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

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК
Миллати куҳанбунёд 

ва фарҳангсолори тоҷик 
иди Наврӯзро ҳанӯз 
аз аҳди давлатдории 
Ҷамшед истиқбол наму-
да, дар ҳама давру замон 
бо ифтихори беандоза 
ва шукӯҳу бузургии хоса 
ҷашн мегирифтанд. 

Иди Наврӯз, ки бо 
фарорасии он гармии 
ҷонбахши баҳорӣ оғоз 
меёбад, давраест, ки За-
мин дар гирди меҳвари 
Хуршед баромада, рӯзу 
шаб баробар мешавад ва 
кулли инсону мавҷудотро 
рӯҳу равони тоза бах-
шида, ба ояндаи нек, 
рӯзгори обод ва пеш-
рафту созандагӣ ҳидоят 
мекунад. Наврӯз дар луғат ба 
маънои «рӯзи нав» ва «тоза», 
«рӯзи нахустин», аввали рӯзҳои 
сол, омадааст. Дар ин маврид 
яке аз бузургтарин алломаҳои 
Машриқзамин Абурайҳони 
Берунӣ гуфтааст, ки «Нахустин 
рӯз аст аз Фарвардинмоҳ ва аз ин 
ҷиҳат рӯзи нав карданд, зеро ки 
нишонии соли нав аст». Наврӯз 
яке аз қадимтарини идҳои ориё-
ист.

Як ҷиҳати муҳими дигар он 
аст, ки дар остонаи иди Наврӯз 
мардум бо меҳру шафқат ба як-
дигар оғӯш мекушоянд, беморону 
ранҷурон ва пирони барнодилро 
зиёрат менамоянд, ба ятимону 
бепарасторон кумак расонида, 
амалҳои неку писандидаро вази-
фаи муқаддас ва қарзи инсонии 
хеш мешуморанд.

Имрӯз ҷомеаи мо дар 
марҳилаи хеле ҳассосу мурак-
каби ҷаҳонишавӣ қарор дошта, 
инсоният нисбат ба вақти дигар 
ба арзишҳои волои фарҳангӣ, 
суннатҳои зиндагисози маънавӣ, 
ахлоқи ҳамида, меҳру рафоқат, 
ҳамдиливу ҳамкорӣ ва сулҳу 
оромӣ ниёзи бештар дорад. 

Боиси хушнудӣ ва сарфаро-

зии ҳамаи мост, ки иди аҷдодии 
мо - Наврӯзи хуҷастапай, аз 
ҷониби Маҷмааи Умумии Соз-
мони Милали Муттаҳид ҳамчун 
ҷашни байналмилалӣ пазируф-
та, дар саросари ҷаҳон бо шукӯҳу 
шаҳомати хоса таҷлил мегар-
дад. Ин дастоварди арзишманд 
натиҷаи азму талоши мушта-
рак ва пайгириҳои   Пайвастаи 
Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон мебошад.  

Наврӯзи имсола басо рамзӣ 
ва хотирмон таҷлил мешавад, 
зеро ки мо дар остонаи яке 
аз ҷашнҳои бузург 30 солагии 
Истиқлоли давлатӣ қарор дорем.

Ҳамаи шумо – ҳамсафони 
азиз ва тамоми мардуми шарифи 
Тоҷикистонро ба муносибати фа-
рорасии ҷашни Наврӯз самимона 
табрик гуфта, дар хонадони ҳар 
яки шумо шодиву хуррамӣ ва ба-
ракати рӯзгорро таманно дорам. 

 Нафаси тозаи Наврӯз 
муборак бошад,

 Чеҳраи поку дилафрӯз 
муборак бошад.

 Ҳама ҷо хуррамию 
тозаҷавонӣ бинем,

 Ҷашни фархундаи фирӯз 
муборак бошад.

 ТАбрИКОТИ рАИСИ КуМИТАИ ИҷрОИяИ ҲИзбИ ХАЛқИИ 
ДеМОКрАТИИ ТОҷИКИСТОН ДАр вИЛОяТИ      

ХАТЛОН МИрАЛИЁН қИЁМИДДИН АбДуСАЛИМзОДА бА                    
МуНОСИбАТИ ҷАшНИ НАврӯзИ бАйНАЛМИЛАЛӢ    

СОЛИ НАвИ АҷДОДӢ МубОрАК!       
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 Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо мақсади 
тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ҷалби 
бештари онҳо барои иштирок дар раванди со-
зандагиву бунёдкориҳои кишвар давоми моҳҳои 
апрел – июни соли равон нахустин курси 
омӯзишӣ зери унвони “Мактаби сарварии со-
зандагони ватан”-ро роҳандозӣ мекунад. Дар 
ин омӯзиш маърӯзачиён аз ҳисоби роҳбарони 
ташкилоту муассисаҳои вилоятӣ, мақомотҳои 
ҳифзи ҳуқуқ, аъзои фаъоли ҲХДТ, собиқадорони 
ҷангу меҳнат ва вакилони мардумӣ ҷалб гардида, 
баъди хатм шунавандагон бо диплом сарфароз 
гардонида мешаванд. 

САрФАКОрӢ НИшОН Аз 
ФАрҲАНГИ МИЛЛӢ

Самаранок истифода бур-
дани неруи барқ ва пардохти 
саривақтии ҳаққи он нишон аз 
фарҳанги баланд ва масъули-
яти ҳар як сокини мамлакат 
мебошад. 

Агар имрӯз 10 соли қаблиро 
ёдоварӣ кунем, пеши назар он 
рӯзҳое мерасад, ки дар фасли 
сармои зимистон неруи барқро 
бо маҳдудият истифода ме-
намудем. Ҳатто давраҳое бу-
данд, ки ҳафтаҳову моҳҳо аз 
истифодаи барқ маҳрум бу-
дем. Бо ин мақсад роҳбарияти 
Ҳукумати кишвар пеши худ 
ҳадафи сеюмро гузоштанд, ки 
ин расидан ба Истиқлолияти 
энергетикӣ буд.  

Зикр кардан ба маврид аст, 
ки бо саъю талошҳои бево-
ситаи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон, аз ҷумла неругоҳҳои 
Сангтӯда-1, Сангтӯда-2, ду 
агрегати иншооти азими аср – 
Неругоҳи барқии обии “Роғун” 
ба истифода дода шуда, ба 
истиқлоли энергетикӣ наздик 
шудем. Ин дастоварду комё-
бии бузург боиси шукргузории 
ҳар як сокини мамлакат аз 
соҳибистиқлолӣ ва Ваҳдати 
миллӣ  мебошад.

Самаранок истифода бур-
дани неруи барқ дар шароити 
аз лиҳози экологӣ дигаргун 
шудани иқлим, кам шудани 

оби дарёҳо, паст фаромаданӣ 
сатҳи обанборҳо зарурат пеш 
овард, ки нисбати истифо-
даи мақсадноки неруи барқ 
чораҳо андешем. Вазифаи 
ҳар як сокини кишвар аст, ки 
қувваи барқро  сарфакорона 
истифода бурда, ҳаққи хизма-
трасонии барқро саривақт ва 
бовиҷдонона пардозад. 

Дар асоси дастуру 
супоришҳои Роҳбари давлат 
ва Муроҷиатномаи Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
ҷониби Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хат-
лон бо мақсади сарфакоро-
на истифода бурдани қувваи 
барқ, баланд бардоштани ма-
данияти истифодабаранда-
гон байни аҳолӣ ва ташкилоту 
муассисаҳо озмуни  “Беҳтарин 
сарфакори барқ”-ро эълон 
кард. 

  Ҳадафи Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хат-
лон аз амалӣ намудани ин 
иқдом он аст, ки тарғиботро 
дар ин самт ҷоннок намояд 

“Истеъмолкунандагон ва тамоми сокинонро зарур 
аст, ки барои кам кардани талафоти неруи барқ ва ис-
тифодаи сарфакоронаи он, аз ҷумла тавассути исти-
фодаи васеи технологияҳои каммасраф кӯшиш намо-
янд”.

Эмомалӣ Раҳмон

ва ба ҷомеа фаҳмонад, ки ис-
тифодаи лампаҳои тафсон ва 
дигар воситаҳои гармидиҳии 
ғайристандартӣ дар маҷмӯъ 
ба кори мӯътадили системаи 
энергетикии мамлакат таъсири 
манфӣ мерасонад. Агар дар 
робита ба ин масъала ҳисси ба-
ланди масъулияти шаҳрвандӣ 
нишон диҳем, ба натиҷаҳои 
дилхоҳ зудтар ноил мегардем 
ва дар ҳамаи фаслҳои сол аз 
норасоии неруи барқ ранҷу 
душворӣ нахоҳем кашид.  

Мо бояд пеш аз ҳама ба 
қадри заҳматҳои шабонарӯзии 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ, Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бирасем. Дар сари чанба-
ри мошини вазнин нишаста-
ну маҷрои дарёро ба хотири         
бунёди саргаҳи Неругоҳи 
барқии обии “Роғун” бастан-
ро пеши назар орем. Фикри 
имрӯзу ояндаи худу фарзан-
донамонро намуда, дар руш-
ди соҳаи энергетикаи кишвар 
бо ҳисси баланди масъулияти 
шаҳрвандӣ саҳм гузорем.  

А. МИРзоқуловА,
“Ҳамрози халқ”

“ ... тамоми роҳбарони ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ, фаъолон ва ҳар як узви ҳизб бояд ташаббу-
скор ва пешсаф бошанд”.

Эмомалӣ Раҳмон, 27.09.2019 

Роҳнамои мазкур ҳамчун 
дастурамал барои масъулони 
ташкилотҳои ибтидоии Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
таҳия гардида, асоси назария-
вию методӣ ва ҳуқуқию амалии 
масъулони ҳизбиро ташкил 
медиҳад.

Зарурати таҳия гардидани 
Роҳнамо барои ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбӣ аз натиҷа ва ё 
хулосаи гурӯҳи муштарак, маъ-
мурияти Кумитаи Иҷроияи Мар-
казии ҲХДТ ва Кумитаи иҷроияи 

ҲХДТ дар вилояти Хатлон бо 
роҳбарии муовини Раиси Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
муҳтарам Хайринисо Юсуфӣ (25 
ноябр – 4 декабри с.2020) оид 
ба таҳлилу омӯзиш ва санҷиши 
фаъолияти сохторҳои ҳизбӣ, 
аз ҷумла ҳуҷҷатгузорӣ дар 
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии 
шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 
бар меояд.

Дар натиҷаи санҷиши бо-
лозикр маълум гардид, ки ак-
сари масъулони ташкилотҳои 

ибтидоии ҳизбӣ ба тартиби 
дурусти ҳуҷҷатгузорӣ, то ҳол, 
пурра шинос набуда, аз ҳуқуқу 
уҳдадориҳои амалии худ ба тав-
ри кофӣ бархурдор намебошанд, 
сатҳи дониш ва малакаи корба-
риашон дар самти коргузории 
дохилиҳизбӣ такмил  мехоҳад.

Ҳамин тариқ, Роҳнамои 
мазкур бо мақсади таҳкими 
низоми ҳаракати ҳизб таҳия 
гардида, ҳамчун дастурамал 
дар ҳолатҳои муайян истифо-
да карда мешавад: 1) мавриди 
ташкили семинарҳои омӯзишӣ 
барои масъулони ташкилотҳои 
ибтидоӣ (аз ҷониби кормандо-
ни кумитаҳои иҷроия); 2) барои 
пешбурди фаъолият ҳамчун дас-
турамали рӯимизии масъулони 
ташкилотҳои ибтидоӣ; 3) ҳангоми 
ташкили корҳои тарғиботӣ 
ҷиҳати ҷалби шаҳрвандон ва 
ҷонибдорон барои аъзогӣ ба 
ҳизб ва ё иҷрои уҳдадориҳои 
ҳизбӣ (нисбат ба аъзои ҳизб).

Истифодаи Роҳнамои мазкур 
барои ҳар як корманди масъули 
ҳизбӣ, аз ҷумла раис ва котиби 
(шахси масъули) ташкилотҳои 
ибтидоӣ ҳатмӣ мебошад.

Ҷиҳати таъмини самарано-
кии фаъолият сатҳи дониш ва 
малакаи корбарии масъуло-
ни ташкилотҳои ҳизбӣ аз рӯи 
муқаррароти Роҳнамои мазкур 
мунтазам, зимни мониторинг 
санҷида мешавад.

То имрӯз дар Кумитаи иҷроияи 
вилоятии ҳизб бо иштироки 
масъулини баъзе ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбии ҳудуди вилоят, 
раисиони Кумитаҳои иҷроияи 
ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо, муо-
винони раисони кумита семи-
нар – машварати омӯзишӣ таҳти 
роҳбарии раиси Кумитаи иҷроияи 
вилоятӣ Миралиён Қиёмиддин 
Абдусалимзода баргузор гашт ва 
то як моҳи оянда чунин семинар-
машваратҳои омӯзишӣ аз ҷониби 
масъулин Кумитаҳои иҷроияи 
шаҳру ноҳияҳои вилоят дар 
ташкилотҳои ибтидоии маҳал 
баргузор мегардад. 

                                                                                                   
"Ҳамрози халқ"

МАКТАбИ САрвАрИИ 
СОзАНДАГОНИ вАТАН

Санаи 16 март бо мақсади интихоби шунавандагони курс, 
вохӯрии масъулини Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон бо 
донишҷӯёни Донишгоҳи давлати Бохтар ба номи Н. Хусрав ташкил 
гардид. Дар он мудири шуъбаи кор бо ҷавонони кумитаи  мазкур 
Беҳрӯз Бобоев, мудири шуъбаи кор бо ҷавонони Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри Бохтар Асадуллозода Ватаншоҳ ва аъзои намоян-
дагии ТҶҶ “Созандагони Ватан” дар вилояти Хатлон ширкат наму-
данд. 

Дар оғози вохӯрӣ вобаста ба масъалаҳои марбут ба рӯзгори 
ҷавонон, ки дар Паёми навбатии Президенти кишвар муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ дарҷ гашта буд, сухан гуфта шуд. 

Ҳамчунин вобаста ба ташкили курси мазкур қайд гардид, ки ин 
иқдом имконияти мусоидеро ба ҷавонон дар омӯхтани таҷрибаи 
шахсони муваффақ, васеъ намудани доираи ҷаҳонбинӣ, омӯзиши 
паҳлуҳои муҳими сиёсати дохиливу хориҷии кишвар ва баланд бар-
доштани ҳуввияти миллӣ фароҳам меорад. 

Дар фарҷом ба иштирокчиён суолнома ҷиҳати интихоб гардидан 
ҳамчун шунавандаи курс пешниҳод гардид. 

Баргузории чунин вохӯриҳо дар оянда низ дар нақша аст.  

   Шуъбаи иттилоот ва матбуоти  КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон
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лЕвАКАНТ. Бо 
мақсади амалӣ намуда-
ни дастуру супоришҳои 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олӣ дар муас-
сисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии №1-и шаҳри Ле-
вакант вохӯрӣ баргузор 
гардид. 

Дар вохӯрӣ намояндагони Кумитаи иҷроияи шаҳрӣ оид ба 
самтҳои Паёми имсолаи Пешвои миллат, афзалиятнокии фаъо-
лияти ҲХДТ ва дигар мавзӯъҳои рӯз суханронӣ намуданд. Дар 
ин баробар ба иштирокчиён Муроҷиатномаи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Ширкати “Барқи Тоҷик” барои сарфакорона истифода 
бурдани неруи барқ ва Муроҷиатномаи ҲХДТ оид ба пешгирии бе-
мории сироятии COVID – 19  дастрас карда шуд.

Т Е М у Р М А л И К . 
Масъулини Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Темурмалик ва 
намояндагони “Рӯзномаи 
истиқлол” - и ноҳия бах-
шида ба 109 - солагии 
Матбуоти тоҷик ба аёда-
ти 2 нафар собиқадорони 
соҳаи матбуот рафта, бо 

эшон суҳбати самимона анҷом доданд. Онҳо зимни суҳбат аз ҳолу 
аҳволи рӯзноманигорони собиқадор пурсон шуда, барои хизмати 
содиқона ба халқу Ватан арзи сипос намуданд. Ҳамчунин дар ин ба-
робар ба онҳо туҳфаҳои хотиравӣ низ тақдим карданд. 

қуБоДИЁН. Бо 
ташаббус ва дастги-
рии раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Қубодиён Ша-
рифзода Маҳмадаюб 
бахшида ба 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар доираи аксияи ҳизбӣ таҳти унвони “Якҷоя месозем!” дар деҳаи 
Зиракии ҷамоати деҳоти ба номи Ишмурод Ниёзов сохтмони бунгоҳи 
тиббӣ ва таваллудхона ҷараён дорад. Ин иқдоми неки ҳизбиёнро 
шахсони саховатманду хайрхоҳ дастгирӣ карда, дар  сохтмони ин 
иншооти ҷашнӣ саҳми худро гузошта истодаанд. 

Раванди бунёдкориҳо дар ноҳияи Қубодиён бомаром идома    
дошта, дар корҳои созандагӣ фаъолони ҷомеа камари ҳиммат бас-
таанд.

КӮШоНИЁН. Хайру 
сахо аз амалҳои неки 
инсонӣ буда, пайваста 
дар иду ҷашнҳо бо ҷалби 
соҳибкорони муваффақ, 
фаъолони ҲХДТ дар 
ноҳияи Кӯшониён амалӣ 
карда мешавад. Дар ин 
замина кормандони Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи мазкур ба хабаргирии як оилаи 
эҳтиёҷманди деҳаи 20 - солагии Истиқлолияти ҷамоати деҳоти 
Сарвати Истиқлол рафтанд. Ҳамчунин ба ин оила як миқдор кумаки 
моддӣ низ расонида шуд.

вАХШ. Дар ташки-
лоти ибтидоии “Интер-
натсионал” гурӯҳи кории 
назди Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Вахш 
оид ба шарҳу тавзеҳи 
Паёми Пешвои мил-
лат ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
омӯзгорони муассисаи 

таҳсилоти миёнаи умумии №10 вохӯрӣ баргузор карданд.
Аз ҷумла Азизулло Негматов, узви гурӯҳи корӣ, муовини раиси 

ташкилоти ибтидоии ҳизбии “Маърифатчиён” зимни суҳбат аз Паёми 
Президенти мамлакат ба Маҷлиси Олӣ ёдоварӣ намуд, ки соли гу-
зашта дар кишвар 157 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ, 
миёнаи касбӣ ва синфхонаҳои иловагӣ барои 63000 ҷойи нишаст    
бунёд ва ба истифода супорида шудааст. Умуман, аз соли 1991 то ба 
имрӯз дар мамлакат 3020 иншооти соҳаи маориф бо зиёда аз 1 мил-
лиону 300 ҳазор ҷойи нишаст сохта, ба истифода супорида шудаанд. 
Ба таъкиди Роҳбари давлат мо барои беҳтар кардани сатҳу сифати 
таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бояд тамоми шароити заруриро 
муҳайё карда, дар ин раванд масъулияти падару модар, аҳли ҷомеа 
ва омӯзгоронро боз ҳам баланд бардорем.

ҶАЙҲуН. Аз ҷониби 
Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон эъ-
лон гардидани солҳои 
2019-2021 «Солҳои 
рушди деҳот, сайёҳӣ 
ва ҳунарҳои мардумӣ» 
омили хубе барои ривоҷу равнақи ҳунарҳои мардумӣ гардида, дар 
эҳё, ташаккул, рушд ва истифодаи самараноки маҳсули ҳунарҳои 
мардумӣ саҳми босазо гузошт. 

Вобаста ба тақвият бахшидани фаъолияти ҳунармандии бонувон, 
ҳавасмандгардонии духтарон дар ин самт бо иштироки кормандони 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ҷайҳун дар ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбии “Наврӯз”-и ҷамоати шаҳраки Дӯстӣ намоиши ҳунарҳои 
мардумӣ баргузор гардид. 

Дар чорабинӣ навъҳои гуногуни маҳсули ҳунар ба мисли гулдӯзӣ, 
бофандагӣ, дӯзандагӣ, рассомӣ, сабадбофӣ ва анвои маҳсулоти 
нонӣ ба намоиш гузошта шуданд ва аз ҳунари волои ҳунармандон, 
намояндагони ҳизбӣ дидан намуда, ба ҳунару маҳорати бонувон 
баҳои баланд доданд.

воСЕЪ. Дар асо-
си дастуру супоришҳои 
мақомоти болоии ҲХДТ 
дар толори Кумитаи 
иҷроияи ноҳиявии ҳизб 
дар ноҳияи Восеъ бо 
иштироки раисони 
ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбии ҷамоати шаҳраки 
Ҳулбук, ҷамоати деҳоти 

Гулистон, ба номи Миралӣ Маҳмадалӣ ва Тугарак семинари омӯзишӣ 
дар мавзӯи “Роҳнамои ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ” доир шуд.

Семинарро раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Восеъ Са-
фар Ҳафиза Раззоқ ифтитоҳ намуда, атрофи моҳияти мавзӯъ маълу-
мот дод. Сафаралӣ Мирзоев, муовини раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи мазкур кори семинарро идома бахшида, дар қисмати охир 
ба саволҳои иштироккунандагон ҷавобҳои саҳеҳ гардонид. Ҳамчунин 
дастурамали Роҳнамо барои ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ дастраси 
иштирокдорон гардонида шуд.

МуЪМИНоБоД. 
Гурӯҳи тарғиботии 

назди Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Муъ-
минобод оид ба шарҳу 
тавзеҳи Паёми Прези-
денти кишвар муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олӣ ва сазо-
вор пешвоз гирифтани 
ҷашни 30-солагии Истиқлоли давлатӣ бо аъзои ташкилоти ибтидоии 
“Боғчаи бачагона” вохӯрӣ баргузор намуданд. 

Дар вохӯрӣ Гулсунбӣ Раҷабова, муовини раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи мазкур нисбати самтҳои гуногуни Паём 
ва мавзӯъҳои рӯз ибрози назар намуда, ҷамъомадагонро ба тар-
бияи дурусти насли наврас дар роҳи ватансозию худогоҳии миллӣ, 
татбиқи амалҳои созанда раҳнамоӣ кард. 

Сипас, раиси ташкилоти ибтидоии ҳизбии мазкур Фарзона Шари-
фова оид ба таҷлили 30-солагии Истиқлоли давлатии кишвар ҳарф 
зада, иштирокдоронро ба корҳои созандагию ободонӣ ва татбиқи   
дастуру супоришҳои Роҳбари давлат даъват намуд. 

ШАҲРИТуС
Масъулини Кумитаи иҷроияи 

ҲХДТ дар ноҳияи Шаҳритус во-
баста ба амалӣ намудани дас-
туру супоришҳои мақомоти 
болоӣ чорабиниҳои гуногуни 
фарҳангиро доир карда, ба аёда-
ти занони собиқадори меҳнат, на-
фарони имконияти маҳдуддошта 
рафта, онҳоро ба муносибати 
фарорасии фасли баҳор шодбош 
гуфтанду кумаки молиявӣ расони-
данд. 

ДӮСТӢ 
Дар доираи омодагӣ 

ба истиқболи Наврӯзи 
байналмилалӣ ва 30-солагии 
Истиқлоли давлатӣ сокино-
ни деҳаҳои ҷамоати шаҳраки 
20-солагии Истиқлолияти 
Ҷумҳурии Тоҷикистони ноҳияи 
Дӯстӣ сарҷамъона ба корҳои 
ободонӣ машғул гардиданд. 

Сокинон дар ин чорабинӣ 
кӯчаҳо ва гирду атрофи маҳали 
зисти хешро тозаву озода на-
муда, дар ободии диёр саҳми 
арзанда гузоштанд. Инчунин, 
дар ин раванд бо саҳми ду на-
фар узви фаъоли ҲХДТ, ваки-
лони Маҷлиси вакилони халқи 
ноҳияи Дӯстӣ Р. Абдуллоев 
ва С. Навкаров зиёда аз 500 
метр роҳҳои деҳаи Кӯҳдомани 
ҷамоати деҳоти мазкур аз нав 
таъмир карда шуд. Барои дар 
сатҳи баланд гузаронидани 
чорабиниҳои дарпешистода, аз 
ҷумла мусобиқаҳои гуштингирӣ 
ва бузкашӣ дар доманаи ҳудуди 
деҳаи Кӯҳдоман ҷойгоҳ барои 
зиёда аз 1000 нафар тамошо-
бинон омода карда шудааст, ки 
дар фасли баҳор хеле манза-
раи зебо дорад.

ПАНҶ 
Бо ташаббуси Кумитаи 

иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Панҷ 
бо мақсади тақвият бахшидан 
ба корҳои ободониву созандагӣ, 
тозаю обод гардонидани кӯчаю 
гулгаштҳои маркази шаҳрак, 
ҳамзамон ҷиҳати сазовор ҷашн ги-
рифтани Наврӯзи байналмилалӣ 
бо ҷалби ҷавонон ва хонандагони 
муассисаи таҳсилоти миёнаи уму-
мии №2-и ноҳия корҳои ободонӣ 
ташкил ва гузаронида шуд.

Дар чорабинии мазкур ҷавонон 
бехи дарахтонро нарм намуда, 
кӯчаву роҳрав ва ҷӯйборҳои обгу-
зарро тоза карданд.

Ҷ. БАлХӢ
Дар ҷамоати деҳоти Мада-

ният аксияи ҳизбии "Ватан, ҳар 
гӯшаатро сарсабз хоҳем кард!" 
доир гардида, бо иштироки фаъо-
лон ва ҷонибдорони ҳизб дар до-
ираи он зиёда аз 600 бех дарах-
тони ҳамешасабз шинонида шуд.

Дар баргузории ин чорабинӣ 
Маҳмасаид Абдулҳаев, раиси Ку-
митаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ бо сокинони 
маҳал суҳбат ороста, тавсия дод, 
ки баҳри сабзиши ниҳолҳо бояд 
таваҷҷуҳи махсус зоҳир намоем 
ва ҳар яки мо бояд баҳри сарсаб-
зии диёр саҳми арзанда дошта 
бошем. 

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

БАХШИДА БА ИСТИҚБОЛИ 30-ЮМИН СОЛГАРДИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИИ ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН, ДОИР КАРДАНИ СУҲБАТҲО БО ШАҲРВАНДОН ДАР МАСъАЛАИ ИСТИ-
ФОДАИ МАҚСАДНОКИ НеРУИ БАРҚ, ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ҲАР ЯК ВАҶАБ ЗАМИН, 
чОРАҲОИ ПеШГИРӣ АЗ ПАҲНШАВИИ КОРОНАВИРУС АЗ ҶУМЛАИ ТАШАББУСҲОИ 

ҲИЗБИёНИ ШАҲРУ НАВОҲИИ ВИЛОЯТ БУДАНД. ёДОВАР МеШАВеМ, МАВОДИ ИН 
САҲИФА, КИ ШАММАе АЗ ИҚДОМОТИ ЗИёДИ ТАТБИҚШУДА ҲАСТАНД, ҶАНБАИ 
ҲИСОБОТӣ ДОШТА, МАСъУЛИЯТИ ТАҲИЯАШОН БАР ДӯШИ МУТАСАДДИёНИ 
КУМИТАҲОИ ИҶРОИЯИ ШАҲРИЮ НОҲИЯВӣ МеБОШАНД.
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расонад ва аз ин ҳисоб  рӯзгорашро пеш 
мебарад. Мастура 10 нафар шогирдонро 
дар ин ҷода тарбия намудааст, ки онҳо 
идомадиҳандаи кори устодашон мебо-
шанд.

Маҳсули ҳунари ин бону аз қабили 
тоқию қасаба, гӯшвораву дастпона бо 
нақшу нигори миллӣ аз ҳаргуна муҳраҳои 
рангоранг барои арӯсону гулдухтарон ме-
бошад, ки онҳо бештар дар иду ҷашнҳои 
миллӣ ва дигар чорабиниҳо ба бар мена-
моянд. Ҳамчунин, сабадҳо барои ҷиҳози 
ороишии навхонадорон, меваҷоту 
шириниҳо, қуттиҳо барои ҷавоҳироти за-
нона бо шаклу услуби замонавӣ, гулдону 
гулҳои рангоранг омода мекунад.

 – Дар арафаи иду ҷашнҳо, дар 
тӯйҳои арӯсиву домодӣ бештар фар-
моиш мегирем. Кори ман аз фармоиши 
мизоҷон вобастагӣ дорад, аслан арзиши 
маҳсулоти мо аз 30 сомонӣ то ба 250-
300 сомониро ташкил медиҳад. Дар ин 
кор албатта, ки шавҳарам ва духтарчаам 
Дилдора Набиева, ки ҳоло хонандаи мак-
таби миёна мебошад, ёрӣ мерасонанд, 
– мегӯяд Мастура Набиева. Ҳамчунин  ӯ 
илова намуд, ки ҳар вақте мизоҷон барои 

Беҳуда нест, ки Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати кору 
пайкори занону бонувон, бахусус занони 
ҳунарманд таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда, 
мақому манзалати онҳоро дар ҷомеа то 

рафт баланд бардошта, нақши онҳоро 
дар рушди  соҳаҳои гуногуни хоҷагии 
халқ калидӣ меҳисобад.

Санъати амалии халқӣ ва навъҳои гу-
ногуни он дар ҳаёти мардум ҷойгоҳи хоса 
дошта, як падидаи муҳими фарҳанги 
миллии тоҷикон ба ҳисоб меравад.

Мастура Набиева, сокини 
Ургутмаҳаллаи  шаҳри  Бохтар мебошад. 
Сокинони маҳал ӯро ҳамчун  ҳунарманди 
асил мешиносанду эҳтиромаш меку-
нанд. Мегӯяд, ки дар ҷодаи интихоб-
кардааш устод надорад, танҳо завқ ӯро 
устоди ин ҳунар карда.

– Аз давраи мактабхониам ин касб 
дар дилам маъво гирифта буд ва маҳз 
ҳамин завқ буд, ки имрӯз маро ҳамчун 
ҳунарманд мешиносанду қадр мекунанд. 
Шуғли дӯстдоштаам ҳамин аст, агар рӯзе 
ба ин кор машғул набошам, худро  хуб  
эҳсос намекунам, – мегӯяд  Мастура На-
биева.

Бонуи ҳунарманд модари се фар-
занд ва ҳамсари меҳрубон аст. Зиёда 
аз 10-сол мешавад, ки ӯ бо дастони 
пурэъҷозаш ба навхонадорон хизмат ме-
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ЗАВќ МАРО УСТОДИ 
њУНАР КАРД

Санъати ороиши амалӣ  падидаи ҷолиб ва мурак-
кабе дар фарҳанги бисёрҷабҳаи ҳар як халқу миллат 
аст. он падидаи гуногунпаҳлӯ буда, навъҳои мух-
талифро фарогир мебошад. Ҳунар чашмаи зоянда 
ва давлати поянда аст. Ҳунар шахсро дар ҷомеа 
соҳибмартаба ва маъруф мегардонад. Имрӯзҳо 
ҳунармандӣ миёни бонувон  рушд ёфта, анъанаҳои 
неки ниёгон аз нав  эҳё гардида истодааст.

фармоиши туҳфа ё ҷиҳози арӯсӣ ба на-
здаш меоянд, кӯшиш мекунад, фармои-
ши онҳоро сари вақт омода созад.  

Дар баробари ин ӯ дар чорабиниҳои 
шаҳрӣ ва берун аз он иштирок карда, 
дар намоиш – фурӯши молу маҳсулоти 
ҳунармандӣ маҳсули ҳунари хешро ба 
меҳмонону тамошобинон пешниҳод ме-
созад. Ҳамчунин, маҳсули меҳнаташ дар 
мағозаю дӯконҳо пешниҳод шуда, хари-
дорони зиёд дорад. 

Мастура Набиева кӯшиш мекунад, 
ки бо тарзи нав ва шаклу услуби хоса 
маҳсули эҷоди худро пешниҳод кунад, 
ки ба табъи дили хоҳишмандон бошад. – 
Дар оянда низ ният дорам, ки боз шогир-
дони зиёдро дар ин ҷода тарбия намоям 
ва барои тақвият бахшидани ҳунарҳои 
мардумӣ аз ҳамагуна имконияти бада-
стомада истифода барам, то ин ки кори 
дастии хешро натанҳо барои марду-
ми маҳал, балки  пешкаши меҳмонону 
сайёҳони хориҷӣ гардонам, –  мегӯяд 
Мастура Набиева.

зебо БозоРовА,
“Ҳамрози халқ”

АСрОрИ шИФОбАХшИИ СуМАНАК

ГуЛГАрДОНӢ ПАйҒОМ Аз НАврӯз

Оид ба хосиятҳои давоии суманак олимон 
аз замонҳои қадим маълумот додаанд. Орга-
низм дар оғози баҳор аз норасоии витамин ва 
микроэлементҳо (авитаминоз), ки дар давраи зимис-
тон ба вуҷуд омадааст, душворӣ мекашад ва сабаби 
дастархони наврӯзиро оро додани суманак низ маҳз 
дар бароварда   кардани ҳамин талафоти организм 
аст.

Олимон дар таркиби майсаи гандум 
18 аминокислота, витаминҳо (В1, В2, 
В3, В5, В6, РР, е, F) микроэлементҳо ва 
моддаҳои минералӣ (фосфор, калий, 
магний, сулфур, калсий, хлор, натрий, 
манган, руҳ, молибден ва ғайра)-ро 
пайдо кардаанд, ки барои организми 
инсон   ниҳоят зарур ва манфиатовар 
мебошанд. Дар таркиби майсаи ган-
дум ҳамчунин витамини С, клетчатка, 
гемотселлюлоза ва пектинҳо вуҷуд до-
ранд, ки коҳиши онҳо дар организм бо-

иси ихтилои фаъолияти аъзои гувориш 
(ҳозима) мегардад. Клетчаткае, ки дар 
таркиби суманак мавҷуд аст, барои зуд 
ва пурра ҳазм гаштани ғизо кумак ме-
расонад. Пектинҳо ба микрофлораи 
рӯда таъсир расонда, токсинҳо, холе-
стерин ва кислотаҳои талхаро аз орга-
низм хориҷ мекунанд. Бинобар ин, онҳо 
барои муолиҷаи дисбактериоз, атеро-
склероз ва бемории санги талхадон 
аҳамияти калон доранд.

Истеъмоли суманак барои рафъи 
фарбеҳӣ ва пешгирии диабети қанд 

низ муҳим буда, шифо мебахшад. 
Дар сурати мунтазам истифода наму-
дани суманак масуният (иммунитет) 
қавӣ гашта, организм ба таъсироти 
бемориҳо тобовар мегардад, мубоди-
лаи моддаҳо ба низом омада, фаъоли-
яти дилу рагҳо, силсилаи устухон, асаб   
ва ғадуди сипаршакл беҳтар мешавад. 
Ба бемориҳои экзема ва реши меъда 
шифо мебахшад, босираро қавӣ ва саб-
зиши мӯйро барқарор менамояд, хунро 
тоза карда, ба ҳосил шудани гемоглобин 

кумак мерасонад, авитаминоз, камхунӣ 
ва пирии бармаҳалро пешгирӣ мекунад. 
Олимон дар чунин ақидаанд, ки истеъ-
моли суманак баҳри пешгирии амрози 
саратонӣ, фурӯ нишондани ғалаёни 
хун, аз организм баровардани холесте-
рин, ҷилавгирии хурӯҷи бемориҳои дил 
нафъи зиёд дорад. Даври муолиҷа бо 
суманак 1,5 - 2 моҳ (соле 1 - 2 маротиба: 
тирамоҳу зимистон) аст.

 
 Гирдоваранда зебо БозоРовА

Наврӯз ва баҳор воқеан  ин аёми 
шукуфоии табиат аст, ки ҳама ҷо гулпӯшу 
гулрез  мегардад. Мурғакони чаман 
сари ҳар  ғунчаҳои  шукуфта нишаста 
нағмасароӣ мекунанду баҳори накӯпайро 
пешвоз мегиранд. 

Наврӯз расму оинҳои худро дошта, аз 
рӯзгори пешин то замони мо бисёре аз 
онҳо боқӣ мондааст. Пеш аз ҳама кӯдакон 
бо баргузории маросими “Гулгардонӣ” 
аз омадани Наврӯзи аҷам ба дигарон 
пайғом мерасонанд. 

  “Гулгардонӣ” маросимест, ки кӯдакон 
гулҳои навшукуфтаи баҳориро хона ба 
хона бурда, мардумро бо омад - омади 

Наврӯзи хуҷастапай табрик мегӯянд.   
Дар навбати худ соҳибхона ба онҳо ҳадяе 
медиҳанд. 

Дар маросими гулгардонӣ сурудҳо дар 
хусуси бойчечак, Гули сияҳгӯш, баҳори 
лолазор ва амсоли онҳо сароида меша-
вад. Ин сурудҳо баҳори хуррам, бедории 
табиат, равнақи кори деҳқон, шодмонӣ ва 
умеду орзуи мардумро  инъикос меку-
нанд.  

           Баҳор омад, баҳор омад,
           Гули савсан қатор омад,
           Ба деҳқон вақти кор омад, 
           Баҳори нав муборак бод!

Таҳияи  А. МИРзоқуловА
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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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 бО зАМИН НАбОяД КОр ГИрИФТ, АГАр 
ДОНИшИ АГрОНОМӢ НАДОрӢ

вобаста ба истифодаи самараноки замин, гирифтани ҳосили дилхоҳ, 
пешгирӣ аз шӯршавии заминҳои кишт, ба гардиш ворид кардани 
заминҳои шӯр ва дигар проблемаҳои соҳаи кишоварзӣ бо собиқадори 
соҳаи кишоварзӣ, Корманди шоистаи Тоҷикистон Сангалӣ раҳимов 
мусоҳибаи ихтисосие анҷом додаем, ки мутмаинем он барои хонандаи 
закии мо судбахш хоҳад буд. 

– Муҳтарам С. Раҳимов, 
шумо умри пурбарака-
ти хешро сарфи соҳаи 
кишоварзӣ кардед. Мегуф-
тед, ки кадом омилҳо боиси 
камҳосилӣ мешавад?  

– Ростӣ, замони шӯравӣ дар 
кишоварзӣ усули киштгардон 
васеъ истифода мешуд. Му-
таассифона, ин усулро солҳои 

охир хеле кам мушоҳида ме-
кунем. Агар дар таркиби хок 
гумс кам шавад, ин хатар аст. 
Камҳосилӣ ба вуҷуд меояд. 
Агар дар ин ҳолат даҳҳо маро-
тиба миқдори нуриҳои азотиро 
афзоиш диҳем ҳам, ҳосили 
дилхоҳ гирифта наметавонем. 
Истифодаи зиёди нитроген низ 
зараровар аст. Истеъмоли зи-
роате, ки дар он нуриҳои азотӣ 
зиёд истифода шуда бошад, 
шахсро ба бемории саратон ги-
рифтор мекунад. 

– Пеши кишоварз чӣ масъ-
улият меистад? Кишоварз 
оид ба кадом донишҳо бояд 
таассурот дошта бошад?

– Мо таҷдид гузарони-
дем, аммо заминро ба ҳар кас 

додем. На ҳамаи онҳое, ки 
соҳиби замин шуданд, бо за-
мин дуруст корбарӣ карда ме-
тавонанд. Ҳар он касе ки бо 
замин сарукор мегирад, бояд 
бо дониши агрономӣ мусаллаҳ 
буда, дар ин баробар оид ба 
маркетинг низ фаҳмиш дош-
та бошад. Имрӯз дар водии 
Вахш 18-20 сентнер ҳосили 

пахта ба даст овардан тамо-
ман қаноатмандкунанда нест. 
Таърих собит менамояд, ки мо 
аз чиниҳо пештар кишоварз бу-
дем. Имрӯз чиниҳо аз як гектар 
пахта 50-60-сентнерӣ, аз шолӣ 
то 100 сентнер ҳосил гирифта, 
технологияи муайянеро исти-
фода мекунанд. 

– Имрӯз пешорӯйи 
деҳқон чӣ проблемаҳо қарор 
дошта бошанд?

– Мутаассифона, хоҷагиҳои 
тухмипарварии мо чандон фаъ-
олияти қаноатмандкунанда на-
доранд. Омори мо низ бемор 
аст. чӣ кор мекунанд ҳамон шу-
мораро?! Ҳамасола 6-7 фоиз 
зиёд мекунанду менависанд. 
Мо ҳамин гапҳоро бояд талх 

гӯем. Агар ягон нафарро дилаш 
сӯзад, шояд чора андешад.

Як мисоли дигар. Пахта 
4,5 сомонӣ харида мешавад. 
Албатта, марди деҳқон бо ин 
маблағ наметавонад хароҷоти 
худро пӯшонад. Қисми бис-
ёри мардум пахтаи худро 
нафурӯхтанд. Имрӯз, туркҳо 
омада, 10-12 сомонӣ харида 
истодаанд. чаро туркҳо меха-
ридаанду дохилиҳо не?!

Ҷаҳони имрӯза муайян 
кардааст, ки аз ягон зироат 
220 номгӯи маҳсулоти ниҳоӣ 
истеҳсол намешавад, ба ҷуз 
пахта.

Имрӯз 1 килло равған 20 
сомонӣ, кунҷора 4 сомонӣ. 
чорво ҳам бе пахтакорӣ рушд 
намекунад. 

Як чизи муҳими соҳаи 
кишоварзӣ ин хизматрасонӣ 
ба марди деҳқон мебошад. 
Солҳои пеш қарзҳои бефоиз 
барои кишоварзон муқаррар 
мешуд, имрӯз қарзҳо фоизи ба-
ланд доранд. 

– Чаро заминҳо шӯр ме-
шаванд? Барои беҳ кардани 
ҳолати заминҳои шӯр чӣ 
маслиҳат медиҳед? 

– Баъзе заҳбуру заҳкашҳо 
даҳсолаҳо тоза карда на-
шудаанд ва дар натиҷа оби 
зеризаминӣ баланд шуда, 
шӯрнокии заминҳо зиёд шуда 
истодааст. Баъзан мебинем, ки 
ботлоқ ба вуҷуд меояд. 

Тоза кардани заҳкашҳо чун 
обу ҳаво муҳим аст. Дар гузаш-
та мо баъд аз шудгор тамоми 
заминҳоро дар моҳи феврал 
ҷӯй кашида, об мемондем. Ин 

усул ҳам яхобмонӣ маҳсуб меё-
бад, ҳам намнокиро таъмин ме-
намояд, ҳам шӯриро шӯста ме-
барад. Замине, ки шӯрнокияш 
зиёда аз 50-60 фоиз аст, бояд 
дар он шолӣ корида шавад. 

Дар зимистон метавонем, 
агар об бошад, заминҳои 
шӯрро пал кашида шуем. Ба-
рои чӣ дар зимистон? Барои 
он ки аксарияти заминҳо беко-
ранд. Заминҳои шӯр ба се гурӯҳ 
ҷудо шудаанд. Дар гурӯҳи якум 
20 фоиз зироат мебарояд. Дар 
дуюмаш 15 фоиз ва дар гурӯҳи 
сеюм 5-6 фоиз. Дар заминҳои 
шӯр ҷорӯбӣ бештар сабзиш ме-
кунад. Дигар зироатҳо кам-кам 
мебароянду хуб нашъунамо 
намекунанд. Баъди шустани 
замин чизе корем, мешавад. 
Баъди шусташавии заминҳои 
шӯр албатта, истифодаи пору 
аҳамияти хоса дорад.

 – Дар оғози суҳбат шумо 
киштгардон гуфтед. оид 
ба ин усул каме маълумот 
медодед.

 – Ин қабул шудааст 
ҳафтмайдона ва даҳмайдона. 
Агар як гектар замин дошта 
бошед, ҳамонро ба 10 қисм 
тақсим кунед, 10-садякӣ ме-
шавад. Агар то 20-25 фоизаш-

ро юнучқа коред, дар сурати 
юнучқа коридан шумо соҳиби 

чорво мешавед. Пору ба вуҷуд 
меояд. Ин ҳама бо ҳам як 
занҷираанд. 

Имрӯз киштгардон аз байн 
рафтааст. Бобоҳои мо дар 
кӯҳистон барои заминро дам 
додан як сол нахуд мекориданд. 
чунки зироатҳои ғилофакдор 
аз худ азот истеҳсол мекунанд 
ва азоти биологӣ аз нуриҳои 
азотӣ даҳҳо маротиба манфи-
атбахш аст. 

– Барои фаровонҳосилӣ 
чӣ маслиҳатҳо медиҳед?

– Кишоварзӣ соҳаи хеле 
муҳим аст. Бе ин намешавад. 
Ба ин соҳа бояд диққати ҷиддӣ 
дода шавад. Дар баробари 
кишти зироат мебояд, ки ба 
чорводорӣ машғул шавем, зеро 
ки ба  ин васила замини кишти 
мо бо пору таъмин мешавад. 
Агар ба замин пору диҳем, гумс 
ба вуҷуд меояд. Сифати тухмӣ 
низ аҳамияти хоса дорад. Бо-
сифат гузаронидани шудгор 
низ хеле муҳим аст. 

Суҳбаторо - М. Акрамов,
“Ҳамрози халқ”
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Аз оғози соли 2020 то 
имрӯз 14 ҳазор бекорон ба 
раёсати агентии меҳнат ва 
шуғли аҳолии вилояти Хатлон 
муроҷиат карда, тибқи итти-
лои қобилҷон  Файзализо-
да, сардори раёсати агентии 
меҳнат ва шуғли аҳолии вило-
ят давоми ду моҳи соли равон 
80 ярмакаи ҷойи кори холӣ 
баргузор гардидааст. ба гуф-
таи ӯ дар ин ярмаркаҳо беш аз 
4 ҳазору 665 ҷойи кори холӣ 
пешниҳод гашта, 1 ҳазору 501 
нафар ба шуғл фаро гирифта, 
862 нафар ба ҷойи кори доимӣ 
таъмин гардиданд.

Соли 2020 дар вилояти 
Хатлон бо мақсади дар амал 
татбиқ намудани дастуру 
супоришҳои роҳбари давлат 
68 ҳазор ҷойи кори холӣ таъ-
сис дода шуда, ки аз  ин шумо-
ра тақрибан 30 дарсади онҳо 
ҷойҳои кори доимӣ мебошанд. 

ба  гуфтаи қобилҷон  Фай-
зализода таъмини намуда-
ни занон бо ҷойи кор зери 
таваҷҷуҳи доимии Ҳукумати 
кишвар буда, давоми ду моҳи 
соли равон дар ҳудуди вилоят 
аз 6 ҳазору 30 нафар корҷӯе, 
ки барои соҳиби кор гаштан 
ба раёсати агентии меҳнат ва 
шуғли аҳолии шаҳру ноҳияҳо 
муроҷиат намудаанд, 3 ҳазору 
27 нафарашонро занон ташкил 
медиҳанд. 

баъди адои хизмати ҳарбӣ 

кумакпулӣ муқаррар гардида-
аст, ки давоми ду моҳи соли 
ҷорӣ ба 183 нафар 109 ҳазору 
596 сомонӣ кумакпулӣ дода 
шудааст.

Тибқи иттилои масъули-
ни соҳа 1 ҳазору 600 нафар 
ҷавон баҳри таъмин гаштан ба 
ҷойи кор ба Агентии меҳнат ва 
шуғли аҳолии шаҳру ноҳияҳо 
муроҷиат намуданд.

қобилҷон Файзализо-
да мегӯяд, ки давоми ду 
моҳи соли ҷорӣ дар корҳои 
ҷамъиятии музднок 242 нафар 
ҷалб гардиданд.

Номбурда афзуд, ки даво-
ми ду моҳ бо мақсади рушди 
соҳибкорӣ  ба 88 нафар 344 
ҳазор сомонӣ маблағ ҷудо кар-
да шуд.

Ҳамчунин ӯ иттилоъ дод, 
ки дар зарфи ду моҳи соли 
равон дар маҷмӯъ 1 ҳазору 
351 нафар аз рӯйи 36 ихтисос 
ба касбомӯзӣ фаро гириф-
та шуданд, ки аз ин шумора 
937 нафарро занон ташкил 
медиҳанд. ба андешаи қ. Фай-
зализода баланд гардидани 
сатҳи бекорӣ ба иқтисодиёти 
кишвар  таъсири манфӣ мера-
сонад.

бо мақсади амалӣ сохтани 
дасутуру ҳидоятҳои роҳбари 
давлат ҳамасола даҳҳо яр-
маркаи ҷойҳои кори холӣ бар-
гузор карда мешавад. боиси 
ифтихор аст, ки бо ташаббуси 
бевоситаи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон 
дар кишварамон садҳо иншо-
оти ҷашнӣ бахшида ба 30-со-
лагии Истиқлоли давлатии 
ҷумҳурии Тоҷикистон маври-
ди истифода қарор гирифта,  
сокинони зиёде бо ҷойи корӣ 
таъмин гардида истодаанд.

               
Аҳлиддини МуБоРАКШоҲ,

“Ҳамрози халқ”

СИрОяТЁбИИ беМОрИИ 
СИЛ КОҲИш ЁФТААСТ

Давоми соҳибистиқлолии 
мамлакат дар шаҳру ноҳияҳои 
вилоят марказҳои силшиносӣ 
сохта ба истифода дода шуда-
анд, ки барои фаъолияти та-
бибон ва табобати саривақтии 
гирифторони бемории сил му-
соидат менамояд.

Содиқҷон Файзализода, ди-
ректори Муассисаи давлатии 
маркази вилоятии бемории сил 
дар вилояти Хатлон мегӯяд, 
ки сил табобатшаванда буда, 
тайи ду соли ахир дар миқёси 
вилоят гирифторони ин беморӣ 
кам ба қайд гирифта шудааст.

Яке аз омилҳои коҳиш ёф-
тани бемории сил суҳбату 
мулоқотҳои табибони силши-
нос бо аҳолӣ будааст. Ҳангоми 
вохӯрӣ маводҳои иттилоотӣ, 
ки дар онҳо роҳҳои пешгирии 
бемории сироятии сил дарҷ 
гардидааст, дастрас карда ме-
шавад. “Нишонаҳои бемории 
сил бемадорӣ, мондашвӣ, сул-
фаи давомнокиаш на кам аз ду 
ҳафта, баландшавии ҳарорати 
бадан, арақкунии шабона, дар-

ди қафаси сина ва камшавии 
иштиҳо мебошад. Вақте шахс 
чунин нишонаҳоро дар худ 
эҳсос мекунад, бояд ҳатман 
сари вақт ба духтур муроҷиат 
намояд”, – мегӯяд Содиқҷон 
Файзализода ва илова кард, 
ки дар 25 шаҳру навоҳии ви-
лоят Марказҳои зидди силӣ 
бо тамоми шароити муосири 
тиббӣ таъмин буда, фаъолият 
мекунанд. То чанд соли пеш бо 
сабаби набуди чунин марказҳо 
гирифтори сил барои табобат 
ба шаҳри Душанбе ва Ваҳдат, 
хусусан ба беморхонаи Шифо 
собиқ “Мачитон” сафарбар ме-
шуданд. 

Номбурда қайд дошт, ки ба-
рои бартараф кардани бемо-
рии сил шахсони бемор бояд 
табобати дурусти саривақтиро 

анҷом диҳанд. Табобат бояд 
бетанаффус ва на камтар аз 6 ё 
8 моҳро ташкил диҳад. Аз тара-
фи созмонҳои умумиҷаҳонӣ ва 
ҳукумати мамлакат баҳри пеш-
гирии бемории сил тадбирҳои 
муассир андешида мешавад. 
Аз ҷумла, Нақшаи миллии 
стратегӣ оид ба ҳимояи аҳолӣ 
аз бемории сил дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2015-
2020 қабул гардида буд. Дар до-
ираи ин тадбир як қатор корҳо 
дар самти рушди марказҳои 
зиддисилӣ анҷом додаанд.

“Табобати бемории сил 
пурра ройгон мебошад. 
Вақте миёни аҳолӣ суҳбату 
мулоқот анҷом медиҳем, ин 
нуқтаи муҳимро барояшон 
мефаҳмонем. Баъзе нафарон 
бемориашонро пинҳон карда, 
ҳатто ба духтур низ муроҷиат 
намекунанд. чунин амал ба 
зарари онҳо мебошад,” – ироа 
кард Содиқҷон Файзализода.

 Дар Муассисаи давлатии 
маркази вилоятии бемории 
сили вилоят таҷҳизотҳои муо-
сири тиббӣ муҷаҳҳаз буда, бе-
морон дар шароити хуб ба та-
бобат фаро гирифта шудаанд. 

Ба гуфтаи табибони сил-
шинос ҳамаи узвҳои бадани 
инсон гирифтори бемории сил 
гардида метавонад, вале беш-
тар шуши инсон ба ин беморӣ 
гирифтор мешавад. Муолиҷаи 
нодуруст ва дероғозёфта табо-
бати тӯлонӣ мехоҳад, маъюбӣ 
ва дигар оқибатҳои нохуш ба 
бор меоварад. 

Суҳроб Камолов, муовини 
директори Муассисаи давла-
тии маркази вилоятии бемо-
рии сили вилояти Хатлон дар 
ин соҳа таҷрибаи бой дорад. 
Мегӯяд, ки табобати сил бояд 
мунтазам ва дурудароз бошад, 

яъне на кам аз 6 моҳ бо ис-
тифода аз 4-5 намуд доруҳои 

Содиқҷон Файзализода

Суҳроб Камолов

Таъмини аҳолӣ бо ҷойи кор аз ҳадафҳои 
асосии Ҳукумати кишвар маҳсуб ёфта, баҳри 
бартараф намудани мушкилоти ҷойдошта, 
масъулин имконияти заруриро амалӣ карда 
истодаанд, то ин ки сатҳи бекорӣ дар мамла-
кат коҳиш дода шавад.  

 Ҳамасола 24-уми март дар мамлакат рӯзи 
умумиҷаҳонии мубориза бар зидди бемо-
рии сил қайд карда мешавад. бемории сил 
сироятӣ буда, он аз бемор ба шахси солим 
бо роҳҳои нафас мегузарад. Созмонҳои 
ҷаҳонӣ ва табибон барои ҷилавгирӣ аз бе-
мории мазкур пайваста тадбирҳои заруриро 
амалӣ менамоянд.

ТАЪСИСИ  68 њАЗОР 
љОЙИ КОРї ДАР 

ЯК СОЛ
зиддисилӣ.

Инчунин, кӯдакони бо бемо-
рии сил ҳамнишин буда бояд 
ҳатман аз муоинаи тиббӣ гу-
заронида шаванд. Дар ҳолати 
соқит намудани сили фаъол, 
ба онҳо табобати пешгирику-
нандаи химиопрофилактикӣ 
ба муддати 6 моҳ гузаронидан 
шарт ва зарур аст.

“Дар чунин сурат паз аз 
2-3 моҳи табобати фаъол, 
микробхориҷкунӣ қатъ шуда, 
беморон барои атрофиёни хеш 
бехатар мегарданд. Вале ба-
рои пурра шифо ёфтан даво-
ми 4 ё 5 моҳи дигар табобати 
кумакрасон шарт ва зарур ме-
бошад,” – илова кард Суҳроб 
Камолов.

Табибони силшинос ме-
гӯянд, иддае аз мардум бар 
он назаранд, ки бемории сил 
ирсӣ ё авлодӣ буда, табобат-
шаванда нест. чанд соли пеш 
афроди гирифтор ба бемории 
сил метарсиданд, ки ба духтур 
муроҷиат намоянд. Аммо маҳз 
корҳои оммафаҳмонӣ огаҳии 
мардумро нисбати ин беморӣ 
бештар кард. 

Ба гуфтаи Суҳроб Камо-
лов ба варзиш машғул шудан, 
хӯрокҳои серғизо истеъмол на-
мудан ва зуд-зуд ҳавои дохили 
хонаро иваз намудан, инчунин 
ашёи хонаро тоза кардан аз 
усулҳои пешгирии бемории си-
роятии сил мебошад.

Дар Муассисаи давла-
тии маркази вилоятии бемо-
рии сили вилоят соли 2020, 1 
ҳазору 523 шахси бори аввал 
ба бемории сил гирифторшуда 
ба қайд гирифта шудааст, ки 
нисбати соли 2019, 400 нафар 
кам мебошад. 

Амонҷон МуҲИДДИНов,
“Ҳамрози халқ”
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шаккул дода, аз илму фарҳанг, 
маданияту урфу одат бохабар 
бошад. Беҳтарин ҳунар сухан 
гуфтан аст.

Дар мағозаю тарабхонаҳо 
низ баъзан шоҳиди муно-
сибатҳои ноҷур мегардем. Ҳол 
он ки онҳо бояд тавре муоши-
рат намоянд, ки нафари ба 
мағоза ё тарабхонаи онҳо во-
рид шуда, аз инҷо бо як табъи 
хуш равад. Дар ин баробар 
мизоҷон низ бояд соҳиби одо-
би хосаи муошират бошанд.

Муоширати байни ҷомеа 
бояд дуруст роҳандозӣ шавад. 
Имрӯзҳо дар истгоҳу нақлиёти 
мусофиркашонӣ баъзан муно-
сибатеро мебинем, ки қобили 
қабул нест. Мисол ҳангоми 
нишастан дар нақлиёт ронан-
да дарҳол “пулша бте”,“киҷо 
мерай хдт” ё мусиқиҳоеро 
бо садои баланд мешуна-
вонанд, ки барои мо писанд 
нест. Онҳо бояд нисбати ҳуқуқ 
ва хоҳиши мусофирон беэъ-
тибор набошанд. Одоби му-
оширатро дуруст риоя намо-
янд, зеро дар хизмати ҷомеа 
ҳастанд, – мегӯяд Субҳонзода 
Салоҳиддин, номзади илмҳои 
фалсафа, мудири кафедраи 
фалсафа ва фарҳангшиносии 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба 
номи Носири Хусрав.

“МАН Аз КуҷО ДОНАМ”
– Муошират як шакли      

фаъолият аст ва он тарзе 
бояд роҳандозӣ шавад, ки мо 
қаноатманд бошем. Тавассу-
ти муошират инсон метавонад 
ҳастии воқеӣ ва маънавии худ-
ро нишон диҳад, яъне аз су-
ханонаш маълум месозад, ки 
вай чигуна одам асту чи хел 
рафтор дорад. Дар фарҳанги 
мардуми мо ба ҳамдигар салом 
додан, аҳволи якдигарро пур-
сидан дар ҷойи аввал меистад. 

Вақте ба кӯча мебаро-
ем, дар муошират баъзан 
дағалгуфториҳоро шоҳид ме-
шаваем. Аз баъзе нафарон 
агар чизе мепурсӣ ба ҷое, ки бо 
чеҳраи кушод ҳамсуҳбат ша-

вад, дағалона ҷавоб медиҳад, 
ки “намедонам”, “ман аз куҷо 
донам”.

Хуб мешуд, ки нисбати 
фарҳанги муошират ҳар яки 
мо ҷиддӣ муносибат мекардем. 
Барои ин пеш аз ҳама маъри-
фату дониши баланд дошта 
бошем. Донишу фарҳанг та-
вассути омӯзиш, китобхонӣ, 
таҷрибаҳои зиндагӣ ба даст 
меоянд. Инро аз хурдӣ бояд ба 
фарзандон омӯзонем, – мегӯяд 
Шарифа Каримова, номазади 
илмҳои педагогӣ. 

рАФТОрИ ХОКСОрОНА 
МебОяД

Муошират ин санъат аст ва 
ин ҷо ҳам истеъдоди табиӣ ва 
ҳам маълумот нақши муҳим 
мебозад. Масалан гуфтори 
дилписанд, табассум наму-
дан, ҷавоби муносиб ва сухани 
кофӣ гуфтан тавъам ба санъ-
ати муошират мебошад. 

Риояи дурусти фарҳанги му-
ошират дар ҷойҳои ҷамъиятӣ як 
ҷиҳати муҳими рафтори шахс 
аст ва одоби хоса мехоҳад, ки 
асоси онро рафтори хоксоро-
наву нарм ташкил менамояд. 
Риояи одоби муошират дар 
тарабхонаҳо, меҳмонхона, 
марказҳои хизматрасонӣ, ма-
ғозаҳо, умуман дар ҳамагуна 
ҷойҳои ҷамъиятӣ хеле муҳим 
аст.

А. МИРзоқуловА,
“Ҳамрози халқ”

Дар соҳаҳои хизматрасонӣ 
аксарият ҷавонон кору фаъо-
лият менамоянд, ки баъзан 
дар муоширати эшон ноқисиҳо 
эҳсос мешавад. Бо муштарӣ 
муносибат карда тавонистан 
ҳам маҳорат аст, фарҳанги 
хоса мехоҳад. 

 
Саъдии суханвар беҳуда 

нагуфта: 
Сухан дониста гӯй то 
дӯстро душман нагардонӣ,
зи ҳарфи бетааммул ошно 

бегона мегардад. 
 

“ҲАйФИ ҲАМОН ЛИбОСу 
чеҲрАИ зебО...”

– Муошират як шакли му-
шаххаси фаъолияти одамон 
аст, ки дар натиҷаи он мо ниёзи 
хешро қонеъ мегардонем. На-
хуст одоби муоширатро кӯдак 
аз оила меомӯзад, зеро ки ӯ 
дар ҳамон муҳит ба воя мера-

сад. ӯ дар оила мебинад, ки 
падару модар, бародару хоҳар 
бо ҳамдигар чи хел муошират 
мекунанд.

Мо ҳамарӯза шоҳиди муо-
ширати байни фурӯшандаву 
харидор, ронандаву мусофир 
мешавем. Мисол, фурӯшандае 
ҳаст, вақте харидорӣ мекунӣ 
“марҳамат гиред, ба шумо зе-
банда аст” ё ин ки “Иллоҳо 
дар тӯйҳо насиб кунад, рӯзҳои 
нағзба пӯшед” гӯён бо хари-
дор муносибат мекунад. Ин 
аллакай одоби муоширати 
ҳамон шахсро нишон медиҳад 
ва мехоҳӣ, ки аз ҳамин гуна 
фурӯшандаҳо харидорӣ намоӣ, 
ба он хотир, ки муоширати хуб 
доранд. Аз ҷониби дигар хари-
дор низ бояд одоби муносиб 
дошта бошад, – мегӯяд Зуҳро 
Сидиқова, дотсенти илмҳои 
педагогӣ. 

Дар нақлиёти мусофиркаш 
низ баъзан шоҳид мегардем, 
ки фарҳанги муошират чандон 
риоя намешавад. Муносибати 
байни ронандаи нақлиёти му-
софирбар ва мусофирон низ 
дар баъзе ҳолатҳо костагиҳо 
дорад. Дар чунин ҳолат роҳ ба-
роят дурӣ мекунад, мехоҳӣ ҳар 
чи тезтар ба охири роҳ бирасӣ. 

Дар вақти муошират як 
қонуну қоидае ҳаст. Вақте ту 
суҳбат мекунӣ ба ҳамсуҳбати 
худ бояд аҳамият диҳӣ, ки 
оё ӯ хоҳиши шуниданатро 
дошта бошад. Бояд ба вай 
диққат диҳӣ, ба вай нигоҳ кунӣ. 

Ҳолатҳое мешавад, ки салом 
медиҳӣ рӯяш дигар тараф, ту 
гап зада истодаӣ бо дигар кас 
ҳамсуҳбат мешавад, ки ин аз 
рӯи одоб нест. 

Одоб ҳусни инсон аст. 
Вақте ки либоси хубу замонавӣ 
мепӯшӣ, бо ҳавас бо ту суҳбат 
мекунанд. Лекин дағалгуфтор 
бошӣ чӣ... “Ҳайфи ҳамон либо-
су чеҳраи зебо...” 

Барои ҳар нафар ахлоқ, 

маданият ва фарҳанги ба-
ланди инсонӣ лозим аст. Хуб 
мешавад, ки одамон дар муо-
шират кӯшиш намоянд сухани 
қабеҳ нагӯянд, сухане гӯянд, ки 
рӯҳнавоз бошад, иброз дошт 
мусоҳиби мо – Зуҳро Сидиқова.

“КҷО МерАй ХДТ”
– Барои муоширати хуб 

намудан, инсон дар замираш 
меъёрҳои ахлоқиро бояд та-

ФАРњАНГИ МУОШИРАТ 
ДАР МАДДИ АВВАЛ

Муошират аз ҷумлаи василаи муҳими ҳаётӣ маҳсуб ёфта, дар кору 
зиндагиамон таъсири хоса дорад. Инсон ба муваффақиятҳои дилхоҳ 
комёб мешавад, агар санъати баланди рафтор ва суханварӣ дошта 
бошад. ба фарҳанги муошират на танҳо сухан, балки имову ишо-
ра, табассум, чеҳраи кушод низ шомил мешаванд. риояи дурусти 
фарҳанги муошират мартабаву обрӯи касро меафзояд.

шарифа Каримова

Субҳонзода Салоҳиддин

зуҳро Сидиқова

њАДИСњОИ ПАЙѓАМБАР

 Идома дар шумораи оянда

Таҳияи 
Раҷабалӣ ХуДоЁРзоДА

Пургӯй маломатгари зиёд дорад.
* * *

обишхӯри ширину гуворо мавриди 
ҳуҷум аст.

* * *
Маҳфили илм боғистони биҳишт 

аст.
* * *

Маҷлиси бузургворон ҷойи 
омӯхтани суханон (-и нек) аст.

* * *
Фазилати инсон зери забонаш 

нуҳуфта аст.

* * *
Нури муъмин аз намози шаб аст.

* * *
Фаромӯшии марг зангори қалб аст.

* * *
Дилро бо намоз дар торикӣ рӯшан 

кун.
* * *

Расидан ба орзуҳо дар сояи тавон-
гарист.

* * *
оташи фироқ аз оташи ҷаҳаннам 

сӯзандатар аст.
* * *

Таровату хуррамии чеҳра дар асари 
ростгӯист.

* * *
Некии бемаврид зулм аст.

* * *
Гуноҳи садақаи (одами) миннатгу-

зор аз савобаш бештар аст.
* * *

вой бар он кӣ хӯяш баду рӯяш зишт 
аст.

* * *
Танҳоӣ аз ҳамнишини бад беҳтар 

аст.

* * *
он кӣ бо ту душманӣ наварзад, 

дӯстӣ карда.
* * *

вой бар ҳасуд аз ҳасад.
* * *

Худой  рӯзии сарпарасти кӯдакро 
мерасонад.

* * *
вой бар он ки бар озодагон ситам 

кунад.
* * *

Андӯҳи ҳар кас ба қадри ҳиммати 
ӯст.

* * *
Ҳайҳот аз насиҳати душман.

* * *
Табоҳии инсон ба худписандист.

* * *
Фирор аз хештан  судмандтар аст, 

то фирор аз шер.
* * *

Ҳарис ҳалок шуда ва хабар надорад.
* * *

Ҳар чӣ дорӣ биёр, то шинохта шавӣ.
* * *

Арзиши ҳар кас ба қадри ҳиммати 
ӯст.

* * *
Суханчин фитнаи чандмоҳаро (дар) 

як соат барпо мекунад.

* * *
Садақа рӯзиро зиёд мекунад.

* * *
Рӯзӣ ба дунболи ту медавад, чунон-

ки ту ба дунболи ӯ.
* * *

Бимнок чун дар хатар воқеъ шавад, 
рӯҳаш ором мешавад.

* * *
Собир (босабр) оқибат ба мурод ме-

расад.
* * *

Инсон ба ростӣ ба қуллаи бузургон 
мерасад.

* * *
Шахс дар асари эҳсон  ба қабила 

меҳтари онон мешавад.
* * *

Ҳамнишинии саодатмандон мӯҷиби 
тараққист.

* * *
Ҳилм (ҳалимӣ) рафиқест, ки сар на-

меравад, қаноат шамшерест, ки кунд 
намешавад, болотарин захира барои 
рӯзи сахтӣ сабр аст, ҳар кӣ сабрро ёва-
ри худ қарор диҳад аз ҳеҷ ҳодиса бок на-
дорад.
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Ҳамрози халқ
Ҳафтаномаи сиёсӣ - иттилоотӣ

Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Маҳмадалӣ Акрамов

Аз соли 2003 нашр мешавад.
Таҳти рақами 627 дар вазорати 
фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба қайд гирифта шудааст.

Ҳайати мушовара: қурбон Ҳакимзода, раиси вилояти Хатлон, Фирӯза 
шарифӣ, муовини раиси вилояти Хатлон, Ғазалшо Сафарзода, роҳбари 
дастгоҳи раиси вилояти Хатлон, Миралиён қиёмиддин, раиси КИ ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Ҳайати эҷодӣ: зебо бозорова, Амонҷон Муҳиддинов, рӯзноманигор, 
Хусрав Мазориев, саҳифабанд.

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

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

Телефонҳои мо: (8 3222) 2-02-11 

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

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

Ҳафтаномаи дар чопхонаи 
ҶДММ «Нашри Мубориз» бо 
теъдоди 19 200 нусха нашр шуд.
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СКАНВОРД
    ТАвАҷҷуҲ!   ҒОЛИбрО ТуҲФА ИНТИзОр АСТ!

Ҳар нафаре, ки аввалин шуда сканвордро дуруст пур карда, ба суроғаи дар поён дарҷшуда расонад, соҳиби туҳфа                                
мешавад. Шахси ғолиб дар саҳифаи фейсбукии ҳафтаномаи "ҲАМРозИ  ХАлқ" низ муаррифӣ мегардад.

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

ТАвАҶҶуҲ!
Сканворди дар рӯзномаи 

«Ҳамрози халқ» (№10, 
11.03.2021) чопшударо Ава-
зова Гулҷаннат - донишҷӯи  
ДДБ ба номи Носири Хусрави 
шаҳри Бохтар ва Исмонқулов 
Абдуҷалол, сокини шаҳри ле-
вакант, нафақахӯр дуруст 
пур карда, аз аввалинҳо шуда 
ба идораи рӯзнома расони-
данд.

ЭЪЛОН!
Ҳафтаномаи «Ҳамрози 

халқ», ки 19200 хонанда дош-
та, беш аз 100 ҳазор нафар-
ро дар як вақт, ҳар ҳафта бо 
иттилооти зарурӣ фаро ме-
гирад, фаъолияти нави худ: 
- эълон ва таблиғ (реклама)-и 
кору хизматрасониҳо, хариду 
фурӯш, табрикоти ҳамкорон 
ва амсоли инҳоро амалӣ 
(эълон) менамояд. Зимнан, 
хоҳишмандон метавонанд ба 
идораи мо ба суроғаи поён 
муроҷиат намоянд. 

Суроғаи мо: ш. Бохтар, 
кӯчаи Айнӣ - 47, бинои Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон, ошёнаи 
сеюм. Телефонҳо: (8 3222) 
2-02-11, саҳифаи  фейсбу-
кии  «Ҳамрози халқ», info@
hkhdtkhatlon.tj  

Гуфтугӯи писар бо 
духтар дар одноклас-
сник

Писар: ҳей?
 Духтар: чи мегӣ?
 Писар: чихелӣ? 
Духтар: мо шиносем? 
Писар: ман Бой! 
Духтар: салом ман 

Мадина 18-сола, аз 
шиносоӣ бо ту шодам.

Писар: не охӣ, 
нафахмидӣ, номи ман 
Боймурод.

Духтар: дафша ма 
қати бачаҳо гап наме-
занм.

***
 зери бинои 9 - ошёна 

афандӣ бо бӯр дар ас-

фалт навишт:
“зАНГ зАН вАқТЕ 

ШАвҲАРАТ РАФТ!” 
Ҳамон рӯз  ягон 

мардҳои ҳамон бино ба 
кор нарафтанд. 

***
Аз Афандӣ пурси-

данд:
оё мард метавонад 

хонумеро ду бор ба занӣ 
гирад?

Афандӣ гуфт:
Кӯр асояшро як бор 

гум мекунад. 
***

зани Афандӣ мегӯяд:
- Мардакҷон, ман 

имшаб хоб дидам, ки ту 
ба ман чаллаи тиллоӣ 
харидаӣ.

Афандӣ мегӯяд:
- Ту агар бо ман 

ҷангу ҷангҷол накунӣ ин 
маротиба гарданбади 
тилло мехарам.

***
Афандӣ дар роҳ ме-

рафт, ки як мард дар 
пушти сараш як шапотӣ 
мезанад. 

Афандӣ: ин шухӣ буд 
ё ҷиддӣ? 

Мард дар ҷавоб: 
ҷиддӣ. 

Афандӣ: хайрят ҷид-
дӣ буд, вагарна ман шу-
хиро намебардоштам.

Гирдоваранда А. 
Мирзоқулова

бИЁ бО ҲАМ МеХАНДеМ      


