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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

(Идома дар саҳ. 2)

Дар партави сиёсати давлатӣ дар масири руш-
ди устувор ва дастуру ҳидоятҳои Пешвои миллат, 
ки дар яке аз суханрониашон таъкид доштанд: 
"Имрӯз Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ба 
бознигарӣ ва таҷдиди кор бо мардум, пешниҳод 
ба татбиқи идеяҳои нави замонавӣ ниёз дорад", 
давоми қариб 3 соли охир аз ҷониби Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон 28 ташаббу-
си созанда роҳандозӣ гардидааст.

РИСОЛАТИ ПЕШОЊАНГЇ 
Аз таҳлилҳо бармеояд, 

ки дар доираи иқдомҳои 
ояндасози ҳизбиён муҳим-
тарин раванди рӯи кор ома-
да ташаббусҳои ҳизбӣ аз 5 
то 28 афзуда, зимнан бо 
иқдомҳои ватандӯстонаи 
ҳизбиён садҳо иншооти 
маъмуриву хизмат-расо-
нии гуногун, роҳу пулҳо 
сохта ба истифода дода 
шуда, дар чандин деҳу 
маҳаллаҳои дурдаст бо бу-

нёди шабакаҳои обрасонӣ 
даҳҳо километр хати оби 
ошомиданӣ гузаронида 
шудааст. 

Дар радифи дигар 
самтҳои рушди устувори 
кишвар КИ ҲХДТ дар вилоя-
ти Хатлон ҷиҳати пойгузорӣ 
дар ташаккули ҳукумати 
электронӣ, тарғибу 
ташвиқи сиёсати давлатӣ 
ва муаррифии фарҳангу 
дастовардҳои илмиву истеҳ-
солӣ саҳми пешоҳангӣ до-
рад. Ҳамзамон, бо дар-
назардошти он ки Раиси 
муаззами ҲХДТ, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар сиёсати давлат мао-
рифро дар мадди аввал 
гузоштааст, аксарияти 
ташаббусҳои пешгирифтаи 
КИ ҲХДТ дар вилояти Хат-
лон ба рушди илму маориф, 
мусоидат баҳри такмили 
донишу иттилоот, тарғибу 
интишори маҳсули эҷодии 
толибилмону донишҷӯён 
ва олимону пажуҳишгарони 
риштаи маориф ва илми 
мамлакат нигаронида шу-
дааст. Иқдомҳои ҷадиди 
"Бунёду азнавсозии иншоо-
ти маориф", "Электронику-
нонии фаъолият", Таъсиси 
Маҷаллаи илмии "Макта-
би сиёсии Пешвои миллат 
ва ташкили Конференсияи 
илмӣ-амалӣ таҳти унвони 
"Мактаби сиёсии Пешвои 
миллат", ташкили "Марка-
зи тренингӣ, амалиётҳои 
"Соати сиёсӣ" ва "Мактаби 
ман" аз зумраи ташаббусҳо 
дар самти рушду пешраф-
ти соҳаи маориф ва илм 
арзёбӣ мегардад.
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МУЛОҚОТИ СУДМАНД ДАР ФАРХОР
Дар Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 

ноҳияи Фархор бо иштироки Раҳимзода Меҳроҷ 
– мудири шуъбаи кор бо ҷавонони Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон, ҳамзамон 
роҳбари намояндаи Ташкилоти ҷамъиятии 
ҷавонон "Созандагони Ватан" дар вилояти Хат-
лон, Раҳматуллозода Дилбар – муовини раиси 
ноҳияи Фархор, Раҷабзода Манучеҳр – муовини 
сардори ШВКД дар ноҳия ва Вализода Муҳаммад 
– раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Фар-
хор бо ҷавонону омӯзгорон ва кормандони соҳаи 
тиб, имомхатибон вохӯрӣ  доир  гардид.

Нахуст, раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Фархор Вализода 
Муҳаммад оид ба ҳадафи баргузо-
рии суҳбату вохӯриҳо ибрози анде-
ша намуд. Сипас, Меҳроҷ Раҳимзода 
дар баромади  хеш  оид ба пешгирии 
гаравидани шаҳрвандон, аз ҷумла, 
ҷавонон  ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ 
ибрози андеша  карда,  қайд намуд, 
ки аксарияти аҳолии Тоҷикистонро 
ҷавонон ташкил намуда, онҳо 
давомдиҳандаи кору пайкори  насли 
калонсол, нерӯи созанда ва иқтидори 
воқеии пешрафти ҷомеа, ояндаи мил-
лат ва давлат мебошанд. Гуфта шуд, 
ки татбиқи босамари сиёсати дав-
латии ҷавонон аз рӯзҳои нахустини 
соҳибистиқлолӣ дар меҳвари фаъоли-
яти Ҳукумати Тоҷикистон қарор дорад. 
Ҷавонон бояд аз ҳама қишрҳои ҷомеа 
фаъол бошанд, рамзҳои давлатӣ, 
муқаддасоти миллӣ, дастовардҳои 
истиқлолро ҳифз кунанд, амнияти 
давлат, шарафу номуси ватандориро 
ҳимоя карда,  худро аз ҳама хавфу 
хатарҳои номатлуби ҷаҳони муосир 
эмин нигоҳ доранд. Имрӯз терроризм 
ва экстремизм ҳамчун вабои аср ба  
амнияти ҷаҳон ва ба ҳар як сокини 
сайёра таҳдид карда, барои башари-
ят хатари на камтар аз силоҳи ядрои-
ро ба миён овардааст. 

Таъкид карда шуд, ки терроризм 
ва ифротгароӣ ин барангезандаи ни-
зои миллӣ, иҷтимоӣ ва динӣ буда, 

САТРҲОИ СИПОС
БА ПЕШСАФОНИ  

“ОБУНА-2023”
Раёсати Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон барои пешсафӣ 
дар фаъолияти ҳизбӣ, аз ҷумла 
Рейтинги ҳизбии Обуна-202З, хо-
сатан баҳри фаъолнокӣ ҷиҳати 
иҷрои нақшаи обуна ба нашрияи 
ҳизбии вилоятии “Ҳамрози халқ” 

ба раиси ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ 
РАҲИМЗОДА САФАРМУҲАММАД, 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ НАЗО-
КАТ  ҚОСИМОВА, 

ба раиси ноҳияи Кӯшониён ВАЛИЗО-
ДА ИКРОМИДДИН ва раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Кӯшониён 
ҲАКИМЗОДА МИҶГОНА изҳори сипос 
намуда, боз ҳам баҳри пешсафии 
эшон дар ин самти сиёсати идеологӣ 
комёбиҳо таманно менамояд. 

Котиботи Ситоди
вилоятии  Обуна-2023 

қурбонии он дар ин ё он минтақа 
асосан ҷавонон мегарданд. Бинобар 
ин, ҷавонон  бояд бо ҳисси балан-
ди масъулиятшиносӣ миллату дав-
лати соҳибистиқлоли худ ва забону 
фарҳанги  хеш ифтихор намоянд ва 
барои ҳимояи онҳо ҳамеша омода бо-
шанд.

Дар вохӯрӣ инчунин, муовини 
раиси ноҳия Раҳматуллозода Дил-
бар  роҷеъ ба ҳифзи ваҳдату якдилӣ 
суханронӣ намуда, изҳор дошт, ки 
Ваҳдати миллӣ падидаи воқеан му-
раккаби иҷтимоиест, ки дар ҷавҳари 
миллат тағйироти сифатӣ ва тавон-
мандии рақобатпазирӣ ба вуҷуд ме-

оварад ва афроди 
миллатро муттаҳиду 
нерӯҳои зеҳниву 
ҷисмонии онҳоро ба-
рои ҳифзи манофеи 
миллӣ ва расидан ба 
ҳадафҳои умумӣ му-
тамарказ карда, мил-
латро ҳамчун низоми 
иҷтимоӣ ва сиёсӣ та-
шаккул медиҳад. 

Баъдан, Раҷабзода 
Манучеҳр сардо-

ри ШВКД-и ноҳияи Фархор оид ба 
ҷинояткорӣ ва роҳҳои пешгирии за-
нон ва ҷавонон аз нашъамандию 
нашъаҷаллобӣ, худкушӣ ва дигар на-
муди ҷиноятҳо сухан гуфт. 

Дар охири мулоқот Вализода 
Муҳаммад,  раиси Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии ҳизб таъкид намуд, ки 
дар арафаи истиқбол аз ҷашни 
Истиқлолияти давлатӣ бояд корҳои 
созандагиву бунёдкорӣ, тозагию 
ободонӣ ва ташаббусҳои ҳизбиро  
таҳким бахшида, барои сазовор 
истиқбол гирифтани ин санаи пуриф-
тихор аз ҳама имкониятҳо истифода 
барем ва Тоҷикистонро миёни дигар 
давлатҳо муаррифӣ созем.

Ёдовар мешавем, ки чунин 
мулоқоти судманд бо иштироки  масъ-
улону сокинон аз ҷумла, ҷавонони фа-
ъоли шаҳру ноҳияҳои Норак, Кӯлоб, 
Шамсиддин Шоҳин, Муъминободу 
Ёвон ва Фархор  гузаронида шуда, 
оянда дар дигар шаҳру ноҳияҳои ви-
лоят  низ баргузор хоҳад шуд.  

Шуъбаи иттилоот ва матбуоти 
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон

Таҷрибаи рӯи даст гирифтани 
ташаббусҳои ояндасози ҳизбиён 
дар самти рушди соҳаи маориф, 
ки дар ҳамбастагӣ бо маорифчи-
ён дар сатҳи хело хуб амалӣ гар-
дида истодааст, бори дигар собит 
менамояд, ки Раёсати маориф ва 
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон до-

рои неруи бузурги зеҳниву кадрҳои 
лаёқатманду собиқадоре мебо-
шанд, ки бо фаъолияти созандаву 
шоёнашон эътимоду маҳбубияти 
мардумро сазоворанд ва дар 
пайравӣ аз онҳо мардум ба корҳои 
ободониву саҳмгузорӣ дар рушди 
маҳали хеш таваҷҷуҳ пайдо карда 
истодаанд.

Аз ин лиҳоз, дар айни замон, ки 

қишри аъзами аъзои ҲХДТ дар ви-
лоятро аҳли илму маориф дар бар 
гирифта, ҳамзамон, роҳбарияти 
соҳаҳои мазкурро сиёсатмадорони 
кордону дорои андешаҳои бузурги 
ояндасозӣ ба уҳда доранд, итми-
нони комил дорем, ки дар оянда бо 
роҳандозӣ намудани ташаббусҳои 
дастаҷамъонаи ду ниҳод мо фаъо-
лону сокинони вилояти Хатлон дар 
масири рушду тараққиёти кишвар, 
бунёду азнавсозиҳо дар тамоми 
самтҳои фаъолиятҳои ҷамъиятӣ ба 
муваффақиятҳои аз ин ҳам беҳтару 
баландтар ноил мегардем.

Илова бар ин, густариши 
ҳамкориҳои дуҷониба дар самти 
таълиму тарбияи кадрҳои ҷавон 
дар рӯҳияи поквиҷдониву садоқат 
ба Ватан, таҳкими назорати ҳизбӣ, 
тарғиби симои омӯзгори асил ва ди-
гар кору пайкори шоистаи инсонӣ, 
ки мояи ибратомӯзии ҷомеа мегар-
дад, боиси боло рафтани обрӯву 
мақоми омӯзгор ва баланд бардош-
тани сатҳи дониши илмиву сиёсии 

кормандону фаъолони соҳаҳои 
номбурда хоҳад гардид. 

Дар ин замина тақвият бах-
шидани назорати ҳизбӣ дар 
соҳаи маориф ба баланд бар-
доштани масъулияти ҳизбӣ ва 
таҳкими неруи зеҳнии ҷомеа дар 
рӯҳияи ростқавливу ҳақиқатҷӯӣ ва 
таҷассуми симои омӯзгор ва ҳизби 
пешбарандаи ҷомеа, ҳамчун шах-
сияти идеалии ҷомеа мусоидат 
хоҳад намуд. Зеро барои тарбияи 
маънавии ҷомеа, таҳрики мардум 
ба амалҳои шоиставу накӯкорӣ 
муҳим аст, ки чеҳраҳои намунаи 
ибрат дошта бошем, ки мардум дар 
пайравӣ аз онҳо худсозиву ватан-
созиро пеша намоянд, ки зимнан 
вобаста ба масъулияту рисолати 
шаҳрвандиашон ва бо кору пайко-
ри шоиста шахси муаллим ва кор-
манди ҳизбӣ намунаи ибрат буда 
метавонад.

 
Ҷамолиддин УСМОНИЁН,

 "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.

Ҷ.БАЛХӢ. 
Тибқи нақшаи кории 

шуъбаи кор бо занони 
КИ ҲХДТ дар ноҳияи 
мазкур бо мақсади 
пешгирӣ ва аз байн 
бурдани бегонапарастӣ 
миёни занон дар сехҳои 
дӯзандагии ноҳия бо 
иштироки Моҳинави 
Қурбонмад, мудири 
шуъбаи кор бо занони кумита вохӯрӣ доир гардид. 

Дар вохӯрӣ Моҳинави Қ. қайд намуд, ки фарҳанг ҳастии мил-
лат, пойдории давлат буда, дар ҳифзу нигаҳдории он ҳамаи мо – 
шаҳрвандон нақш дорем. Номбурда илова кард, ки аз ҷумла миллати 
тоҷик миллати дорои фарҳанги қадима буда, набояд хусусан занҳо 
ба косташавии фарҳанги аҷдодӣ роҳ диҳанд. Тарроҳӣ ва дӯзандагӣ 
намунаи беҳтарини таблиғу ташвиқи фарҳанги либоспӯшии занон 
буда, дӯзандагони моҳири моро мебояд дар дӯхти либосҳо аз таблиғи 
фарҳанги бегона худдорӣ намоянд. 

        КӮЛОБ.
Кумитаи иҷроияи 

ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб 
ташаббусҳои ҳизбиро 
миёни сокинон пайваста 
ташвиқу тарғиб менамо-
янд. Ин аст, ки тамоми 
ташаббусҳои ҳизбӣ дар 
Кӯлобшаҳри бостонӣ 
марҳила ба марҳила 
амалӣ шуда истодаанд.

Аксияи ҳизбии “Мактаби ман” дар муассисаи таҳсилоти миёнаи уму-
мии №1-и ба номи Сафармуҳаммад Аюбии шаҳри Кӯлоб ҳамовозӣ пай-
до намуда, дар амал тадбиқ шуда истодааст. Таҳти роҳбарии сарвари 
кордон Назирамоҳ Ҳайдарова аҳли омӯзгорон қисмати дохилии биноро 
таъмир намуда, ба рангу бори беруни муассиса машғуланд.

МУЪМИНОБОД. 
Ҳар ҳафта рӯзҳои 

шанбе бо иштироки 
кормандони ташкило-
ту муассисаҳо ва со-
кинони маҳал баҳри 
тозаву озода нигоҳ 
доштани муҳити зист, 
инчунин ҷиҳати саҳм 
гузоштан дар ободии 
диёр корҳои ободонӣ 
ва созандагӣ роҳандозӣ мешавад.

Дар доираи ин иқдом баҳри тозаву озода нигоҳ доштани муҳити 
зист ва пешгирии офатҳои табиӣ бо иштироки раиси ташкилоти ибти-
доии ҳизбии «Ҷамоати шаҳрак» ва сокинони кӯчаи Ҷавонони ҷамоати 
шаҳраки Муъминобод ҳашар доир карда шуд. Дар ин ташаббус за-
нону бонувон ва ҷавонони маҳал фаъолона иштирок намуда, назди 
хонаҳои хеш ва сойи «Хоҷаҳақиқ» - ро аз хасу хошок тоза намуданд. 

ДӮСТӢ.
Бо мақсади ба тала-

боти гигиенӣ ҷавобгӯ бу-
дан ва беҳдошти ҳолати 
санитарӣ аз ҷониби 
Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хат-
лон лоиҳаи сохтмони 
иншоотҳои гигиенӣ 
бо усули дренажӣ 
пешниҳод гардида буд. Ин ташаббус аз ҷониби сокинони ноҳияи Дӯстӣ 
дастгирӣ ёфта, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва назди корхонаҳо марҳила ба 
марҳила чунин иншооти гигиениро масъулин сохта истодаанд.

Бартарии иншооти гигиенӣ бо усули дренажӣ дар он аст, ки доимо-
истифодашаванда мебошад.

Чунин иншооти гигиении ба талаботи санитарӣ ҷавобгӯ дар 
маркази ҷамоати шаҳраки 20-солагии Истиқлолияти Тоҷикистон 
низ сохта ба истифода дода шуд.

         ВОСЕЪ.
К и ш о в а р з о н и 

ноҳияи Восеъ дар ба-
робари ҷамъоварии 
ҳосили маҳсулоти 
полезӣ, сабзавот ва 
меваҷот ба маъракаи 
захира кардани хӯроки 
чорво машғул мебо-
шанд. Зимни боздид аз 

заминҳои ҷамоати деҳоти Тугараки ноҳияи Восеъ масъулини КИ ҲХДТ 
дар ноҳия иброз доштанд, ки кишти навъҳои серғизои хӯроки чорво, 
истифодаи самараноки заминҳо, сари вақт ҷамъоварӣ кардану захира 
намудани хӯроки дурушти чорво барои чорводорон муҳим мебошад.

Бояд қайд намоем, ки чорводорони ноҳия хуб дарк мена-
моянд, ки истифода аз вақту фурсат ва захираи хӯроки дуруш-
ту ширадор барои қонеъсозии талаботи бозори истеъмолӣ бо 
гӯшту шир нақши муҳим мегузоранд.

  ЛЕВАКАНТ.
Дар доираи дасту-

ру супоришҳои пай-
вастаи роҳбарияти 
Ҳукумати кишвар кор-
мандони КИ ҲХДТ дар 
шаҳри Левакант дар 
ҳамбастагии масъули-
ни ҷамоатҳои шаҳраку 
деҳот бо усули хона ба 

хона вохӯриҳо доир намуда, оид ба дуруст захира кардану кон-
сервакунонии сабзавоту мевагиҳо ва полезиҳо бо мардум суҳбат 
намуда истодаанд. Боиси қаноатмандист, ки ки бонувон дастуру 
супоришҳои роҳбарияти давлатро бечуну чаро иҷро намуда, саҳми 
худро дар таъмини хонавода ва пешрафти ҷомеа мегузоранд. 

          ПАНҶ.
Ташаббуси ҳизбии 

“Якҷоя месозем!” 
аз ҷониби сокинони 
деҳаву маҳаллаҳои 
ноҳияи Панҷ хуш пази-
руфта шуда, корҳои со-
зандагиву бунёдкорӣ бо 
маром идома доранд.

Сангфаршкунӣ яке 
аз самтҳои асосии та-

шаббуси дар боло зикргардида ба ҳисоб рафта, бобати сазовор ҷашн 
гирифтани 35-солагии Истиқлоли давлатии Тоҷикистон дар партави 
сиёсати созандаи Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби аъзо ва ҷонибдорони ташкилоти ибтидо-
ии «Роҳсоз»-и ҷамоати шаҳраки Панҷ 1400 метр роҳи яке аз деҳаҳои 
ҷамоати Кабут Сайфиддинов сангфарш карда шуд.

Аъзо ва ҷонибдорони ҳизб имрӯз сарҷамъона бо шукргузорӣ аз 
давлати тинҷу обод як гӯшаи маҳалро обод намуданд. Ҳизбиёни ноҳия 
дар сангфаршкунӣ иштирок намуда, иқдоми сокинони деҳаро бориз ва 
саривақтӣ арзёбӣ карданд.

     НОРАК.
“Тоҷикон”-и Бобоҷон 

Ғафуров асарест, ки 
ҳамчун шиносномаи 
миллат гузаштагони 
миллати моро ба мо 
ёдоварӣ месозад.

Бо мақсади арҷ гу-
зоштан ба гузаштагони 
миллати хеш ва ба нас-
ли оянда боқӣ мононда-

ни осори гузаштагони миллати тоҷик масъулини Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Норак байни 
кормандони ҳизбӣ барои омӯхтани китоби “Тоҷикон” ҳамарӯза 
мутолиаи ин китоби воқеан арзишмандро роҳандозӣ кардаанд. 

Раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар шаҳри Норак Ҳасанзода Шаҳло Ҳасан иброз намуд, ки бо аз 
худ кардани осори гаронбаҳои миллати хеш мо метавонем насли 
ояндаро дар рӯҳияи хештаншиносӣ, меҳанпарастӣ, худшиносӣ, 
арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллӣ тарбия созем.

              Н.ХУСРАВ.
Баргузории шанбегиҳо дар 

ноҳияи Носири Хусрав ба ҳукми 
анъана даромадааст. Чун ҳарвақта 
дар ҳама гӯшаву канори ноҳия 
бо иштироки фаъолон, аъзо 
ва ҷонибдорони ҲХДТ роҳраву 
гулгаштҳо ба тартиб дароварда 
шуда, гирду атрофи ташкилоту 
муассисаҳо ва ҷойи зисти сокинон 
дар кӯчаву маҳалҳо аз партовҳо 
тоза карда мешаванд.

Чунин шанбегии даста-
ҷамъона дар боғи фарҳангӣ-
фароғатии ноҳия гузаронида 
шуда, гирду атрофи он тоза гар-
дида, зери дарахтон нарм карда 
шуда, шоху навдаҳои зиёдатии 
дарахтон тоза карда шуданд. 

              ВАХШ.
Кумитаи иҷроияи Ҳизби 

Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Вахш бо мақсади 
сазовор истиқбол намудани 
ҷашни Истиқлоли давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои 
ободонию бунёдкориро бо 
баргузории аксияҳои ҳизбӣ 
роҳандозӣ карда истодааст. Ба-
рои боз ҳам беҳтар намудани 
симои маркази ноҳия ва муҳайё 
намудани шароити арзандаи 
зиндагии сокинон корҳо дар ин 
самт бо маром идома доранд. 

ҶАЙҲУН.
Дар доираи дастуру ҳидоятҳои 

Раиси муаззами Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати сазо-
вор истиқбол гирифтани ҷашни 
фархундаи миллат – 35 солагии 
Истиқлоли давлатӣ ҳамзамон, 
саҳм гузоштан дар корҳои обо-
донию созандагӣ бо ташаббуси 
Носирзода Сулаймон, раиси таш-
килоти ибтидоии ҳизбии Ваҳдати 
миллӣ дар якҷоягӣ бо фаъолон 
ва дигар аъзои Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар ноҳия 
роҳҳои байни деҳаҳои ҷамоати 
деҳоти Ваҳдати миллӣ тариқи 
ҳашар мумфарш гардида, мав-
риди истифодаи сокинон қарор 
дода шуд.

Мавриди зикр аст, ки чунин 
ташаббусҳо ва корҳои ободонӣ 
дар дигар ҷамоатҳои шаҳраку 
деҳоти ноҳия бо маром идома до-
шта, сокинони ноҳия азм доранд, 
ки 35-солагии Истиқлоли давла-
тиро бо шукӯҳу шаҳомати тоза 
пешвоз гиранд.

ХУРОСОН.
Бо мақсади дастгирии сиёса-

ти маорифпарваронаи Пешвои 
миллат, Раиси муаззами ҲХДТ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
доираи аксияи ҳизбии вилоятӣ 
таҳти унвони “Якҷоя месозем!” 
бо ҷалби шахсони хайрхоҳу са-
ховатпеша ва сокинони деҳаи 
Навзамини ҷамоати деҳоти С. 
Айнӣ бунёди 11 (ёздаҳ) синфхо-
наи иловагӣ дар назди муасси-
саи таҳсилоти миёнаи умумии 
№23-и ноҳия идома дорад.
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Кишоварзӣ аз соҳаҳои сердаромад ба ҳисоб рафта, манбаи 
асосии пешбурди рӯзгори аҳолии деҳот, василаи таъмини бо-
зори истеъмолӣ бо маводи ғизоӣ мебошад. Аз ҷумла, сокинони 
ноҳияи Кӯшониён бо шарофати заминдорӣ, истифодаи самара-
ноки ҳар порча замини корам дар ҳама фаслҳои сол баробари 
таъмини дастархони хонадони худ ҳамчунин, дар таъмини саба-
ди истеъмолии сокинони кишвар саҳми назаррас доранд.

ЧАРОЃИ РЎШАНГАРУ
СУТУНИ ХОНАДОН 

№32,25.08.2022«Ҳамрози халқ»4

Сокинони меҳнатқарини 
ҷамоати деҳоти Меҳнатободи 
ноҳияи Кӯшониён кӯшиш доранд, 
ки аз заминҳои дар ихтиёрдоштаи 
худ ду – се ва зиёда аз он ҳосили 
дилхоҳ ба даст оваранд.

Сокини ҷамоати мазкур Са-
даф Мирҷонова аз 4 сотиқ қитъаи 
наздиҳавлигии худ соле се чаҳор 
маротиба ҳосили дилхоҳ ба даст ме-
оварад. Ин бонуи меҳнатқарин ҳар 
ваҷаб заминро самараноку оқилона 
истифода бурда, ҳамзамон, дар як 
гӯшаи замини наздиҳавлигиаш пар-
вариши гулу гулбуттаҳои ороиширо 
ба роҳ мондааст.

Бо мақсади амалӣ намудани 
дастуру супоришҳои Роҳбари дав-
лат бобати самаранок истифода 
намудани ҳар порча замин ин бо-
нуи кордон тасмим гирифтааст, ки 
дар ҳудуди замини наздиҳавлигии 
худ гармхона таъсис дода, дар он 
парвариши зироати барвақтиро 
ба роҳ монад.

 – Бо таъсиси гармхонаҳо имкон 
пайдо мекунем, ки тамоми фаслҳои 
сол дастархони худро бо маҳсулоти 
тару тоза таъмин намуда, ҳамзамон 
аз ҳосили гармхонаҳо даромади 
иқтисодии оиларо таъмин намоем, 
– мегӯяд Садаф Мирҷонова.

Самараи заҳмати шабонарӯзӣ 
ва омӯзишу табодули таҷрибаи 
пешқадам бо дигар деҳқонони 
ноҳия аст, ки ин зани кордон аз за-
мини наздиҳавлигии худ ҳосили 
дилхоҳ бардошта истодааст.

Ба гуфтаи ӯ заминҳои корами 
водии Вахш барои таъмини аҳолии 
минтақа кифоя буда, деҳқонон бо 
риояи қоидаҳои агротехникӣ имкон 
доранд аз марзҳои зархези дарих-
тиёрдошта ду-се баробар зиёдтар 
аз дигар минтақаҳо ҳосил бардош-
та, берун аз вилоят ва хориҷи киш-

вар содирот намоянд. 
Омили дигар ғанигардонии бо-

зори истеъмолӣ дар чаҳор фасли 
сол ин рушду ривоҷи парвариши 
зироат дар шароити гармхонаҳо 
мебошад. Боназардошти талаботи 
рӯзафзуни аҳолӣ ба помидору бо-
диринг ва дигар сабзавоту полезиҳо 
деҳқонон тасмим гирифтаанд, ки 
кишту кори чунин маҳсулотро дар 
тамоми фаслҳои сол дар шароити 
гармхонаҳо ба роҳ монанд. 

Айни замон дар замини 
наздиҳавлигии Садаф Мирҷонова 
зироати гуногун аз қабили бодиринг, 
помидор, лӯбиёгӣ, боимҷон, нахуд, 
каду шинонида шуда, ҳосили фаро-
вон доранд.

 Натиҷаи заҳмати содиқонааш 
аст, ки имсол ӯ аз қитъаи 
наздиҳавлигӣ ҳосили дилхоҳ бар-
дошта, аллакай барои эҳтиёҷоти 
хонаводаи худ беш аз 170 зар-
фи шишагин маҳсулоти гуногунро 
бастабандӣ намудааст. 

Дар баробари вусъат бахшида-
ни тадбирҳо дар самти захиракунии 
масҳулоти ғизоӣ барои зимистон Са-
даф Мирҷонова кишту кори мавси-
миро суръат бахшида, ба коркарди 
зироатҳои кишти такрорӣ машғул аст. 

Ӯ дар баробари шуғли заминкорӣ, 
ҳамчунин дар муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №54-и ноҳияи 
Кӯшониён ба ҳайси омӯзгори фанни 
технологияи касбу ҳунар фаъолият 
дорад. Мавсуф дар доираи дарси 
технологияи касбу ҳунар ба духта-
рон ҳунарҳои дӯзандагӣ меомӯзад. 

Тавре худ қисса кард, фориғ аз 
кори мактабу деҳқонӣ фармоишҳои 
дӯхти сару либос гирифта, бо ин 
васила даромади иловагӣ ба даст 
меорад. 

–Талаботи замони муосир – 
болоравии нарху наво ва дигар 

пешомадҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ 
моро водор менамоянд, ки бо як 
касбу кори муқаррарӣ маҳдуд на-
шуда, ҳар рӯзу соати озоди ху-
дро ба корҳои фоидаовар сарф 
намоем, то сатҳи зиндагии ху-
дро беҳтару хубтар созем. Дар 
солҳои пешин ҳунарҳои дастии 
мардумӣ дар бозорҳои кишвара-
мон кам ба назар мерасид, чунки 
аксарияти шаҳрвандон ба хари-
дории маҳсулоти истеҳсоли дастӣ 
таваҷҷуҳ надоштанд. Хушбахтона 
ҳунарҳои мардумӣ дар кишва-
рамон эҳё ва рушду нумӯ карда, 
имрӯз дӯзандагиву бофандагӣ 
ва дигар ҳунарҳои занона ман-
баи даромади рӯзгори ҳазорон 
хонаводаҳо гардидааст. 

Дар даврони Истиқлоли дав-
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Президенти кишвар муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба фарҳанги 
миллӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир на-
муда, баҳри аз нав эҳё намуда-
ни анъанаҳои сирф тоҷикӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ иқдомҳои оян-
дасозеро роҳандозӣ намудаанд, 
ки самараи он имрӯз баръало 
мушоҳида мешавад.

 Айни ҳол дар мағозаву бозорҳои 
кишвар маҳсули ҳунарҳои дастӣ фа-
ровон аст, ки рӯз аз рӯз харидоро-
наш бештар мегарданд. 

Ҳамзамон зимни ташри-
фи меҳмонону сайёҳони хориҷӣ 
мушоҳида мешавад, ки намояндаго-
ни халқу миллатҳои гуногуни ҷаҳон 
ба мероси милливу фарҳангии 
мо таваҷҷуҳи зиёд дошта, 
намунаҳои беҳтарини дастранҷҳои 
ҳунармандони тоҷикистониро 
харидорӣ намуда, ба кишварҳои худ 
инъом мебаранд. 

–Ҳамчун як омӯзгор ва 
шавқманди пешаи кишоварзӣ 
итминони комил дорам, ки бо 
таваҷҷуҳ ба ҳунарҳои мардумӣ ва 
рушди соҳаи кишоварзӣ мо марду-
ми меҳнатқарини Тоҷикистон би-
дуни муҳоҷирати корӣ ба хориҷи 
кишвар ҳам рӯзгори худро таъмин 
карда метавонем.

Бинобар ин, бигзор 
ҷавонмардони мо ба ақсои олам 
барои кору фаъолиятҳои гуногун 
сафар намоянд, аммо мо бонувон 
ҳамчун чароғи рӯшангару сутуни хо-
надони хеш бояд дар баробари тар-
бияву ба воя расонидани фарзан-
дон ҳамзамон ҳунару истеъдодҳои 
худро рушд дода, дар таъмини 
рӯзгори оила такягоҳи боэътимод 
бошем, – мегӯяд мусоҳиби мо.

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ
“Ҳамрози халқ”

Обуна ба «Минбари халқ»  то 19 август

Обуна ба «Ҳамрози халқ»  то 19 август

Шаҳру 
ноҳияҳо

Фоизи 
иҷроиш Мақом 

Восеъ 100 % 1
Темурмалик 100 % 2
Шаҳритус 100 % 3
Балҷувон 100 % 4
А.Ҷомӣ 100 % 5
Н. Хусрав 90,0 % 6
Панҷ 66,6 % 7
Норак 62,0 % 8
Хуросон 59,0 % 9
Кӯшониён 54,6 % 10
Дӯстӣ 51,3 % 11
Муъминобод 45,4 % 12
Левакант 36,4 % 13
Фархор 36,1 % 14
Ҳамадонӣ 30,7 % 15
Ш. Шоҳин 30,0 % 16
Ҷ.Балхӣ 26,4 % 17
Қубодиён 20,1 % 18
Бохтар 15,9 % 19
Ёвон 10,9 % 20
Ҷайҳун 7,8 % 21
Кӯлоб 3,4 % 22
Вахш 2,5 % 23
Ховалинг 1,6 % 24
Данғара 0 % 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
Норак 70,0 % 8
Панҷ 65,4 % 9
Хуросон 52,5 % 10
Дӯстӣ 51,4 % 11
Муъминобод 40,0 % 12
Ҷ. Балхӣ 36,4 % 13
Ҳамадонӣ 32,5 % 14
Фархор 30,8 % 15
Бохтар 30,8 % 16
Ш. Шоҳин 29,6 % 17
Қубодиён 28,0 % 18
Ҷайҳун 27,5 % 19
Ёвон 25,9 % 20
Балҷувон 22,0 % 21
Данғара 9,1 % 22
Вахш 5,0 % 23
Кӯлоб 2,5 % 24
Ховалинг 1,7 % 25

РЕЙТИНГИ ҲИЗБӢ
«ОБУНА - 2023»

Эзоҳ: дар вилоят иҷроиши нақшаи обуна 
ба «Минбари халқ» ҷамъ 39%  (15292 нусха), 
ба «Ҳамрози халқ» 47,5 %  (10107 нусха)-ро 
ташкил медиҳад. Иҷрои нақша аз рӯи санаи 
иҷро ба ҳисоб гирифта шуда, зимнан Рей-
тинг муайян карда мешавад.
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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

2625 27 28 29 30 31
АВГУСТ АВГУСТ АВГУСТ АВГУСТ АВГУСТ АВГУСТ АВГУСТ

+20° +35° +21° +35°  +21° +36° +22°  +37°  +21°  +36° +21° +36°  +21° +37°

Таъмини сокинон бо ҷойи кор аз мавзӯъҳои муҳим ва 
ҳалталаб ба шумор меравад. Дар бархе аз шаҳру навоҳии 
вилоят камбуди ҷойи корӣ мушоҳида мешавад. Масъули-
ни шуъбаҳои Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳру 
ноҳияҳои худ ашхоси корҷӯро ба қайд гирифта, барои 
таъмини онҳо бо ҷойи кор мусоидат менамоянд, вале му-
таассифона қисме аз онҳо сабаби саривақт иҷро нагарди-
дани нақшаи тасдиқгардидаро дар камбуди ҷойҳои кори 
холӣ мебинанд. 

ТАЪСИСИ ЉОЙЊОИ КОРЇ
ДАР МАДДИ АВВАЛ

Ба гуфтаи масъулони 
шуъбаҳои Агентии меҳнат 
ва шуғли аҳолӣ дар шаҳру 
ноҳияҳое, ки корхонаҳои хурду 
бузурги саноатӣ фаъолият меку-
нанд, проблемаи бекорӣ чандон 
ташвишовар нест.  

Холмаҳмад Ҳалимов, сар-
мутахассиси шуъбаи Агентии 
меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар 
ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ 
мегӯяд, ки аз аввали сол то 
инҷониб ба шуъбаи Агентии 
меҳнат ва шуғли аҳолӣ 865 на-
фар муроҷиат карда, ба 862 
нафари онҳо мақоми бекорӣ 
дода шуд. Давоми 6 моҳи соли 
равон 11 ярмаркаи ҷойҳои кори 
холӣ барои корҷӯён ташкил ва 
гузаронида шуда, дар натиҷаи 
он 456 нафар бо кори доимӣ ва 
мавсимӣ таъмин гардиданд.

Ба гуфтаи 
Холмаҳмад Ҳалимов, 
ҳамасола бархе аз 
муроҷиаткунандагон 
соҳибмаълумот набу-
да, дар доираи имко-
ноти мавҷуда онҳоро 
ба касбомӯзӣ фаро 
мегиранд. Имсол шу-
мораи онҳое, ки ба 
касбомӯзӣ ҷалб гар-
дидаанд, 148 нафар-
ро ташкил медиҳанд. 
Мутаассифона дар 
ноҳияи Абдураҳмони 
Ҷомӣ ягон марка-

зи таълимӣ нест, вале тибқи 
нақшаи яксолаи масъулини 
шуъбаи Агентии меҳнат ва 
шуғли аҳолии ноҳия 250 нафар 
бояд ба касбомӯзӣ фаро гириф-
та шавад.

«Мо маркази таълимӣ на-
дорем, вале бо маркази таъ-
лимии калонсолони ноҳияи 
Ёвон шартнома бастаем. Дар 
ҳудуди ҷамоатҳои деҳот курсҳои 
кӯтоҳмуддати касбомӯзиро таш-
кил карда, мардумро соҳибкасб 
менамоем. Агар дар ҳудуди 
ноҳия маркази таълимии до-
рои шароити зарурӣ таъмин 
мебуд, кор дар ин самт боз ҳам 
ҷоннок мегардид», – мегӯяд Х. 
Ҳалимов.

Тибқи нақшаи шуъбаи Аген-
тии меҳнат ва шуғли аҳолии 
ноҳия бояд дар як сол 1050 

нафар афроди бекор ба ҷойи 
кор таъмин шаванд. Ба гуф-
таи мусоҳиби мо Х. Ҳалимов 
дар ноҳия  корхонаҳои саноатӣ 
кам аст, аз ин рӯ мушкилоти 
норасогии ҷойи кор боқӣ ме-
монад. Мувофиқ ба нақшаи 
тасдиқнамудаи мақомоти 
маҳалӣ дар солҳои наздик як-
чанд корхонаҳои хурди саноатӣ 
бунёд мешаванд. Алъон қисми 
зиёди корҷӯён на ба кори доимӣ, 
балки мавсимӣ 
ҷалб карда меша-
ванд.

Ба гуфтаи Хай-
риддин Темурзо-
да, мудири шуъ-
баи иқтисод ва 
савдои мақомоти 
иҷроияи маҳалии 
ҳокимияти дав-
латии ноҳияи 
А б д у р а ҳ м о н и 
Ҷомӣ дар ноҳия 
шумораи коргоҳу 
корхонаҳои хурди 
саноатӣ 19 ададро 
ташкил медиҳад, 
ки самти фаъо-
лияташон коркарди пахта, орд, 
истеҳсоли обҳои ташнашикан, 
масолеҳи сохтмонӣ ва амсоли 
инҳо мебошад.

«Тибқи нақша бахшида ба 
«Солҳои рушди саноат» дар 
ноҳия 37 коргоҳу корхонаҳои 
хурди саноатӣ сохта мешавад 

ва то имрӯз 6 адади онҳо мав-
риди истифода қарор дода шу-
даанд. Дар шашмоҳаи соли ра-
вон 30 ҷойи корӣ барои корҷӯён 
фароҳам оварда шудааст ва бо 
сохта шудани коргоҳу корхонаҳо 
ҷойҳои нави корӣ фароҳам ме-
гарданд», –  мегӯяд Х. Темурзода.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар Паёми имсолаи 
хеш ба Маҷлиси Олӣ солҳои 
2022—2026-ро «Солҳои рушди 
саноат» эълон карданд. Аён аст, 
ки бо рушд ёфтани соҳаи сано-
ат дар мамлакат ҷойҳои нави 
корӣ фароҳам гардида, ҳаҷми 
маҳсулоти саноатии коркардшу-
да низ меафзояд.

Дар ноҳияи Ҷайҳун бошад 
давоми 6 моҳи соли 2022 тариқи 
ташкили ярмаркаи ҷойҳои ко-
рии холӣ ва вазифаҳои озод 154 
корхонаву ташкилот барои соки-

муроҷиат кардаанд ва аз шу-
мораи муроҷиаткунандагон 
160 нафарашон ба ҷойи кори 
доимӣ ва мавсимӣ таъмин шу-
данд. Тибқи нақша бояд дар 
соли равон беш аз 1000 нафар 
бо ҷойи кор таъмин карда ша-
ванд.

«Ноҳияи мо аграрӣ аст, он 
занҳое, ки барои пайдо карда-
ни ҷойи кор ба мо муроҷиат ме-
кунанд, дар хоҷагиҳои деҳқонӣ 
ва ҶДММ ба кори мавсимӣ 
фаро гирифта мешаванд. 
Қисми зиёди онҳо маълумоти 
касбӣ надоранд. Тибқи нақшаи 
тасдиқгардида имсол бояд 105 
нафар ба курсҳои кӯтоҳмуддат 
қабул карда мешуд. Хушбах-
тона нақша пурра иҷро гар-
дид, ки 46 нафари онҳо зан 
мебошанд», – ироа дошт М. 
Маҳмадшариф.

Мувофиқи маълумоти Са-
раёсати Агентии омори наз-
ди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  дар вилояти 
Хатлон давоми 6 моҳи соли 
равон дар ҳамаи шаклҳои 
хоҷагидории вилоят 24 ҳазору 
152 ҷойи кори нав ба қайд ги-
рифта шудааст.

Ба раёсат, шуъба ва бахшҳои 
Агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ 
дар шаҳру ноҳияҳои вило-
ят дар 6 моҳи соли 2022, 22 
ҳазору 835 нафар ашхоси бе-
кор муроҷиат намуданд. Аз 
шумораи муроҷиаткунандаҳо 
ба 11 ҳазору 445 нафар 
мақоми бекорӣ дода шудааст. 
Дар шашмоҳаи соли равон 12 
ҳазору 803 нафар бо ҷойи кори 
доимӣ, мавсимӣ ва муваққатӣ 
таъмин шудаанд.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
«Ҳамрози халқ»

нон ҷойҳои корӣ пешниҳод гар-
донидаанд. Маҳмадраҷабзода 
Маҳмадшариф, сардори шуъ-
баи Агентии меҳнат ва шуғли 
аҳолии ноҳия мегӯяд, ки тибқи 
маълумотҳои оморӣ давоми 
соли равон 318 нафар барои 
пайдо кардани ҷойи кор ба онҳо 
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Дар таърихи ҳар халқу миллати олам санаҳои 
муҳими тақдирсозе бо ҳарфҳои заррин ҳаккокӣ 
шудааст, ки бузургдошт ва таҷлили онҳо мояи 
ифтихору сарбаландии мардумони натанҳо он 
кишвар, балки аҳли башарият маҳсуб меёбад.

ПАРЧАМБАРДОРИ БЕДО-
РИИ АФКОРИ МИЛЛӢ

Бо баракати Истиқлоли давлатӣ зинда-
гии мардуми шарифи Ҷумҳурии Тоҷикис-
тон шукӯҳи хосса дорад. Бемуҳобот мета-
вон гуфт, ки ҳарчанд миллати мо таъриху 
фарҳанги қадима дошта бошад ҳам, аммо 
маҳз дар даврони соҳибистиқлолии киш-
вар зиндагӣ ранги дигар гирифт.

Маҷрои ҳаёти мардум марҳила 
ба марҳила зеботар гардида, бо на-
зардошти пешбурду шукуфоии Ватан 
тамоми соҳаҳо бо як низоми муайян 
ба пешравиҳо ноил шуданд. Ҳарчанд 
ин ҳама пешравиҳо ба осонӣ бароя-
мон муяссар нашуда бошад ҳам, бо-
иси шукргузорист, ки фидоиёни Ватан 
тавассути муҳаббату садоқаташон 
тавонистанд Тоҷикистони дар вартаи 
ноумедӣ қарордоштаро ба як давлати 
орому осуда табдил диҳанд. Ҷавҳари 
ин ҳама дастоварду муваффақиятҳо 
пеш аз ҳама Истиқлоли давлатии 
кишвар аст. Пас ҳар як шаҳрвандро 
лозим аст, ки ин неъмати бебаҳоро 
қадр кунаду барои устувориаш та-
лош варзанд.

Аслан дар пасманзари ин кали-

маи зебо, ки ӯро ном истиқлол ме-
бошад, чи қадар орзуву мақсадҳои 
наҷиби мо нуҳуфтааст. Маҳз дар 
ин замина барои миллати мо муяс-
сар гардид, ки таввассути сиёсати 
хирадмандонаи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президени Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ар-
зишу муқаддасоти миллиамон ба 
ҷомеаи ҷаҳонӣ дарак диҳем. Дар 
пайвастагӣ ба ин паҳлуи мавзӯъ 
ёдрас мешавем, ки паёмабарамон 
Муҳаммад Мустафо (с) ҷое фарму-
даанд: “Подшоҳи одил дар рӯи за-
мин сояи Худо аст. Ҳар касе чунин 
подшоҳро эҳтиром кунад, Худоро 
эҳтиром намудааст. Ва ҳар касе 
чунин подшоҳро эҳтиром накунад, 

Худоро эҳтиром накардааст”. Бо на-
зардошти мазмуну муҳтавои ин ҳадис 
бо камоли эҳтиром аз ҳамдиёрони 
гиромиқадр хоҳиш менамоям, ки дас-
туру маслиҳат, амру фармон ва дар 
умум сиёсати созгору хирадмандонаи 
Пешвои муаззами миллатро сидқану 
самимона пуштибонӣ намоед.

Дар ҳадиси дигар омадааст: “Ду 
неъматест, ки аз арзиши он банда 
бештари вақт бехабар мемонад. 
Яке тандурустӣ, дигаре амният”. Пас 
моро лозим аст бо назардошти чу-
нин ҳикмат аз амну саломатии хешу 
атрофиён пайгир бошему нагузорем 
ин ду неъмати бебаҳо аз мо дар ка-
нор монад. Мутаасифона ҳанӯз ҳам 
баъзе аз ҳамватанони мо ба ҳизбу 
ҳаркатҳои ифротӣ шомил шуда, 

мехоҳанд дар пайравии мақсадҳои 
ғаразноки хоҷагони бегонаашон 
оромии кишварро халалдор созанд. 
Онҳое, ки дар ин кор то ба имрӯз 
даст доштанд, қисми зиёдашон пу-
шаймон гардидаву афсӯс мехӯранд, 
ки чаро ба чунин амалҳои даҳшатбор 
даст задаанд. Аз ин хотир хуб мешуд 
ҳарҷое, ки як ҳамватани мо ҳаст аз 
суботу оромии кишвари худ андеша 
кардаву баҳри пойдории сулҳу субот 
талош меварзид. Аслан инсон худро 
бо тамоми ҳастӣ танҳо дар хонавода, 
зодгоҳ ва Ватанаш хушбахту саодат-
манд тасаввур карда метавонад. Аз 
ин рӯ мо тоҷикон, ки таъриху тамад-
дуни кӯҳан дорему аз гузаштаҳои дур 
то ба имрӯз рисолати ватандориро ба 
мерос овардаем, бояд қадршиносии 

НАКҲАТИ ХУШ ДАР
ФАЗОИ ИСТИҚЛОЛ 

Соли 1980 бо Қарори ЮНЕСКО 
ҷашнвораи 1000-солагии донишманд ва му-
тафаккири бузурги тоҷик Абӯалӣ ибни Сино 
қайд карда шуд, ки он гувоҳӣ аз эътирофи 
сатҳи ҷаҳонии ин аломаи Маршриқзамин 
арзёбӣ мегардад. Аз сӯи дигар, вожаи “ме-
дицина” аз истилоҳи “Мадади Сино” таркиб 
ёфтааст, ки далели поягузори илми тибб 
эътироф шудани ин абармарди тоҷик аст.

Мавриди зикр аст, ки профессор Ю. 
Исҳоқӣ ба ҳайси аъзои комиссияи тадо-
рукоти ҷашни Абӯалӣ ибни Сино аз на-
хустин донишмандону пажуҳишгарони 
риштаи тибб аст, ки ҳанӯз дар соли 1979 
дар рӯзномаи “Комсомоли Тоҷикистон” 
мақолаи таҳлилие бо номи “Олим ва 
мутафаккири бузург” ба табъ расонида 
буд, ки дар он сухан дар бораи шарҳи 
ҳол, мероси тиббии Сино ва омодагии 
Донишгоҳи давлатии таббии Тоҷикистон 
ба номи Абӯалӣ ибни Сино мерафт.

Дарвоқеъ, нигоштаҳои баъзе 
сарчашмаҳои илмиву адабӣ барои ҳар фар-
ди худогоҳ аз манфиат холӣ нест. Бинобар 
ахбори баъзе сарчашмаҳо, дар аҳди Сомо-
ниён Академияи тиббии Гундишопур амал 
менамуд, ки дар он тамоми бахшҳои тиб-
бии ҳамон замон, аз ҷумла, даҳонпизишкӣ 
(стоматологӣ) низ фаъолият мекард. 

Шоҳи табибон, Абӯалӣ ибни Сино 18-

уми август чашм ба олами ҳастӣ кушода 
аст ва ин санаи муборак ҳамасола ҳамчун 
иди касбии табибон қайд карда мешавад. 
Барои мо табибони тоҷик, меросбар ва 
пайравони Сино танҳо аз ин мутафаккир ва 
асосгузори илми тибб ифтихор доштан кам 
аст ва бояд, ки бо баҳрамандӣ аз илму маъ-
рифати ин донишманди бузург рисолати 
муқаддаси ӯро идома дода, дар риштаҳои 
гуногуни илми тибб аз худ мероси мондаго-
ре боқӣ гузорем.

Агар ба кашфиёту таҳқиқоти ин табиби 
забардаст танҳо дар соҳаи дандонпизишкӣ 
назар афканем, ӯст, ки ҳанӯз ҳазор сол 
пеш оид ба дандон ва ҳассосиятҳои ин 
узви муҳими бадан, дар пайравӣ ба ақидаи 
Ҷолинус навишта буд: “Таҷриба нишон 
медиҳад, ки дандонҳо ҳассос ҳастанд. Ба 
ин ҳамчун имконоте (қобилияте), ки аз сар 
(мағзи сар) ба вай мерасад ва ба ин васи-
ла гармию сардӣ ҳис мешавад, мусоидат 
менамояд”. Сино зимни ташреҳи асаби 
сетора, ё ба истилоҳи тиббӣ “шохаи сеюм” 
менависад: “Яке аз шохаҳои он ба дохили 
ковокии даҳон расида, ба дандонҳо тақсим 
мешавад” ё дандонҳо ба ҷумлаи устухонҳо 
дохил мешаванд, ки қобилияти ҳискунӣ до-
ранд, зеро ба онҳо аз мағзи сар асабҳои 
нарм мерасанд. Сино оид ба пайвастагии 
узвҳои бадани инсон таъкид намуда буд, ки 

кулли маризиҳо аз дандонҳои пӯсида ибти-
до мегиранд ва ҳолати меъда ва рӯдаҳо аз 
ҳолати дандонҳо вобаста аст. Бо таваҷҷуҳ 
ба бемориҳои даҳону дандон, пардаҳои 
луобии ковокии даҳон Сино фармуда-
аст, ки оби ҷӯшонидаи гули сурхи феррат, 
обилаҳои даҳонро бартараф намуда, ре-
шаи дандонро мустаҳкам месозад. Инчу-
нин, истеъмоли гашнич бӯйи даҳонро бар-
тараф месозад. 

Абӯалӣ ибни Сино аз нобиғаҳои бена-
зири таърихи башарият ба ҳисоб меравад, 
ки тӯли начандони зиёди фаъолиятҳои ил-
миву эҷодии хеш беш аз 400 асар навиш-
та аст ва бештари онҳо ба мисоли “Китоб-
уш-шифо”, “Китоб-ун-наҷот”, “Ал-ҳосил вал 
маҳсул”, “Ишорат ва танбеҳот”, “Донишно-
ма”, “Ал-қонун фи-т-иб” аҳамияти бузур-
ги илмӣ доранд. Мавриди зикр аст, ки дар 
аҳди Сомониён мактабҳои хоссаи омӯзиши 
илмҳои тиббӣ дар назди худи донишмандон 
вуҷуд дошт, бахусус мактаби тиббии Си-
норо метавон ба академияи тиббӣ ташбеҳ 
дод, ки дар он тамоми усулҳо аз қабили 
ҷарроҳию сӯзанзанӣ, шикастабандӣ ва ди-
гар амалиётҳои тиббӣ гузаронида мешуд ва 
асбобҳои тиббии аҳди Сомониён, аз қабили 
пайгоҳҳои хунгузаронӣ, корду риштаҳои 
ҷарроҳӣ, тарозуҳои дорубаркашӣ ва дигар 
лавозимоти тиббӣ дар адабиётҳои минбаъ-

арзишҳои миллӣ, садоқат доштан ба 
ватану миллати хешро фаромӯш на-
кунем. Хушбахттарин инсонҳо ҳамон 
гурӯҳеанд, ки ба миллату Ватани 
худ хизматҳои шоён кардаанд. Ҳар 
касе дасти бародари худро гирад, 
нафари муҳтоҷеро кумак расонаду 
дилеро шод гардонад, Худованд да-
сти ӯро гирифта, кумак мерасонаду 
қалбашро шод мегардонад. Умед 
аст, ки баъди чунин хулосаҳои неки 
ниёгонамон ҳар як ҳамватан баҳри 
ободии кишвар талош варзида, дар 
мавриди вусъат бахшидани корҳои 
ободониву созандагӣ ва анҷом дода-
ни амалҳои хайру савоб мавқеъашро 
устувор мегардонад.

Ватандорӣ масъулияти бу-
зург мехоҳад. Аз ин хотир бароба-
ри оне, ки мо ватансаро ҳастем, 
бояд хислатҳои неку созандаро 
дар ниҳоди фарзандони хешу 
миллат ҷой диҳем, то онҳо низ бо 
ҳисси баланди ватанпарастиашон 
пайи анҷом додани амалҳои хайр 
мавқеъгирӣ намоянд. 

Чун дар остонаи 31-умин солгар-
ди Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистони азиз қарор дорем, 
истиқболи ин санаи арзишманду хо-
тирмон бароямон ифтихору сарба-
ландист. Умед аст баҳри арзандаву 
сазовор таҷлил намудани солгарди 
истиқлоли кишвар ҳар як ҳамватан 
дастоварди худро соҳиб будаву аз не-
кномиву саодатмандӣ ва пешрафту 
шукуфоии Ватан башорат медиҳад.

   
Усмоналӣ НУРЗОДА, муовини 
раиси Шӯрои уламои Маркази 

исломии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
сархатиби шаҳри Бохтар 

даи тибб мушоҳида мешавад.
 Аз ин рӯ, омӯзиши таъриху ҳаёту фаъо-

лияти нобиғаҳои миллати тоҷик бешубҳа ба 
рушду пешрафти илму технологияи замо-
ни муосир ёрӣ мерасонад. Ба вижа, осори 
Абуалӣ ибни Сино барои пешрафти илми 
тиб, фалсафа, адабиёт ва дигар ҷанбаҳои 
муҳими ҳаёти инсонӣ хидмати судманду 
мондагоре дорад. Панду андарзҳои илми-
ву адабии ӯ метавонад шиори ҳамешагии 
табибони ҳозиқ ва пайравони ҷодаи тиб бо-
шад, ки гуфтори зерин намунаи барҷастае 
аз панду ҳикматҳояш аст: “Шахсе, ки худро 
ба табибию табобат бахшидааст, бояд оддӣ, 
боҳиммат ва бетамаъ бошад. Тамоми симои 
ӯ бояд боварию эътимодро бедор кунад”. 

Хулоса, Абӯалӣ ибни Сино аз нобиғаҳои 
ҷаҳонии ҳама давру замон ва халқу 
маконҳо ба ҳисоб меравад, ки новобаста ба 
мушкилоти замони худ дар соҳаҳои ниҳоят 
муҳими илм аз ҷумла, дар рушду инкишо-
фи фалсафа ва тибби дунё саҳми бениҳоят 
муҳим гузоштааст. Ин олим ва мутафаккири 
парвардаи муҳити фарҳангии аҳди Сомо-
ниён, баъди заволи ин давлати муқтадир 
қисмати бештари ҳаёти худро дар гирдоби 
ҳодисаҳои мудҳиш сипарӣ намудааст. 

Воқеан, муҳити фарҳангии замони 
ҳаётбасарбурдани Абӯалӣ ибни Сино (980-
1037) ба асри зуҳури ситораҳои тобноки 
илму маонӣ рост меояд, ки дар ватани 
ӯ — Мовароуннаҳр, Хуросон ва Эрон дар 
майдони илму адаб як зумра нобиғаҳои но-
такроре умр ба сар бурда, бо кашфиётҳои 
баназиру асарҳои безаволи хеш ба рушду 
эҳёи илму фарҳанги башарият заминаи 
воқеӣ гузоштаанд. Дар баробари Исмои-
ли Бухороӣ, Закариёи Розӣ, устод Рӯдакӣ, 
Абӯнасри Форобӣ, Абӯмуҳаммади Хуҷандӣ, 
Абулқосими Фирдавсӣ, Абӯрайҳони Берунӣ 
ва Умари Хайём бешакку тардид Шайхур-
раис Абӯалӣ ибни Сино бузургтарин шах-
сияти таърихӣ ба ҳисоб меравад. Тавре, ки 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни яке аз 
суханрониҳояшон дар ин маврид иброз до-
штанд: “Ибни Сино парчамбардори бедо-
рии афкори миллӣ ва бунёдгузори пойдево-
ри илмии ҳазорсолаи мост”.

Баҳром АЙНИДДИНОВ,
муовини директори Маркази

 стоматологии вилояти Хатлон 
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ПАНДИ 

РЎЗ

Падарам дурӯғгӯ буд.
Медонед чаро!?
Вақте аз кор ба хона меоамад мепурсидам падарҷон 

хаста ҳастӣ?
Мегуфт:
- Не, ҷони падар.
Вақте медидам ба фикр фурӯ рафтааст, мепурсидам 

падарҷон мушкиле дорӣ?
Мегуфт:
- Не, ҷони падар.
Вақте сари дастархон меваро ба ман медод, мегуф-

там худ намехоҳӣ?
Мегуфт:
- Не, ҷони падар.
Вақте бозор мерафтем бори сангинро мегирифт, ме-

пурсидам, падарҷон бароят сангин нест?
Мегуфт:
- Не, ҷони падар.
Вақте иде мешуд барои мо либоси нав мехарид, 

вале худаш либоси кӯҳнаи худро мепӯшид, мепурсидам, 
падар чаро барои худат либоси нав намехарӣ?

Мегуфт:
-Дӯст надорам ҷони падар.
Рӯзҳову солҳо гузашт, бузург шудам, пухта шудам. 

Якбора фаҳмидам, ки падарам дурӯғ мегуфт.
Хаста мешуд, мушкил дошт, мариз буд, борҳои 

зиндагӣ сангин буд, ғизои хубро дӯст медошт, 
истироҳатро дӯст медошт, аммо...

Ба хотири мо дурӯғ мегуфт, ки хуш бошем...
Ба хотири мо нахӯрд, напӯшид...
Ба хотири мо на гармо гуфт, на сармо, шабу рӯз кор 

кард, то мо гурусна намонем...
Ба хотири мо муҳоҷир шуд, то аз дигарон қафо на-

бошем...
Ба хотири мо ба ҳама сахтиҳои зиндагӣ тоб овард..
Ба хотири мо мӯйҳои сараш сафед гашт, пир шуд...
Аммо мо бар ивази ин ҳама чӣ кардем..!?
Чӣ???
Сад афсӯс..!!!
Ба қадри падарон бирасед!!

Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,
аз саҳифаи фейсбукии дӯстон

Баҳри дар амал татбиқ намудани 
дастуру супоришҳои Раиси муаззами 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба за-
хираи дусолаи маводи хӯрока сокино-
ни вилояти Хатлон ҳар порча замини 
дар ихтиёрдоштаашонро самаранок 
истифода мебаранд ва аз ҳосили ба 
даст овардаашон барои фасли сар-
мои дар пешистода маводи ғизоиро 
захира менамоянд. 

Роҳнамо

ЗАНЕ БО ИРОДАИ УСТУВОР 

Хатичамоҳ Намозова, со-
кини деҳаи Ғалабаи ҷамоати 
деҳоти Истиқлоли ноҳияи 
Фархор аз зумраи занони 
қавииродаи меҳнатдӯст аст, 
ки ҳамасола бо ҳамроҳии 
аъзои оилааш ба кишту пар-
вариши сабзавоту меваҷот 
дар замини наздиҳавлигиаш 
машғул мешавад. 

–Масоҳати замини назди-
ҳавлигии мо ҳамагӣ 15 со-
тихро ташкил медиҳад ва 
мавсими кишту кор дар он 
сабзиву пиёз, помидору бо-
диринг, қаламфури тезу ши-
рин, картошкаву каду, маккаи 

дону лӯбиё, мошу кабутӣ, 
боимҷону карам кишт карда, 
ҳосили фаровон ба даст ме-
орем ва рӯзгорамонро аз ин 
ҳисоб пеш мебарем. 

Солиёни зиёда аст, бо за-
мин сару кор дорам. Дар ба-
робари тарбияи фарзандонро 
ба зимма доштанам, дар за-
мин кор кардан хело бароям 
писанд аст. Ҳатто ба шуғли 
заминкорӣ ончунон одат 
кардаам, ки лаҳзае худро 
бе замин тасаввур карда на-
метавонам. Роҳбари давлат 
дар яке аз суханрониҳояшон 
ба мардуми кишвар таъки-

дан иброз доштанд, ки: “агар 
одам хоҳиш дошта бошад, 
ягон кори намешудагӣ нест, 
фақат хоҳиш даркор”. Оре, 
агар шахс майлу хоҳиш дош-
та бошад, фикр мекунам 
чӣ мард бошад ва чӣ зан аз 
уҳдаи ҳамаи кор баромада 
метавонад, фақат иродаи 
устувор доштан лозим аст, – 
мегӯяд мусоҳибамон.

Хатичамоҳ бо хушҳолӣ аз 
самараи меҳнаташ ёдовар 
шуд, ки ҳангоми парвариш 
ё ин ки нашъунамои зироат 
зебогии чунин манзара ба 
ман рӯҳу илҳоми тоза мебах-
шад ва меҳру муҳаббатам 
нисбат ба замин дучанд гар-
дида, бо шавқу ҳаваси бе-
андоза ҳар порча замини 
дар ихтиёр доштаамро са-
маранок истифода мебарам. 
– Дар баробари парвариши 
маҳсулоти кишоварзӣ дар 
гирду атрофи қитъаи замини 
наздиҳавлигиамон дарахтони 
зардолу, тут, олуча, олуболу 
ва дигар намуди меваҷотро 
парвариш карда истодаам, 
ки ҳамасола аз онҳо дар мав-
сими ҳосилғундорӣ самараи 
хуб ба даст оварда, барои 
худ ва мизоҷон афшураву му-
раббо, шириниву ғулинг ба-
рои зимистонгузаронӣ захира 
менамоем.

Дар мавсими ҳосил дар 
зарфҳои гуногунҳаҷм то 700 
адад афшураву мураббо аз 
мевагиҳо, консерваҳо аз саб-
завот захира мекунем, ки ҳар 
кадоми онҳо харидорони худ-
ро доранд. Маҳсулоти консер-
вагие, ки мо омода месозем аз 
15 то 25 сомонӣ арзиш дошта, 
мувофиқи табъу завқи мизоҷ 
мо маҳсулотро омода карда, ба 
онҳо пешниҳод мекунем. Ин-
чунин, аз зардолу ғулинг омо-
да месозем. Хушкмеваи омода 
намудаи мо ду намуд, яъне 
донакдору бедона бо усули 

дастӣ коркардшуда мебошад. 
Барои хушк кардани меваи 
зардолу аз доруи олтингӯгирд 
истифода бурданро омӯхтаем, 
ки ин навъ хушкмеваҳои мо 
ҳам харидори худро аллакай 
пайдо кардааст. Маҳсулоти 
омодакардаи моро натанҳо аз 
ҳудуди ноҳияи Фархор, балки 
аз маркази вилоят шаҳри Бох-
тар ва аз вилояти Суғд омада 
харидорӣ мекунанд, ки як кило-
грамми он аз 45 то 50 сомонӣ 
арзиш дорад. Хушбахтона, 
бо мусоид омадани обу ҳаво 
ҳосили зардолу низ имсол хуб 
буд ва мо дар ин мавсим беш 
аз 3 тонна зардолу, олуча ва 
олуболу хушк ва захира на-
мудем. Дар оянда низ тасмим 
дорем, ки бо аҳли оилаамон 
аз имкониятҳои бадастомада 
васеъ истифода бурда, бо аф-
зоиш додани миқдори хушкме-
ва ва консерваҳо дар таъми-
ни амнияти озуқаворӣ нақши 
худро гузорем, – иброз дошт 
Хатичамоҳ Намозова.

Хушбахтона, имрӯзҳо бо 
дастгириҳои бевосита ва си-
ёсати фарҳангпарваронаи 
Пешвои миллат анъанаҳои 
неки ниёгон аз нав эҳё гар-
дида, занони ҳунарманд дар 
пешаҳои гуногун фаъолона 
ширкат мекунанд. 

Ӯ ҳамчун зани ҳунарманди 
деҳотӣ миннатдории худро ба 
Президенти кишвар муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон изҳор дошт, 
ки чунин ташаббусҳои оян-
дасоз ҷиҳати эҳёи мероси 
пурғановати гузаштагонамон 

саривақтӣ амалӣ мешаванд. 
Бонуи ҳунарманд дар 

идомаи суҳбат бо хушҳолию 
фараҳмандӣ аз он рӯзҳои хо-
тирмону фаромӯшношуданӣ 
ёдовар шуда, иброз медорад, 
ки дар зиндагӣ худро хушбахт 
меҳисобад, зеро дар замони 
соҳибистиқлолии кишвар озо-
донаву сарбаландона меҳнат 
карда, дар пешрафту ободии 
сарзамини аҷдодӣ саҳм гузош-
та истодааст. 

Ҳамчунин, Хатичамоҳ На-
мозова дар баробари бо замин 
сару кор доштанаш ҳунари 
кадбонугиро хуб аз худ на-
муда, дар тӯйу маъракаҳои 
ҳамсояву хешовандон ва дигар 
чорабиниҳои сатҳи ноҳиявӣ бо 
кулчаҳои широмолу гирдачаю 
чаппотиҳои лазизаш миёни 
мардум соҳибэҳтиром гашта-
аст. Ӯ касби кадбонугиро ба 
занону ҷавондухтарони хона-
шин меомӯзонад. Ба шогирдо-
наш пайваста таъкид мекунад: 
“Ҷавонон, ки дар оянда зинда-
гии мустақилона онҳоро инти-
зор аст, бояд аз уҳдаи ҳама 
кору ҳунарҳои хонагӣ барома-
да тавонанд, чунки маҳз ҳунар 
инсонро ба мақсад мерасо-
над ва шахси ҳунарманд дар 
ягон давру замон ба мушкилу 
тангдастӣ рӯ ба рӯ нашуда, 
барои пешбурди рӯзгори хеш 
миннатшунаву муҳтоҷи дига-
рон намешавад.

Зебо БОЗОРОВА,
“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, 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

БИЁ БИХАНДЕМ!

    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.

Дар дорухона марде аз 
фурӯшанда мепурсад:

—Барои  дарди  сар  чӣ 
доред?

—Аналгин…
Баъди панҷ дақиқа мард боз 

«Дорухона» омада мегӯяд:
—Барои  дарди  сар  чӣ  

доред?
—Аспирин!
Аз миён панҷ дақиқа мегуза-

рад. Мард боз вориди дорухона 
мешавад:

-Барои дарди сар чӣ доред?

—Ситрамон!
Баъди панҷ дақиқа мард боз 

мепурсад:
—Барои   дарди   сар   чӣ  

доред?
Фурӯшанда дар ҳолати 

ғазаб:
—Табарррррр!

* * * *
Хушдоман ба домод:
—Ту ба ин кӯдак чӣ мехонӣ?
— Афсонаи «Кулоҳсурхак» 

(Красная шапочка)-ро.
—Аҷаб афсонае. Гург би-

биро хӯрд! Чӣ даҳшате! Кӣ ме-
нависад чунин афсонаҳоро?

— Домодҳо ба фикрам…

Ҷавоби сканворди ҳафтаномаи №30


