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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

20 апрел бо иштироки аъзои Раё-
сат, раисон ва масъулони шуъбаҳои 
таблиғот ва иттилооти кумитаҳои 
иҷроияи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳои вило-
ят маҷлиси навбатии Раёсати Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон доир 
гашта, фаъолияти ҳизбиён дар семоҳаи 
аввали соли 2021 натиҷагирӣ карда шуд 
ва нақшаҳои фаъолияти минбаъда мав-
риди баррасӣ қарор гирифтанд. 

ди асосҳои институтсионалӣ 
ва таъмини самаранокии 
фаъолият ҳамчун ташаббу-
си идоракунӣ ҳанӯз аз моҳи 
июни соли 2020 дар ҳудуди 
вилоят рейтинги сохторҳои 
ҳизбӣ ва шаҳру ноҳияҳо во-
баста ба татбиқи уҳдадориҳои 
ҳизбӣ ҷорӣ шудааст. Дар дав-
раи ҳисоботӣ рейтинги ҳизбӣ 
аз рӯи 6 нишондиҳанда: (1) 
таносуби узвият ба ҳизб; (2) 
маблағгузории фаъолияти 
ҳизбӣ; (3) иҷрои буҷет; (4) таш-
кили хоҷагии ёрирасон; (5) 
татбиқи аксияҳои ҳизбӣ ва (6) 
маҳорати идоракунӣ ба амал 
бароварда шуд.

Гуфта шуд, ки ҳизбиён бо 
идеалогияҳои тозаву созан-
даи хеш дар роҳи расидан ба 
ҳадафҳои олии кишвар дар ин 
давра як қатор аксияҳои навро 
роҳандозӣ намудаанд. Ташаб-

– Кормандони кумитаҳои 
иҷроияи ҳизб дар шаҳру 
ноҳияҳо семоҳаи аввали 
солро дар самти аъзокунӣ 
ба сафи ҳизб, ташкил ва гу-
заронидани аксияҳои ҳизбӣ 
бо натиҷаҳои хуб ҷамъбаст 
намуданд. Дар баробари 
муваффақиятҳо камбудиҳо 

низ ҷой доранд, ки барои 
рафъи онҳо чораҳои зарурӣ 
андешида мешавад, – иброз 
дошт, Миралиён Қиёмиддин 
Абдусалимзода, раиси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон ва ҳамчунин, 
илова намуд, ки ҷиҳати руш-
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бускорию навоварӣ бояд ама-
ли ҳаррӯзаи мо-ҳизбиён бо-
шад, зеро ҷомеаи муосир ҳар 
рӯз падидаи нави хоси илму 
техникаро ба вуҷуд оварда, бо 
суръати ниҳоят тез рушд карда 
истодааст ва маҳз созандагию 
ташаббускорӣ метавонад моро 
ҳамқадами ҷаҳони муосир гар-
донида, аз он пеш ҳам барад.

Ёдовар шуданд, ки Куми-
таи иҷроияи ҳизб дар вилояти 
Хатлон бо сохторҳои зертобеи 
худ дар ин давра ба таъсиси 
почтаи ягонаи электронӣ дар 
домени хусусии ҳизбӣ          -@
hkhdtkhatlon.tj ноил гардид. 
Аҳамиятнокии домени маз-
кур дар он аст, ки он бехатар, 
дастрас ва ҳифзшаванда, аз 
ҳама муҳим, қадаме ба сӯи 
татбиқи дастуру ҳидоятҳои 
Пешвои миллат, Раиси му-
аззами Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар самти 
ҳукумати электронӣ мебошад. 

Тасмими роҳбарияти Ку-
мита низ ҳамин аст, ки ҳамаи 
муроҷиату мактубҳо байни 
сохторҳои ҳизбӣ ва дигар 
ташкилоту муассисаҳо тариқи 
почтаҳои электоронии расмӣ          
@khdtkhatlon.tj амалӣ мегар-
дад. 

Зимнан, ҳамаи 25 шаҳру 
ноҳияҳо ва дастгоҳи вилоятии 
Кумитаи иҷроияи ҳизб низ бо 
почтаҳои номӣ таъмин кар-
да шуданд. Агар мактубҳо ба 
дастгоҳи вилоятӣ ба почтаи 
viloyat@hkhdtkhatlon.tj ва ё 
Info@hkhdtkhatlon.tj ворид ша-
вад, пас ба кумитаҳои иҷроияи 
шаҳрӣ ва ё ноҳиявӣ тариқи 
ишораи номи шаҳр/ноҳия@
hkhdtkhatlon.tj ворид карда ме-
шаванд. Яъне ҳама гуна муро-
силот тариқи суроғаи электро-
нии ягона ирсол мегардад, 
ки ин аз ҳар ҷиҳат характерӣ 
мусбӣ дорад. 

Қ. Миралиён иброз 
дошт, ки семоҳаи аввали 
соли 2021 ҳамчун давраи 
омӯзишҳо маҷмӯи семинар – 
машваратҳои дастурдиҳиро 
фаро гирифт. Ин ба он омил 
асос меёбад, ки натиҷаи 
муқоисакунӣ ва таҳлилу 
омӯзишҳои пай дар пайи дар 

нимаи дуюми соли 2020 доир-
гардида, заиф будани низоми 
ҳаракати ҳизбиро дар сатҳи 
шаҳру ноҳияҳо, бахусус дар 
байни ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ муайян намуд. 

Ҳамчунин, илова кар-
данд, ки дар соли 2021 тамо-
ми имконият барои таҳкими 
иқтидори ташкилию ҳуқуқӣ ва 
амалии ташкилотҳои ибтидо-
ии ҳизбӣ, аз ҷумла такмили 
сатҳи дониш ва малакаи маъ-
мурияти кумитаҳои иҷроия ва 
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ 
вобаста ба низоми ҳаракати 
ҳизбӣ равона мегардад. 

Дар маҷлис зикр гардид, 
ки аз 31 март то 15 апрел аз 
ҷониби раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар 
ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилоят 
барои раисони ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбии деҳот, бо 
ҷалби раисони кумитаҳои 
маҳаллаву деҳот ва раисони 
ҷамоатҳо дар мавзӯи “Таҳкими 
низоми ҳаракати ҳизбӣ ва 
амалисозии ташаббусҳои 
(аксияҳои) ҳизбӣ” семинар – 
машварати дастурдиҳӣ доир 
карда шуд ва дар онҳо беш 
аз 2000 нафар масъулон бо 
донишҳои зарурӣ фаро гириф-
та шуданд.

Гуфта шуд, ки дар асоси 
дастуру ҳидоятҳои Пешвои 
миллат, Раиси ҲХДТ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба 
баланд бардоштани мақоми 
зан дар ҷомеа корҳои муайян 
ба анҷом расонида шуданд. 
Аз ҷумла дар асоси нақша – 
чорабиниҳо аз тарафи масъу-
лони шуъбаҳои кор бо занони 
шаҳру ноҳияҳо дар якҷоягӣ 
бо ҳайати гурӯҳи таблиғотии 
ҳизбӣ дар се моҳи аввали соли 
2021 дар байни сокинон 695 
мулоқоту вохӯриҳо бо фаро-
гирии 45250 нафар иштирокчӣ 
гузаронида шуд.

Иттилоъ доданд, ки дар 
шаҳру ноҳияҳои вилоят дар до-
ираи нақша 21 чорабинӣ (мизи 
мудаввар) дар мавзӯи “Мода-
ри хушбахт” гузаронида шуда, 
дар доираи он 83 нафар зани 
собиқадор ва 45 эҳтиёҷманд 
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аёдат карда шуда, ба 57 нафар 
маъюб маводи ғизоӣ аз қабили 
картошка, пиёз, равған, орд, 
макарон, биринҷ ва шириниҳо 
ба маблағи 14 ҳазору 500 
сомонӣ расонида шуд. 
Ҳамчунин, 80 нафар фаъолзан 
ва собиқадрони ҳизбу меҳнат 
бо сипоснома ва туҳфаҳо сар-
фароз гардонида шуданд.

Миралиён Қиёмиддин Аб-
дусалимзода аз фаъолияти 
ҷавонон ва волонтёрон ёдовар 
шуда, таъкид кард, ки сохторҳои 
ҳизбӣ дар ростои кор бо 
ҷавонон бештар фаъолият-ро 
дар самти баланд бардоштани 
ҳисси ватандӯстӣ, худшино-
сию худогоҳии миллӣ, пешгирӣ 
аз шомил шудан ба гурӯҳҳои 
ифротӣ, ҳуқуқвайронкунӣ ва 
ҷинояткорӣ, ҳамзамон аз худ 
кардани донишу ихтисосҳои 
замонавӣ ва интихоби касби 
муосир равона кардаанд. 

Дар самти болоравии тар-
бияи ҳарбӣ – ватандӯстии 
ҷавонон дар ҳудуди вило-
ят чорабиниҳои гуногун 
роҳандозӣ гардиданд. Аз 

ҷумла, дар ҳамкорӣ бо таш-
килоту муассисаҳои марбу-
та, дар қисми ҳарбии 07017 
воқеъ дар ноҳияи Кӯшониён 
чорабинии фарҳангӣ ва боз-
диди 400 нафар ҷавонони 
касбу кори гуногун аз шароити 
хизмати ҳарбӣ ташкил карда 
шуд. Дар чорабинӣ барои хиз-
мати содиқона ба 46 нафар 
сарбозону афсарон туҳфаҳои 
хотиравӣ тақдим карда шуд.

Бо назардошти саҳми 
собиқадорони Артиши миллӣ, 
ҷанговарони башардӯст дар 
пойдории сулҳу ваҳдат дар 
мамлакат ва фарзандони 
оилаҳое, ки ҳангоми адои хиз-
мати ҳарбӣ дар сафи Қувваҳои 
Мусаллаҳи кишвар ҳалок ё   
маъюб гардидаанд, дар 25 
шаҳру ноҳияи вилоят аёдати 
108 нафар ташкил карда шуда, 
ба онҳо кумаки озуқаворӣ ра-
сонида шуд. 

Ҳамчунин, дар баромади 
раис иброз шуд, ки раҳнамоӣ 
вазифаи мост. Мо бояд ба 
ҷавонон, падару модарон 
ва ҷомеа моҳияти хизмат ба 
Ватанро фаҳмонем. Яке аз 
масъалаҳои муҳими фаъоли-
яти ҳизб, ин тарбияи ҷавонон 
дар рӯҳияи ҳарбӣ – ватандӯстӣ 
ва сафарбар гардидани онҳо 
ба хизмати ҳарбӣ мебошад. Ит-
тилоъ доданд,  ки дар натиҷаи 
тадбирҳои андешидашуда, то 
имрӯз дар маъракаи даъвати 
баҳории ҷавонон барои адо 

намудани хизмат дар сафи 
Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар 
142 нафар ҷавонони вило-
ят ҳамчун сарбози ихтиёрии 
ҳизбӣ сафарбар гардидаанд.

Зимнан, гуфта шуд, ки фаъ-
олияти волонтёрии ҳизбӣ аз 
гурӯҳи тадбирҳое мебошад, ки 
дар ҳошияи татбиқи ҳадафҳои 
барномавӣ ҷиҳати рушди 
ҷомеаи шаҳравндӣ ва омода-
созии кадрӣ пеш гирифта шу-
дааст. 

Саҳми аъзои намоянда-
гии ТҶҶ “Созандагони Ватан” 
низ дар ташкилу баргузории 
аксияҳои иттилоотӣ назаррас 
арзёбӣ мегардад. Дар маҷмӯъ 
дар давраи ҳисоботӣ бо ҷалби 
аъзои Ташкилот дар вило-
ят 117 аксияҳои иттилоотӣ, 
экологӣ ва ташвиқотӣ баргузор 
карда шуда, беш аз 13000 адад 
варақаҳо ба сокинон дастрас 
карда шуданд. 

Роҳбарияти ҳизб иброз     
доштанд, ки вобаста ба паҳн 
намудани маводҳои иттилоотӣ, 
ки асоси сифатии фаъолияти 
тарғиботиро ташкил медиҳад, 
дар давраи ҳисоботӣ 4557 ма-

води гуногуни чопию видеоӣ 
таҳия, чоп ва паҳн гардида-
анд. Аз ҷумла, 138 лавҳаҳои 
сарироҳӣ дар ҳаҷми 637 
м2, 10070 нусха брошюра, 
57184 варақа, 44 барномаҳои 
телевизионӣ ва 131 мақолаҳои 
таҳлилӣ дар нашрияҳои даврӣ 
таҳия ва дар ҳудуди вилоят 
нашр (намоиш) гардидаанд.

Гуфта шуд, ки дастгирии 
гурӯҳҳои ниёзманди аҳолӣ аз 
вазифаҳои хоссаи сохторҳои 
ҳизбӣ ва аъзои саховатпе-
шаи ҳизб ба ҳисоб меравад 
ва он дар ҳошияи дастуру 
роҳнамоиҳои Пешвои миллат, 
Раиси муаззами Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
роҳ монда шудааст.

Дар давраи ҳисоботӣ бо 
ҷалби соҳибкорон ва аъзои 
фаъоли ҲХДТ ба 951 нафар 
кумакҳои хайриявӣ, дар шакли 
пулӣ, маводи ғизоӣ ва моддӣ 
расонида шудааст, ки маблағи 
он ба 228777 сомонӣ баробар 
аст.

Аз ин, ба 307 нафар 
эҳтиёҷмандон, аз ҷумла яти-
мон, маъюбон ва камбизоатон, 
интернатҳо, хонаи пиронсо-
лон кумакҳои моддию пулӣ ба 
маблағи 67965 сомонӣ расони-
да шудааст. Зимни аёдати 190 
нафар собиқадорони ҳизб ва 
ҷангу меҳнат ба маблағи 18105 
сомонӣ ба таври моддию пулӣ 
кумак кардаанд.

Иброз доштанд, ки дар до-
ираи ҳадафҳои барномавии 
ҳизб ва бо мақсади таҷлили са-
зовори 30-солагии Истиқлоли 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ташкили корҳои ободонию 
созандагӣ дар шакли аксияҳои 
ҳизбӣ ба таври мунтазам ба 
роҳ монда шудааст.

Дар давраи ҳисоботӣ бо 
ташаббускориҳои сохторҳои 
ҳизбӣ дар доираи аксияҳои 
эълонгардида корҳои муайяни 
ободонӣ амалӣ гардидаанд. Аз 
ҷумла, бо ҷалби саховатман-
дон 28 мактаб (синфхонаҳои 
алоҳида) дар ҳаҷми 3930 м2 
таъмир шудаанд. 

Инчунин, 95,9 км роҳҳои 
байни кӯчаҳо сангфарш ва 
20,7 км роҳҳо мумфарш карда 
шудаанд, ки дар қиёс ба ҳамин 
давраи соли гузашта се маро-
тиба зиёд мебошад. 

Таъмир ва ё сохтмони 13 
пул, обёрикунонии маҳаллаҳо 
ва ниҳолшинонию тозакунии 
гирду атроф тариқи фаъ-
олсозии сокинон ва ҷалби 
соҳибкорону саховатмандон 
низ ба роҳ монда шудаанд.

Дар самти рушди деҳот 
ва таъмини гигиенаи шахсӣ 
66 иншооти гигиенӣ бо усу-
ли дренажӣ ва 9 маркази 
ҷамъиятии қабул ва фурӯши 
маҳсулоти ҳунармандӣ сохт-
мон гардидаанд.

Дар ҳамкорӣ бо Шӯрои 
Ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати 
миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон бо мақсади 
тоза намудани дохил ва атро-
фи қабристонҳо амалиёти 
умумивилоятӣ зери унвони 
«Рӯзи ёдоварӣ» эълон гашт, ки 
дар он – тозакунии қабристонҳо 
ҳар рӯзи якшанбеи охири моҳ 
амалӣ мегардад. Дар давраи 
ҳисоботӣ дар доираи ин аксия 
378 қабристон бо иштироки 
беш аз 64638 нафар сокинон 
ва аъзои фаъоли ҳизб тоза кар-
да шуда, гирду атрофи шумо-
раи муайяни онҳо бо девор ва 
симтур маҳкам карда шуданд. 
Ҳамзамон дар мавзеъҳои му-
айян ниҳолҳои сояафкан ши-
нонида шуда, деворҳои гирду 
атрофи қабристонҳо рангубор 
гардиданд.

Дар ҳамин радиф, раи-
си Кумитаи иҷроияи вилоятӣ 
аз маъмурияти кумитаҳои 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру 
ноҳияҳо тақозо намуд, ки 
ҷиҳати татбиқи аксияҳои маз-
кури ҳизбӣ фаъолиятро ҷоннок 
намуда, бо ҷалби ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбӣ, аз ҷумла, дар 
маҳаллаву деҳот ба сохтмони 
биноҳои марказҳои ҷамъиятии 
қабул ва фурӯши маҳсулоти 
ҳунармандӣ якҷо бо утоқи ко-
рии раиси кумитаи маҳалла ва 
азнавсозии иншооти гигиенӣ 
бо усули дренажӣ такон бах-
шанд. 

Сипас, муовини раиси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар вило-
яти Хатлон Наврӯз Ҳусейнзода 
баромад намуда, аз ҷумла қайд 
дошт, ки Ҳизби Халқии Демок-
ратии Тоҷикистон дар раван-
ди эъмори ҷомеаи демократӣ 

нақш ва мавқеи хосса дорад. 
Бо татбиқи мақсадҳои худ дар 
таҳкими ҷомеаи шаҳрвандӣ, 
ваҳдати миллӣ, худшино-
сиву худогоҳӣ, роҳнамоии 
шаҳрвандон ба корҳои созан-
дагиву бунёдкорӣ пайваста та-
лош мекунад. 

Мутобиқи меъёрҳои бан-
ди 3-и Оинномаи ҲХДТ ҳар 
як шаҳрванди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки синнаш ба 18 
мерасад, узви ҳизб шуда мета-
вонад. Муҳимтарин меъёр ба-
рои ҳар як узви ҳизб ин садоқат 
ба Ватан ва арзишҳои давлат-
дории миллӣ ба ҳисоб меравад. 
Дар баробари ин, узви ҳизбро 
мебояд дар кору зиндагӣ до-
рои ҷанбаву хислатҳои неку 
намунавӣ буда, бо арзишҳои 
мусбии маънавию сиёсии худ 
тарғибгари ҳадафҳои созандаи 
ҳизб гардад. 

Ҳусейнзода илова кард, 
ки дар асоси дастури Ку-
митаи Иҷроияи Марказии 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон аз моҳи августи 
соли 2020 то 1 феврали соли 
2021 дар ташкилотҳои ибтидо-
ии ҳизбии шаҳру ноҳияҳои ви-
лоят муқоисакунии аъзои ҳизб 
ташкил ва гузаронида шуд, ки 
ин тадбир ба манфиати кор 
буда, барои рушди фаъолияти 

ҳизб мусоидат мекунад.
Зимнан, дар ин чорабинӣ 

роҳбарияти Кумитаи иҷроияи 
вилоятии Ҳизб барои фаъо-
лияти пурсамар дар татбиқи 
ҳадафҳои ҳизбӣ ба раиси Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Кӯшониён Абдуса-
ломзода Мунаввар Алиакбар 
ва раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Дӯстӣ 
Одиназода Ҳуснигул Раҷаб 
изҳори миннатдорӣ намуда, 
дар вазъияти тантанавӣ бо си-
поснома қадршиносияшон кар-

данд ва дар фаъолияти мин-
баъдаашон барору комёбиҳо 
таманно намуданд. 

 Ёдовар мешавем, ки дар 
асоси моддаи 48-и Қонуни 
конститутсионии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи интихо-
боти Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” дар интихоботи 
18 апрели соли 2021 номзадҳо 
Одиназода Ҳуснигул Раҷаб бо 
гирифтани 65,9% овози ин-
тихобкунандагон дар ҳавзаи 
ҳудудии якмандатии интихобо-
тии Ҷ.Балхӣ №30 ва Абдуса-
ломзода Мунаввар Алиакбар 
бо гирифтани 66,3% овози ин-
тихобкунандагон дар ҳавзаи 
ҳудудии якмандатии интихобо-
тии Вахш №32 вакили Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб 
гардиданд. 

Дар интиҳо пешсафони 
рейтинги кумитаҳои иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳо аз рӯи 
нишондиҳандаҳои асосӣ эъ-
лон гардиданд, ки дар мақоми 
аввал Кумитаи иҷроияи ҳизб 
дар шаҳри Норак, ҷойи дуюм 
ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ 
ва дар зинаи сеюм ноҳияи 
Балҷувон қарор гирифтанд 
ва бо сипосномаи Кумитаи 
иҷроияи вилоятии ҳизб сарфа-
роз гардонида шуданд. 

Дар охир хулоса карда 
шуд, ки нишондиҳандаҳои 
фаъолияти Кумитаи иҷроияи 

ҲХДТ дар вилояти Хатлон ва 
сохторҳои ҳизбии вилоят дар 
давраи ҳисоботӣ дар таносуб 
ба ҳамин давраи соли 2020 
барзиёд иҷрошуда арзёбӣ 
мегардад ва кӯшиш ба харҷ 
дода мешавад, ки минбаъд 
низ, ин нишондиҳандаҳо боз 
ҳам беҳтар татбиқ гардида, 
ташаббусҳои пешгирифтаи 
ҳизбӣ дар сатҳу сифати ба-
ланд ташкил ва амалӣ карда 
шаванд. 

Шуъбаи иттилоот ва 
матбуоти КИ ҲХДТ 

дар вилояти Хатлон
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ШАҲРИТУС. Аксияи 
ҳизбӣ таҳти унвони “Ва-
тан, ҳар гӯшаатро сар-
сабз хоҳем кард!” дар 
кӯчаҳои ба номи Ис-
моили Сомонӣ ва Но-
сири Хусрави ҷамоати 
шаҳраки Шаҳритус 
аз ҷониби масъуло-
ни Кумитаи иҷроияи 

ноҳиявии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва ҳамдастии 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ташкил гардид. 
Дар чорабинии мазкур аъзои ташкилотҳои ибтидоии «МД Лит-
сейи касбӣ – техникӣ», «Маорифчиён», «Сохтори госпиталӣ», 
«Маркази саломатӣ», «Заминсоз», «Шуъбаи фарҳанг», «РА-
СИН»  ва  намоядагии  ТҶҶ «Созандагони Ватан» иштирок кар-
да, гирду атрофи кӯчаҳоро тоза намуданд ва ҳамчунин   зиёда 
980 бех гулҳои ороишӣ шинонида шуданд.

ХОВАЛИНГ. Корман-
дони Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии ҲХДТ бо ҷалби  
волонтёрони назди Ку-
митаи иҷроия дар до-
ираи аксияи таблиғотӣ 
таҳти унвони “Саломатӣ 
гавҳари ноёб аст!” бо 
мақсади ба соҳибкорони 
бозори марказии ноҳияи 
Ховалинг расонидани маълумоти зарурӣ ҷиҳати пешгирии бемории 
сироятии коронавирус суҳбат доир намуданд. 

Дар суҳбат  таъкид гардид, ки риояи талаботи беҳдоштӣ асоси 
пешгирӣ аз сироят ба ин беморӣ ва дигар бемориҳо мебошад. 

Дар суҳбатҳои доирнамуда 50 нафар соҳибкорон иштирок на-
муда, вобаста ба роҳҳои пешгирӣ аз ин беморӣ маълумоти зарурӣ 
пайдо карданд.

ВАХШ. Масъулини 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Вахш дар 
муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №2 бо 
хонандагони синфҳои 
болоӣ   оид ба моҳияти  
озмунҳои "Фурӯғи субҳи 
доноӣ китоб аст", "Илм 

фурӯғи маърифат", "Тоҷикистон -Ватани азизи ман" ва озмунҳои 
ҳизбӣ, ки таҳти унвони "Мо бо шумоем" барои маъюбон пешбинӣ  
шудааст. Инчунин маҳфилҳои қироати шеър аз ашъори Мирзо 
Турсунзода бахшида ба 110-солагии шоири бузург ва Қаҳрамони 
Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст, вохӯрӣ доир намуданд.

Ҳамзамон, дар идомаи мулоқот вобаста ба мазмуни иншои 
беҳтарин дар мавзӯи «Арҷгузорӣ ба далериву қаҳрамонҳои фар-
зандони бонангу номуси миллат», ки бахшида ба ҷашни Ғалаба ме-
бошад, суханронӣ карда, аз ҷавонон даъват ба амал оварда шуд, ки 
дар ин озмунҳо фаъолона ширкат варзанд ва бо ин восита дониши 
худро сайқал диҳанд.  

Ҷ. БАЛХӢ. Бо 
мақсади сазовор ҷашн 
гирифтани 30-солагии 
Истиқлоли давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар партави дасту-
ру ҳидоятҳои Пешвои 
муаззами миллат аз 
ҷониби соҳибкорон 

ва шахсони ҳимматбаланди ноҳия  роҳҳои маҳаллӣ таъмиру 
азнавсозӣ гардида истодаанд.  

Бо ин мақсад дар доираи аксияи ҳизбӣ таҳти унвони “Якҷоя 
месозем!” бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҳизб ва даст-
гирии фаъолон, соҳибкорони маҳаллӣ дар ҷамоати деҳоти Наво-
бод 3 километр роҳи мошингарди деҳаи Пушкин  мумфарш карда 
шуд. 

Т Е М У Р М А Л И К . 
Дар ташкилоти ибти-
доии ҳизбии “Савда”–и 
ҷамоати деҳоти Кан-
гурт кормандони Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Темурмалик оид ба 
шарҳу тавзеҳи Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон вохӯрӣ 
баргузор намуданд.

Зимни суханронӣ, намояндагони ҳизбӣ  қайд карданд, ки 
иҷрои саривақтии дастуру ҳидоятҳои Пешвои муаззами миллат 
вазифаи ҳар як фарди кишвар мебошад. Ҳамзамон, масъулин 
дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо ба хотири сар-
факории буҷаи оила ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии сокинон 
ибрози сухан карда, таъкид доштанд, ки танзим ба хонадони ҳар 
яки мо баракат меоварад ва мо бо шароити хуби зиндагӣ таъмин 
мегардем.  

ЛЕВАКАНТ. Дар таш-
килоти ибтидоии ҳизбии 
«Молия» бо иштироки 
кормандони масъули 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Левакант 
маҷлис доир гардид.  

Дар он атрофи 
банақшагирии дурусти 

буҷети маҳаллӣ, шаффофияту адолатнокӣ дар сарфу харҷи буҷет 
сухан гуфта шуд. 

Таъкид гашт, ки ҳар нафари мо-шаҳрвандони Тоҷикистон, ки    
худро фарзанди содиқ ва бонангу ори Ватан мешуморем, суханони 
Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи 
кору амали худ қарор дода, барои пешрафту нумуи Ватани азиза-
мон -Тоҷикистон софдилонаву содиқона талош варзем. 

ВОСЕЪ. Бо мақсади 
таблиғи озмунҳои 
“Фурӯғи субҳи доноӣ 
китоб аст”, “Тоҷикистон-
Ватани азизи ман!” ва 
“Илм фурӯғи маърифат”, 
ки бахшида ба 30-сола-
гии Истиқлоли давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
баргузор мегарданд, дар Литсейи давлатии №1-и ноҳия масъулини 
Кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҲХДТ бо хонандагони синфҳои болоӣ 
вохӯрӣ баргузор намуданд.

Зимни суҳбат намояндаи кумитаи иҷроия иброз намуд, ки 
соҳибистиқлолӣ барои рушду нумӯи тамоми соҳаҳои ҷомеа шарои-
ти мусоид фароҳам овард.  Бо таваҷҷуҳи Ҳукумати мамлакат ва та-
шаббусу дастгириҳои ҳамарӯзаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар радифи самтҳои гуногуни илму 
маърифат ба соҳаи китобдорӣ низ таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда шу-
дааст. Воқеан, дар ташаккули андешаи миллӣ ва таҳкими истиқлол 
нақши китоб хеле бузург аст. 

ДАНҒАРА. Ҷиҳати 
дар сатҳи баланд баргу-
зор намудани 110 – со-
лагии Қаҳрамони халқи 
тоҷик, шоири Халқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
устод Мирзо Турсун-
зода дар муассисаи 
таҳсилоти миёнаи уму-
мии №2 миёни хонандагони синфҳои болоӣ маҳфили қироати 
шеъру достонҳо аз ашъори шоир баргузор гардид.

Дар чорабинии мазкур директори муассиса Назирбӣ Ҳамидова 
аз ҳаёту зиндагии шоир ба ҳозирин қисса кард. Дар маҳфил намо-
яндагони Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Данғара иштирок намуда, ба ҳунари рассомии хонан-
дагон, қироати шеърхонӣ, достонсароӣ, саҳнача, рақсу сурудҳои 
дилнишин баҳои баланд доданд. 

НОРАК
Оид ба тоза намудани до-

хил ва атрофи оромгоҳҳо 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Норак дар якҷоягӣ бо 
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии 
шаҳр, аъзои бахши намоянда-
гии ТҶҶ “Созандагони Ватан” 
аксияи “Рӯзӣ Ёдоварӣ”-ро таш-
кил намуданд. 

Дар ин рӯз беш аз 50 нафар 
сокин, аъзо ва ҷонибдорони 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар деҳаи Шар-
шар барои тоза намудани гир-
ду атроф ва дохили  оромгоҳҳо 
баромада, дар корҳои ободонӣ 
саҳми арзандаи худро гузош-
танд. 

КӮЛОБ 
Дар партави сиёсати со-

зандаи Президенти мамлакат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бахшида ба таҷлили сазово-
ри 30-солагии Истиқлоли дав-
латии Ҷумҳурии  Тоҷикистон 
дар ҷамоати деҳоти Даҳана 
бунёди маркази хизматрасонӣ 
идома дошта, сохтмончиён 
нақша доранд иншооти маз-
курро то рӯзи ҷашн, мавриди 
баҳрабардорӣ қарор диҳанд.

Сохта ба истифода до-
дани иншооти мазкур зарур 
ва саривақтӣ буда, аз ҷониби  
шахси ватандӯст, соҳибкор 
Амирхон Наҷмиддинов бунёд 
мегардад, ки оянда дар ин 
марказ беш аз 10 ҷойи нави 
корӣ муҳайё гашта, аҳолии 
ҷамоати мазкур ба маҳсулоти 
ниёзи аввалия таъмин хоҳанд 
гашт.

ПАНҶ 
Бо ташаббуси масъулини 

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Панҷ дар ташкилоти иб-
тидоии ҳизбии «Маркази сани-
тарию эпидемиологӣ» бо аъзо 
ва фаъолони ҳизб вохӯрӣ бар-
гузор гардид. 

Зимни вохӯрӣ муҳтавои 
Паёми Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, хизмат 
ба Ватан – қарзи шаҳрвандӣ, 
тозаю озода нигоҳ доштани 
маҳал – вазифаи мост, пешги-
рии шомилшавии ҷавонон ба 
ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, рио-
яи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд”, пешгирии паҳншавии 
бемориҳои сироятӣ, аз ҷумла 
коронавирус ва  пешгирии шо-
милшавии ҷавонон ба ҳизбу 
ҳаракатҳои ифротӣ мавриди 
баррасӣ қарор дода шуданд.

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

БАХШИДА БА ИСТИҚБОЛИ 30-юМИН СОЛГАРДИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИИ ҶуМҲуРИИ 
ТОҶИКИСТОН, БАРГуЗОРИИ СеМИНАРМАШВАРАТ ВА АКСИЯҲОИ ҲИЗБӣ, ДОИР КАРДАНИ 
СуҲБАТҲО БО ШАҲРВАНДОН ДАР МАСъАЛАИ ИСТИФОДАИ МАҚСАДНОКИ НеРуИ БАРҚ, 
ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ҲАР ЯК ВАҶАБ ЗАМИН, чОРАҲОИ ПеШГИРӣ АЗ ПАҲНШАВИИ 

КОРОНАВИРуС АЗ ҶуМЛАИ ТАШАББуСҲОИ ҲИЗБИЁНИ ШАҲРу НАВОҲИИ ВИЛОЯТ Бу-
ДАНД. 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.
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амал меоварад).
Бо оби гиёҳи тару тозаи он 

ғарғара кунанд, дарди гулӯ ва 
забончаи ҳалқумро шифо мебах-
шад.

Оби гиёҳи тари онро бо шакар 
ширин карда бинӯшанд, дарди 
гулӯ ва забончаи ҳалқум, зард-
парвин, душвор шошидан, ин-
чунин сӯзиши пешобро, ки сӯзок 
меноманд, шифо мебахшад, сан-
ги гурда ва хичакро майда карда 
мерезонад. Агар инро пухта гу-
зошта банданд, дарди буғумҳо ва 
варамҳоро, ки аз гармӣ бошанд, 
инчунин банд шудани пешобро, ки 
сабабаш зиёд гаштани моддаҳои 
гарммизоҷ бошад, дафъ менамо-
яд. Ва агар нопухта гузошта бан-
данд, варамҳои гарми хунӣ ва га-
зидани занбӯрро даво мебахшад, 
пучак ва яраҳои зардобдорро ме-
кафонад.

Вале ин гиёҳро аз ҳад бисёр 
бихӯранд, ба одамони хунукмизоҷ 
зарар дорад, дарди сар меоварад. 
Дар ин маврид онро бо равғани 
бодоми ширин ё бо маскаи нави 
гов пухта, бо дорчинӣ ва мурч 
бихӯранд, зиёнаш ислоҳ меёбад.

Миқдори як бор нӯшидан аз 
оби исфанохи тару тоза дар як 
рӯз то 9 грамм аст. Ба ҷойи ин 

Ин гиёҳро дар як қатор 
маҳалҳои тоҷикон испаноғ,  
исфаноҷ ё испаноқ низ меноманд. 
Ин расгании баҳорӣ буда, бисёр 
нозук аст. Ба русӣ онро Шпинат 
меноманд.

Исфаноҳ ҳам навъи бӯстонӣ 
дорад ва ҳам саҳроӣ. Дар тиб 
қисми бӯстонии он истифода ме-
шавад, ки мехӯранд. Беҳтарини 
он тару тоза ва боронрасидаи он 
аст.  Мизоҷаш дар дараҷаи дувум 
сард ва тар аст.

ХИСЛАТҲОИ ШИФОБАХШИ ОН: 
Бинобар қуввати поккунанда 

ва шустушӯдиҳандагӣ дошта-

наш, агар инро бихӯранд, дарун-
ро мулоим мекунад. Хусусияти 
ғизогиаш бошад,  хушҳазм, бодаш 
камтар аст назар ба сабзаҳои 
дигар. Агар инро бо мудовамат 
бихӯранд, барои тафси меъда, 
ташнагӣ, табҳои гарм, бемориҳои 
узвҳои даруни сина ва дарди 
шуш, ки аз гармӣ бошад,  сил ва 
барои дарди миён, ки аз бисёрии 
хун бошад, даво мешавад. Агар 
инро бо боқило пухта бихӯранд, 
назлаҳои гармӣ аз сар фуроянда-
ро қатъ мекунад. (Назлаи гарм он 
аст, ки ҳангоми дар бинӣ фурома-
данаш сӯзиш дар сурохи бинӣ ба 

№15, 22.04.2021«Ҳамрози халқ»4

Ҷиҳати бо бинои маъмурӣ таъмин гардидани кумитаҳои 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳру 
ноҳияҳои вилояти Хатлон, аз соли 2011 бунёду ба истифода супо-
ридани онҳо оғоз ёфта, то инҷониб бештари кумитаҳои иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят соҳиби бинои худӣ гардидаанд. 
Боиси сарфарозист, ки ифтитоҳи як қатор биноҳои кумитаҳои 
иҷроия дар арафаи таҷлили санаҳои муҳими таърихӣ рост ома-
да, бо иштироки Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди баҳрабардорӣ 
қарор гирифтанд. 

7 ҳуҷра, таваққуфгоҳ барои 30 
адад воситаи нақлиёт ва ошхо-
на бунёд мешавад. Тарҳи ин-
шоот бо нақшу нигори миллӣ аз 
ҷониби меъморони ватанӣ сохта 
мешавад ва ҳангоми сохта ба ис-
тифода додани бинои мазкур 50 
нафар бо ҷойи кори доимӣ таъ-
мин хоҳанд гардид. Мо ҳизбиён 
кӯшиш бар он дорем, ки сари 
вақт бо сифати баланди ба та-
лаботи муосир ҷавобгӯ бинои 
ҳизбиро сохта ба истифода супо-
рем, ки ин барои мо туҳфаи идо-
на дар таҷлили 30-солагии Ис-
тиклоли давлатӣ мояи ифтихору 
сарфарозист, афзуд Каримзода 
Пирмуҳаммад, раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи маз-
кур. 

– Инчунин, дар ноҳияи 
Данғара дар қатори сохтмони 
бинои маъмурии ҳизбӣ, сохтмо-
ни даҳҳо иншооти таъиноташ 
гуногун, аз қабили хонаҳои ба-

ландошёнаи истиқоматӣ вусъ-
ат дошта, бо қомат афрохтани 
биноҳои хуштарҳу замонавӣ, 
боғҳои фарҳангиву фароғатӣ, 
таъмиру азнавсозии пулу роҳҳои 
мошингузар, гулпӯш кардани 
кӯчаю хиёбонҳо, симои ноҳия ба 
куллӣ тағйир ёфта, чандин на-
фар соҳиби ҷойи кор мегарданд. 
Дар корҳои ободониву созандагӣ 
низ саҳми соҳибкорони маҳаллӣ, 
аъзои фаъоли Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон шоистаи 
таҳсин мебошад ва онҳо тасмим 
гирифтаанд, ки дар пайравӣ аз 
сиёсати ватанпарваронаи Пеш-
вои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон иқдомҳои некро пайвас-
та роҳандозӣ кунанд ва ҷашни 
30-солагии Истиқлоли давлатиро 
бо дастовардҳои хуб таҷлил на-
моянд, –  гуфт Пирмуҳаммад Ка-
римзода.  

Зебо БОЗОРОВА, 
“ Ҳамрози халқ”

Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Данғара дар бинои 
шуъбаи молия муваққатан фаъ-
олият мебарад. Бо дастгирии 
узви Кумитаи иҷроияи ноҳиявӣ 
ва вилоятии Ҳизби Халқии Демо-

кратии Тоҷикистон, раиси ноҳияи 
Данғара Раҳмон Исломиддин 
Хайриддин дар кӯчаи марказии 
ноҳия қитъаи замин барои сохт-
мони бинои ҳизбӣ ҷудо гардида-
аст. Масоҳати умумии қитъаи за-
мин 0,40 гектарро ташкил дода, 
лоиҳаи иншоот аз ҷониби мута-
хассисони ватанӣ дар якҷоягӣ бо 
лоиҳакашони Ҷумҳурии украина 
пешниҳод шудааст ва фармо-
ишгар Кумитаи Иҷроияи Марка-
зии ҲХДТ мебошад. Соли 2019 
санги асоси Кумитаи иҷроия бо 
иштироки Раиси муаззами Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гуз-
ошта шуда, айни замон сохтмо-
ни тагхона анҷом ёфта, корҳои 
сохтмонӣ дар қабати якуми бино 
оғоз гардидааст ва дар ин самт 
корҳо бо маром идома дорад. 

– Дар корҳои сохтмонӣ 
60 нафар сохтмончиёни 
соҳибтаҷрибаи маҳаллӣ, ки 

бештари онҳо дар гузашта 
муҳоҷирони меҳнатӣ буданд, бо 
ҷойи кор фаро гирифта шуда, бо 
хӯроки гарм ва маоши саривақтӣ 
таъмин мебошанд. Дар оянда 
дар назар дошта шудааст, ки 
дар тагхонаи бино бойгонӣ ва 
чопхонаи ба талаботи замона 
ҷавобгӯ таъсис дода шуда, чан-
дин нафар бо ҷойи кор таъмин 
мешаванд, – иброз дошт Карим-
зода Пирмуҳаммад, раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Данғара.

Мавсуф дар идомаи суҳбат 
зикр кард, ки бинои маъмурии 
ҳизбӣ аз ҷумлаи иншооти ҷашнӣ 
ба ҳисоб рафта, аз ҳафт ошёна 
ва тагхона иборат мебошад. Ҳар 
як ошёнаи он аз 5 то 14 утоқи 
корӣ иборат буда, маҷлисгоҳ ба-
рои 200 ҷойи нишаст, 2 толори 
хурд барои 50-80 ҷойи нишаст, 
хонаи вакилон, утоқи омӯзишӣ 
ва методӣ, меҳмонхонаи дорои 

АВљИ БУНЁДКОРИњО 
ДАР ДАНѓАРА  

ИСФАНОҲ ЧӢ 
МАНФИАТ ДОРАД

чилмангӯштак (семизут)-ро ис-
теъмол намоянд, раво мебошад.   
Тухмашро бихӯранд, барои дарди 
дил, дарди узвҳои даруни сина 
ва шикам, табҳои гарм, шираи 
тухмаш бошад, барои табҳои диқ 
(лоғаркунанда) ва сил давои ху-
бест.

Тухми исфаноҳро пухта ба 
варамҳои гарм гузошта банданд, 
дарди онҳоро таскин медиҳад ва 
инчунин варамҳои сахтро таҳлил 
медиҳад  ва дар ин бобат давои 
бисёр хубест.

Миқдори як бор хӯрдан аз тух-
маш дар як рӯз то 7 грамм аст,

Ногуфта намонад, ки 
исфаноҳро пухта, бо равғани бо-
доми ширин ё бо маскаи нави 
гов хӯриш дода бихӯранд, барои 
дарди сар, ҷингак шудани узвҳо 
аз хушкӣ, варамҳои шадиди сар 
ва агар бо гӯштҳои сара пух-
та бихӯранд, барои молихулиё, 

девонагӣ, девонаи беқарор, ки ин 
бемориҳо аз бисёр шудани мод-
даи савдо омехта бо сафро ҳодис 
шуда бошад, шифо мебахшад. Ё 
ин ки бо почаи барра ё бо почаи 
бузғола пухта бихӯранд, барои 
чарх задани сар ва сиёҳ задани 
чашм, ки аз гармӣ ҳодис гашта бо-
шад. инчунин барои гулӯгиршавӣ, 
бемориҳои узвҳои даруни сина 
ва шуш, сил ва сурфа дору ме-
шавад. Инро бо оши ҷав ё моши 
кӯфтагӣ пухта бихӯранд, барои 
варам ва дарди пардаҳои даруни 
сина, банд шудани пешоб, сӯзок, 
табҳои гарм ва иллати хӯра доруи 
хубе мебошад.

Хӯра ин реш ва захмест, ки 
дар ҳар узве пайдо шавад, атро-
фи худро хӯрда, ба рим табдил 
медиҳад.

Гирдоваранда 
Зебо БОЗОРОВА
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шумори шавқмандони ин намуди 
варзиш низ мефзояд. Дар миқёси 
вилоят 3 ҳазору 94 адад май-
дончаи варзишӣ аст, ки аксария-
ти онҳо дар назди муассисаҳои 
таълимӣ мебошанд.

Ба гуфтаи Дилшод Мадали-
ев, танҳо дар шаҳри Бохтар 93 
майдончаи варзишӣ аст, ки соки-
нон аз онҳо истифода мекунанд. 
Ба ифтихори ҷашни 30-солагии 
Итиқлоли давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бунёди 590 майдон-
чаи варзишӣ ба нақша гирифта, 
то ба имрӯз 236 адади онҳо бо 
таъмини шароити муосир сохта 
ба истифода дода шудаанд. 

“Аз рӯи шумораи аҳолӣ ё 
ҷавонон майдончаҳои варзишӣ 
дар ҳудуди вилоят басанда на-
буда, бо ташаббуси мақомотҳои 
маҳаллӣ ва соҳибкорону ашхоси 
саховатманд бунёди чунин иншо-
оти варзишӣ идома дорад. Феъ-
лан дар баъзе ноҳияҳо бо далели 
кам будани майдончаҳо ҷавонон 
навбат меистанд”, – мегӯяд Дил-
шод Мадалиев ва илова кард, ки 
яке аз роҳҳои хуби ҷилавгирӣ аз 
шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои 
ифротӣ, ҷалби онҳо ба варзиш 
мебошад. Аз ин рӯ моро зарур 
аст, ки шумораи чунин иншооти 
соҳаро зиёд намоем.

“Агар то соли 1991 дар мамла-
кат ҳамагӣ қариб ҳазор иншооти 
варзиш фаъолият дошта бошад, 
пас соли 2020 шумораи онҳо ба 
10220 расонида шуд. Яъне шумо-
раи иншооти варзиш дар даврони 
соҳибистиқлолӣ беш аз нӯҳ баро-
бар зиёд гардидааст. ” Эмомалӣ 
Раҳмон
ВАРЗИШ СОЛИМИИ РӯҲу ТАН

Мутахассисони Маркази та-
шаккули тарзи ҳаёти солим бар 
он назаранд, ки ҳар нафаре ба 
варзиш машғул мешавад, ҷисман 
ва рӯҳан солим мебошад. Ҳаким 
Худойбердиев, директори Марка-

зи ташаккули тарзи ҳаёти солим 
дар вилояти Хатлон мегӯяд, ки ба 
хотири солим нигоҳ доштани худ 
ва атрофиён, инсон бояд ҳамеша 
дар ҳаракат бошад. Варзиш худ 
ҳаракат аст, дар чунин сурат ме-
тавон рӯҳану ҷисман солим буд.

“Имрӯз беморони зиёд ба дух-
тур муроҷиат карда, пули зиёд 
сарф мекунанд. Ҳар нафаре, ки 
ба варзиш машғул аст, муҳтоҷ ба 
духтур намешавад. Бисёр хуб ме-
шавад, ки ҳар субҳ инсон аз хоб 
хеста, аввал ба варзиш машғул 
шавад” ,– мегӯяд Ҳаким Худои-
бердиев.

Ба иддаои Худойбердиев 
кишварҳое, ки аҳолиашон беш-
тар ба варзиш машғул ҳастанд, 
аз нуктаи назари иқтисодӣ ва 
солимӣ пешсаф мебошанд. Бисёр 
хуб мешавад, ки насли наврас аз 
овони хурдсолӣ ба варзиш ҷалб 

гарданд. Дар баробари наврасону 
ҷавонон, калонсолон низ то ҳади 
имкон ба обу тоби бадан машғул 
шаванд. Зеро бузургон варзишро 
гаравӣ саломатӣ гуфтаанд.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
“Ҳамрози халқ”

маблағгузорӣ шудааст. Албатта, 
ҳар маблағе, ҷудо мегардад аз 
болои он назорат бурда мешавад, 
ки бояд мақсаднок истифода ша-
вад”, – мегӯяд Самадзода Саид-
низомиддин Саид.
ВАРЗИШ, ОМИЛИ пЕШГИРӢ 
АЗ ИФРОТ 

Мушкили камбуди майдон-
чаҳои варзишӣ на танҳо дар 
ноҳияи Дӯстӣ, балки дар дигар 
ноҳияҳо низ вуҷуд дорад. Пеш-
вои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар Паёми имсолаи 
худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таъкид карданд, ки 
дар ҳар як деҳае агар аҳолиаш аз 
100 хоҷагӣ зиёд аст, бояд як май-
дончаи варзишӣ сохта ба истифо-
да дода шавад.

Дилшод Мадалиев, сарму-
тахассиси бахши варзиши назди 
дастгоҳи Раёсати кор бо ҷавонон 
ва варзиши вилояти Хатлон гуфт, 
ки имрӯзҳо шавқу рағбати ҷавонон 
ба варзиш бештар гардида, дар 
чорабиниҳои сатҳи ноҳиявӣ ва 
вилоятию ҷумҳуриявӣ фаъолона 
ширкат мекунанд. Бо зиёд шуда-
ни иншооти варзишӣ, аз ҷумла 
майдончаҳо барои бозии футбол 

Дар ноҳияи Дӯстӣ 150 иншооти 
варзишӣ, аз ҷумла як варзишгоҳи 
марказӣ, 39 майдончаи футбол, 
49 майдончаи волейбол, 26 май-
дончаи баскетбол ва амсоли инҳо 
мавҷуд буда, аҳолии ноҳия, аз 
ҷумла алоқамандони соҳа аз онҳо 
истифода мекунанд. Ҳусейнзода 
юнус, сармутахассиси бахши 
кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия 
мегӯяд, ки алоқамандони вар-
зиш дар баробари майдончаҳои 
варзишӣ аз майдончаҳои назди 
муассисаҳои таълимӣ васеъ ис-
тифода мебаранд.
МАйДОНЧАҲОИ ВАРЗИШӢ 
БАСАНДА НЕСТАНД

Имрӯз футбол дар ҷомеаи 
муосир аз маъмултарин бозиҳои 
соҳа дониста мешавад, ки 
алоқамандонаш торафт зиёд 
шуда истодааст. Ба андешаи му-
тахассисон ҳар нафаре, ки ба 
варзиш машғул мешавад, ҳамеша 
тандурусту неруманд, чусту чолок 
ва рӯҳану ҷисман солим мебо-
шад. Ҳусейнзода юнус мегӯяд, 
ки дар ҳудуди деҳу маҳаллаҳо 
шумори майдончаҳои варзишӣ 
ба қадри кофӣ басанда набуда, 
соҳибкорону ашхоси саховатманд 

тасмим гирифтаанд, ки чунин ша-
роитро муҳайё месозанд.

Ба гуфтаи Ҳусейнзода юнус 
дар ҳудуди 6 ҷамоти ноҳия 5 май-
дончаи варзишӣ барои футбол ва 
як толори варзишӣ барои валей-
бол бо ташаббуси соҳибкорони 
маҳаллӣ сохта ба истифода 
дода шуданд, ки сокинон бе ягон 
мушкилӣ аз онҳо истифода ме-
кунанд. Алъон дар назди бинои 
бахши кор бо ҷавонон ва варзиши 
ноҳия сохтмони боз як майдон-
чаи варзишии муосир бо маром 
идома дорад. “Дар ҳудуди деҳу 
маҳаллаҳо будани майдончаҳои 
варзишӣ шарт ва зарур аст, зеро 
ҷавонон ба варзиш машғул шуда, 
аз амалҳои ношоиста дур меша-
ванд. Имрӯз бо зиёд намудани 
шумораи иншооти варзишӣ ме-
тавонем ҷавононро дар рӯҳияи 
ватандӯстию хештаншиносӣ 
тарбия намоем. Дар деҳот зи-
ёданд ҷавононе, ки маҳорати 
хуби варзишӣ доранд”, – мегӯяд 
Ҳусейнзода юнус ва илова кард, 
ки то соли 2030 дар 57 деҳаи 
ҳудуди ноҳия майдончаҳо ва то-
лори варзишӣ сохта ба истифода 
дода мешавад.

Самадзода Саиднизомиддин 
Саид, як масъули Раёсати молияи 
ноҳияи Дӯстӣ дар суҳбат бо хабар-
нигори нашрияи “Ҳамрози халқ” 
гуфт, ки соли 2020 барои соҳаи 
варзиш дар умум 70 ҳазор сомонӣ 
ҷудо гардида буд, ки 67 ҳазору 
875 сомонии он маблағгузорӣ шу-
дааст. Дар семоҳаи аввали соли 
2021 бошад 11 ҳазор сомонӣ ҷудо 
гардида, аллакай 5 ҳазори он ис-
тифода шудааст.

“Соли 2020 дар мактаби вар-
зишии ноҳия 456 ҳазору 303 
сомонӣ ҷудо гардида, аз ин 
маблағ 454 ҳазору 728 сомониаш 
харҷ шудааст. Дар семоҳаи авва-
ли соли ҷорӣ 122 ҳазор ҷудо гар-
дида, 116 ҳазору 337 сомониаш 
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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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Ҳусейнзода Юнус

Самадзода Саиднизомиддин

Дилшод Мадалиев

МАйДОНЧАҲОИ ВАРЗИШИРО 
ЗИЁД БОЯД КАРД

Дар 3-соли охир дар ҳудуди вилоят даҳҳо иншооти варзишӣ, аз ҷумла 
майдончаҳои футбол ва волейбол сохта мавриди истифода қарор дода шу-
данд, ки барои рушди соҳа мусоидат мекунад. Вале ба гуфти масъулин шу-
мораи онҳо барои як вилояти калонтарини мамлакат басанда нест. Бархе аз 
сокинони русто мегӯянд, ки бунёди чунин майдончаҳо бештар дар марказҳои 
шаҳру ноҳияҳо мушоҳида мешавад. Қисми зиёди ҷавонону наврасони деҳот 
дар майдончаҳои саҳроӣ ба варзиш машғул мешаванд, ки бо одитарин шаро-
ит таъмин нестанд.
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хайру савоб сабаби нармиву оро-
миши қалб ва боиси ҳалли муш-
килоту ҳоҷатҳоямон  хоҳад шуд. 
Паёмбарамон (с) дар ин маврид 
фармудаанд: 

“Ҳар ки ҳоҷати бародареро 
барорад, Худованд ҳоҷати ӯро 
мебарорад”. 

Ҳамчунин, расули Худо ме-
фармояд, ки «ба ниёзмандон 
садақа диҳед». 

Дар ҷавоб баъзе аз асҳоби 
Паёмбар пурсиданд:

«Ҳамаи мо қодир ба додани 
садақа нестем». 

Паёмбар дар посух фармуд: 
«Бигзор садақаи шумо ба 

андозаи нисфи донаи хурмо ва 
як ҷуръа об бошад». 

Ба гуфтаи усмоналӣ Нур-
зода дар ботини ҳар як му-
сулмон ташаккул додани 
хислатҳои ҷавонмардӣ аз 
қабили саховатмандӣ аз ҷумлаи 
фазилатҳои дигари моҳи Рамазон 
маҳсуб меёбад. Албатта, кумак ба 
ниёзмандон бояд ба хотири ро-
зигии Худованд анҷом дода ша-
вад, на ба хотири зоҳирпарастӣ, 
пайдо кардани эътибор миёни 
ҷомеа. Мебояд аз зоҳирпарастӣ 
даст кашем ва ба ҷойи оростани 
маъракаҳои пурхарҷу исрофкоро-
на ба ашхоси муҳтоҷ кумак кунем, 
ки ин иқдом аз  ҷумлаи амоли 
шоиста дар дини мубини ислом 
маҳсуб меёбад.  

чун ҳангоми ифтор дастар-
хони пурнозу неъмати густурда 

дорем, бояд бар андеша бошем, 
ки ашхоси ниёзманд дар он асно 
чи шароите дошта бошанд ва 
чи ғизое тановул мекунанд. чун 
давоми рӯз аз шиддати гурус-
нагиву ташнагӣ ранҷ мекашем, 
бояд воқиф бошем, ки ашхоси 
муҳтоҷ  пайваста ранҷи гурус-
нагиву ташнагӣ доранд. Яке аз 
фазилатҳои моҳи шарифи Ра-
мазон низ ҳамин аст, ки инсон 
бо ҳисси гуруснагиву ташнагӣ аз 
ҳоли ятимону маъюбон, беморо-
ну эҳтиёҷмандон ва дигар ашхоси 
ниёзманд бештар бохабар гашта, 
бо мақсади осон намудани муш-
килоти эшон мувофиқ ба  имкони 
хеш дасти кумак дароз мекунад.

Ҳамчунин садақаи фитр ва 
хайрот низ, аввалан, ба назди-
кони муҳтоҷ ва  табақаҳои ниёз-
манди ҷомеа аз ҳисоби заҳмати 
ҳалол ва бо дасту қалби пок дода 
мешавад.

Мегӯяд, ки аз қалби нафареро 
шод гардонидан Худованд шоду 
ризо мегардад.  Дар ҳадиси му-
борак низ омада, ки “беҳтарин 
амал, қалберо шод намудан             
аст”.                                                                  

Имрӯз, ки моҳи  Рамазон аст, 
бояд дар ин моҳи муборак бо 
истифода аз фурсат дастгир ва 
ғамхори қишри ниёзманди ҷомеа 
бошем, зеро аҷру савоби ин моҳ 
беҳисоб аст.   

А. МИРЗОқУЛОВА,
“Ҳамрози халқ” 

њАДИСњОИ ПАЙѓАМБАР

 Идома дар шумораи оянда

РАМАЗОН, МОҲИ 
ЭҲСОНу НАКӯКОРӢ

Рамазон дорои арзишҳои 
маънавии бузург буда, барои мар-
думи мусулмон моҳи муқаддас 
маҳсуб меёбад. Дар табиати 
одамон дар ин моҳ  меҳрубонӣ 
ва раҳму шафқат нисбат ба як-
дигар бештар мешавад.  Моҳи 
рамазон барои мусулмонон за-
мони санҷиши ирода, бурдборӣ 
ва мукаммал гардонидани дигар 
хислатҳои неки инсонӣ мебошад.

–Дар моҳи шарифи Рама-
зон набзи рӯзгори мардум кул-
лан тағйир ёфта,  ризқу бара-
кат  фаровон мешавад. Яке аз 
фазилатҳои ин моҳи мунир ҳамин 
аст, ки агар як амали хайру савоб-
ро анҷом диҳем ба манзалати 

ҳафтод амали неку савоб дар 
рӯзҳои дигари моҳи Рамазон наз-
ди Парвардигор қабул хоҳад шуд. 
Ҳар фарди муъмину мусулмон 
ва боимон амали хайру савобро 
бояд бо дасти худ ва ҳангоми 
зинда ва дар қайди ҳаёт будан 
анҷом диҳад. Ҳамчунин, бузургии 
ин моҳ дар он аст, ки дар ин шабу 
рӯз китоби ҳидоятгари Қуръони 
карим нозил шудааст, ки барои 
одамон роҳи ҳақро аз ботил ҷудо 
мекунад, –  мегӯяд усмоналӣ Нур-
зода, муовини раиси Шӯрои ула-
мои Маркази исломии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон.

Ба гуфтаи эшон мусулмо-
ни комил дар ин моҳ тавозӯъ ва 
шикастанафсиро пеш мегирад, 
қаҳру ғазаби худро дур месозад, 
ботини худро ба макони меҳру 
муҳаббат табдил дода, зиёдтар 
ба иқдоми хайру савоб даст меза-

над. Ба наздикону пайвандон ва  
муҳтоҷон мадад расонида, муш-
килоти эшонро осон мегардонад.

– Тоҷикон ин фармудаҳои 
дини мубини исломро бо ихлоси 

Рамазон моҳи нузули Қуръон, моҳи раҳмат,  моҳи сабру шикебоӣ 
ва хайру эҳсон аст. Мардум бо сабаби анҷом додани рӯзаи моҳи 
шарифи Рамазон нахуст раҳмати Худоро ба даст оварда, соҳиби 
тани сиҳату савоби бузург мегардад.

Рамазон моҳест, ки баробари рӯзадорӣ рӯҳ озода, имондориву 
парҳезкорӣ афзун мешавад ва вуҷуди инсонро аз ҳусни адабу маъ-
рифат ороста мегардонад.  

хоса ба ҷо оварда, бо парҳезгорӣ, 
фармонбардорӣ, хайру саховат, 
некиву накӯкорӣ, эҳтироми па-
дару модар ва хешовандону ка-
лонсолон шуҳрат доранд, – гуфт 
усмоналӣ Нурзода ва ҳамчунин 
илова кард, ки кумак ба ятимону 
бепарасторон, нафарони имко-
нияташон маҳдуд, камбизоатон, 
афроди солманду барҷомонда 
ва дигарон аз амалҳои хайру са-
воб ва хислатҳои шарифи инсонӣ 
маҳсуб меёбад. Паёмбар (с) низ 
фармудаанд: “Ба фақирон ва 
дармондагон кумаку ёрӣ расо-
нед, ба ятимони бепарастор 
меҳрубониву ғамхорӣ кунед 
ва умед дошта бошед, ки баъ-
ди сари шумо дигарон низ ба 
ятимони шумо меҳрубонӣ на-
моянд”.

Ривоят мекунанд, ки расули 
Худо дар мавриди садақа додан 

аз бод ҳам босуръаттар буданд. 
Моро  мебояд, ки аз амалҳои 
паёмбарамон (с) ибрат гирему 
хайру эҳсон ва ҳимматбаландиро 
нисбати эҳтиёҷмандон дар  зин-
дагии  худ шиор донем.  Амали 

 “Мумкин нест, муъмин сер бошад ва 
ҳамсояааш гурусна. 

(Ҳазрати Муҳаммад (с) ” 

усмоналӣ Нурзода

Фарзанди Одам, ки пир 
шавад, ду сифат дар ӯ ҷавон 
гардад: Ҳирс ва орзуи дароз.

***
Ду хислат ҳаргиз дар дили 

мусалмонон нағунҷад: Бухл 
ва бадахлоқӣ.

***
Ҷуз бар ду кас набояд 

рашк бурд:  Яке он ки Худояш 
мол дода ва гоҳ ба гоҳ шабу 
рӯз инфоқ мекунад ( касонро 
нафақа медиҳад ), дигар он 
ки неъмати ошноӣ бо қуръон 
ёфта, шабу рӯз бо он машғул 
аст.

***
Умдаи чизе, ки умма-

тро ба оташ мекашад, ин 
ду миёнтиҳист: фарҷ ва 
даҳон ва умдаи чизе, ки 
ба биҳишташон мебарад 
парҳезгорӣ ва хушхӯист.

***
Уламои ( олимони ) ин ум-

мат ду табақаанд: Яке онҳо, 
ки илме худододаро бе тамаъ 
нашр кунанд, дониши худ ба 
обу нон нафурӯшад. Бар ин 
тоифа моҳии дарё ва ҷонвари 
замин ва паррандаи ҳаво 
истиғфор кунанд, бузург-
вору шафоатманд бар Худо 
ворид шаванд ва бо Паёмба-
рон ҳамнишин бошанд. Дув-
вум онҳо, ки илмро иҳтикор ( 
ҳаннотӣ ) намоянд ва бо мол 
мубодила кунанд. Инон дар 
қиёмат бо лаҷоми оташин 
маҳор шаванд ва касе фарёд 
занад: Инҳо ҳастанд, ки Ху-
дои мутаъол илмашон дода 
буд ва дар нашри он бухл 

меварзиданду онро ба баҳо 
мефурӯхтанд. Ин сухан то 
мавқиъи фароғати мардум аз 
ҳисоб такрор шавад.

***
Илм ду навъ аст: Яке он 

ки дар қалб ҷо гирифта, ин 
илм судманд аст. Дигар он 
ки танҳо бар сари забон аст 
- ин барои соҳибаш итмоми 
ҳуҷҷат аст.

***
Ман бар умматам аз шар-

ри мӯъмину мушрик бим на-
дорам, зеро мӯминро имон 
мониъи фасод аст ва мушри-
конро ҳамон ширк нобуд меку-
над. Танҳо  аз олими мунофиқ 
метарсам, ки гуфторе зебо 
ва кирдори зишт дорад.

***
Бадтарини ашрор (бад-

корон) олими шарир аст ва 
беҳтарини некон донишман-
ди некӯ.

***
Касе, ки ду ҳадис фаро ги-

рад то худ амал кунад ё ба 

дигарон биёмӯзад, то ба кор 
баранд, аз шаст соли ибодат 
беҳтар аст.

***
Ин илм ва ҳидояте, ки Худо 

маро ба он мабъус карда чун 
боронест, ки бар заминҳои 
мухталиф борад, қисмате, 
ҳосилхез аст, обро мегирад 
ва гиёҳи фаровон мерӯёнад 
ва зимнан обро ҷазб мекунаду 
дар манобиъи зеризаминӣ за-
хира менамояд, ба ин васила 
Худо мардумро мунтафиъ 
(баҳраманд) мекунад, сар-
фи хӯроку зироат мешавад. 
қисмате ҳам биёбонҳоест, 
ки ин на ҳосил медиҳад ва 
на об мегирад. мардум ҳам 
иддае илми дин меомӯзонад 
ва амал мекунанд. ва нашр 
медиҳанд (паҳн мекунанд ) ид-
дае на амал мекунад на таъ-
лим медиҳад. 

***
Чуз ба ду кас набояд дас-

рат хурд: Яке марде, ки Худо 
ба ӯ мол дода дар раҳи Ҳак 
харҷ мекунад, дигар касе, ки 
Худояш ҳикмат ато фармуда 
бо он қазоват мекунад ва ба 
мардум меомӯзад.

***
Ҳар кӣ ба роҳи ростӣ даъ-

ват кунад, ба қадри дар кӣ аз 
ӯ пайравӣ кунад, аҷр (муко-
фот) дорад, бидуни (бе) ин 
ки аз аҷри онҳо коста (кам) 
шавад ва дар кӣ ба роҳи за-
лолате (бад) даъват намояд, 
ба андозаи ҳама тобиъонаш 
гуноҳ дорад, би¬дуни ин ки аз 
онон каср (кам) шавад.

***
Олим ва толиби илм аҷр 

доранд ва дар мардуми дигар 
хайре нест.

***
Ҳар кӣ илм зиёд кунаду 

зуҳд (покиву порсойӣ) наяф-
зояд нисбат ба Худо ҷуз дурӣ 
наяфзуда.

***
Саҳл бинни Саъд гӯяд: 

марде хидмати Пайгам-
бар арз кард: коре ба ман 
биёмӯзед, ки дар назари Худо 
ва мардум маҳбуб шавам. 
Фармуд: Дил аз дунё баргир, 
то маҳбуби Худо шавӣ, Чашм 
аз моли мардум бардор, то 
туро дӯст доранд.

Таҳияи 
Раҷабалӣ ХУДОёРЗОДА
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МуҲОҶИРОН ВА 
МуШКИЛОТИ ОНҲО

Дар давраи соҳибистиқлолӣ 
бо дастгириҳои Ҳукумати киш-
вар, талошу заҳматҳои бевоси-
таи Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва соҳибкорони 
ватандӯст соҳаи тандурустӣ зина 
ба зина рушд намуд. Дар ин дав-
ра дар шаҳру ноҳияҳои вилояти 
Хатлон беморхонаву марказҳои 
саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббии 
замонавӣ бунёд шуда, шароити 
зарурӣ ва техникаву технологияи 
муосир таъмин гашта, мутахас-
сисони соҳибтаҷриба ба кор ҷалб 
шуданд. 

Замира Абдураҳмонова, дух-
тури саратоншинос, момодояи 
Маркази саломатии калонсолони 

шаҳри Бохтар мегӯяд, ки бемории 
саратони ғадуди ширӣ дар орга-
низми инсон аз синни 40 – солагӣ 
сар шуда, бештар инкишоф ёф-
таву меафзояд ва қуллаи балан-
ди он дар синни 60-65 солагӣ ба 
мушоҳида мерасад. ӯ қайд кард, 
ки саратони ғадуди ширӣ омоси 
бадсифатест, ки аз ҳуҷайраҳои 
эпителияи ширроҳа ва қисмҳои 
паренхимаи ғадуд сар мезанад. 
Дар даҳсолаи охир гирифторони 
саратони ғадуди ширӣ ва фавт аз 
ин беморӣ дар тамоми мамоли-
ки дунё афзоиш ёфта истодааст. 
Бинобар афзудани ин беморӣ дар 
давлатҳои тараққикардаи дунё, аз 
солҳои 80-уми асри гузашта сар 
карда, ташхису табобати он ба 
вазифаи муҳимтарини иҷтимоӣ ва 
тиббӣ мубаддал гаштааст.

Сабабҳои гирифторшавӣ ба 
ин беморӣ зиёданд. Асоси пай-
доиши саратони ғадуди ширӣ дар 
инсон метавонад вайроншавии 
генетикии ҳуҷайраҳои солим дар 
тӯли дарозо гардад. Номувофиқии 
ҳаёти ҷинсӣ, сиқти ҷанин зиёда 
аз 7 маротиба, камтар додани 
шири сина ба кӯдак, илтиҳоби 
бачадон ва тухмдонҳо баъзе аз 
омилҳое ҳастанд, ки занон ба 
ин беморӣ гирифтор мешаванд. 
Инчунин, бемориҳое мавҷуданд, 

ки ба саратон мусоидаткунанда 
мебошанд, ба монанди фарбеҳӣ, 
фишорбаландӣ, атеросклероз, 
бемориҳои ҷигар, омилҳои ирсӣ 
ва издивоҷи хешутаборӣ. чихе-
ле ки дар боло қайд шуд камтар 
додани шири сина ба кӯдакон 
яке аз омилҳои хатаровар ба са-
ломатии занон шуда метавонад. 
Солҳои ахир мушоҳида мешавад, 
ки баъзе модарон бо назардош-
ти омилҳои эстетикӣ ва ё бузург 
нашудани пистон ба тифли нав-
зоди худ шир намедиҳанд, ки  ин 
омили саратонзо шуда метаво-
над, афзуд дар суҳбат Замира 
Абдураҳмонова. 

Номбурда қайд дошт, ки дар 
шаҳри Бохтар тибқи маълумоти 
оморӣ дар 10 соли охир гирифто-
рони саратони сина, яъне бемо-
рии ғадуди ширӣ 56 нафар ба қайд 
гирифта шуда, синну соли онҳо аз 
40 сола то 50-60 соларо ташкил 
медиҳад ва фавт дар ин давра 
ҳамагӣ 1 нафар аст. Дар ин дав-
ра бемороне, ки ба мо муроҷиат 
кардаанд, мо мутахассисони 
соҳа бо муоинаву ташхиси тиббӣ 
марҳалаи бемориро муайян кар-
да, онҳо ба табобат фаро гирифта 
шуданд. Аслан ҳамагуна беморӣ, 
ки сари вақт муолиҷа карда на-
мешавад, ба инсон хатар дорад, 

ҳатто ба марг оварда мерасонад. 
Саратони ғадуди ширӣ низ бемо-
рии табобатшаванда буда, ши-
фоёбиаш аз худи шахс вобастагӣ 
дорад. чи қадаре, ки бемор 
саривақт ба мутахассисони соҳаи 
тандурустӣ муроҷиат намояд, 
ҳамон қадар табобат ё ин ки ши-
фоёбиаш осон мегардад. Беҳуда 
нагуфтаанд, ки пешгирии беморӣ 
беҳ аз табобат. Хушбахтона, аз 
1 январи соли 2021 то ба имрӯз 
дар шаҳри Бохтар ягон ҳолати 
гирифторшавӣ ба ин беморӣ ба 
қайд гирифта нашудааст ва мо 
умедворем, ки занону бонувони 
мо барои ҳифзи солимии худ аз 
имкониятҳои   аз ҷониби давла-
ту Ҳукумат ба соҳаи тандурустӣ 
фароҳам оварда, васеъ истифода 
менамоянд ва саломатии худро 
натанҳо аз бемории саратони 
ғадуди ширӣ, балки аз тамоми 
бемориҳо нигоҳ медоранд. 

Яке аз омилҳои коҳиш ёфтани 
бемории саратони ғадуди ширӣ 
суҳбату вохӯриҳои табибони са-
ратоншинос бо аҳолӣ мебошад. 
Ҳангоми мулоқоту суҳбатҳо ба 
шаҳрвандон маводҳои таблиғотӣ 
оид ба пешгирии ин беморӣ даст-
рас карда мешавад. Нишонаҳои 
бемории саратони ғадуди ширӣ 
пайдо шудани омос дар сина, ка-
шидани нӯги сина, пайдошавии 

дард, варам ё ин ки сурхшавӣ ва 
ҷоришавии хун ва ё зардоб аз 
нӯги сина мебошад. Вақте шахс 
чунин нишонаҳоро дар худ эҳсос 
мекунад, бояд сари вақт ба табиб 
муроҷиат намояд, мегӯяд Замира 
Абдураҳмонова.

Табибони саратоншинос 
мегӯянд, ки имконияти пешги-
рии аваалиндараҷа бештар ба 
ҷиҳатҳои экологӣ ва иҷтимоӣ во-
баста мебошад. Барқароркунӣ ва 
нигоҳдории муҳити солими атроф 
таъсири кансерогенҳои гуногунро 
ба организми инсон кам мекунад. 
Солимгардонии ҳаёти оилавӣ, 
иҷрои саривақтии фаъолияти та-
валлуд, маконидани кӯдак, таъ-
мини алоқаи ҷинсӣ, даст кашидан 
аз никоҳ ҳангоми ташвишнокии 
саратонӣ метавонанд амалҳои 
пешгирикунандаи саратони 
ғадуди ширӣ бошанд. 

Айни замон пешгирии дуюм 
марҳалаи саратони ғадуди 
ширӣ, яъне ошкори омос дар 
марҳалаҳои аввал, ки танҳо бо 
истифодаи ҷарроҳӣ дар 90-95% 
ҳолат ба сиҳатшавии устувори 
бисёрсола меоварад, воқеияти 
бештар дорад. Барои пешгирии 
дуюм марҳалаи саратон ошко-
ри бемориҳои пешазсаратонӣ 
ҳатмист.  

Зебо БОЗОРОВА,
“Ҳамрози халқ”

пЕШГИРИИ БЕМОРӢ 
БЕҲ АЗ ТАБОБАТ 

Табибон ва донишмандони кишвар мегӯянд, ки бемории сара-
тони сина ва ё ғадуди ширӣ, ки солона сабаби марги садҳо ҳазор 
зан дар ҷаҳон мешавад, дар Тоҷикистон ҳам рӯ ба афзоиш аст. Ба 
ин хотир мутахассисони соҳибтаҷрибаи саратоншинос талош до-
ранд, то дар пешгирии ин беморӣ тадбирҳои амалӣ андешанд. 

Бо кушода шудани марзи Тоҷикистону Русия садҳо на-
фар тасмими ба муҳоҷират рафтанро гирифтанд. Лекин 
қиматии нархи чипта онҳоро гилагузор кардааст. Мегӯянд, 
ки дар инҷо ҷойи кори муносиб надоранд ва агар ба Русия 
нараванд мушкилоти иқтисодӣ онҳоро раҳо намекунад.

“Зиндагиамро бо пули 
муҳоҷират пеш мебурдам, вақте 
марзҳо баста шуданд, бо муш-
килоти иқтисодӣ рӯ ба рӯ шудам. 
Хурсанд шудам, ки роҳҳо боз шу-
данд, аммо нархи билет дар ос-
мон аст”, – мегӯяд Нуриддин, со-
кини ноҳияи Кӯшониён.

Мисли Нуриддин даҳҳо 
муҳоҷири дигар низ дар ор-
зуи арзон шудани нархи чип-
таи ҳавопаймо ҳастанд. Мунта-

зиранд, ки кай мақомот барои 
ҳалли мушкилоташон расидагӣ 
мекунад. Баҳром сокини дигари 
ноҳияи мазкур мебошад, ки аз 
чунин мушкилот изҳори нигаронӣ 
дорад.

Баҳром мегӯяд, ки 5 сол пеш 
ӯро аз Русия хориҷ (депорт) карда 
буданд ва акнун муҳлати депорт 
ба итмом расида, азми сафар ба 
Русияро кардааст, аммо тавони 
хариди чиптаро надорад.

Қирғизбек Зокирзода, муови-
ни сардори Раёсати Хадамоти 
муҳоҷират дар вилояти Хатлон 
мегӯяд, нафароне, ки аз рафтан 
ба муҳоҷирати меҳнатӣ маҳрум 
гаштаанд, метавонанд ба агентии 
меҳнат ва шуғли аҳолии вилоя-
ти Хатлон муроҷиат намуда, ба 
курсҳои омӯзишӣ ҷалб карда ша-
ванд. Ба гуфтаи ӯ дар асоси шар-
тномаи тарафайн давоми соли 
2020 беш аз 170 нафар ба шаҳри 
Иркутскии Федератсияи Русия са-
фарбар гардиданд.

Ҳоло он нафароне, ки дар 
курсҳои омӯзишӣ таҳсил намуда-
анду соҳиби шаҳодатнома ё дип-

ломи агентӣ гардидаанд, онҳо 
ба рӯйхат ворид шуда, ҳангоми  
дархост шудан ба муҳоҷирати 
меҳнатӣ сафарбар  мешаванд. 

Бархе аз муҳоҷирони меҳнатӣ 
мегӯянд, ки тайи солҳои охир 
кор дар Федератсияи Русия басо 
мушкил шудааст. Қирғизбек Зо-
кирзода, муовини сардори Раёса-
ти Хадамоти муҳоҷират дар вило-
яти Хатлон омили депорт шудани 
аксарияти муҳоҷиронро аз Русия 
дар он медонад, ки бештари онҳо 
забони русиро намедонанд ва ё 
одитарин қоидаҳои будубошро 
риоя намекунанд.

Ба қавли ӯ ниҳоди онҳо барои 
осон кардани кори муҳоҷирон дар 
хориҷи кишвар тавсия медиҳад, 
ки қабл аз сафар забони русиро 
хуб омӯзанд, бо қонунҳои кишва-
ри кордиҳанда шинос шаванд ва 
ҳатман касберо азхуд намоянд. 
“Давоми се моҳи соли ҷорӣ беш 
аз 2 ҳазору 239 шаҳрванд ба му-
ассисаи болозикр муроҷиат кар-
да, ҳамаи онҳо маслиҳатҳои му-
фид гирифтаанд”, –  зикр кард Қ. 

Зокирзода. 
Тибқи иттиллои манбаи боло-

зикр дар се моҳи аввали соли ра-
вон дар маҷмӯъ 782 сокини вило-
ят натавонистанд бинобар сабаби 
иҷозат  надоштанашон ба Русия 
сафар намоянд, ки онҳо 751 мард 
ва 31 нафар зан мебошанд.

– Ба муҳоҷироне, ки алъ-
он наметавонанд ба Русия ра-
ванд, тавсия дода мешавад, ки 
аз истифодаи ҳуҷҷатҳои қалбакӣ 
худдорӣ намоянд, зеро рӯз то рӯз 
таҷҳизотҳои муосир рӯйи кор ома-
да, чунин қонунвайронкуниҳо зуд 
ошкор мешаванд.

Бино ба иттилои ҳамин манбаъ 
давоми 3 моҳи соли равон танҳо 
аз вилояти Хатлон 10 ҳазору 584 
нафар бо мақсади муҳоҷирати 
меҳнатӣ аз Тоҷикистон бурун гаш-
танд, ки 8 ҳазору 365 мард ва 2 
ҳазору 219  нафар зан мебошанд. 

Қирғизбек Зокирзода гуфт, 
ки он нафароне дар руйхати аш-
хоси вурудашон мамнуъгашта 
қарор доранд, онҳо метавонанд 
пас аз тоза гаштани номашон  ба 

муҳоҷирати меҳнатӣ сафар намо-
янд..

– Танҳо нафарони синна-
шон ба 18  расида метавонанд 
ба муҳоҷирати меҳнатӣ раванд. 
Онҳое, ки синнашон аз 18 поён 
аст, ҳамчун сайёҳ ё барои таҳсил 
дар донишгоҳу донишкадаҳо ме-
тавонанд ба Русия раванд.

Тоҷикистон аз ҷумлаи 
кишварҳое мебошад, ки пас аз 
пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ бо 
Федератсияи Русия ҳамкориҳоро 
вусъат бахшида, чандин шар-
тномаи байниҳамдигарӣ оид ба 
рафту омади шаҳрвандони ҳарду 
кишвар ба имзо расонидааст.

Ҳамин аст, ки бо ворид карда-
ни тағйиру иловаҳо ба қонунҳои 
амалкунандаи Федератсия Русия 
барои шаҳрвандони Тоҷикистон 
сабукиҳои беш ба миён оварда 
шуд, ки яке аз онҳо дароз наму-
дани муҳлати ҳуҷҷатгузорӣ ба 
муҳоҷирон аст, – мегӯяд Қирғизбек 
Зокирзода.

                                                                                 
Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ, 

“Ҳамрози халқ”
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Ҳамрози халқ
Ҳафтаномаи сиёсӣ - иттилоотӣ

Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Маҳмадалӣ Акрамов

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

ба қайд гирифта шудааст.

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

Ҳайати эҷодӣ: Зебо Бозорова, Амонҷон Муҳиддинов, Аҳлиддини 
Муборакшоҳ, Албина Мирзоқулова 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                                
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.

ЭЪЛОН!
Ҳафтаномаи «Ҳамрози 

халқ», ки 19200 хонанда дош-
та, беш аз 100 ҳазор нафар-
ро дар як вақт, ҳар ҳафта бо 
иттилооти зарурӣ фаро ме-
гирад, фаъолияти нави худ: 
- эълон ва таблиғ (реклама)-и 
кору хизматрасониҳо, хариду 
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 Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон, ошёнаи 
сеюм. Телефонҳо: (8 3222) 
2-02-11, саҳифаи  фейсбу-
кии  «Ҳамрози халқ», info@
hkhdtkhatlon.tj  

Ду рафиқ ба театр ба тамо-
шои филми 3D рафта буданд. 
Дар вақти тамошо якеашон 
дид, ки ҳайвони бадҳайбате 
ба тарафи тамошочиён меда-
вад ва ӯ аз тарс зери курсиҳо 
даромад.

 Рафиқаш гуфт:
– эй ҷӯра, шармандамон 

кардӣ ку, охир ин кино,  кино!
 Рафиқаш:
– ману ту медонем ин кино 

аст,  ҳайвон аз куҷо медонад?
*** 

  Аз пурхӯре пурсиданд:
– ба кадом шоир меҳр 

дорӣ?
Гуфт:
– ба Мавлоно Ҷалолиддини 

Румӣ.
– Ба хотири чӣ?
Гуфт: 

– ба хотири як байти ӯ ва 
он байтро бо шавқи тамом 
замзама кард:

Кӯҳ бувад наволаам, баҳр 

бувад пиёлаам,
Ҳар ду ҷаҳон чу луқмаест, 

дар васати даҳони ман.
                                    

*** 
Афандӣ мегӯяд, ки ман 

духтари подшоҳа мегирам.
Рафиқонаш:
– подшоҳ тда дхтар 

медодаст:
  Афандӣ:
– кор 50 фоиз ҳалай 
    Рафиқаш:
– чи хел 50 фоиз ҳалай? 
Афандӣ: 
– ма розийм ку.

***
Марде телевизион тамошо 

мекард ва олиме дар он ме-
гуфт:

— дар ин дунё ягон зани 
безеб нест, ҳамаи занҳо зе-
боянд. 

Ин гапҳоро мард, ки занаш 
зиштрӯ буд шунида:

—занак ин олима  бин, ки 
туро нест мегӯяд.

Гирдоваранда 
А. МИРЗОқУЛОВА

БИЁ БО ҲАМ МЕХАНДЕМ      
Хонандаи азиз, мас-

лиҳат ва дархосту 
пешниҳоди худро 
ба хотири боз ҳам 
хонданбоб будани 
ҳафтаномаи “Ҳам-
рози халқ” тариқи 
суроғаҳои зерин ир-
сол намо.
info@hkhdtkhatlon.tj 

телефон: 
(83222) 2 02 11  

ТАВАҶҶуҲ !!!


