТА Р  Ш УД А АСТ

Ба гуфтаи мақомот дар баробари 
Маркази саломатии деҳаи Дониёрқул 
чандин бунгоҳ ва марказҳои саломатии 
дигар ҷамоатҳо низ таъмиру азнавсозӣ 
шуда истодаанд. Давлатзода Маҳмад 
Давлат, роҳбарияти Муассисаи кумаки 
аввалияи тиббӣ дар ноҳияи Кӯшониён 
мегӯяд, ки бо дастгирии Ҳукумати мам-
лакат, Вазорати тандурустии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи 
маҳалии ҳокимияти давлатии ноҳия 
феълан дар 16 маркази саломатӣ корҳои 
таъмиру азнавсозӣ ҷараён дорад.

То як сол пеш дар чанд ҷамоати деҳоти 
ноҳияи Кӯшониён бунгоҳҳои тиббӣ дар 
хона ва дигар биноҳо мушоҳида мешуд. 
Давлатзода Маҳмад Давлат роҳбарияти 
КАТС мегӯяд, ки: «Чунин бунгоҳҳо дар 
ҷамоатҳои деҳоти Заргар ва Навбаҳор 
ҳастанд, ки аллакай барои сохтани онҳо 
қитъаи замин ҷудо шудааст ва рӯзҳои на-
здик сохтмонашон оғоз мешавад. Шаро-
ити кории сохтори мо рӯз аз рӯз беҳтар 
гардида истодааст»,-ироа дошт Давлат-
зода Маҳмад Давлат.

М У Ш К И Л О Т
Ҳ АСТ,  ВА Л Е . . .

Масъулини соҳа дар бароба-
ри дастгириҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Вазорати тандурустӣ, 
мақомоти маҳаллӣ ва шарикони рушд, 
инчунин саҳми соҳибкорону ашхоси 
саховатманди ноҳияро ҷиҳати бунёду 
азнавсозӣ ва муҷаҳҳазгардонии шароити 
зарурӣ дар бунгоҳу марказҳои саломатӣ 
хеле назаррас арзёбӣ намуданд. 

Кӯшониён яке аз ноҳияҳои калонта-
рин ва сераҳолитарини вилояти Хатлон 
ба шумор меравад. Давлатзода Маҳмад 
Давлат мегӯяд, ки кормандони бахши 
Муассисаи кумаки аввалияи тиббӣ дар 
маҷмуъ ба 265 ҳазор аҳолии ноҳия хиз-
мати тиббӣ мерасонанд. Дар ҳудуди 
ноҳия 24 адад марказҳои саломатӣ ва 
46 бунгоҳи тиббӣ мебошад. Бояд гуфт, ки 
корҳои таъмиру азнавсозии қисми зиёди 
бунгоҳу марказҳои саломатии ноҳия то 
ба имрӯз ба анҷом расида, фасли сармои 
имсоларо бо хубӣ сипарӣ хоҳанд кард. 

«Дар он ҷое, ки кор ҳаст, мушкилот 
низ дида мешавад. Дар бахши КАТС-и 
ноҳия мушкилоти кадрӣ дида мешавад. 
Вале бо дастгирии Вазорати тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ин проблема зина ба зина 
ҳалли худро ёфта истодааст. Мо ба 
наздикӣ 7 нафар кадри ҷавонро ба кор 
қабул кардем. Заминаи моддию техни-
кии соҳаи тандурустӣ ба маротиб беҳтар 
шудааст. Мо дар доираи имкониятҳо 
мутахассисони ҷавонро ба кор таъмин 
мекунем»,-гуфт  Давлатзода Маҳмад 
Давлат роҳбарияти Муассисаи кумаки 
аввалияи тиббии ноҳияи Кӯшониён.

Давоми соҳибистиқлолии мамла-
кат шароити кории на танҳо соҳаи 
тандурустӣ, балки дигар соҳаҳои 
хоҷагии халқ низ беҳтар гардидааст. 
Дар баробари таъмиру азнавсозӣ, инчу-
нин дастгоҳу таҷҳизоти нави муосир ба 
муассисаҳои соҳаи тандурустӣ ворид 
шуда истодаанд, ки саргардонии бемо-
рон ва кори табибонро осон кардааст.

Амонҷон Муҳиддинов,
«Ҳамрози халқ»

таъмиру азнавсозӣ ва муҷаҳҳазгардонии 
бунгоҳу марказҳои саломатӣ мегӯянд.

Маркази саломатии  деҳаи 
Дониёрқули ҷамоати деҳоти Меҳнатободи 
ноҳияи Кӯшониён, ки аз 6 утоқи корӣ 
ва як роҳрав иборат аст, бо дастгирии 
мақомоти маҳалии ноҳия аз таъмири 
асосӣ бароварда шуд. Додарҷон Ибраги-
мов, духтури Маркази саломатии деҳаи 
мазкур мегӯяд, ки фарш, дару тиреза ва 
деворҳои бинои маркази саломатӣ то 
ҳадде хароб шуда буданд. Солҳост, ки ба 
таъмири асосӣ ниёз дошт.

«Дар баробари таъмир боз маркази 
саломатиро бо ҳоҷатхонаи нав ва хати 
об таъмин карданд. Шароити кории мо 
дучанд беҳтар шуд. На танҳо мо корман-
дон, балки сокинони деҳа низ хурсанд шу-
данд. Маркази саломатӣ ба 2 ҳазору 956 

Пешрафти илму техника
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Хурмо-ин самари машҳур ва маълум аст, 
инро ба мамлакати мо аз диёрҳои хориҷаи 
гармистон меоваранд.   Мизоҷи ин самар дар 
дараҷаи дуввум гарм ва дар якум хушк аст.

Роҳнамо

Бунёд гардидани корхонаҳои саноатӣ, хонаҳои ба-
ландошёна, бунгоҳҳои тиббӣ, майдончаҳои варзишӣ, 
муассисаҳои таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ, аз 
ҷумлаи иншооти ҷашние мебошад, ки тайи солҳои 
охир дар шаҳри Левакант қомат афрохта, мавриди 
баҳрабардории сокинон қарор дода шудааст.

Сокинони меҳандӯсти ин 
шаҳри саноатӣ бо иқдомҳои 
бузурги ободониву созандагӣ 
чун дигар фарзандони обод-
гарои дигар шаҳру навоҳии 
вилоят ҷиҳати истиқболи ар-
занда аз ҷашни бошукӯҳи 
35-солагии Истиқлоли давлатӣ 
омодагӣ мебинанд.

Тибқи иттилои Мансур Юсу-
пов мудири бахши меъморӣ 
ва шаҳрсозии мақомоти 
иҷроияи маҳалии ҳокимияти 
давлатии шаҳри Левакант, 
дар асоси нақша чорабиниҳо 
ба истиқболи ҷашнвораи бу-
зург дар маркази маъмурӣ ва 
деҳоти дурдасти ин шаҳр бунё-
ди 71 иншооти таъиноти гуно-
гун пешбинӣ гардидааст, ки то 
имрӯз 13 адади онҳо мавриди 
истифода қарор дода шудааст.

Бо тмақсади фароҳам 
гардидани шароити муосири 
таълиму тарбияи насли дав-

рони Истиқлол саховатман-
дону соҳибкорони маҳаллӣ 
ба бунёди муассисаҳои таъ-
лимиву таҳсилоти томактабӣ 
иқдом гиирфтаанд. Ин аст, 
ки аз 71 лоиҳаҳои пешбини-
гардидаи ҷашнӣ 11 адади он 
иншооти соҳаи маориф, 14 
адад ба соҳаи саноат, 5 адад 
тандурустӣ  ва боқимондаи он 
ба соҳаи иҷтимоиёт равона 
гардидааст.

Дар баробари дигар 
бахшҳои муҳими хоҷагии 
халқи шаҳр, инчунин то 
ҷашни 35- солагии Истиқлоли 
давлатӣ дар ҳудуди шаҳри Ле-
вакант зиёда аз 34 киллометр 
роҳҳои маҳаллӣ асфалтпӯш 
карда мешаванд, - мегӯяд 
ҳамсуҳбати мо. 

-Бо мақсади таъмини 
маҳсулоти саноатӣ ва зиёд 
намудани истеҳсолот дар 
кишвар, аз ҷониби Прези-

ЛЕВАКАНТ:  ДАР МАСИРИ 
ТАТБИҚИ ҲА ДАФҲОИ СОЗАНДА

денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
солҳои  2022-2026  “Солҳои 
рушди саноат” эълон гардид, 
ки ин иқдоми нек барои ба-
ланд гардидани сатҳи зинда-
гии сокинон ва таъмини онҳо 
бо ҷойҳои корӣ мусоидат 
менамояд. Аз ин ташаббу-
си ояндасози Роҳбари дав-
лат соҳибкорони ватанӣ рӯҳу 
илҳоми тоза гирифта, барои 
боз ҳам тақвият бахшида-
ни  ин самти муҳим ба бунё-
ди корхонаҳои наву замонавӣ 
иқдом гирифта истодаанд.

Тавре дар Паёми нав-
батии Пешвои миллат 
зикр гардид “Бо вуҷуди 
корҳои анҷомдодашуда ва 
дастовардҳои зикргарди-
да, ҳамчунин, ҷиҳати ҳалли 
пурраи мушкилоти мавҷуда 
Ҳукумати мамлакат ва-
зифадор аст, ки минбаъд 
низ ба масъалаҳои баланд 
бардоштани гуногунсамти-
ву рақобатнокии иқтисоди 
миллӣ, густариши раван-
ди рақамикунонии иқтисод, 
татбиқи «иқтисоди сабз», 
саноатикунонии босуръат, 
истифодаи технологияҳои 
инноватсионӣ ва рушди неруи 
инсонӣ афзалият дода, дар 
ин замина рушди устувору 
сифатноки иқтисоди миллиро 
таъмин намояд”.

Соҳибкорони маҳаллии 
шаҳри Левакант дастуру 

супоришҳои Роҳбари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро 
сармашқи кори худ қарор дода, 
дар маркази шаҳр чандин 
корхонаҳои саноатиро маври-
ди истифода қарор доданд.

Тавре, Мансур Юсупов 
иброз медорад, санаи  20 -уми 
марти соли ҷорӣ бо иштироки 
бевоситаи  Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар шаҳри Левакант 
якчанд иншооти ҷашнӣ, аз 
ҷумла, корхонаҳои саноатӣ ба 
истифода дода шуд. Зимни 
сафари корӣ Пешвои миллат 
дар минтақаи саноатии шаҳри 
Левакант корхонаи истеҳсоли 
афшураи меваю сабзавот ва 
нӯшобаҳои Ҷамъияти дорои 
масъулияти маҳдуди “Пай-
монаи заррин”-ро мавриди 
баҳарбардорӣ қарор доданд. 

Тибқи иттилоъ корхонаи 
мазкур дар ду баст фаъолият 
дошта, дар он 280 нафар со-
кини шаҳр ба ҷойи кор таъмин 
гардидаанд.

Иқтидори истеҳсоли корхо-
на 50 ҳазор тонна меваи тару 
тозаи табиӣ дар як мавсим 
буда, корхона имкон дорад, ки 
дар як шабонарӯз то 10 ҳазор 

литр афшураи меваю сабза-
вот ва нӯшобву обҳои ташна-
шикан истеҳсол намояд.

Бинобар гуфтаи Мансур 
Юсупов дар доираи ин са-
фари кории Пешвои муаз-
зами миллат дар шаҳри Ле-
вакант ҳамчунин корхонаи 
истеҳсоли оби ҷави Маҷмааи 
истеҳсолии корпоратсияи 
«Салтанат» низ ба истифода 
дода шуд. Ин корхона дар до-
ираи татбиқи ҳадафи чоруми 
миллӣ – саноатикунонии бо-
суръати кишвар ва «Солҳои 
рушди саноат» 2022-2026 
аз ҷониби соҳибкори ватанӣ 
Сироҷиддинзода Баҳриддин 
бунёд гардидааст. 

Бо дар ду баст фаъоли-
ят намудани ин  корхона 250 
сокини маҳаллӣ, аз ҷумла 
ҷавонони соҳибтахассус ва 
бонувони маҳаллӣ бо ҷойи 
кори доимӣ ва маоши хуб 
фаро гирифта шудаанд.

Ба истифода додани ингу-
на корхонаҳои саноатӣ аз як 
ҷиҳат таъмин намудани со-
кинон бо ҷойи кор бошад, аз 
тарафи дигар дар ғанисозии 
бозорҳои вилоят бо маҳсулоти 
аз ҷиҳати экологӣ тоза нақши 
муҳим мебозад.

Қобили зикр аст, ки даво-
ми солҳои соҳибистиқлолӣ бо 
мақсади баланд бардоштани 
сатҳи некуаҳволӣ ва таъмини 
зиндагии шоистаи мардум дар 
баробари бунёди иншооти гу-
ногуни хизматрасонӣ, инчунин, 
ба таъсиси корхонаҳои хурду 
бузурги саноатӣ низ таваҷҷуҳи 
хоса зоҳир мегардад. Ба ху-
сус, дар марҳилаи амалисо-
зии ҳадафи чаҳоруми страте-
гияи миллӣ-саноатикунонии 
босуръати кишвар ва “Солҳои 
рушди саноат” дар кишвара-
мон соҳибкорону саноатчи-
ёни шаҳри Левакант иқдом 
гирифтаанд, ки бо таъсиси 
корхонаҳои истеҳсолӣ дар 
расидан ба ҳадафҳои пешги-
рифтаи роҳбарияти олии мам-
лакат саҳми арзандаи худро 
гузоранд.

Аҳлиддини Муборакшоҳ,
“Ҳамрози Халқ”

ХУРМО ВА ФОИДАИ ОН

Хурмо ҳамчун ғизо пурқувват аст, аз 
он дар бадан хуни устувор пайдо меша-
вад. Барои  иллатҳои фолиҷ, каҷ шудани 
рӯй ва мондагӣ дармон мебахшад. Гурдаи  
лоғарро қавӣ мегардонад, баданро фарбеҳ 
мекунад, барои одамони сардмизоҷ қуввати 
беҳ мебахшад ва бемориҳои аз сардӣ баа-
маломадаро нафъ дорад. Дарди  камарро 
рафъ месозад, буғумҳои баданро мулоим 
мегардонад, барои узвҳои даруни сина ва 
шуши сардмизоҷон мувофиқ ва форам аст.

Хурморо дар об ҷӯшонида, он обро бо 
ҳулба биёшоманд, таби балғамиро дафъ 
мекунад, сангҳои гурда ва хичакро майда 
карда мерезонад. Агар  ин обро бо биринҷи 
пухтагӣ бихӯранд, одамони лоғарро 

фарбеҳ мегардонад.
Хурморо як шабонарӯз дар шири 

навдӯшида, хусусан бо дорчинӣ тар карда, 
баъд бихӯранд ва аз болои он боз шири 
навдӯшида биёшоманд, боҳро қавӣ мегар-
донад, лекин вазнин ва дерҳазм аст, дар 
узвҳои бадан гиреҳҳо пайдо мекунад.

Хӯрдани ин барои одамони 
гарммизоҷ ва сокинони сарзаминҳои 
гарм зарар дорад.

Одамони он диёр, ки дар он ҷо хурмо 
намерӯяд, набояд инро бисёр истеъмол на-
моянд. Зеро дар бадани онҳо хилти савдо 
пайдо мекунад, дар ҷигарашон гиреҳҳоро 
ба амал меоварад, таб мегиронад, хунро 
месӯзона. Дарди  сар медиҳад, дар даҳан 

ҷӯшиш пайдо мекунад, чашмро ба дард ме-
оварад, ба дарди дандон гирифтор меку-
над. Дар ин ҳолатҳо оби анор, сиканҷабин 
(сиркоасал), равғанҳо ва бодоми ширин 
истеъмод намоянд, зиёнаш ислоҳ меёбад. 
Инчунин, баъди хурморо хӯрдан даҳанро 
бо об бишӯянд, хуб аст.

Хуллас, агар хурморо гарммизоҷон 
бихӯранд, бемориҳои зиёдеро ба амал 

меоварад, вале агар инро 
сардмизоҷон бихӯранд, 
иллатҳои аз сардӣ ҳодисшударо 
шифо мебахшад.

Тухмашро дар об ҷӯшонида, 
он обро бинӯшанд, сангҳои 
гурда ва хичакро майда кар-
да мерезонад. Агар инро чун 
орд маҳин кӯфта, бихӯранд, 
исҳолро мебандад ва ҳатто да-
рунро сахт мекунад.

Агар донаки он, яъне тух-
машро сӯхта, ос карда, ба 
решҳои хабиса (злокачествен-
ные язвы) бипошанд, сиҳат 

мебахшад. Ин сӯхтаи онро кӯфта, дар об 
шуста, хушк карда, ба ҷароҳатҳои нав бипо-
шанд, шифо мебахшад ва инро чун сурма 
ба чашм кашанд, намегузорад, ки мижаҳо 
бирезанд, шилпуқии чашмро ба ибро мео-
варад, чашмро тез мекунад, захмҳои чашм-
ро дафъ мекунад ва худи чашмро сиёҳ ме-
гардонад.

Аз китоби “Канзи Шифо”
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Ҳамрози халқ
Ҳафтаномаи сиёсӣ - иттилоотӣ

Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Маҳмадалӣ Акрамов

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

ба қайд гирифта шудааст.

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

Ҳайати эҷодӣ: Зебо Бозорова, Амонҷон Муҳиддинов, Ҷамолиддин Ус-
мониён, Аҳлиддини Муборакшоҳ рӯзноманигор, Меҳроб Салимбеков, 
саҳифабанд.

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

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

Телефонҳои мо: (8 3222) 2-02-11 

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

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

Ҳафтанома дар чопхонаи 
нашриёти «Шарқи озод» бо 
теъдоди 19700 нусха нашр шуд.

С К А Н В О Р Д
    ТАВАҶҶУҲ!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!

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

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

Ҷавоби сканворди ҳафтаномаи №42БИЁ БИХАНДЕМ!

Як рӯз афандӣ кӯзара бачашда дода 
як шаппотӣ зада мегӯяд:

-Кӯзара нашикаста об биёр. Занаш 
қаҳр мекунад, мегӯяд: 

- Чува ҳоли кӯзара нашикаста ӯро 
задӣ? Афандӣ мегӯяд:

-Баъдӣ шикастанаш задан чӣ фоида.

* * * * *
Афандӣ парашутхарӣ мерава ба якта парашут 

мехара ба фурӯшандара мега и парашутут созай ба 
фурӯшанда мега бра бпар агар дар ҳаво ҳуй нашид 
биёр мегирум.

* * * * *
-Афандӣ рафтестай, ки як мардак  да пушти сарш 

як шапалок мезана! 
-Афандӣ мега и шухӣ буд ë серьёзно задӣ? 
-Мардак мега серьёзно задм! 
-Афандӣ мега хайрият серьёзно задӣ, агане ма шу-

хира намебардоштм!
* * * * *

Мушфиқӣ ҳар ҷо, ки равад, кафшашро медузди-
данд. Рӯзе вайро ба як тӯй хабар карданд, пеш аз ба 
хона даромадан кафшашро кашида ба бағал гирифту 
баъд даромад. Аз аҳли тӯй касе пурсид:

- Мушфиқй, дар бағалатон чӣ овардед?
- Китоб оид ба илми кафш, - гуфт Мушфиқӣ.
Як мулло ба гап қатӣ шуда пурсид:
- То алҳол ин хел китоб набуд-ку, ин кай баромадааст?
Мушфиқӣ ҷавоб дод:
- Дар ҳамин наздикиҳо - баъд аз расм шудани 

кафшдуздӣ.
Аз саҳифаи фейсбукии "Дӯстон"


