
«Қурути Юлдуз»-тиҷорате
дар Н. Хусрав -  саҳ. 4

Иҷрои дастури навбатии

Пешвои миллат  -  саҳ. 2 Боғдорӣ, заҳмати зиёду

роҳати беш  -  саҳ. 5
Ҳастии миллат дар
якдилист-  саҳ. 7

ХАМРОЗИ
Барои пешрафт ва зиндагии шоистаи мардум!

                   № 22 (475), 
  09 июни 

  соли 2022
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  

Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

ИЌТИБОСЊО АЗ СУХАНРОНЇ ДАР МАРОСИМИ ИФТИТОЊИ КОНФРОН-
СИ ДУЮМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ САТЊИ БАЛАНД ОИД БА ДАЊСОЛАИ 
БАЙНАЛМИЛАЛИИ АМАЛ «ОБ БАРОИ РУШДИ УСТУВОР, 2018 – 2028»

Дар 20 соли охир мо зимни 
татбиқи ташаббусҳо, ба монан-
ди Соли байналмилалии оби 
тоза – 2003, Даҳсолаи байнал-
милалии амал «Об барои ҳаёт, 
2005 – 2010» ва Соли байнал-
милалии ҳамкорӣ дар соҳаи об 
– 2013 саъю талошҳои мушта-
ракро ҳамаҷониба тақвият бах-
шидем.

****
Тибқи арзёбии коршиносон, 

дар соли 2050 шумораи аҳолии 
курраи замин эҳтимоли раси-
дан то нуҳ 9 миллиард нафарро 

дорад, ки албатта, боиси зиёд-
шавии чандинкаратаи талабот 
ба об хоҳад гардид.

Дар баробари ин, талошҳои 
умумӣ ҳанӯз самараи дилхоҳ 
надодаанд ва рақамҳои зерин 
гувоҳи он мебошанд:

–тақрибан 2 миллиард на-
фар дар ҷаҳон ба шабакаҳои 
таъмини оби ошомидании бе-
хатар дастрасӣ надорад;

–зиёда аз сеюним милли-
ард нафар аз хизматрасониҳои 
зарурии беҳдошт ва қариб ду-
юним миллиард нафар аз ша-

роити одии гигиенӣ бархурдор 
нестанд;

–ҳамасола қариб ним милли-
он нафар аз бемориҳои сиро-
ятии марбут ба об ба ҳалокат 
мерасанд. 

****
Дар якчанд даҳсолаи 

охир беш аз як ҳазор пиряхи 
Тоҷикистон аз байн рафтааст.

Пиряхи калонтарини дунё 
дар хушкӣ – Федченко, ки дар 
кишвари мо ҷойгир аст, аз 
лиҳози ҳаҷм 16 километри му-
кааб ва аз лиҳози масоҳат 45 

километри мураббаъ кам гар-
дидааст.

Дар ин робита, Ҳукумати 
Тоҷикистон Барномаи давлатии 
омӯзиш ва ҳифзи пиряхҳоро ба-
рои давраи то соли 2030 қабул 
намудааст.

****
Дар кишвари мо беш аз 

98 фоизи барқ тавассути 
неругоҳҳои барқи обӣ истеҳсол 
мегардад.

Тоҷикистон аз рӯйи истеҳсоли 
барқи аз лиҳози экологӣ тоза, 
яъне “неруи сабз” дар ҷаҳон 
ҷойи шашумро ишғол менамо-
яд.

****
Иқтидори умумии гидроэнер-

гетикии кишвари мо солона 527 
миллиард киловатт (КВт) со-
атро ташкил медиҳад, ки мо то 
имрӯз ҳамагӣ 3 – 4 фоизи онро 
аз худ кардаем.

****
Имрӯз мо сохтмони неругоҳи 

барқи обии «Роғун»-ро бо 
иқтидори умумии 17 миллиард 
киловатт – соат (кВТ) неруи 
барқ идома дода истодаем.

Сохтмони иншооти мазкур 
намунаи барҷастаи талошҳои 
мо дар ин самт мебошад. 

****
Соли 2023, ҳамчунин, аз 

лиҳози бозбинии миёнамуҳлати 
Ҳадафҳои рушди устувор 
муҳим буда, арзёбии татбиқи 
ҳадафҳои Даҳсолаи «Об барои 
рушди устувор» дар давраи ав-
вали он ба суръатбахшӣ ва та-
кон додани талошу амалҳо ба-
рои ноил гардидан ба ҳадафҳои 
рушди устувори марбут ба об 
мусоидат хоҳад кард. 

Манбаъ: www.prezident.tj 
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Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ифтитоҳи 
Қасри фарҳанги Ҷамоати деҳоти Кангурт да-
стур дода буданд,  ки дар ҳамин қаср Кумитаи 
иҷроияи ибтидоии Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон таъсис дода шуда, роҳбари қасри 
мазкур ҳамзамон ба ҳайси раиси Кумитаи 
иҷроияи ибтидоии ҳизб пешбарӣ карда ша-
вад. Ҳамин тариқ, нахустин Кумитаи иҷроияи 
ибтидоӣ дар ҳудуди вилояти Хатлон дар 
Ҷамоати деҳоти Кангурт таъсис ёфт. 

Таъсиси нахустин Кумитаи иҷроияи ибти-
доии ҲХДТ дар Ҷамоати деҳоти Кангурт

ДАСТУРИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ:

Мувофиқи қарори Маҷлиси 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Темурмалик аз 13 
апрели соли 2022 Конферен-
сияи Кумитаи иҷроияи ибти-
доии Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар Ҷамоати 
деҳоти Кангурт санаи 7 июн 
дар Толори Қасри фарҳанги 
Ҷамоати деҳоти Кангурт даъ-
ват карда шуд.

Аз 16 ташкилоти ибтидо-
ии ҲХДТ дар Ҷамоати деҳоти 

Кангурт 60 нафар ҳамчун ваки-
ли Конференсия интихоб шуда 
буданд, ки аз ин 30 нафар бо-
нувон ва аз шумораи умумӣ 
40 нафарро ҷавонон ташкил 
медиҳанд. Тавре зикр гардид 
аз шумораи умумии вакилони 
интихобшуда 40 нафарашон 
дорои маълумоти олӣ мебо-
шанд.

Дар кори Конференсияи 
I–уми Кумитаи иҷроияи ибти-
доии Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар Ҷамоати 
деҳоти Кангурт раиси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон  Миралиён 
Қиёмиддин Абдусалимзода ва 
муовини аввали раиси ноҳияи 

Темурмалик Икромзода Бобо-
хон иштирок доштанд.

Ба муҳокимаи Конференси-
яи I –уми Кумитаи иҷроияи иб-
тидоии Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар Ҷамоати 
деҳоти Кангурт масъалаҳои зе-
рин, таъсиси Кумитаи иҷроияи 
ибтидоии Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар 
Ҷамоати деҳоти Кангурт; инти-
хоби ҳайати Кумитаи иҷроияи 
ибтидоӣ дар Ҷамоати деҳоти 
Кангурт; ираиси кумитаи 

Иҷроияи ибтидоӣ ва  дигар 
масъалаҳои ҷорӣ пешниҳод 
гардиданд;

Зимни баррасии масъалаи 
якуми Конференсия раиси Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Темурмалик Раҷабзода 
Маҳмадсаид, иброз дошт, ки 
“Ҳанӯз дар оғози таъсисёбии 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон Раиси он муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон эълон до-
шта буданд, ки мақсади асосӣ 
аз созмон додани ин ҳизб 
сарҷамъу муттаҳид карда-
ни миллати тоҷик ва тамо-
ми неруҳои созандаву со-
лимфикри ҷомеа, баланд 
бардоштани ҳисси миллӣ ва 

ватандӯстиву ватанпарварии 
мардуми кишвар аст, ки ба 
хотири барпо кардани давла-
ти соҳибихтиёр, демократӣ, 
ҳуқуқбунёд, дунявӣ, аз лиҳози 
иқтисодиву иҷтимоӣ пеш-
рафта ва фароҳам овардани 
шароити арзандаи зиндагӣ 
ба ҳар як шаҳрванди мам-
лакат талош варзанд. Тайи 
солҳои сипаришуда ҳизби мо 
садоқати худро ба арзишҳои 
умумимилии истиқлолу озодӣ, 
демократия волоияти қонун ва 
баробарҳуқуқӣ собит намуда, 
то ба имрӯз барои пешрафти 
ҳамаҷонибаи Тоҷикистон та-
моми тадбирҳо имконпазирро 
амалӣ гардонида истодааст”.

Раиси муаззами ҳизб 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
пайваста таъкид менамояд, 
ки “Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон зодаи истиқлоли 
кишвар буда, аз умқи мардум 
реша мегирад ва он ҳимояи 
манфиатҳои халқро ҳадафи 
асосии худ қарор дода, барои 
саодати халқ ва ободии Ватан 
саъю талош меварзад”.

Мавриди зикр аст, ки ҳанӯз 
зимни ташрифи худ Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат -Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон 21-октябри соли 2021 

ба Ҷамоати деҳоти Кангурт 
дар баромадашон пешниҳод 
намуда буданд, ки оянда дар 
ин Ҷамоат Кумитаи иҷроияи 
ибтидоӣ таъсис дода шавад.

Мутобиқ ба банди 4.4. Оин-
нома дар ташкилотҳои ибти-
доии ҳизбие, ки аз 300-нафар 
зиёд аъзо доранд, Конферен-
сияи Кумитаи иҷроияи ибтидо-
иро интихоб мекунад. 

 Дар идомаи Конференсия 
вобаста ба масъалаи дуюми 
рӯзнома- Интихоби ҳайати 
Кумитаи иҷроияи ибтидо-
ии Ҳизби Халқии Демокра-

тии Тоҷикистон дар Ҷамоати 
деҳоти Кангурт мувофиқи 
таклифҳои вакилон 17-на-
фар ба ҳайси аъзои Кумитаи 
иҷроияи ибтидоӣ интихоб гар-
диданд.

Аз шумори аъзо Ширмои 
Маҳмадсаид ба вазифаи ра-
иси Кумитаи иҷроияи ибти-
доии Ҳизби Халқии Демокра-

тии Тоҷикистон дар Ҷамоати 
деҳоти Кангурт пешбарӣ ва ин-
тихоб карда шуд. Ҳамин тариқ, 
нахустин Кумитаи иҷроияи 
ибтидоии ҲХДТ дар ҳудуди 
вилояти Хатлон, дар Ҷамоати 
деҳоти Кангурт таъсис ёфт. 

Раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хат-
лон Миралиён Қиёмиддин 
Абдусалимзода зимни су-
ханронии хеш иброз дошт, ки 
Конференсияи имрӯза яке 
аз Конференсияҳои таърихӣ  
арзёбӣ мегардад. Номбурда 

ҳамзамон, раиси тозаинтихо-
би Кумитаи иҷроияи ибтидоӣ 
ва аъзои Кумитаи иҷроияи 
ибтидоиро табрик гуфта, дар 
фаъолияти минбаъдааи онҳо 
муваффақият таманно намуд.

Баъдан, раисони 
ташкилотҳои ибтидоӣ Шо-
дихон Одинаев ва Зуҳрои 
Маҳмадсаид миннатдории 
худро аз номи кулли вакилон 
ба роҳбарияти Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон ва Ку-
митаи Иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон баён намуда, 
изҳор доштанд, ки бо саъю та-
лоши содиқона ҷиҳати амалӣ 
намудани ҳадафҳои барно-
мавии ҲХДТ саҳми арзандаи 
худро мегузоранд.

Шуъбаи иттилоот
ва матбуоти КИ ҲХДТ
дар вилояти Хатлон



Як ҳафтаи ҳизб№22 09.06.2022 «Ҳамрози халқ» 3

ДАНҒАРА.
Дар ташкило-

ти ибтидоии ҳизбии 
“Ҳифзи иҷтимоӣ” бо 
иштироки Каримзода 
Пирмуҳаммад, раи-
си  Кумитаи иҷроияи  
ҲХДТ дар ноҳияи 
Данғара ва муовини 
раиси кумитаи маз-
кур  Воҳид Дилафрӯз 
Сафарӣ маҷлиси ҳисоботӣ-интихоботӣ доир гардид.

Маҷлисро бо сухани муқаддимавӣ Шамсуллозода Шодӣ ра-
иси ташкилоти ибтидоӣ ҳусни оғоз бахшида, оид ба фаъолияти 
ташкилот корҳои ба анҷомрасонидашуда дар назди аъзои таш-
килот ва ҳизбиён ҳисобот дод.Мавсуф аз дастовардҳои давро-
ни истиқлолияти мамлакат, пайкори созандаи Раиси муаззами 
ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар шуда, ҷиҳати саъю 
кӯшиши бештар намудани аъзои ташкилот дар самти иҷрои 
ҳадафҳои пешбинигардида ибрози андеша намуд. 

Баъдан аъзои ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ Шамсуллозода 
Шодиро аз нав раиси ташкилот интихоб намуданд.

Дар идомаи маҷлис нақшаи кории ташкилот барои нимсо-
лаи дуюми соли 2022 тасдиқ гардида, ҳамзамон аъзои таш-
килот вакилонро барои иштирок дар Конференсияи ноҳиявӣ 
интихоб намуданд. 

Дар анҷоми маҷлис ба аъзои нави ташкилот шаҳодатномаи 
ҲХДТ супорида шуд.

НОРАК.
Кумитаи иҷроияи 

ҲХДТ дар шаҳри Норак 
дар якҷоягӣ бо шуъ-
баи маорифи шаҳр ва 
собиқадорони ҳизбу 
меҳнат дар муассисаи 
таҳсилоти миёнаи уму-
мии №10 вохӯрӣ таш-
кил намуданд.

Дар ин вохӯрӣ шах-
сони соҳибмаърифат 
оид ба масъалаҳои интихоби касб, истифодаи дурусти телефонҳои 
мобилӣ ва шабакаҳои интернетӣ, омӯзиши фанҳои дақиқ, омӯхтани 
забонҳои русӣ ва англисӣ ва пешгирии ҷавонон аз шомилшавӣ ба 
ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ суҳбат гузарониданд.

ҚУБОДИЁН.
Кумитаи иҷроияи 

Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар 
ноҳияи мазкур дар 
ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии “Ҷамоти деҳоти 
Носири Хусрав” бо иш-
тироки аъзои ташки-
лоти ибтидоӣ вохӯрӣ 
доир намуд.

Дар вохӯрӣ доир ба самтҳои Паём, ки ҳамчун як барномаи  му-
каммали солонаи ҳар як фарди тоҷикистонӣ маънидод мегардад, 
суҳбат ороста  шуд.

Ҳамчунин, дар рафти вохӯрӣ раиси КИ ҲХДТ дар ноҳия Абдул-
лозода Ваҳобиддин аз ҷумла гуфт, ки аз   ҷониби Раиси муазза-
ми Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ба иштироки занон дар 
ҳаёти сиёсии имрӯзаи кишвар, иштироки онҳо дар идоракунии 
давлат, таъйини занон дар вазифаҳои гуногуни роҳбарӣ таваҷҷӯҳи 
ҷиддӣ дода, барои баланд бардоштани мақом ва манзалати за-
нон аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаҳои махсу-
си соҳавӣ қабул ва мавриди амал қарор дорад.

   ЛЕВАКАНТ.
Дар асоси дасту-

ру ҳидоятҳои Раи-
си муаззами Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, Ку-
митаи иҷроия ҲХДТ 
дар шаҳри Левакант 
баҳри иҷрои банди 
19-20-и нақшаи корӣ 

дар ҳамбастагӣ бо Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 
шаҳри Левакант тасмим гирифтаанд, ки масофаи 1-километр 
роҳҳои байни деҳаи Гулистон то роҳи марказиро сангфарш на-
моянд.

Иқдоми мазкур дар доираи омодагӣ ба истиқболи сазовори 
ҷашни 35- солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
амалӣ гардида истодааст. Дар ин кори хайр соҳибкорони 
Ҷамоати деҳоти "Гулистон" ва ташкилоти ибтидоии ҳизбии 
"Роҳсозон" ва сокинони маҳал саҳми арзандаи худро гузош-
таистодаанд. Ҳамзамон, ҷиҳати иҷрои саривақтии ин та-
шаббуси созанда  ташкилоти ибтидоии Роҳсозон техникаҳои 
ҳозиразамонро сафарбар намуданд. 

   ХОВАЛИНГ.
Бо иштироки муди-

ри шуъбаи ҷавонони 
КИ ҲХДТ дар ноҳияи 
Ховалинг ва бахши 
ҷавонон ва варзи-
ши ноҳия бо сокино-
ни деҳаи Обидараи 
Ҷамоати деҳоти ба 
номи Лоҳутӣ вохӯрӣ 
доир карда шуд.

Мақсад аз бар-
гузории ин гуна вохӯриҳо бори дигар фаҳмонидани талаботҳои 
қонунҳои миллӣ – Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъ-
улияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” ва Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну ма-
росим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” буда, ба ҳозирин хотирасон на-
муданд, ки иҷрои саривақтии қонунҳо дар аввал боиси пешрафти 
зиндагии ҳар як оила ва баъдан давлат мебошад

ТЕМУРМАЛИК.
Маҷлиси ҳисоботї–

интихоботӣ дар таш-
килоти ибтидоии “Гу-
зари Тори”- и Ҷамоати 
деҳоти Кангурт баргу-
зор гардид, ки дар он 
масъалаҳои; ҳисоботи 
ташкилоти ибтидоии 
ҳизбӣ оид ба ҷамъбасти 

натиҷаҳои фаъолият дар давраи аз моҳи июни соли 2021 то моҳи 
июни соли 2022 ва вазифаҳо барои фаъолияти минбаъда; тасдиқи 
нақшаи кории ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ барои нимсолаи дуюми 
соли 2022; интихоби раиси ташкилоти ибтидоӣ; интихоби вакилон ба 
конференсияҳои ҳисоботӣ–интихоботии ташкилотҳои ҲХДТ дар шаҳру 
ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва масъалаҳои ташкилӣ баррасӣ шуданд.

А.ҶОМӢ.
Дар толори Кохи 

фарҳангии ноҳияи 
Абдураҳмони Ҷомӣ 
таҳти роҳбарии 
М у ҳ а м м а д д о в у д 
Ҳалимзода – раиси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи мазкур бо 
иштироки омӯзгорону 

хонандагони синфҳои болоии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 
рақами 1, ки беш аз 200 нафарро ташкил медоданд, дарси кушод 
зери унвони “Соати Сиёсӣ” баргузор карда шуд.

Муҳаммаддовуд Ҳалимзода, раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ қайд намуд, ки баргузории Соатҳои 
сиёсӣ миёни наврасону ҷавонон дар чунин вазъияти ноустувори 
ҷомеаи ҷаҳонӣ саривақтӣ ба ҳисоб меравад. 

Гуфта шуд, ки дар вазъияти пурпечутоби ҷаҳони имрӯза солим 
нигоҳ доштани маънавиёти наврасону ҷавон хеле муҳим маҳсуб ме-
ёбад. Агар ҳар қадар маънавиёти онҳо солим бошад, ҳамон андоза 
онҳо дар рӯҳияи хештаншиносӣ ба воя хоҳанд расид.

Зикр гашт, ки хизмат ба Ватан шарафи бузург аст ва дар айни 
замон, вазифаи муқаддаси ҳар як ҷавони бонангу номус мебошад.

Дар фарҷом як қатор фаъолон бо Сипоснома ва туҳфаҳои 
хотиравӣ қадрдонӣ шуданд.

           КӮШОНИЁН.
Бо мақсади иҷрои дастуру 

супоришҳои Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои мил-
лат, Раиси муаззами Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ва бандҳои нақшаи кории Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
ноҳия, ба ду нафар маъю-
бон – Маҳмадов Билолид-
дин, сокини деҳаи Навҷувони 
Ҷамоати деҳоти Меҳнатобод 
ва Маҳмудова Саодат, сокини 
кӯчаи М. Турсунзодаи Ҷамоати 
шаҳраки Исмоили Сомонӣ 
нафақаи ҳизбӣ дода шуд. 

Зимни расонидани кумаки 
молиявӣ ба нафарони имко-
нияташон маҳдуд, масъулини 
КИ ҲХДТ дар ноҳия қайд на-
муданд, ки ашхоси ниёзманд 
таҳти ғамхориҳои ҳамешагии 
роҳбарияти олии кишвар ва 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон қарор доранд.

Мавриди зикр аст, ки тибқи 
нақшаи тасдиқгардида ҳар 
моҳ ба 2 нафар шаҳрвандони 
маъюби ноҳия ва 1 нафар со-
кини ноҳияи Мир Сайид Алии 
Ҳамадонӣ нафақаи ҳизбӣ дар 
ҳаҷми 500 сомонӣ дастрас гар-
донида мешавад.

       ЁВОН.
Дар 12 оромгоҳи ноҳия 

Рӯзи ёдоварӣ баргузор гар-
дид.  Боис ба ёдоварист, ки 
аъзои фаъоли ҳизб, хосса 
волонтёрони  назди Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Ёвон дар ин амалиёт фаъо-
лона ширкат варзида, ҳамчун 
рамзи эҳтиром ба гузаштагон 
гирду атрофи оромгоҳҳоро 
тоза карданд. Дар ноҳияи 
Ёвон 66 оромгоҳ мавҷуд аст, ки 
ҳизбиёни ноҳия зина ба зина 
дар ҳама оромгоҳҳо Амалиё-
ти муштараки умуминоҳиявӣ 
таҳти унвони "Рӯзи ёдоварӣ"-
ро гузаронида истодаанд.

ШАҲРИТУC.
Кормандони КИ ҲХДТ дар 

ноҳияи Шаҳритус бо аъзои 
ташкилоти ибтидоии "Маркази 
саломатӣ" (КАТС) вохӯрӣ на-
муда, филми ҳуҷҷатии "Шикас-
ти фитна"-ро тамошо карданд. 
Дар рафти вохӯрӣ зикр шуд, ки 
филми ҳуҷҷатии "Шикасти фит-
на" ниқобро аз рӯйи шахсони 
дар филм нишондода бардош-
та, шахсияту ниятҳои аслии 
онҳоро ошкор кард. Бори дигар 
собит шуд, ки ҳоло ҳам ашхоси 
нооромии сарзамини моро ме-
хоста кам нестанд.

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

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.
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Солҳои охир дар вилояти Хатлон сафи занони соҳибкор афзуда, 
онҳо бо истифода аз техналогияҳои муосир маҳсулоти ватаниро 
мутобиқ ба стандартҳои бозори ҷаҳонӣ коркард намуда, баъди ба-
стубанд ба фурӯш мебароранд. Агар ҳадафи онҳо аз як тараф боло 
бурдани иқтисодиёти хонаводаашон бошад, аз тарафи дигар мегӯянд 
нарх ва вуруди маҳсулоти хориҷиро дар мамлакат коҳиш медиҳанд.

Фарҳанги миллӣ як ҷузъи ҷудонашавандаи 
ҳар як миллату давлат буда, дар роҳи му-
аррифии он нақши бузург дорад. Давлате, 
ки ба фарҳанги миллии мардумаш такя 
мекунад, бо итминон дар тамоми ҷодаҳои 
давлатдорӣ ва хусусан соҳаҳои ҳаётан 
муҳим муваффақ мегардад.

«ЌУРУТИ ЮЛДУЗ»-ТИЉОРАТЕ 
ДАР НОЊИЯИ Н. ХУСРАВ

«ҚУРУТИ ЮЛДУЗ»
ХАРИДОР ПАЙДО КАРД

Юлдуз Пардаеваи 29 сола 
ягона соҳибкорзан дар самти 
истеҳсоли қурут дар ноҳияи Но-
сири Хусрав аст. Қурутҳои омо-
дакардааш аз ҷиҳати экологӣ 
тоза ва бо таҷҳизоти муосир 
коркард ва басту банд шуда, 
дар мағозаҳои ноҳияҳои Носири 
Хусрав, Қубодиён ва Шаҳритус 
ба фурӯш бароварда мешаванд. 
2 моҳи ахир аст, ки «Қурути Юл-
дуз» дар ноҳияҳои мазкур ном 
баровардааст.

Ноҳияи Носири Хусрав 
аз ҷумлаи дур ва гармтарин 
ноҳияҳои минтақаи Бохтари ви-
лояти Хатлон аст, ки ҳарорати 
ҳаво дар тобистон то ба 50 
дараҷа мерасад. Пешбурди 
зиндагии мардуми ин минтақа 
бештар аз ҳисоби кишовар-
зию чорводорӣ аст. Қисме аз 
хонаводаҳо шири чорвоҳои худ-
ро дар бозорҳо мефурӯшанд. Аз 
ин рӯ барои Юлдуз Пардаева 
дастрасӣ ба ширу чака мушкил 
нест.

Ӯ мегӯяд, ки то 2 моҳ пеш 
ҳамроҳи аҳли оила дар хона 
бо даст қурут тайёр мекарданд. 
Барои хушк кардани қурути 
хушсифат таҷҳизоти махсус ло-
зим буд, ки ба шарикони рушд 
барои грант лоиҳа пешниҳод 
кард. Хушбахтона пешниҳодаш 
дастгирӣ ёфт. Дар ин кор саҳми 
падарш хеле бузург аст.

Ба ҳама маълум аст, ки 
халқи тоҷик бо атласу адраси 
минтақаи Суғд, чакани Хатлон, 
гулдӯзиҳои минтақаи Рашт, ало-
чаву шоҳии водии Ҳисор, кур-
таву тоқӣ ва ҷӯробҳои зебои 
Бадахшон хеле овозадор буда, 
фарҳанги мо маҳз бо ҳамин 
рангорангии маҳсули ҳунари со-
кинони минтақаҳои кишварамон 

ЧАРО МАЙЛ БА ФАРҲАНГИ
БЕГОНА ДОРЕМ? 

Хонаводаи Пардаевҳо беш 
аз 15 гови зотии ширдеҳ доранд, 
ки ҳар яки онҳо аз 10 то 12 литр 
шир медиҳанд. Говҳо ба таври 
шабонарӯзӣ дар саҳро ҳастанд. 
Ҳар рӯз Юлдуз ҳамроҳи зани 
бародараш барои ширдушӣ ба 
саҳро мераванд ва маҳсулотро 
бо мошин ба хона меоранд.

«Ширро ба хона оварда, ме-
пазонем. Ҷурғот карда дар хал-
таи махсуси латагӣ гирифта, 
чака омода менамоем. Сипас 
ба коргоҳ бурда бо таҷҳизоти 
хушккунӣ қурут месозем. Илова 
бар ин аз 15 нафар шир ва чакка 
харидорӣ мекунем. Дар як рӯз аз 
50 кило чакка қурут омода месо-
зем. Ҳар рӯз зиёда аз 15 кило 
қурут истеҳсол карда, ба мағоза 
бурда месупорам. Як килои он 
60 сомонӣ аст. Ин оғози кор ме-
бошад, оянда истеҳсолро зиёд 
мекунем», – мегӯяд Ю. Парда-
ева.

ТАҶРИБАОМӮЗӢ ДАР
СУҒД ВА ӮЗБЕКИСТОН

Юлдӯз аз ҷавонтарин за-
нони соҳибкор дар ноҳияи Но-
сири Хусрав аст, ки бо оғоз 
кардани тиҷораташ 3 зани хо-
нашинро ба кор ва маош таъ-
мин кардааст. Бо дастгирии 
Лоиҳа «Оид ба рақобатпазирии 
агробизнес дар Тоҷикистон» 
барои таҷрибаомӯзӣ дар самти 
истеҳсол ва бастубанд карда-
ни маҳсулот, инчунин истифо-
даи таҷҳизоти қурутхушкунӣ 
ба вилояти Суғд ва Ҷумуҳрии 
Ӯзбекистон сафар кардааст.

«Моҳи марти соли равон 
мо як гурӯҳ занони соҳибкори 
вилояти Хатлон ба фаъолияти 
чанд корхонаи истеҳсоли шир, 
нӯшокиҳо ва коркарди меваю 
сабзавоти вилояти Суғд ва 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон аз наздик 
шинос шудем. Чунин корхонаҳо 
дар онҷо рушд кардаанд. 

Маҳсулоти коркардшудаашон 
ба дигар кишварҳо содирот ме-
гардад. Мисли ман духтарони 
ҷавон ба кори тиҷорат пайваста-
анд, ки корашон лоиқи таҳсин 
аст. Онҳоро дида неру гириф-
там. Талош мекунам, ки дар 
ин русто кори тиҷоратро рушд 
диҳам», – мегӯяд Ю. Пардаева.

ОРЗУЯШ АМАЛӢ ШУД

Махсуда Юлдошеваи 49 сола 
соҳиби ду фарзанд аст. Дар ор-
зуи пайдо кардани ҷойи кор буд. 
2 моҳ боз инҷониб дар коргоҳи 
хурди истеҳсолии «Қурути Юл-
дуз» ба кор оғоз кардааст. «Ҳар 
субҳ ба коргоҳ меоям. Алакай 
бо таҷҳизоти муосир тарзи омо-
да кардани қурутро омӯхтам. 
Маҳсулотамон харидор дорад. 
Маошамонро сари вақт меги-
рем. Мехоҳам чунин коргоҳҳои 
хурду бузург зиёд шаваду дигар 
занони хонашин низ ба кор таъ-
мин гарданд»,– иброз дошт М. 
Юлдошева.

9 СОЛИ ФАЪОЛИЯТ
ДАР МАКТАБ

Қаҳрамони матлаби мо Юл-
дуз Пардаева хатмкардаи фа-
култаи забонҳои хориҷӣ, ихти-
соси забони русии Донишгоҳи 
Давлатии Бохтар ба номи Но-
сири Хусрав мебошад. Тули 9 
сол мешавад, ки дар муасси-
саи таҳсилоти миёнаи умумии 

№1-ноҳияи Носири Хусрав аз 
фанни забони русӣ ба хонан-
дагон дарс медиҳад. Мегӯяд, ки 
омӯзгорӣ пешаи пуршараф аст. 
Иродаи қавӣ ва дониши мука-
мал мехоҳад. «Омӯзгор бояд пе-
дагоги хуб бошад, хонандаро ба 
роҳи рост ҳидоят намуда, дониш 
дода тавонад. Давлату миллат 
онгоҳ пеш меравад, ки насли 
имрӯзаву ояндааш босавод бо-
шад. Соҳибмаълумот будан хуб 
аст. Дар ҷомеа мавқеатро пайдо 
карда метавонӣ. Шояд ҳамин 
донишам буд, ки имрӯз дар 
соҳаи тиҷорат роҳ пайдо кар-
дам» – мегӯяд соҳибкорзан.

ҲАДАФИ ЯГОНАИ ЮЛДУЗ

Акнун ягона мақсади Юлдуз 
Пардаева зиёд кардани ҳаҷми 
истеҳсоли маҳсулот аст, ки 
мехоҳад вуруди қурути хориҷӣ 
дар мамлакат коҳиш ёфта, 
истеҳсоли ватанӣ дар дохил ва 
берун аз кишвар муаррифӣ ша-
вад. 

Кори соҳибкорзанони 
маҳаллӣ бояд дар минтақаҳо 
нодида намонад ва мақомотҳои 
маҳаллӣ барои рушди корашон 
дар паҳлуяшон истода, дар 
ҳолати зарурӣ ба эшон кумак 
намоянд.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
«Ҳамрози халқ»

дар ҷаҳон муаррифӣ 
гардидаанд. 

Пешвои мил-
лат, Раиси Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон муҳ-
тарам Эмомалӣ Раҳ-
мон соли 2018-ро 
соли Рушди сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ 
ва ҳамзамон сол-
ҳои 2019-2021- ро 
солҳои рушди 
деҳот сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ 
эълон намуданд, 
то ин ки ба хусус 
ҷавонон аз фарҳанги 

пурғановати миллати тоҷик беш-
тар воқиф бошему дар арсаи 
байналмилалӣ муаррифӣ сохта 
тавонем.

Беҳуда нест, ки Сарвари дав-
лат ба донишу иродаи ҷавонон 
эътимод намуда, эшонро оян-
даи ин давлату миллат медо-
нанд, аммо мутаассифона баъ-
зе аз ҷавонони имрӯз фарҳангу 

тамаддуни миллати хешро пой-
мол карда, майл ба фарҳанги 
бегона доранд, ки ин худ паст-
зании рукнҳои миллӣ ва тарғиби 
фарҳанги бегона маҳсуб меё-
бад.

Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Рахмон дар робита ба ин масъ-
ала зимни як суханронии хеш 
бахшида ба Рӯзи " Модар" чунин 
таъкид карда буданд: “Вақтҳои 
охир тамоюли бегонапарастӣ 
ва ба фарҳанги кишвар ташвиқи 
либосҳои бегона дар баъзе 
шаҳру ноҳияҳои мамлакат низ ба 
як раванди ташвишовар табдил 
ёфтааст. Ҳисси бегонапарастӣ 
ва тақлидкорӣ дар мавриди 
сарулибос ва рафтору гуфтор 
дар байни занону духтарон ме-
тавонад ба устувории рукнҳои 
фарҳанги миллӣ таъсири манфӣ 
расонад. 

Агар иддае ба хотири тақлид 
ба ин тарзи либоспушӣ завқ 
пайдо карда бошанд, баъзеҳо 
бо мақсади таблиғи ақидаҳои 
таҳлилӣ ин либосро миёни за-

нону духтарони мо паҳн карда, 
мехоҳанд дар кишвар боз як 
ҷараёни нави ифротиро ҷорӣ 
намоянд" 

Бибигул Гадоева - сокини 
49-солаи шаҳри Бохтар мегӯяд, 
ки либосҳои хосси миллӣ ва 
тоҷикона писандаш мебошад. 
"Ҷавонони имрӯза бештар 
тақлид ба ҳунармандони ғарб 
мекунанд. На танҳо ҷавонон, 
балки иддае аз ҳунармандон ва 
ҳатто баъзе аз модарон низ ба 
ин гуна тақлидкоириҳо даст ме-
зананад. 

Ба ҷавонон бештар филмҳои 
бегона таъсири манфӣ мера-
сонад. Ҳамин, ки либосеро дар 
тани онҳо мебинанд, ба вай 
тақлид карда, барои худ чунин 
як либосро меҷӯяд».

Бибигул Гадоева гуфт, ки 
тоҷикон аз азал бо куртаҳои ча-
кану атлас машҳур буда, маҳз 
ҳамин зебоиву зебоипарастии 
зани тоҷик аст, ки чакану гулдӯзӣ 
ба мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО 
дохил гашт.

Малика Мирзоева, донишҷӯи 

Акс аз интернет

курси 2-и Коллеҷи омӯзгории 
шаҳри Бохтар иброз дошт, ки 
аз либосҳои аврупоӣ дида, 
либосҳои тоҷикона аз ҳама 
ҷониб бартарӣ доранд ва 
либосҳои миллии мо ба ҳар на-
фар зебоӣ мебахшад. 

"Мутаассифона, имрӯз 
бархе аз ҷавонони мо нис-
бати фарҳанги миллии худ 
бетаваҷҷуҳӣ зоҳир намуда, аз 
фарҳанги бегона пайравӣ меку-
нанд. Яке аз омилҳои рӯй овар-
дани ҷавонони мо ба пӯшидани 
либосҳои бегона, ин тамошои 
филмҳои туркӣ аст, ки либосҳои 
мухталифро дар ҳунармандони 
турк дида, пайравӣ ба онҳо ме-
кунанд”,- мегӯяд донишҷӯ.

Қаҳрамонони матлаби 
мо гуфтанд, ки имрӯз ҳар як 
тоҷикистониро мебояд ба 
фарҳангу тамаддуни миллати 
хеш пайравӣ намояд, зеро онҳо 
муаррифгарӣ давлату миллат 
ба шумор мераванд. Моро зарур 
аст, ки фарҳанги худро ба насли 
имрӯз ва ояндаамон омӯзонем 
ва нисбаташ эҳтиром гузорем, 
то ба гӯшаи фаромӯшӣ наравад.

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

Вазъи ҳаво дар вилояти Хатлон барои ҳафт рӯз

Дурустии миёнаи 
пешгӯиҳои ҳаво
80-85% аст.

Сарчашма:
www.sinoptic.com
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Марям Саъдуллоева дар масоҳати зиёда аз 1 гектар 
боғ бунёд намуда, аз ин ҳисоб фоидаи хуб мебинад. Ӯ аз 
соли 2009 то имрӯз ба ҳайси роҳбари хоҷагии деҳқонии 
“Юсуфиён”-и шаҳри Левакант кору фаъолият мекунад.

Дастурдиҳӣ

Соҳиби 6 фарзанд аст, 
аз ҳисоби даромадҳои 
боғ фарзандони худро 
соҳибмаълумоту соҳиб-
ҳунар намудааст. – Нов-
баста аз оне, ки фарзан-
дон дар соҳаҳои мухталиф 
кору фаъолият мекунанд, 
ҳар ҳафта омада, дар кори 
боғдорӣ ҳамроҳам кумак ме-
расонанд,– мегӯяд Марям 
Саъдуллоева.

Ин бонуи соҳибҳунар аз 
пешаи худ ифтихор мена-
мояд, зеро ӯро дар деҳа 
ҳамчун як зани кордону 
соҳибмаърифат мешино-
санду эҳтиром мекунанд. 

АЗ ҚАМИШЗОР ТО БОҒ

Тавре ки худи ӯ мегӯяд, 
дар солҳои аввали корӣ за-
мини имрӯзаи дарихтиёр-
доштааш қамишзоре буд 
ва аз ин хотир аксарият аз 
гирифтани чунин заминҳо 
худдорӣ менамуданд. 

– Аз хурдӣ дар дилам 
шавқи деҳқонӣ ҷӯш мезад ва 
ҳамин сабаб шуд, ки ин за-

минро ба боғ табдил додам. 
Соли якуми корӣ тариқи 

шартнома 0,10 гектар замин 
гирифта, гандум, картошкаю 
пиёз кишт намуда, ҳосили 
хуб рӯёнидам ва ба ин васи-
ла буҷаи оилаамонро каме 
ҳам бошад таъмин намудам, 
– мегӯяд ӯ.

Пас аз таҷдиди колхозу 
совхозҳо соли 2009 хоҷагии 
деҳқонӣ ташкил намуда, 
масоҳати заминашро ба 
1 гектар расонида, дар он 
боғи дарахтони себ, олу, 
зардолую шафтолу бунёд 
кардааст. 

ҲАМ РАНҶУ ҲАМ ГАНҶ

– Барои бунёди боғ мебо-
яд заминро нарм ва корҳои 
агротехникиро ба пуррагӣ 
анҷом дод. Кӯшиш бояд 
кард, ки намнокии замин 
таъмин бошад, то дарахтон 
хушк нагарданд, – иброз 
дошт ӯ.

Ба андешаи Марям Саъ-
дуллоева мебояд ба замин 
софдилона муносибат кард, 

БОЃДОРЇ, ЗАЊМАТИ
ЗИЁДУ РОЊАТИ БЕШ 

то аз он ҳосили фаровон 
ба даст биёрию аз заҳмати 
кашидаи худ ҳаловат барӣ. 
Натиҷаи заҳматаҳои пайва-
стааш буд, ки ба зиёрати хо-
наи Худо шарафёб шуд. 

Ӯ ҳар ваҷаб заминро са-
маранок истифода намуда, 
дар байни қатори дарахтон 
зироати гуногун, аз қабили 
пиёз, картошка, помидор 
ва юнучқа кишт мекунад, ки 
аз ин ҳисоб низ фоидаи хуб 
мебинад.

ТАДБИРАНДЕШИҲОИ
БОҒПАРВАР

Бо мақсади ҳосили беш-
тар гирифтан ба ҷойи да-
рахтони камҳосилшудаи 
зардолу аз кишвари Амрико 
ниҳолони навъҳои хушси-
фати зардолу ворид карда 
шудааст, ки дар ҳоли ҳозир 
нашъунамои хуб доранд.

Ин бонуи соҳибҳунар 
иқдом дорад, ки майдо-
ни боғашро зиёд намуда, 
саҳми худро дар таъмини 
бозори минтақа бо зардолуи 
хушсифат ва меваи хушки 
он гузорад.

Бо мақсади дар амал 
татбиқ намудани дастуру 
супоришҳои Роҳбари давлат 
оид ба гардиши кишоварзӣ 
ворид намудани заминҳои 
бекорхобида ӯ нақша дорад, 
ки буёнди боғҳои себу олу-
ро бештар намоянд, зеро 
ин намуди дарахтон дар 
заминҳои камоб низ тобо-
вар мебошанд.

Ҳамчунин, Марям Саъ-
дуллоева илова намуд, 
ки боғдорӣ яке аз соҳаҳои 

сердаромади кишоварзӣ 
ба ҳисоб рафта, барои таъ-
мини амнияти озуқавории 
ҷумҳурӣ ва фарогирии мар-
думи деҳот ба ҷойи кори 
доимӣ мусоидат мекунад.

Ин деҳқонзани муваффақ 
дар баробари ҷалби хонаво-
даи хеш ба корҳои боғдорӣ, 
инчунин чанд ҷавондухтари 
хонашини маҳалро ба кор 
ҷалб намуда, бо маоши хуб 
таъмин кардааст.

ТАБОДУЛИ ТАҶРИБА
БО ТАҶҲИЗОТИ МУОСИР

Имрӯзҳо боғи Марям 
Саъдуллоева ҳосили хуб 
дорад ва ӯ мехоҳад бо даст-
гирии Лоиҳаи агробизнес 
таҷҳизоти зардолухушкунӣ 
ворид намуда, ба ин ва-
сила маҳсулоти хешро 
рақобатпазир ва ба дохилу 
хориҷи кишвар содирот на-
мояд. 

Тавре ки худи ӯ гуфт 
тайи чанд сол мешавад, 
дар доираи Лоиҳа оид ба 
рақобатпазирии агробизнес 
дар Тоҷикистон таҷиҳизоти 
донакшиканӣ дастрас кар-
да, бо он донаҳои зардо-
луро аз ҳам ҷудо намуда, 
бастабандӣ карда, дар 

бозорҳои шаҳр ба фурӯш 
мегузорад.

–Аз сабаби набудани 
таҷҳизоти зардолухушккунӣ 
кӯшиш менамудем, ки дар 
нурҳои офтоб хушк карда, 
баъдан ба фурӯш гузорем, 
вале ин кори мо чандон си-
фати хуб надошт, – мегӯяд 
ин мусоҳиби мо.

Ҳамчунин, дар баробари 
хушк намудани зардолу ме-
тавон тариқи таҷҳизот онро 
бандубаст намуда, содиро-
тро бештар кард.

Бинобар гуфтаи ӯ баро-
бари дарахтони зардолу, 
инчунин дар боғ дарахтони 
бодому чорамағз низ пар-
вариш мешавад ва ният до-
рад, ки барои бандубасти 
донаҳои онҳо ояндаи наздик 
таҷҳизоти муосир ворид на-
моянд.

Бояд ёдовар шуд, ки 
барои хубтар ба роҳ мон-
дани кори боғдорӣ ва хуш-
конидани меваҳои зардо-
лу дар соли сипаригашта 
як қатор занони Хатлонӣ 
дар доираи Лоиҳа оид ба 
рақобатпазирии агробизнес 
дар Тоҷикистон ба вилояти 
Суғд сафабар шуданд.

–Дар доираи сафари 
мазкур аз якчанд коргоҳҳои 
зардолухушккунии вилоя-
ти Суғд дидан намуда, ба 
хулосае омадем, ки мо низ 
чунин таҷҳизотҳои муосиро 
ворид карда, заҳмати худро 
бо нархи баландтар бояд 
ба фурӯш гузорем, – иброз 
дошт Марям Саъдуллоева.

Барои ҳосили бешатар 

рӯёнидан ӯ нақша дорад, 
ки дар майдони 0,70 гектор 
ниҳолони навъи хушисифа-
ти зардолуро дар доираи 
лоиҳаи мазкур аз Амрико 
ворид намоянд.

Аҳлиддини Муборакшоҳ,
“Ҳамрози халқ”
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Фирӯз Шомирзоев, як нафар 
аз муроҷиаткунандаҳо дар хона-
водаи дороманде зодаву ба воя 
расида, тӯли қариб чилу чанд 
соли умраш боре ба мушкилу 
камбудиҳои иқтисодӣ рӯ ба рӯ 
нашудааст. Новобаста аз он ки 
дар муҳити серу пур ва доираҳои 
сарватмандон ба воя расида 
бошад ҳам, нисбат ба қишри 
эҳтиёҷманди ҷомеа эҳтироми 
хоса дошта, ҳар сари вақт ба 
ҳамсояҳои ниёзманду сокинони 
камбизоати шаҳр кумакҳои мо-
диву молӣ мерасонад. 

–Одамони камбизоат, бе-
морону барҷомондаҳо ва дигар 
қишри эҳтиёҷманди аҳолӣ оинаи 
таҷаллии одамони сарватманд 
мебошанд. Яъне, мардуми до-
ранда ва миёнаҳолу камбағалон 
ҳамагӣ дар имтиҳони зиндагӣ 
қарор дорем, ки ин фурсати умр 
ва неъматҳои бароямон атона-
мудаи Офаридагорро чӣ гуна ис-
тифода мебарем? 

Муттаассифона, вақтҳои 
охир кирдори баъзе ба истилоҳ 
талбандаҳои якрав ҳар сокини 
бофарҳанги шаҳри Бохтарро 
ба ташвиш меорад. Инак, беш-
тар аз як моҳ мешавад, ки ҳар 
саҳару бегоҳӣ иддае аз нафаро-
ни синну соли гуногун дар назди 
чароғакҳои роҳнамои чорроҳаву 
гардишгоҳи кӯчаҳои марказии 
шаҳр камин гирифта, аз ронан-
дагон ва пиёдагардон пул меси-
тонанд. Қаблан дар роҳравҳои 
атрофи бозор ноболиғонеро 

мушоҳида мекардем, ки аз да-
сту домони роҳгузарон дошта, 
хайри молӣ талаб мекарданд. 
Раҳгузарон ҳам ба хотири наҷот 
ёфтан аз чунин ҳолатҳои но-
гувор, як миқдор маблағе ба 
талбандаҳои кӯчагӣ инъом ме-
карданд. Ҳамакнун, талбандаҳо 
аз бозору кӯчаву роҳравҳо ба 
нуқтаҳои фарҳангиву фароғатӣ, 
ошхонаву тарабхонаҳо ва 
чорроҳаву гардишгоҳҳои шаҳрҳо 
руҷӯъ намуда истодаанд. Мо, 
ронандагон зимни ҳаракат дар 
роҳҳои мошингарди шаҳри Бох-
тар ҳама ҳушу ёдамон ба ду 
шафати роҳ аст, ки мабодо тал-
бандае муқобили самти ҳаракат 
пайдо шуда, хатари садама эҷод 
намояд, – мегӯяд Фирӯз Шомир-
зоев.

Воқеан ҳам, кӯдакони талбан-
да ба ҳадде беназорат монданд, 
ки акнун сӯистифода аз қоидаҳои 
ҳаракати нақлиёт дар чорроҳаву 
гардишгоҳҳои шаҳр аз ронанда-
гон маблағ меситонанд. Онҳо ба 
ҳадде омӯзонида шудаанд, ки 
ҳангоми ранги сурхи чароғак сӯи 
қатораи мошинҳо шитобида то 
маблағе наситонанд, даст аз ти-
резаи мошинҳо барнамедоранд. 
Ронандагону мусофирон ҳам 
ба хотири аз онҳо халос шудан 
ва пешгирӣ аз ҳолатҳои нохуш 
маблағе ба онҳо медиҳанд. 

Бегоҳии 6-уми июни соли 
ҷорӣ инчунин ҳолати ногувор дар 
се роҳҳаи назди прокуратураи 
шаҳри Бохтар мушоҳида мешуд, 

Арзу шикоятҳо

Муроҷиати шифоҳии сокини шаҳри Бохтар ба шуъбаи 
арзу шикоятҳои Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон сабаб гардид, ки идораи рӯзномаи “Ҳамрози халқ” 
равандҳои номатлубе мисли руҷӯи бесобиқаи талбандаҳо ва 
густохиву дарафтидани онҳоро ба сокинону меҳмонони мар-
кази маъмурии вилояти Хатлон пайгирӣ намояд. 

БЕНАЗОРАТӢ ТАЛБАНДАҲОРО ШЕРАК КАРД

ки духтари тақрибан 13-14 солае 
бо сурх шудани ранги чароғаки 
роҳнамо ба миёни роҳи мошин-
рав баромада, аз ронандагон 
хайр талаб мекард.

Нисо аз вақте худро ме-
шиносад ба ҷуз хонагаштаку 
талабндагӣ дар кӯчаҳо шуғли 
дигар надорад. Ҳафтае ду се 
маротиба шабро дар хонаи худа-
шон сипарӣ намуда, дигар шабу 
рӯз пайи дарёфти ризқу рӯзи 
аст. – Рӯзу шабҳое мешаванд, 
ки то 200-300 ва аз ин ҳам зи-
ёдтар маблағ дарёфт мекунам, 
аммо бештари рӯзҳо аз 50 то 70 
сомонӣ кор карда, ин маблағро 
ба падару модарам мефири-
стам, – гӯён, мусоҳиби мо аз 
ифшои суроғаи зисту сабабҳои 
талбандагиро пеша карданаш 
худдорӣ мекунад.

Болотар аз сероҳаи “ҷойи 
кор”-и Нисо, дар чорроҳаи назди 
Маркази савдои “Ёвар” Мадина 
ном духтари пойлучи тақрибан 
6-7 солае дар як даст халтачаи 
гадоӣ аз кафи дигар навиштаҷоти 
кӯҳнаву фарсудаеро ба ронан-
дагону мусофирон нишон дода, 
нидо мекунад; “Акҷонҳо, ёрдам 
кунед, дар хона касалӣ дорем, 
нони хӯрданӣ надорем....”.

Бартар аз талбандаҳои ка-
лонсол Мадина дар чорроҳа ба 
ҳаракати мошинҳо халал наме-
расонад. То вақти сурх будани 
чароғак аз ронандаҳо зораву 
тавалло мекунам, баъдан, ба 
ҷойи худам бармегардам, – гӯён 
пойҳои аз гармои роҳ сурхида-
ашро дар оби ҷӯйчаи шафати 
роҳ тар мекард. – Мо аз ноҳияи 
Восеъ ба ин ҷо талбандагӣ ома-
даем ва шабҳо дар хонаҳои 
иҷораи атрофи бозор хоб мера-
вем. Падарам дар Русия оила-
дор шуда, дигар моро нигоҳубин 
накард, аз ин рӯ, модарам маро 
ба талбандагӣ фиристод. Баъди 
чанд моҳи гадоиро омӯхтанам 
маро ҳамроҳи чанд духтари 
дигар ба ин шаҳр оварданд, – 
мегӯяд ӯ.

Ба гуфтаи Мадина на-
хуст ҳамроҳи ду се нафар 
ҳамсолонаш дар чанд гӯшаи 
шаҳри Бохтар ба талбандагӣ 
машғул шуда, баъдан, ин нуқтаи 
сердаромадро интихоб карда-
анд. Инак, як моҳ мешавад, ки 
рӯзона дар чорроҳа ва баъди 
шомгоҳӣ то поси шаб дар назди 
даромадгоҳи мағозаи “Ёвар” ис-
тода, аз харидорон хайру сахо 
талаб мекунанд.

-Давоми рӯз ба ғайри баъзе 
ронандаҳои беадаб дигар касе 
моро озор намедиҳад, аммо 
шабона аз дидбонҳои мағозаву 
милисаҳо эҳтиёт карда мегар-
дем. Давоми як рӯзи талбандагӣ 
дар ин чорроҳа 40-50 сомонӣ 
ва шаб аз назди даромадгоҳи 
мағозаҳо 60-70 сомонӣ ҷамъ 
намуда, ҳафтае ду маротиба ба 
модарам маблағ мефиристам, – 
мегӯяд ӯ. – Имсол бояд ба синфи 
якум мерафтам, аммо модарам 

дар ягон ҷо кор намекунад, аз ин 
ҷиҳат намедонам, ки кай ба мак-
таб меравам.

Ба суоли дар оянда кӣ шудан 
мехоҳӣ, Мадинаро ҳолати хур-
сандие фаро гирифта мегӯяд: 
“Албатта, духтур мешавам... 
Сару либоси сафед, тозагиву 
зебоии чеҳраҳои онҳоро дида, 
мақсад гузоштам, ки имсол ҳам 
нашавад, соли оянда ба мактаб 
меравам ва барои духтур шудан 
тайёрӣ мебинам”, гуфт ӯ.

Хонда метавонӣ, - гӯён 
диққати ӯро ба навиштаҷоти 
қоғазпорае, ки дар канори роҳ гу-
зошта буд, ҷалб карданӣ шудам 
ва Мадина саргарми пойафшонӣ 
дар оби сарди обрави шафа-
ти роҳ навиштаҷотро аз замин 
бардошта, кӯшиши хондан кард. 
Чун навиштаҷотро ҳиҷо-ҳиҷо 
барояш қироат кардам; “ассало-
му алейкум, акаҷонҳо, апаҷонҳо 
ман як модари бемор дорам, 
ягон сомонӣ ёрдам кунед”... у 
аз эҳсоси шарму ҳаё ба қафо 
сӯи чароғакҳои назди серроҳа 
нигариста, оҳе кашида гуфт: “ин 
қоғазро дугонаам ба ман дод, 
то ронандаву роҳгузарон раҳм 
карда, ягон чӣ хайр кунанд”- 
хиҷолатомез ба оби лойолудшу-
даи ҷӯйборчаи шафати роҳ дида 
андӯхт, Мадина.

Дар мисоли Нисо ва Ма-
дина имрӯзҳо дар чорроҳаву 
гардишҳои ҳудуди шаҳри Бох-
тар даҳҳо кӯдакону наврасон-
ро мушоҳида мекунем, ки сар-
гарми талбандагӣ аз таҳсил 
дар канор монданд.Тавре ки 
кормандону иҷоракорони Боғи 
фарҳангӣ -истироҳатии шаҳри 
Бохтар изҳор медоранд, бино-
бар бетаваҷҷуҳӣ ба кӯдакону 
наврасони аз назорати оилаҳои 
худ дарканор монда, сол аз сол 
шумораи талбандаҳо дар мар-
кази вилояти Хатлон афзуда 
истодааст. Илова бар ин, агар 
солҳои пеш талбандаҳо ба зори-
ву дуову имдодхоҳӣ дасти ниёз 
сӯи роҳгузарон нишон медоданд, 
вақтҳои охир иддае аз онҳо мар-
думро маҷбур мекунанд, ки ба 
онҳо маблағ диҳанд. 

Усули дигаре, ки солҳои охир 
миёни талбандаҳо роиҷ шуда-
аст, иддае аз мардону бонуво-
ни тансиҳату қобили меҳнат 
кӯдакону пиронсолони бемо-
ру барҷомонда дар аробаҳои 
маъюбӣ ба қади шоҳроҳу 
назди чароғакҳои роҳнамои 
гардишгоҳҳо ва дигар ҷойҳои 
ҷамъиятӣ гузошта, бо ин васила 
маблағ ҷамъоварӣ менамоянд. 
Ин амалҳои ношоиста, ки ба на-
зар беморону маъюбонро зери 
барфу боронҳо ва офтоби сӯзон 
мегузоранд, натанҳо ба солимии 
онҳо таъсири манфӣ мерасо-
над, балки боиси танбашавии 

мошинҳо ва ҳатто сар задани 
ҳодисаҳои нақлиётӣ шуда мета-
вонад. 

–Борҳо дар мағозаву 
ошхонаҳо ба ҳолатҳои ногувор 
афтодаам, ки вақте ҳамроҳи 
ҳамсару кӯдаконам чизе 
хариданӣ мешавем бонувону на-
врасони талбанда “хайр диҳед”- 
гуфта, даст аз борҷомаву ҷайби 
мо барнамедоранд,– иброз 
медорад Шаҳодат як тан аз 
мусоҳибони мо. 

– Баъзе аз кӯдакони талбан-
даро калонсолон роҳбаладӣ 
дошта, ончунон онҳоро 
омӯзонидаанд, ки зимни нониш-
то ё истироҳат намудани сокинон 
дар нишастгоҳҳои мавзеъҳои 
фароғатӣ, ҳамоно ҳозир шуда, 
оромишу табъи болидаи мар-
думро барҳам мезананд. Дар чу-
нин ҳолатҳо одамон ба ҷузъ инъ-
оми маблағ ба онҳо ва ё тарки 
ҷойи нишаст кардан роҳи дигар 
надоранд.

Инчунин ҳолатҳои ногу-
вор дар майдони истироҳатӣ- 
фароғатии 70 солагии водии 
Вахш бештар мушоҳида ме-
шавад, ки сокинон ба хотири 
истироҳат дар боду ҳавои форам 
ва аксбардорӣ дар манзараҳои 
зебои он ба ин мавзеъ меоянд. 
Саймуддин як нафар аз сокино-
ни шаҳри Бохтар, ки дар ин мав-
зеи тамошобоб ба аксбардорӣ 
машғул аст, аз руҷӯи бесобиқаи 
талбандаҳо ба мавзеъҳои 
истироҳативу фароғатӣ изҳори 
нигаронӣ дорад. Ба гуфтаи ӯ хуб 
мешуд ниҳоди марбута ҷиҳати 
пешгирӣ аз вуруди талбандаҳо аз 
дигар ноҳияҳо ба маркази маъ-
мурии вилояти Хатлон чораҳои 
ҷиддӣ биандешанд. Зеро ин 
гурӯҳи аз таълиму тарбия дар 
канор монда, на тартибу интизом 
ва на қонуну қоидаи буду бош 
дар шаҳрро риоя мекунанд. 

Аслан дар мавриди руҷӯи 
бесобиқаи талбандаҳо ба марка-
зи вилояти Хатлон ва беодобиву 
рафтору хислатҳои зишти онҳо 
бештари сокинони шаҳри Бохтар 
изҳори нигаронӣ мекунанд, аммо 
то кунун нафаре аз фаъолони 
ҷомеаи шаҳрвандӣ вобаста ба ин 
масъала ба мақомоти дахлдор 
муроҷиат накардааст. Шояд дар 
сурати кирдорҳои аз ин ҳам зиш-
ти талбандаҳо ҷабрдидагон ба 
ягон ниҳоди марбута муроҷиат 
наменамояд. Аз ин рӯ, бо ин 
қишри ҷомеа, ки бидуни рио-
яи қонуну тартиботи ҷамъиятӣ 
ҳар гунае мехоҳанд дар кӯчаҳои 
шаҳр равуо доранд, чӣ бояд 
кард? Суолест, ки ҷавобашро аз 
масъулони ниҳоди марбута ин-
тизорем.

Ҷамолиддин УСМОНИЁН,
 “Ҳамрози халқ”
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Аз таърихи инсоният мо медонем, ки дар 
марҳилаҳои гуногун омилҳои таъминкунандаи 
ваҳдат халалдор шуда, боиси парокандагӣ ва 
ҳатто  нобудшавии миллат  ва давлатҳо  шудаанд. 

Роҳнамо

ҲАСТИИ МИЛЛАТ ДАР ЯКДИЛИСТ

Ба миллати тоҷик низ борҳо 
хатари парокандагию нобудӣ 
таҳдид карда, давлатҳои 
эҷодкардааш рӯ ба завол шу-
даанд, вале дар тӯли бештар 
аз ҳазор сол ин миллат ху-
дро аз маҳвшавӣ наҷот дода, 
то ба истиқлолияти миллию 
давлатӣ расид. Албатта ҳар 
давлату ҷомеа ба душворию 
буҳрон дучор мешавад ва бо 
роҳои гуногун ин мушкилиҳоро 
ҳаллу фасл мекунанд. Дар 
кишварҳои ғарбӣ ва шарқӣ 
низ ҷангҳои дохилӣ ва 
задухӯрдҳою кашмокашиҳои 
ба хунрезиҳо оварда, кам 
набудаанд, вале табиати 
сулҳҷӯёна ва хислатҳои мил-
лии тоҷикон, ки ҳамеша ба гу-

зашт ва созиш моил аст, агар-
чи дар таърихи гузашта боиси 
аз даст додани манфиатҳои 
ҳаётӣ шуда буд, ин дафъа 
барои дарки манфиатҳои 
умумимиллӣ мусоидат кард 
ва ин як навъ дурандешӣ ва 
хирадмандиро ифода мекард. 
Ин сулҳ боварии даҳҳо ҳазор 
ҳамватанонро, ки тарки Ва-
тан карда буданд, ба зиндагӣ 
эҳё намуд. Сулҳи бадаст ома-
да, натиҷаи заҳматҳои зи-
ёди сулҳофарини миллати 
тоҷик ва иродаи неки ҳарду 
ҷониб буд. Ҳаёт нишон дод, 
ки истиқрори сулҳу суббот ва 
ваҳдати миллӣ дастоварди 
бузург ва таърихии мардуми 
Тоҷикистон мебошад, ки дар 

натиҷаи ҳамбастагии марду-
ми кишвар ва фарзандони 
содиқи халқамон бо дастгирии  
давлатҳои ба мо дӯст муяссар 
гардид.

Ваҳдати миллӣ пеш аз 
ҳама ягонагии тамоми қишрҳо, 
ниҳодҳо ва неруҳоеро дар на-
зар дорад, ки дар ҳудуди зи-
сти ин ё он миллат фаъолият 
менамояд. Зарур ба таъкид 
аст, ки дар зери мафҳуми 
«миллат» бояд танҳо ягонагии 
этникӣ, яъне ваҳдати танҳо 
тоҷикон фаҳмида нашавад, 
балки ваҳдати тамоми со-
кинони кишвар новобаста аз 
мансубияти миллию динӣ дар 
назар дошта шавад. Ваҳдати 
миллӣ, ба таври дигар, афзал 

донистани манфиатҳои миллӣ 
аз манфиатҳои шахсӣ, гурӯҳӣ 
ва монанди инҳост. Зеро ҳеҷ 
яке аз манфиатҳои шахсӣ ё 
гурӯҳӣ дар алоҳидагӣ берун 
аз доираи манфиатҳои миллӣ 
вуҷуд дошта наметавонанд. Аз 
ин нигоҳ Ваҳдати миллӣ тарзи 
ҳастии миллат ба шумор мера-
вад.

Боиси шукргузорист, ки 
бо шарофати Созишномаи 
умумии истиқрори сулҳ ва 
ризоияти миллӣ Ваҳдати 
миллӣ дар кишвари мо ре-
шаи мустаҳкам давонд ва 
боровар гардид. Вале барои 
ҳифзи ҳамешагии он омилҳои 
сиёсӣ, иқтисодӣ, маънавӣ ва 
ахлоқии таҳкимбахши онро 
пайваста дар назар гириф-
тан, кадрҳои соҳаҳои гуно-
гун, махсусан ҷавононро дар 
рӯҳияи ватандустӣ ва дар-
ки манфиатҳои умумимиллӣ 
тарбия намудан аз зарарҳои 
ифротгароӣ ва маҳалгароӣ 
бохабар кардан вазифаи 
муқаддаси ватандории ҳар яки 
мо маҳсуб мешавад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Рӯзи Ваҳдати миллӣ мувофиқи 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи рӯзҳои ид» аз 2 
августи соли 2011 санаи 27 
июн қайд карда шуда, рӯзи 
ғайрикорӣ дониста мешавад. 
Имсол аз санаи имзои Со-
зишномаи умумии истиқрори 
сулҳ ва ризоияти миллии 
Тоҷикистон 25 сол сипарӣ ме-
шавад. Бо шарофати ба имзо 
расидани ин Созишнома аз 
27 июни соли 1997 мо тавони-
стем ба муноқишаҳои дохилӣ 
ва муқовимати мусаллаҳона 
хотима бахшида, ба марҳилаи 
нав - гузоштани пойдево-

ри сулҳ, таъмини ваҳдати 
миллӣ ва дар ин асос ба эъ-
тидол овардани фаъолияти 
соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар 
ва рушди онҳо оғоз бахшем. 
Ваҳдати миллӣ ҳамчун оми-
ли муттаҳидсозанда ба тамо-
ми мардуми кишвар шароит 
фароҳам овард, ки бо исти-
фодаи арзишҳои аз ҷониби 
ҷомеаи ҷаҳон эътирофшуда 
дар кишвар таҳкурсии ташак-
кули ҷомеаи шаҳрвандӣ гу-
зошта шавад ва барои беҳтар 
гардидани сатҳи зиндагии мар-
дум, ободӣ ва ояндаи давлати 
соҳибистиқлол заминаи мусо-
ид муҳайё гардад.

Имрӯз Тоҷикистони ази-
зи мо ба муваффақиятҳои 
назарраси сиёсӣ, иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ, илмӣ ва фарҳангӣ 
ноил шуда, дар ҷаҳони муосир 
ҷойгоҳи худро пайдо кардааст 
ва пояҳои истиқлолияти дав-
латии мо сол ба сол қавитар 
мегарданд. Бесабаб нест, ки 
созмонҳои байналмилалӣ, 
доираҳои илмӣ ва сиёсии 
кишварҳои ҷаҳон таҷрибаи 
сулҳи тоҷиконро меомӯзанд 
ва онро ҳамчун падидаи но-
дир ва боарзиш дар таърихи 
сулҳофарини байналмилалӣ 
донистаанд. Дар давраи 
ҷаҳонишавӣ дар тамоми 
ҷаҳон раванди хатарноки 
муқобилгузории тамаддунҳо 
авҷ гирифта истодааст, ки ин-
сониятро ба гирдоби таҳлуқа 
тела медиҳад. Бархӯрдҳои 
сиёсиву муборизаҳои гурӯҳӣ 
далолат бар он доранд, ки 
мо бояд ба қадри сулҳу су-
боти кишварамон бирасем 
ва ҳамчунин истиқлолият ва 
Ваҳдати миллиро ҳифз намо-
ем.  

Одиназода Ҷонфидо Халил,
судяи Суди иқтисодии

вилояти Хатлон                                              

Инчунин, гузаронидани 
машғулиятҳои беруназсинфӣ, 
чорабиниҳои пагоҳирӯзии фаннӣ 
ва маҳфилҳои фаннӣ низ ба ба-
ланд бардоштани сифати таъ-
лим мусоидат менамояд.

Хусусан дар шароити 
имрӯзаи ҷаҳонишавӣ гузарони-
дани маҳфилҳои фаннӣ ва ди-

гар чорабиниҳои беруназсинфӣ 
бисёр муҳим арзёбӣ мегардад, 
зеро дар раванди он дониш ва 
ҷаҳонбинии хонандогон васеъ 
мегардад.

Таҷриба нишон медиҳад, ки 
омӯзгор дар давоми 45-дақиқаи 
дарси барномавӣ ба ташакку-
ли ҳаматарафаи қобилияту ис-

НАЌШИ МАЊФИЛЊОИ ФАННЇ
Мусаллам аст, ки яке аз василаҳои 

муҳими таълиму тарбияи насли наврас 
дарс ба шумор меравад.

теъдоди хонандагон муваффақ 
шуда наметавонад.

Як қисми мавзӯъҳои таъ-
лимии китобҳои дарсӣ 7-10 
саҳифаро дар бар мегирад. Аз 
ин хотир омӯзгор метавонанд бо 
ташкили маҳфилҳои фаннӣ дар 
дар омӯзиши онҳо муваффақ 
гардад. 

Чанд сол боз мо дар бай-
ни хонандагони синфҳои 
5-11 маҳфилҳои фаннии 
“Ҳуқуқшиноси ҷавон”, “Бохтар” 
ва “Маҳфили фаннии таърих”-
ро мегузаронем. Ташкили 
маҳфилҳо собит намуда, ки онҳо 
барои баланд бардоштани сифа-
ти таълиму тарбия, бедор наму-
дани шавқу рағбати хонандагон 
барои донишандӯзӣ, тақвияти 
хотира ва дарёфти истеъдодҳо 
нақши муассир доранд.

Хушбахтона хонандагон низ 
барои иштирок дар маҳфилҳо 
таваҷҷуҳи зиёд доранд ва онҳо 
баробари иштироки фаъоло-
на дар дарсҳо дар раванди 
маҳфилҳо низ қобилияти хуб ни-
шон медиҳанд.

Мо шогирдонро дар оғози 
соли таҳсил ба маҳфилҳо ҷалб 
намуда, тариқи назарпурсӣ ва 
саволномаҳои тестӣ майлашон-
ро ба фанни таърих ва ҳуқуқ му-
айян менамоем.

 Омӯзгор ва роҳбари маҳфил 
метавонад дар интихоби 

мавзӯъҳо фикру андешаи хо-
нандагонро ба эътибор гирифта, 
қисман мавзӯъҳоро берун аз бар-
номаи таълимӣ интихоб намояд.

Дар давоми соли таҳсил баъ-
зе аз ҷашнҳои таърихӣ, зодрӯзи 
олимону мутафаккирон ва дигар 
шахсиятҳои намоёни таърихӣ 
таҷлил карда мешаванд. Ин гуна 
чорабиниҳоро низ ба мавзӯъҳои 
маҳфилҳои фаннӣ дохил наму-
дан ба мақсад мувофиқ аст.

Ҷашнгирии 35-сола-
гии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2500-со-
лагии ёдгории таърихии “Тахти 
Қубод” аз ҷумлаи мавзуъҳои ило-
вагии маҳфили таърихшиносон 
шуда, метавонад.

Хонандагони фаъолу бои-
стеъдод ба ғайр аз машғулиятҳои 
асосӣ, яъне дарсҳо аз 
чорабиниҳои беруназсинфӣ ва 
аз маҳфилҳои фаннӣ ҳам ғизои 
маънавӣ мегиранд.

Дар давоми соли таҳсил 
мо аъзои маҳфилҳоро ду-
се маротиба ба тамошо ва 
саёҳати мавзеъҳои таърихӣ – 
Аҷинатеппа, Қалъаи Қӯрғон, Чи-
лучорчашма, қалъаи Ҳулбук ва 
Қалъаи Ҳисор мебарем. Омӯзгор 
метавонад онро дар шакли дарс 
– экскурсия гузаронад.

Дар раванди маҳфилҳои 
фаннӣ омӯзгор метавонад боз 
роҳҳои дигари донишандӯзиро 
ба хонандагон нишон диҳад.

Мутафаккири бузург А. Дис-
тервег навиштааст: “Муаллими 
ноуҳдабаро ҳақиқати тайёрро 

ба хонандагон медиҳад, муал-
лими хуб роҳҳои ҷустуҷӯи онро 
ёд медиҳад”.

Дар ҷараёни баргузории 
маҳфили таърихшиносӣ бо 
хоҳиши худи хонандагон пораҳо 
аз китоби “Тоҷикон”-и устод 
Бобоҷон Ғафуров ва аз кито-
би “Тоҷикон дар оинаи таъри-
хи” (“аз Ориён то Сомониён”)-и 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, Пре-
зиденти кишвар муҳтарам Э. 
Раҳмон қироат карда мешавад.

Омӯзгор ва роҳбари маҳфил 
метавонад дар радифи баргу-
зории маҳфил ба хонандагон 
супоришҳои гуногуни илмию 
эҷодӣ-навиштани маъруза, ре-
ферат ва дигар корҳои илмӣ су-
порад.

Албатта иҷрои чунин 
супоришҳои илмӣ ва мутоли-
аи осори пурғановати бузургон 
ва шиносоӣ бо фарҳанги волои 
миллати кӯҳанбунёдамон дар 
баланд бардоштани сифати 
таълиму тарбияи насли наврас 
кумаки зиёд мерасонад.

Ба гуфти шоири ширинкалом 
Суҳайлӣ Ҷавҳаризода:

Сабақро нағз хонданҳои
               шогирд,
Бувад вобаста бар
            таълими устод.

Аъзам Бобоев, Манучеҳри 
Асрорӣ – омӯзгорони Мактаби 

Президентӣ барои хонандагони 
болаёқат дар ноҳияи Кӯшониён
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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 Усмо-
ниён, Аҳлиддини Муборакшоҳ, 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.hhdtkhatlon.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

Ҷавоби сканворди ҳафтаномаи №21

Ниёгони мо бо анҷир 
бемориҳои зиқи нафас, сурфаи 
музмин, камхунӣ, бемадории ор-
ганизм, тапиши дил, бемориҳои 
меъда, ҷигар, гурда, сипурз ва 
ғайраро муолиҷа мекарданд. 
Абуалӣ ибни Сино истеъмоли 
анҷирро ба одамони солхӯрда ва 
ашхоси аз бистари бемории ваз-
нин хеста тавсия медиҳад. Меваи 
анҷир хосияти арақу пешобронӣ 
дорад. Анҷири дар шир ҷӯшонда 
сурфаи хушк ва илтиҳоби роҳи 
овозро рафъ месозад. Ҷӯшоби 
баргҳои наврустаи анҷир да-
вои хуби киҷҷарон аст. Тухми 
анҷир исҳоловар мебошад. Дар 
«Махзану-л-адвия» омада, ки 
«Беҳтарини анҷир ширини шодо-
би он аст, ки хоҳ сафед бошад ва 

хоҳ сиёҳранг. Сафеди он ҷиҳати 
хӯрдан ва сиёҳранги он ҷиҳати 
даво беҳтар аст... Анҷир серғизо, 
зудҳазм, таскиндиҳандаи ҳарорат 
ва ташнагӣ мебошад. Ва чун нош-
то бихӯранд, маҷории ғизоро ку-
шода намояд ва баданро фарбеҳ 
созад ва хӯрдани он пеш аз таом 
талъини батн намояд, шикамро 
мулоим гардонад». Дар саноати 
тиб аз шираи барг, навдаҳои тар-
рак ва меваи анҷир барои табоба-
ти лейкодермия доруи «фуролен» 
тайёр мекунанд. Дар барги анҷир 
псорален ва бергаптен ёфт шу-
дааст, ки онро барои мулоҷиаи 
касалии барас (песӣ), дилу paгҳо 
ва омоси саратонофар истифода 
мебаранд. 

Одамони гирифтори ғалаёни 
хун ва амрози дил беҳтар аст 
анҷири хушкро истеъмол на-
моянд. Истеъмоли анҷир барои 
ашхоси гирифтори касалии қанд, 
фарбеҳӣ, захми меъда, гастрит, 
илтиҳоби шадиди роҳи меъдаю 
рӯда зиён дорад. Анҷири худрӯй 
чун дарахти нодир, пурқимат ва 
қадима ба «Китоби сурх» дохил 
карда шудааст. 

 Манбаъ: wikipedia.org

Ҳамсоя ба Афандӣ гуфт:
–Бузҳоятонро гиред охир, 

дарахтони ҳавлиямро хӯрданд.
Афандӣ:
–Мурғҳои ту ҳар рӯз дар 

ҳавлии ман омада тухм ме-
кунанд, ман ягон бор шикоят 
кардам? 

                   **** 
Бемор ба духтур:
–Духтурҷон, намедонам, ин 

хубиҳои шуморо чӣ тавр бар-
гардонам.

 Духтур:
–Агар нақд бошад, беҳтар. 

Аз саҳифаи
фейсбукии дӯстон

БИЁ БИХАНДЕМ! ЭЪТИБОР НАДОРАНДХОСИЯТИ ШИФОИИ АНҶИР
Аттестат дар бораи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо силсила 

ва рақами ШТС №227298, ки онро собиқ мактаби таҳсилоти 
миёнаи умумии рақами №49-и ноҳияи Бохтар (ҳозира муас-
сисаи таҳсилоти миёнаи умумии №15-и шаҳри Бохтар) ба 
Одинаев Азимҷон Соибхонович додааст, эътибор надорад.  


