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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
САТРЊОИ СИПОС

БА ПЕШСАФОНИ
“ОБУНА-2023”

Раёсати Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон барои пешсафӣ дар 
фаъолияти ҳизбӣ, аз ҷумла Рейтин-
ги ҳизбии "Обуна-202З", хосатан 
баҳри фаъолнокӣ  ҷиҳати  иҷрои 
нақшаи обуна ба нашрияи ҳизбии 
вилоятии “Ҳамрози халқ” 

ба раиси ноҳияи Темурмалик ҲАСАНЗОДА ШЕРАЛӢ, 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Темур-
малик РАҶАБЗОДА МАҲМАДСАИД

ба раиси ноҳияи Шаҳритус ҶАББОРИ ҒАФФОР ва 
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Шаҳритус 
ШАРОФЗОДА ҲОМИДҶОН,

ба раиси ноҳияи Носири Хусрав ШАРИФЗОДА МАҲ-
МАДАЮБ ва собиқ раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Носири Хусрав АЛИЗОДА СУРАЁ,

(Идома дар саҳ. 2)
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   Шуъбаи иттилоот ва матбуоти
 КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон

   Шуъбаи иттилоот ва матбуоти
 КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон

Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят

Дар Конференсия ҳисоботи ра-
иси КИ ҲХДТ дар бораи фаъолияти 
КИ ҲХДТ дар шаҳри Левакант дар 
давраи аз моҳи ноябри соли 2019 то 
моҳи июни соли 2022; ҳисоботи ко-
миссияи тафтишоти Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри Левакант; инти-
хоби ҳайати нави Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри Левакант, интихоби 
ҳайати комиссияи тафтишотӣ, ин-
тихоб ва пешбарии номзадҳо барои 
иштирок дар Конференсияи 14-уми 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон баррасӣ 
гардиданд.

Ҳамзамон дар баробари баррасии 
масъалаҳои Конференсия аввалин 
Маҷлиси Кумитаи иҷроия дар ҳайати 
нав баргузор гардид, ки дар он тибқи 
масъалаҳои рӯзномаи маҷлис ҳайати 

Раиси КИ ҲХДТ дар шаҳри Норак Гул-
муродзода Қумринисо оид ба ҷамъбасти 
натиҷаҳои фаъолияти Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри Норак аз моҳи ноябри 
соли 2019 то моҳи июни соли 2022 ва 
вазифаҳо барои фаъолияти минбаъдаи 
КИ ҲХДТ дар шаҳри Норак ҳисоботи му-
фассал пешниҳод намуд.

Ҳисоботи комиссияи тафтишотии Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар шаҳри Норак оид ба 
ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолияти моли-
явии сохторҳои шаҳрии ҳизб аз моҳи но-
ябри соли 2019 то моҳи июли соли 2022; 
интихоби аъзои КИ ҲХДТ дар шаҳри 
Норак; интихоби аъзои комиссияи таф-
тишотии кумитаи иҷроия; интихоби ваки-
лон ба Конференсияи ХIV КИ ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон; интихоби раиси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар шаҳри Норак мавриди 
баррасӣ қарор дода шуданд.

 Дар идомаи Конференсия Маҷлиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Но-

КОНФЕРЕНСИЯИ 20-УМИ 
ҲХДТ ДАР ШАҲРИ ЛЕВАКАНТ

НОРАК. КОНФЕРЕНСИЯИ 
ҲИЗБӢ БО ТАҒЙИРОТИ КАДРӢ

Конференсияи 20-уми ҲХДТ дар шаҳри Левакант 
баргузор гардид. 

Дар Конференсия 80 вакил аз ҳисоби аъзои фаъ-
оли ҲХДТ, собиқадорони ҳизбӣ, аъзои фаъоли ТҶҶ 
“Созандагони Ватан” иштирок намуданд. 

Дар шаҳри Норак Конференсияи ҳисоботӣ-
интихоботӣ бо тағйироти кадрӣ баргузор гашт ва 
дар он 6 масъала мавриди таҳлил қарор гирифт.

нави Раёсати Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Левакант ва раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Лева-
кант аз нав интихоб шуданд. 

Дар охир як қатор фаъоло-
ни ҳизб барои хизматҳои арзанда 
дар рушду нумӯи диёр, кордони-
ву ташаббускорӣ, дарки баланди 
масъулият дар амалӣ гардонидани 
сиёсати хирадмандонаи Раиси му-
аззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ва саҳми босазо гузоштан 
дар татбиқи ҳадафҳои барнома-
вии ҳизб бо сипосномаҳои Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Левакант 
қадршиносӣ гардиданд. 

рак аз рӯи масъалаҳои интихоби ваки-
лон ба Конференсияи ХIV-уми Куми-
таи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, ин-
тихоби Раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
шаҳри Норак доир гардида, қарорҳои 
дахлдор қабул шуданд. Ёдовар мегар-
дем, ки дар вазифаи раиси КИ ҲХДТ 
дар шаҳри Норак Ҳасанзода Шаҳло  
Ҳасан интихоб гардид, ки қаблан дар 
вазифаи муовини раиси шаҳри Норак 
фаъолият мекард.

Дар фарҷом чанде аз фаъолони 
ҲХДТ барои саҳми арзанда гузоштан 
дар тарғибу ташвиқи ҳадафҳои барно-
мавии ҳизб аз тарафи Кумитаи Иҷроияи 
Марказӣ, Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ви-
лояти Хатлон ва Кумитаи иҷроияи шаҳрӣ 
бо туҳфа ва ифтихорномаҳо қадрдонӣ 
гардиданд. 

(Идома аз саҳ. 1)

ба раиси шаҳри Левакант ФАЙЗИДДИНЗОДА БУ-
НАФША ва раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Левакант ОЛИМЗОДА НИЗОРА, 

ба раиси ноҳияи Восеъ ШАРИФЗОДА ҶАМШЕД 
ва раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Во-
сеъ САФАР ҲАФИЗА изҳори сипос намуда, боз 
ҳам баҳри пешсафии эшон дар ин самти сиёсати 
идеологӣ комёбиҳо таманно менамояд. 
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БОХТАР.
Корҳои ободонию 

созандагӣ ба истиқболи 
сазовори ҷашни 35-сола-
гии Истиқлоли давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
иҷрои дастуру ҳидоятҳои 
Пешвои муаззами мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар ҳудуди 
шаҳри Бохтар бо ма-
ром идома доранд. 
Дар доираи чунин ташаббусҳо иқдоми хайре аз ҷониби аъзо ва 
ҷонибдорони ҲХДТ, хусусан соҳибкорон ва аҳолии маҳаллаи 
Ҳаёти нав доир гардид. Дар ин ташаббус аҳолии маҳаллаи маз-
кур сарҷамъона ба ҳашар баромада, зиёда аз 400 метр роҳи 
дохили маҳалларо сангфарш намуданд. 

ФАРХОР.
Масъулини Куми-

таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Фархор дар 
ҳудуди маҳаллаҳои 
Ҷамоати деҳоти Фар-
хор, аз ҷумла деҳаи 
Иттифоқ оид ба са-
маранок истифо-
дабарии заминҳои 
наздиҳавлигӣ, пешгирӣ 

аз исрофкорӣ ва дигар масъалаҳои рӯзмарра бо усули хона ба хона 
гардиш доир намуданд.

Зимни корҳои оммафаҳмонӣ ба оилаҳо варақаҳои тарғиботӣ ва 
ба обуначиён нашрияҳои ҳизбӣ дастрас карда, даъват намуданд, ки 
ба масъалаҳои дар боло зикршуда таваҷҷуҳи ҷиддӣ диҳанд.

ЁВОН.

Дар доираи акси-
яи ҳизбӣ зери унво-
ни “Якҷоя месозем!” 
бахшида ба таҷлили 
ҷашни миллии 35-сола-
гии Истиқлоли давлатӣ 
аз ҷониби сокино-
ни деҳаи Парчасойи 
ҷамоати деҳоти Обшо-
рон роҳи дохили деҳа 
дар масоҳати зиёда аз 1,5 километр мумфарш гардид.

Бояд гуфт, ки дар баргузор намудани ин амали хайру савоб саҳми 
бевоситаи аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ, ба хусус соҳибкорон, шахсони 
саховатпеша, сокинони маҳал назаррас мебошад.

Аҳолии деҳа сарҷамъона бо шукргузорӣ аз давлати тинҷу обод 
ба ҳашар баромада, як гӯшаи маҳалро обод намуданд. Масъулини 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи мазкур дар ҳашари аҳолии деҳа 
иштирок карда, иқдоми онҳоро муҳиму саривақтӣ арзёбӣ намуданд.ТЕМУРМАЛИК.

Вобаста ба фар-
моиши раиси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вило-
яти Хатлон, ҷадвали 
вобаста намудани 
баъзе уҳдадориҳои 
пардохти байни 
Кумитаҳои иҷроияи 
Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз 
ҷониби Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Восеъ нафақаи ҳизбӣ ба маъюб Исмоили Холмурод 
дар ноҳияи Темурмалик дастрас карда шуд.

ХОВАЛИНГ.
Кормандони Ку-

митаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи мазкур дар 
суҳбату вохӯриҳо бо 
сокинони маҳал ба-
рои дар ҳолати хуби 
беҳдоштӣ нигоҳ дошта-
ни дастранҷи деҳқон 
дастуру маслиҳатҳои 
хосса медиҳанд.   

Аз ҷумла кормандо-
ни кумитаи иҷроияи мазкур дар вохӯрӣ бо сокинони маҳаллаи Сан-
говак доир ба ин мавзӯъ суҳбат доштанд.

ҚУБОДИЁН. 
Дар доираи акси-

яи ҳизбӣ таҳти унвони 
“Якҷоя месозем!”, ки 
бахшида ба 35 солагии 
Истиқлоли давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
роҳандозӣ мегардад, 
дар муассисаи томак-
табии №2-и ҷамоати 
шаҳраки Қубодиён бо 

ҷалби аъзои фаъоли ҳизб, омӯзгорон, падару модарон дохил ва атрофи 
муассисаи номбурда таъмир карда шуд. Аз ҷумла деворҳо рангубор ва 
сақфҳои берунро фаршҳои бетонӣ намуда, дохили ҳуҷраҳоро пурра аз 
таъмири босифат бароварданд. Муассиса барои соли хониши 2022-2023 
омода буда, барои дӯстрӯякон ҳуҷраҳои барҳаво бо таъмини шароити му-
носиби таълиму тарбия фароҳам оварда шуд.

КӮШОНИЁН. 
Дар деҳаи Сари Пул 

ва Сари Ҳавзи ҷамоати 
шаҳраки Бохтариёни 
ноҳияи Кӯшониён бо 
занони маҳал вохӯрӣ 
баргузор карда шуд. 
Ҳакимзода Миҷгона 
Шералӣ, раиси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 

Тоҷикистон дар ноҳияи Кӯшониён зимни вохӯрӣ бо занон оид ба пеш-
гирии ҷудошавии оилаҳои ҷавон, даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ, 
саҳми ҷавонон дар пешрафти ҷомеаи имрӯза суҳбат намуд.

Ҳамзамон, ба иштирокчиёни вохӯрӣ оид ба тарбияи фарзандон 
дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ, ватандӯстӣ, вазъи мураккаби ҷаҳони имрӯза 
сухан гуфта шуд.

Ш.ШОҲИН.
Мамлакати мо 

ҷумҳурии аграрӣ-
индустриалӣ буда, 
бойгарии давлату 
буҷаи ҳар як со-
кини кишвар аз 
ҳосили фаровони 
ғалладонагиву сабза-
вот ва меваҷоту пах-
таи аълосифат ман-

шаъ мегирад. Боронгарии мусоиди баҳори имсолаи минтақа 
заминҳои лалмии деҳқонони ноҳияи баландкӯҳи Шамсиддин 
Шоҳинро шодоб гардонида ба корҳои обчакориву боғпарварӣ 
ва ғаллапарварии сокинон таъсири мусбӣ расонид.

Аз инҷост, ки имрӯзҳо сокинон бо як рӯҳияи болида ва 
завқи том ба ҳосилғундорӣ ва подоши дастранҷи дар заминҳои 
наздиҳавлигию хоҷагидориашон кашидаро бобарор ҷамъоварӣ 
намуда истодаанд.

Бузургон беҳуда нагуфтаанд, ки “То ранҷ набарӣ, ганҷ ба даст 
наояд” аз ин ҷост, ки мардуми заҳматқарини Терайзамин ново-
баста аз тангии муҳлати мавсими ҷамъоварии ғалладонагиҳо 
аз хурд то бузург ба саҳро баромада, ба ҳосилғундорӣ ва пур 
кардани анбори оилаи худ талош меварзанд.

ҲАМАДОНӢ.
Дар асоси фар-

моиши раиси Куми-
таи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вило-
яти Хатлон бо мақсади 
дастгирии моддиву 
маънавӣ ва ҳавасманд 
намудани аъзои ҳизб 
ва сокинони вилояти 

Хатлон, кишоварзон ва ҳар як оила, ки ба истифодаи самарано-
ки обу замин машғул аст, Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Мир 
Сайид Алии Ҳамадонӣ ғолиби озмуни “Хазинадори беҳтарин”– ро 
муайян кард. Мақсади номинатсияи мазкур барои муайян намудани 
оилае мебошад, ки аз ҳар гуна маҳсулот барои фасли сармо ва уму-
ман барои ду соли оянда озуқа захира кардааст. 

Ғолиби номинатсия Файзова Моҳсафар, сокини шаҳраки Москва, 
кӯчаи Бобоҷон Ғафуров аллакай 3500 банка консерва аз мевагиҳо 
ва сабзавотҳои гуногун захира дорад.

                 А. ҶОМӢ.
Бо мақсади тозаву озода 

нигоҳ доштани оромгоҳҳо ва 
пос доштани хотири гузаш-
тагон бо ташаббуси Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Абдураҳмони Ҷомӣ дар ҳамкорӣ 
бо бахши дин, танзими анъана 
ва ҷашну маросимҳои мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии 
ноҳия қариб дар ҳамаи деҳаҳои 
ҳудуди ҷамоатҳои ноҳия бо 
ҷалби аъзою ҷонибдорони 
ҲХДТ амалиёти умумивилоятӣ 
таҳти унвони «Рӯзи ёдоварӣ» 
баргузор гардид.

Дар аксия масъулини Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳия низ иштирок дошта, оид 
ба аҳамияти ташаббуси маз-
кур сухан гуфта, ба иштирок-
чиёни ин иқдоми хайр изҳори 
сипос намуданд. 

                ДАНҒАРА. 

Бо мақсади дастгирии мод-
диву маънавӣ ва ҳавасманд 
намудани аъзои ҳизб ва соки-
нони маҳал, кишоварзон ва ҳар 
як оила, ки ба истифодаи са-
мараноки обу замин, аз ҷумла 
заминҳои наздиҳавлигию 
президентӣ, дар заминҳои обӣ 
ба роҳ мондани кишти такрорӣ, 
созандагиву бунёдкорӣ, баланд 
бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, 
тавсеа бахшидани анъанаҳои 
миллӣ, таҳкими низоми 
ҳаракати ҳизбӣ бахшида ба 35 
– солагии Истиқлоли давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон даври 
ноҳиявии озмун аз рӯи номи-
натсияи “Хазинадори беҳтарин” 
баргузор гардида, Ҳусейнова 
Одинамоҳ, истиқоматкунандаи 
деҳаи Пушинги ҷамоати деҳоти 
Пушинг бо захира кардани 
маҳсулотҳои кишоварзӣ сазо-
вори ҷойи якум гардид.

Ҳусейнова Одинамоҳ дар 
анбор 4,5-тона гандум, 10 – 
номгӯи лӯбиёдонагиҳо, 400 – 
банкаҳои консерва ва мураббо 
аз дарахтони наздиҳавлигӣ за-
хира намудааст.

БАЛҶУВОН. 
Яке аз ҳадафҳои Ҳукумати 

Ҷумҳурӣ ин ташаккули ҳаёти 
солим мебошад. Бевосита 
худи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон низ нис-
бат ба соҳаи варзиш диққати 
аввалиндараҷа зоҳир мена-
моянд, ки ин барои солимии 
ҷомеа хеле муҳим мебошад.

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Балҷувон низ тасмим 
гирифт, ки мизи мудаввар-
реро таҳти унвони “Варзиш 
гарави саломатӣ” баргузор 
намояд. Дар ин чорабинӣ 
собиқадорони соҳаи варзиш, 
устодон, мураббиён ва даст-
парварони мактаби варзишии 
ноҳия иштирок намуданд.

Дар охир аз тарафи Зо-
ирзода Маърифат, раиси КИ 
ҲХДТ дар ноҳияи Балҷувон 
Ифтихорнома ва Сипосномаву 
туҳфаҳо ба собиқадорону фа-
ъолон ва иштирокдорони мизи 
мудаввар супорида шуд.

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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Дандон – аз узвҳои муҳим аст ва солимии он барои ҳар нафар 
аҳамияти хосса дорад. Вобаста ба пешгирӣ ва табобати бемориҳои 
дандон бо Бахтовари Назримад-стомотологи ҶДММ “Исохон 
Дента”-и шаҳри Душанбе суҳбати ихтисосие анҷом додаем.

РОЊЊОИ ПЕШГИРЇ ВА ТАБО-
БАТИ БЕМОРИЊОИ ДАНДОН

 –Аввалан роҷеъ ба аҳамияти 
дандон дар организми инсон 
мухтасаран маълумот медо-
дед?

–Дандон дар организми инсон 
аҳамияти калон дорад. Дандон дар 
эстетикаи рӯй, равонии нутқ, чаши-
дани мазза, сиҳатии меъда нақши 
бузург мебозад. Ба ҷуз ин дандон 
як ҷузъи зебоӣ ба шумор рафта, 
одамоне, ки дорои дандонҳои со-
лим, сафед ва зебо ҳастанд худро 
хушбахт меҳисобанд. Қариб тамо-
ми одамон мехоҳанд дандонҳои са-
феду солим ва зебо дошта бошанд. 
Ҳангоми дарди дандон кас сахт 
ғазабӣ, беқарор ва гирён мешавад. 
Ҳеҷ як намуди мазза, хурсандӣ ва 
хуру хобро чашида наметавонад. 
Дар миёни мардум ақидае низ аст, 
ки бадтарин дард барои одам ин 
дарди дандон аст. Барои ҳамин 
баъзеҳо вақте аз дарди сахти ягон 
узви дигарашон фаҳмониданӣ ша-
ванд, дарди онро ба дарди дандон 
ташбеҳ медиҳанд. 

–Кадом намуди бемориҳои 
дандон мавҷуд бошанд?

–Ба гуфтаи мутахассисони 
соҳа бемориҳои дандон аз кариес 
– пӯсидани дандон, пулпит – ху-
нукгирии дандон, периодонтит – 
илтиҳоби милки дандон, пародон-
тит – вайроншавии даҳшатовари 
дандон, варам ва чиркгирии ре-
шаи дандон, санг доштани дан-
дон, хунрезӣ ва дарди дандон ибо-
рат аст, ки сабаби пайдоиши ин 
бемориҳо гуногун мебошад. 

–Сабаби пайдоиши бемо-
риҳои дандон кадом аст?

Аксарияти бемориҳои дандон 
аз беаҳамиятӣ ва хубу дуруст нигоҳ 
накардани дандон пайдо мешавад, 
ки оқибати чунин беаҳамиятӣ аз 
даст додани дандонҳои табиӣ ме-
бошад. Дар баъзе ҳолатҳо аз масу-
нияти паст ва норасоии витаминҳо 
дар организм кас дучори бемории 
дандон мешавад. Мутахассисони 

соҳаи тиб сабаби пӯсиши 
дандонро дар норасоии 
фтор дар оби ошомиданӣ, 
вайроншавии ҳормонҳо, 
бемории ғадуди сипар-
шакл, бемории кариес, 
норасоии элементҳои 
химиявӣ ва витаминҳо 
арзёбӣ мекунанд. 

Хунукгирии дандон 
бошад бо сабаби вайрон 
шудани дандон ва ё тарзи 
нодурусти табобат пайдо 
мешавад. Агар дандонҳо 
ё решаи онҳо вайрон ша-
вад аз ин сабаб одам ба 
бемории илтиҳоби милки 

дандон ё худ периодонтит гириф-
тор мешавад. Инчунин вақте орга-
низми инсон суст инкишоф ёфтааст 
ва наметавонад дандонашро пар-
вариш кунад кас гирфитори бемо-
рии парадонтин – аз ҳама намуди 
бемории даҳшатовари дандон ме-
шавад. Аз ҳисоби муддати тӯлонӣ 
тоза накардани боқимондаҳои 
хӯрок аз дандонҳо ва ҷамъ шудани 
чирку бактерияҳо санг пайдо шуда, 
аввал эмали дандон (қабати боло-
ии дандон) – ро хӯрда, дар натиҷа 
дандонро вайрон мекунад. Баъзан 
хизматрасонии нодурусти дандон-
пизишкон низ боиси иллат пайдо 
кардани дандон мешавад. Баъ-
зе аз мутахассисон ирсӣ будани 
нуқси дандонро тасдиқ мекунанд, 
вале мувофиқи маълумотҳои зиёд 
бемории дандон ирсӣ набуда, дар 
ҳолати беаҳамиятӣ, гарм ва сард 
кардани дандон дар як вақт (гармо-
хунук), нӯшидани оби хунуки зиёд, 
ношустагарии давомдор пайдо ме-
шавад. Илова бар ин нуқси дандон 
дар натиҷаи осеби ҷисмонӣ ҳам ба 
вуҷуд меояд.

 
–Барои пешгирӣ аз беморша-

вии дандонҳо чӣ бояд кард?
–Мутахассисон мегӯянд, ба-

рои солиму устувор ва бе нуқс 
будани дандон ҳанӯз аз овони 
ҳомиладории модар бояд эҳтиёт 
ва пешгирӣ кард. Барои рушди дан-
дон хӯрдани ғизои хубу витаминдор 
барои модар муҳим аст. Дар ғизое, 
ки модар ҳангоми ҳомиладорӣ ис-
теъмоол мекунад, бояд ба андозаи 
кофӣ калтсий, фосфор, витамини С 
ва витамини D бошад. 

Ҳамсуҳбти мо мегӯяд, барои 
солим нигоҳ доштани дандонҳо 
тоза нигоҳ доштани онҳо зарур аст 
ва дар як шабонарӯз на кам аз ду 
маротиба бояд дандонҳоро бо ха-
мираи дандоншӯӣ ва мисвок тоза 
кард. Инчунин, нахӯрдани зиёди 
шириниҳо, дар як вақт оби хунук ва 
чойи гармро нанӯшидан, яъне гар-

мохунук накардани дандон, эҳтиёт 
кардан аз зарбаҳои ҷисмонӣ, сари 
вақт ба духтур муроҷиат кардан 
ҳангоми мушоҳидаи кӯчактарин 
нишонаи беморӣ, назорати доимӣ 
аз болои тарзи инкишоф ва 
мавҷудияти дандонҳо, худро ка-
нор гирифтан аз хизматрасонии 
духтурони камсаводу камтаҷриба, 
истеъмоли маҳсулоти хӯрокаи 
ғизонокияш баланд, истеъмоли 
витаминҳои C ва D барои солиму 
устувор ва бенуқс нигоҳ доштани 
дандонҳо мусоид аст. 

–Бемориҳои дандон ба дигар 
узвҳо чӣ таъсир дошта мета-
вонад?

–Ҳоло даҳонро бо дандони 
сунъӣ пур кардан як амали маъмул 
шудааст. Оне ки аз маззаву ҳузури 
дандони табиӣ меёбем, дандони 
сунъӣ онро ба мо дода наметаво-
над. Вақте дандон сунъӣ бошад, 
ҳамеша эҳтиёт кардан лозим, зеро 
аз камтарин зарб афтидани он 
эҳтимол дорад. Агар он эҳтиёте, ки 
мо дар дандони сунъӣ мекунем дар 
дандонҳои табииӣ дошта бошем, то 
муддати дароз солиму устувор ва 
зебо меистанд. Як мушкили дигари 
табобат наёфтани дандонҳои табиӣ 
ин аст, ки беморон сари вақт ба 
духтур муроҷиат намекунанд ва ин 
боиси пӯсидашавии бебарқарори 
дандонҳо ва аз байн бурдани 
дандонҳои табиӣ мешавад. Дар 
ин ҳол, кас зебоии сурати берунии 
рӯй, иштиҳо ва маззаи даҳонашро 
гум карда, ба кори меъдаю рӯда низ 
таъсири манфӣ мерасад.

–Вобаста ба таботати 
дандонҳо чӣ маслиҳат медиҳед?

–Барои ин бемор бояд сари вақт 
ба духтури дандон муроҷиат намо-
яд. Барои бартараф кардани дарди 
дандон аз хамиртуруш, доруҳои 
баралгин, кетанов, сир, содда ва 
намак, кокутӣ ва дигар гиёҳҳои 
дармонбахш низ истифода бурдан 
бомаврид аст, вале қайд кардан за-
рур аст, ки на ба ҳама бемор инҳо 
фоида мекунанд, зеро сабаби дар-
ди дандон гуногун аст. Масалан оби 
решаи офтобпараст дарди дандон-
ро таскин медиҳад, агар дард аз 
сабаби сардӣ бошад. Дар баъзе 
ҳолат худтабобаткунӣ баръакс за-
рар оварда, кори пизишконро муш-
кил месозад. Барои ҳамин аввал 
бояд сабаби пайдо шудани дардро 
муайян карда, баъдан бо тавсияи 
пизишкони ботаҷриба ба табобат 
машғул шавем.

Суҳбаторо
Моҳинави ҚУРБОНМАД

Обуна ба «Минбари халқ»  то 05 август

Обуна ба «Ҳамрози халқ»  то 05 август

Шаҳру 
ноҳияҳо

Фоизи 
иҷроиш Мақом 

Восеъ 100 % 1
Темурмалик 100 % 2
Шаҳритус 100 % 3
Балҷувон 100 % 4
А.Ҷомӣ 91,8 % 5
Н. Хусрав 86,4 % 6
Кӯшониён 52,5 % 7
Муъминобод 41,7 % 8
Панҷ 39,7 % 9
Дӯстӣ 32,5 % 10
Левакант 27,3 % 11
Ш.Шоҳин 27,1 % 12
Ҳамадонӣ 23,3 % 13
Қубодиён 20,1 % 14
Хуросон 17,6 % 15
Ҷ.Балхӣ 17,5 % 16
Фархор 11,4 % 17
Бохтар 9,5 % 18
Ҷайҳун  6,0 % 19
Ёвон 4,6 % 20
Кӯлоб 2,0 % 21
Вахш 0,7 % 22
Данғара 0 % 23
Норак 0 % 23
Ховалинг 0 % 23

Шаҳру 
ноҳияҳо

Фоизи 
иҷроиш Мақом 

Темурмалик 100 % 1
Н. Хусрав 100 % 2
Шаҳритус 100 % 3
Левакант 100 % 4
Восеъ 100 % 5
А.Ҷомӣ 83,7 % 6
Панҷ 47,1 % 7
Кӯшониён 46,4 % 8
Муъминобод 36,7 % 9
Дӯстӣ 36,4% 10
Қубодиён 28,0 % 11
Ш. Шоҳин 27,4 % 12
Ҳамадонӣ 26,3 % 13
Ҷайҳун 25,0 % 14
Ҷ. Балхӣ 22,3 % 15
Балҷувон 18,0% 16
Хуросон 15,0 % 17
Ёвон 14,9 % 18
Фархор 10,1 % 19
Данғара 9,1 % 20
Бохтар 6,0 % 21
Кӯлоб 1,4 % 22
Вахш 0,9 % 23
Норак 0 % 24
Ховалинг 0 % 24

РЕЙТИНГИ ҲИЗБӢ
«ОБУНА - 2023»

Эзоҳ: дар вилоят иҷроиши нақшаи 
обуна ба «Минбари халқ» ҷамъ 30,8%  
(12063 нусха), ба «Ҳамрози халқ» 34,6%  
(7363 нусха)-ро ташкил медиҳад. Иҷрои 
нақша аз рӯи санаи иҷро ба ҳисоб ги-
рифта шуда, зимнан Рейтинг муайян 
карда мешавад.
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Эзоҳ: Маълумот мутобиқ ба маркази вилояти Хатлон - шаҳри Бохтар манзур шудааст. Фарқият дар ҷанубу ғарби вилоят (водиҳои 
Айвоҷ) 7-12 ва дар ҷанубу шарқи он (водиҳои Муъминобод) 10-14 дараҷа нисбат ба иттилои мазкурро ташкил медиҳад. 

Вазъи ҳаво дар вилояти Хатлон барои ҳафт рӯз

Дурустии миёнаи 
пешгӯиҳои ҳаво
80-85% аст.

Сарчашма:
www.sinoptic.com
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ТИҶОРАТИ ЗАНИ 60 СОЛА ДАР КӮШОНИЁН
Ҳалима Абдуллоева, зани боиродаву серталош аст. 

Як қисми ҳавлии 6 сотихаи хешро ба фермаи хурди 
чорводорӣ табдил додааст. Мегӯяд, ки ба ин соҳа рӯ 
ниҳоданаш тасодуфӣ буд. ҶДММ Ташкилоти қарзии хур-
ди “Меҳнатобод” сабаб шуду ӯ ба тиҷорати маҳсулоти 
ширӣ оғоз кард. Акнун аз ҳисоби чорводорӣ қисми да-
ромади хонаводаашро таъмин мекунад.

«АЗ КОРАМ
БАРАКАТ ЁФТАМ»

Зимни таҳияи ин матлаб ба 
хонаи Ҳалима Абдуллоева, соки-
ни ҷамоати деҳоти Меҳнатободи 
ноҳияи Кӯшониён рафтем. Оғили 
калону говҳои зиёд ва дегҳои 
пур аз кунҷораро дидем. Холаи 
Ҳалима ҳамроҳи писараш ба 
молҳояш хӯрок медоданд. Моро 
бо табассум пешвоз гирифтанд 
ва чанд дақиқаи вақташро барои 
суҳбат оростан бо мо ҷудо кард.

Ӯ 60 сол дорад. Соли 2019 чор-
водориро оғоз кардааст. Мегӯяд, 
ки аз кораш баракат ёфтааст. 

 «Аввал аз ҶДММ Ташкило-
ти қарзии хурди “Меҳнатобод” 
қарз гирифта, як гов бо гӯсолааш 
харидам. Говро як муддат нигоҳ 
кардам, ширу ҷурғоти фаровонро 
бо аҳли хонаводаам истифода 
мебурдем. Гов соҳиби гӯсола шуд, 
сипас гову гӯсоларо бо арзиши 9 
ҳазору 800 сомонӣ фурӯхтам. Дар 
нисфи он пул ду гӯсола харидам. 
Ҳамин тавр то имрӯз шумори чор-

воро ба 20 сар расонидам», – нақл 
мекунад чорводор.

ДАРОМА ДИ
ХОЛАИ ҲАЛИМА

Ҳалима Абдуллоева чорводо-
риро тиҷорати хуб арзёбӣ меку-
над. Ӯ дар хона ҳамроҳи фарзан-
дону келинҳояш заҳмат кашида, 
рӯзгори хонаводаро ба ин васила 
таъмин менамоянд. Нигоҳубини 
20 сар чорво барои хонаводаи 
Абдуллоевҳо дар 6 сотих замини 
наздиҳавлигӣ осон нест, вале 150 
литр шир, ки якрӯза даромадашон 
мебошад, фоидаи хуб аст. Мегӯяд, 
ки дар хона барои келину писараш 
ҷойи кор муҳайё кардааст.

«Ҳар рӯз маҳсулотамро барои 
фурӯш ба бозор мебарам. Як литр 
ширу ҷурғотро 4 сомонӣ ва як литр 
қаймоқро 35 сомонӣ мефурӯшам. 
Ба як қисми пул хӯроки чорво ме-
харам ва қисми дигарашро ба-
рои рӯзгори хонаводаам сарф 
мекунам. Ҳавлии хӯрдакакамро 
ба фермаи хурд табдил додам. 

Дастаҷамъона меҳнат карда, нони 
ҳалол мехӯрем», – мегӯяд Ҳ. Аб-
дуллоева.

ОШИҚИ 
ЧОРВОДОРӢ

Тамоми хӯроки чорворо аҳли 
ин хонавода харидорӣ мекунанд. 
Замин барои кишти зироат барои 
чорво надоранд. Барои тирамоҳу 
зимистон 1500 дарза беда харида, 
захира мекунанд. Илова ба ин ди-
гар намуди хӯроки чорво, аз ҷумла 
кунҷора ва чигит низ харида захи-
ра менамоянд. Ба гуфтаи Абдул-
лоева кунҷора ва чигит говҳоро аз 
харобшавӣ эмин дошта, ширашон-
ро зиёд мекунад.

Дар мавсим хӯроки чорворо 
(моҳҳои июн, июл ва август) андак 
арзон харидорӣ карда, барои зи-
мистон захира мекунанд. Ҳарчанд 
сол ба сол арзиши хӯроки чорво 
қимат шуда истода бошад ҳам, 
вале аҳли хонаводаи Абдуллоевҳо 
ба ин нигоҳ накарда, чорводориро 
пеш бурда истодаанд.

Ҳалима Абдуллоева ошиқи 
соҳаи чорводорӣ шудааст, субҳи 
барвақт молҳояшро хабар меги-
рад ва бо онҳо ба гуфтае “сами-
мона суҳбат мекунад”. Ҳар яки 
онҳо номҳои ба худ хос доранд. 
«Рӯзе бо говҳоям суҳбат доштам, 
ҳамсояам аз пушти девори хона-

аш садоямро шунида гуфт, ки «Хо-
лаи Ҳалима амакамро меҳрубонӣ 
карда истодаӣ чӣ!» хандидаму 
гуфтам не, бо говҳоям суҳбат до-
рам» – нақл кард ӯ.

ДАРОМА Д
АЗ ТАППАК

Дар як гӯшаи оғилхонаи хо-
лаи Ҳалима таппакҳои зиёд 
нигоҳ дошта шудаанд. Дар фасли 
тирамоҳу зимистон хонаҳои худро 
бо чӯбу таппак гарм нигоҳ медо-
ранд. Онҳо аз ҳисоби таппак низ 
даромади хуб доранд. 

«Ҳамроҳи келину набераҳоям 
аз моҳи май то моҳи сентябр тап-
пак мекунем. Таппакҳои калон-
калонро 50 дирамӣ мефурӯшем. 
Аз ҳисоби таппак дар як сол то 7 
ҳазор сомонӣ фоида мебинем. 
Чорводорӣ заҳмати зиёд талаб 
мекунад, аммо даромаднок аст», – 
ироа дошт Ҳ. Абдуллоева.

К УМАК БА 
СОҲИБКОРОН 

Дар ноҳияи Кӯшониён аз соли 
2006 то инҷониб ҶДММ Ташки-
лоти қарзии хурди «Меҳнатобод» 
фаъолият мекунад. Ин ташкилот 
3 сол боз дар якҷоягӣ бо шарико-
ни рушд барои ҷавонону занони 
соҳибкор қарзҳои имтиёзнокро 
роҳандозӣ кардааст.

Некрӯз Собири Раҳимзода, ди-
ректори ҶДММ Ташкилоти қарзии 
хурди «Меҳнатобод» мегӯяд, ки 

давоми се соли охир ба 209 зани 
соҳибкор қарзҳои имтиёзнок дода 
шудааст. «Мо бо сокинони ду 
ноҳия, Кӯшониёну Вахш ва шаҳри 
Левакант кор мекунем. Қарзи им-
тиёзноки моҳонаи ташкилоти мо 
1,33 фоиз аст, солонааш бошад 
16 фоиз. Талабот ба гирифтани 
қарз хеле зиёд аст. Аксарияти за-
ноне, ки қарз гирифтанд, тиҷорати 
худро ба соҳаи чорводорӣ равона 
кардаанд», – гуфт Некрӯз Собири 
Раҳимзода.

Дар бархе аз шаҳру ноҳияҳои 
вилоят низ чунин ташкилотҳое 
ҳастанд, ки соҳибкорзанонро 
дастгирӣ мекунанд. Дар ноҳияҳои 
Қубодиёну Шаҳритус ва Носири 
Хусрав низ Фонди қарзии хурди 
“Чилучор Чашма” фаъолият ме-
кунад, ки 1,8 фоиз қарзи имтиёз-
нок медиҳад. Ҷавонону занҳое, 
ки мехоҳанд дар ин ё он самт 
тиҷорати худро дошта бошанд, 
метавонанд аз чунин имкониятҳо 
истифода баранд.

ПЕШНИҲОДИ
ХОЛАИ ҲАЛИМА  
Қаҳрамони матлаби мо 

Ҳалима Абдуллоева, ки аз 
соҳаи чорводорӣ баракат ёф-
тааст, дигар оилаҳоро даъ-
ват мекунад, то ба чорводорӣ 
машғул шаванд ва ба ин васи-
ла рӯзгори худро беҳ созанд. 

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
“Ҳамрози халқ”
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Норасоии пули нақд дар бонкоматҳо ва мушкили дастра-
сии истифодабарандагони кортҳои пластикӣ ба музди мао-
шу дигар маблағҳои дар суратҳисобҳои онҳо аз мавзӯъҳои 
ҳамеша мавриди баҳсу муҳокимарониҳо дар нишастҳои 
матбуотӣ бо масъулони бонкҳост.

МУШКИЛИ НОРАСОИИ ПУЛИ НАҚД, 
Ё ТАМБАШАВӢ ДАР БОНКОМАТҲО

Чун ҳамеша бонкдорон 
мушкили мавҷударо ба он рабт 
медиҳанд, ки маоши коргарону 
нафақапулиҳои бознишаста-
гон дар як вақт гузаронида ме-
шавад, тайи ду -се рӯзи охир 
ва  аввали ҳар моҳ норасоии 
пули нақд дар банкоматҳо ба 
вуҷуд меояд. Ҳамзамон, дар 
шабу рӯзи гузаштани муз-
ди маошу нафақа сокинони 
шаҳру ноҳияҳои атроф низ 
омада, маблағҳои худро аз 
банкоматҳои шаҳри Бохтар 
мегиранд, ки ин талабот ба 
пули нақдро дар маркази ви-
лоят дучанд меафзояд. Ин аст, 
ки охири моҳ дар назди намо-
яндагии Филиалҳои “Эсхата-
бонк” ва Бонки амонатгузории 
“Амонатбонк” шумораи зиёди 
аҳолиро мушоҳида мекунем, 
ки барои гирифтани маблағ аз 
кортҳои бонкии худ навбат ме-
поянд. 

Аммо ин ва дигар 
фарзияҳои пешовардаи бонк-
дорон ҷавоби қонеъкунанда ба 
муроҷиати мардум шуда наме-
тавонад, ки чаро шаҳрвандон 
дар лаҳзаҳои дилхоҳ музди 
маош, нафақапуливу дигар 
пасандози худро аз кортҳои 
пластикӣ гирифта наметаво-
нанд. Зеро ҳадаф аз гузаш-
тан ба низоми муосир осон 
кардани амалиётҳои пулӣ ва 
фароҳам овардани шароити 
таъмини музди маошу нафақа 
арзёбӣ мегардад.

Сокини вилояти Хатлон 
Садафмоҳ Шарифзода иддао 
дорад, ки мушкили гириф-
тани музди маош ва нафақа 
аз банкоматҳои Амонатбонк 
на танҳо дар маркази вило-
яти Хатлон, балки дар ди-
гар ноҳияҳои минтақа ҳам 
мушоҳида мешавад ва масъ-
улонаш ба ҷойи ҳаллу фасли 
мушкили мавҷуда, баҳонаҳои 
гуногун пеш меоранд.

Ба масали мардумӣ “Ҳар 

дард, давое ва ҳар мушкил 
роҳи ҳалли худро дорад”, вале 
мутаассифона, намояндаго-
ни Филиалҳои бонкҳои мазкур 
дар маркази вилояти Хатлон 
то кунун роҳи ҳалли ин муш-
килиро пайдо накардаанд. 
Воқеан, истифодабарандагони 
кортҳои пластикӣ на як солу ду 
сол аст, ки интизори бартараф 
шудани мушкили норасоии 
пули нақд дар банкоматҳо ме-
бошанд.

Вобаста ба мушкили 
мавҷуда Гулмаҳмад Тағоев, 
муовини мудири Филиа-
ли №42 “Амонатбонк” дар 
шаҳри Бохтар иброз медо-
рад, ки дар шуъбаҳои бонки 
мазкур дар шаҳру ноҳияҳои 
минтақаи Бохтар аслан но-
расоии пули нақд не, балки 
тамбашавии истифодаба-
рандагони кортҳо мушоҳида 
мешавад, ки барои нақдӣ 
гирифтани музди маош ва 
нафақа аз шаҳру ноҳияҳои 
минтақа ба маркази вилоят 
меоянд.

Мутахассисони соҳаи 
бонкдорӣ ҷиҳати давра ба 
давра бартараф намудани 
талаботи аҳолӣ ба пули нақд 
чораҳои мушаххас андеши-
да, тасмим доранд, ки дар 
ҳамкорӣ бо соҳаҳои марбута 
муҳлати пардохти нафақаро 
каме барвақтар оғоз намуда, 
бо ин васила тамбашавиро 
дар назди банкоматҳо коҳиш 
диҳем.

Аз суҳбат бо сокино-
ни шаҳру ноҳияҳои вилояти 
Хатлон бармеояд, ки як са-
баби дигари норасоии пули 
нақд дар бонкҳоро худи соки-
нон ба вуҷуд меоранд. Яъне 
пасандозҳои оилавии худро 
дар шакли асъори миллӣ нигоҳ 
дошта, мушкили норасоии 
пули нақдро ба вуҷуд меоранд. 
Ҳарчанд иқтисоддонҳо ҳаҷми 
пасандозҳои оилавии сокинон-

ро ночиз ва дар гардиши асъ-
ори миллӣ таъсирнопазир ме-
шуморанд, аммо пӯшида нест 
хонаводаҳои фарзандона-
шон дар муҳоҷирати меҳнатӣ 
қарордошта даромадҳои 
фиристодаи наздиконашон-
ро дар шакли асъори миллӣ 
гирифта, бештари маблағҳои 
ба номашон воридшударо па-
сандоз мекунанд, ки ҳаҷми ин 
маблағҳо ҳам кам нестанд.

Бо мақсади коҳиш додани 
талабот ба пули нақдӣ ҳанӯз 
аз декабри соли 2014 Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Оид ба тадбирҳои вусъат 
додани ҳисоббаробаркунии 
ғайринақдӣ тавассути кортҳои 
пардохтии бонкӣ» ба тас-
виб расида буд, ки тибқи 
он сохторҳои давлатию 
ғайридавлатӣ ҷиҳати амалӣ 
намудани муносибатҳои 
ғайринақдӣ дар марказҳои 
хизматрасонӣ, савдо, нуқтаҳои 
фурӯши сӯзишворӣ шароит 
фароҳам меоварданд.

Мутаассифона, аз миён 
8 сол сипарӣ гардид, аммо 
то кунун роҳандозӣ намуда-
ни амалиётҳои ғайринақдӣ 
дар маҷмааҳои савдо ва 
марказҳои тиҷоративу 
нуқтаҳои хариду фурӯши 
молу маҳсулоти ниёзи мардум 
хуб ба роҳ монда нашудааст. 
Яъне, дар рӯзҳои аввали гу-
заштани маблағҳои музди ма-
ошу нафақа назди банкоматҳо 
ҷамъ омадани анбӯҳи одамон 
гувоҳӣ аз он медиҳад, ки ра-
ванди гузариш ба амалиётҳои 
ғайринақдӣ дар вилояти Хат-
лон  мушкил менамояд.

Дар ҳамин ҳол,  масъулони 
Филиали “Эсхата- Бонк” дар 
шаҳри Бохтар изҳор медоранд, 
ки новобаста аз оне бонки маз-
кур ҷиҳати таъмини маблағҳои 
нақдӣ бо муштариёнаш муш-
кили ҷиддӣ надорад, аммо 
бо мақсади татбиқи Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Оид ба тадбирҳои вусъат 
додани ҳисоббаробаркунии 
ғайринақдӣ тавассути кортҳои 
пардохтии бонкӣ» кормандо-
ни намояндагии бонки мазкур 
дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 
чорабиниҳои таблиғотиро ми-
ёни муштариёни худ вусъат 
бахшида истодаанд. 

Аз сӯи дигар, “Эсхата- 
бонк” бо мақсади мусоидат 
намудан ҷиҳати таъмини пули 
нақд, хизматрасонии ҷадидро 
роҳандозӣ намудааст, ки ис-
тифодабарандагони кортҳои 
пластикии “Амонатбонк” ме-
тавонанд маблағҳои худро аз 

банкоматҳои бонки мазкур ги-
ранд. 

Бинобар иттилои масъ-
улони Филиали №42 Бонки 
Амонатгузории “Амонатбонк” 
дар вилояти Хатлон айни за-
мон ҷиҳати ба роҳ монда-
ни амалиётҳои ғайринақдӣ 
дар 13 марказҳои савдо ва 
маҷмааҳои тиҷоратӣ хари-
ду фурӯши молу маҳсулоти 
ниёзи мардум тариқи 
посттерминалҳо ва “QR-код”- 
ҳои рамзӣ ғайринақдӣ анҷом 
дода мешавад, аммо ин ни-
шондод қонеъкунанда нест. 
Зеро дар айни ҳол шумораи 
истифодабарандагони кортҳои 
бонки “Амонатбонк” дар шаҳру 
ноҳияҳои минтақа ба 280 
ҳазор нафар мерасад, ки аз ин 
161 ҳазору 128 нафар кортҳои 
нафақа, 98 ҳазору 556 корти 
музди меҳнати кормандон ва 
19 ҳазору 326 ададро дигар 
намуд кортҳои хизматрасо-
нии бонкӣ ташкил медиҳад. 
Ҳамзамон ҷиҳати пардох-
ти саривақтии музди маош, 
нафақа ва дигар маблағҳои 
муштариён дар минтақа 45 
банкомат, 125 посттерминалҳо 
мавҷуд аст. Аммо ба гуфтаи 
Гулмаҳмад Тағоев талабо-
ти замон аст, ки аҳолиро аз 
истифодаи хизматрасонии 
банкомату посттерминалҳо 
ба амалиётҳои ғайринақдӣ 
тарғибу ташвиқ намоем, 
зеро раванди гузариш ба 
амалиётҳои ғайринақдӣ аз як 
тараф норасоии пули нақдро 
коҳиш дода, ҳамзамон кори 
муштариёнро дучанд осон 
менамояд. Яъне харидории 
молу маҳсулот ва пардохтҳои 
коммуналӣ бо истифода аз 
кортҳои пластикӣ осону қуллай 
анҷом дода мешавад. 

Ҳамин тавр, дар шарои-
те, ки  истифодабарандаго-
ни кортҳои пластикии “Амо-
натбонк” аз холӣ будани 
банкоматҳои бонки мазкур 
изҳори нигаронӣ доранд, мута-
хассисони соҳаи бонкдорӣ бар 
онанд, ки бо мурури фаъолгар-
донии амалиётҳои ғайринақдӣ 
зарурати зиёд намудани 
бонкоматҳо аз байн рафта, бо 
мурури замон эҳтиёҷоти аҳолӣ 
ба пули нақд  коҳиш меёбад. 

Аз мушоҳидаҳо бармео-

яд, ки барои роҳандозӣ кар-
дани амалиётҳои ғайринақдӣ 
дар баробари чорабиниҳои 
фаҳмондадиҳӣ миёни мушта-
риён- истифодабарандагони 
кортҳои пластикӣ, ҳамчунин 

ҷиҳати роҳандозӣ намудани 
амалиётҳои ғайринақдӣ  бояд 
марказу нуқтаҳои савдо бо 
посттерминалҳо таъмин гар-
дида, мардум молу маводи ни-
ёзи хешро ғайринақдӣ харид 
намоянд. 

Илова бар ин, дар раван-
ди гузариш ба низоми муо-
сири харидорӣ дар радифи 
харидорӣ аз мағозаву нуқтаҳои 
савдо ҳамзамон, амалиётҳои 
пардохти хизматарсониҳои 
коммунналӣ низ тавассути 
посттерминалҳо бояд анҷом 
дода шавад, ки ин ба ман-
фиати  идораҳои коммуналӣ 
ва ҳам аҳолӣ мебошад. 
Зеро бо роҳандозӣ гардида-
ни амалиётҳои ғайринақдӣ 
мушкили танбашавӣ дар наз-
ди банкоматҳо бартараф 
шуда, шаффофияти пардохти  
хизматарсониҳои коммуналӣ 
таъмин мегардад, аз сӯи ди-
гар,  муштариён вақти худро 
сарфа менамоянд. 

Аз таҳлилҳо бармеояд, ки 
то кунун аҳолии деҳоти вило-
ят оид ба моҳияти гузаштан 
ба амалиётҳои ғайринақдӣ 
маълумоти кифоя надоранд 
ва хуб мешуд намояндагии 
бонкҳо, корхонаҳои коммуналӣ 
ва мақомоти  маҳаллӣ  
чорабиниҳои фаҳмондадиҳиро 
дар ин самт ҷоннок гардонанд. 
Зимни пурсишҳои сарироҳӣ 
маълум гардид, ки сокинон 
ба хусус, истифодабаранда-
гони кортҳои пластикӣ ба ҷуз 
гирифтани музди меҳнат ва 
нафақа аз дигар имкониятҳои 
амалии кортҳои бонкӣ огаҳӣ 
надоранд. 

Бонкдорон изҳор медо-
ранд, ки давоми солҳои охир 
дар бештари кишварҳои 
пешрафтаи олам банкомату 
посттерминалҳо дигар лозим 
намеоянд, зеро мардум ба пар-
дохти ғайринақдӣ гузашта ис-
тодаанд. Итминон меравад, ки 
бо мурури баланд бардоштани 
маърифати молиявии сокинон 
дар кишвари мо низ ҳамагон 
аз пардохтҳои ғайринақдӣ ис-
тифода бурда, дигар зарурат 
ба банкоматҳо намемонад. 

Ҷамолиддин УСМОНИЁН,
  “Ҳамрози халқ”
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Гулмоҳ Файзалиева, соли таваллудаш 1970, со-
кини ҷамоати деҳоти Гулистони шаҳри Левакант 
аст. Ӯ нафарест, ки ба касби ӯ сокинон бо тааҷҷуб 
менигаранд.

Таҷрибаи башарӣ  собит месозад, ки ба озо-
дии  комилу истиқлолият расидани ҳар як мил-
лату давлат бидуни ба даст овардани  Ваҳдати 
миллӣ, якдигарфаҳмӣ, муттаҳидӣ,  муҳаббат ба 
Ватану сарзамини аҷдодӣ имконнопазир аст.

ЛЕВАКАНТ. ЯГОНА ЗАНЕ
БО “КАСБИ МАРДОНА” 

НАТВОН БА ИЃВО БИШИКАСТ ИРОДАИ МО

Дар тасаввури мардум касбҳое 
ҳастанд, ки онҳоро сирф мардона 
медонанд. Масалан, пояфзолдӯзӣ 
аз ҷумлаи касбҳоест, ки дар 
ҷомеаи мо мардон машғули он 
мешаванд. Дар мисоли дӯконҳои 
пояфзолдӯзии шафати бозори 
“Фаровон”-и шаҳри Бохтар, ки зиё-
да аз 20 ададро ташкил медиҳанд, 
дар ҳамаи онҳо фақат мардон 
фаъолият мекунанд. Ҳамчунин, 
дар ҳама гӯшаву канори бозорҳои 
шаҳру ноҳияҳои вилоят ҳамингуна 
аст. Агар баръакс, вақте занеро бу-
бинем, ки пояфзолдӯзӣ мекунад, 
бароямон таъҷҷубовар менамояд.  

Гулмоҳ Файзалиева низ на-
фарест, ки ҷомеа ба касбаш бо 
тааҷҷуб менигарад. Аниқтараш дар 
бозори шаҳри Левакант пояфзолдӯз 
аст. Ӯ бо шавқ кор мекунад, ле-
кин кораш барои роҳгузарон аҷибу 
ғайримуқаррарӣ менамояд.  

Гулмоҳ зиёда аз панҷ сол меша-
вад, ки пояфзолдӯзӣ мекунад. Ин на 
танҳо касби худи ӯ, балки касби ои-
лавии онҳост. Шавҳар ва писаронаш 
низ машғули ин коранд. Гулмоҳро, ки 
баъзан бемории қалб азият медиҳад, 
аз ин хотир ин навъи меҳнат баро-
яш дар муқоиса ба дигар корҳои 

ҷисмонӣ осон менамояд.  
–Ҳар як касб мушкили худро 

дорад. Пояфзолдӯзӣ низ маҳорати 
хосса мехоҳад. Дар аввал вақте ки 
пояфзолеро таъмир карданӣ мешу-
дам аз зарби олотҳои дӯзандагӣ дас-
тонам зарар медиданд, аммо дар 
дил, ки завқ доштам ба ҳамаи онҳо 
тоқат карда, оҳиста-оҳиста омӯхтам. 
Ман аз ҷавониам корҳои вазнин, 
ба қавле “корҳои мардона” бисёр 
кардаам. Хишт мекашидам, хона 
андова мекардам, девор мебардош-
там, ҳамчунин қариб тамоми корҳои 
таъмири хонаро мекардам. Мута-
ассифона имрӯз, ки синнам ба ҷое 
расидааст дигар қуввати он корҳоро 
надорам. Шукрона мекунам, ки Ху-
дованд бароям дасти гиро ва чашми 

бино додаасту зинадгиямро ба ин 
восита пеш мебарам. Дар бароба-
ри ин ҳунари қадимаи гулдӯзиву 
зардӯзӣ дорам, ки аз модарам 
омӯхта будам, аммо айни ҳол 
аз ҳама корҳо даст кашидааму, 
пояфзолдӯзиро ихтиёр кардаам,– 
мегӯяд Гулмоҳ Файзалиева.

Аз Гулмоҳ суол кардем, ки оё 
зани дигареро низ медонед ҳамкасби 
Шумо бошад?  Ӯ иброз дошт, ки на-
дидаасту нашунидааст.  – Намедо-
нам аз чӣ сабаб бошад, ки мушта-
риёни ҳунари ман назар ба мардон 
бештаранд. Аз ин   хурсанд мешавам 
ва ба худ хулоса мекунам, ки назари 
мардум нисбати ман хуб аст. Боз аз 
он хурсанд мешавам, ки дар ин ҷода 
ман шогирдони худро низ дорам. Ду 

ҷавонписаре аз ман хоҳиш карданд, 
ки ин касбро ба онҳо омӯзонам ва 
ҳамин тавр ҳам кардам. Имрӯз онҳо 
низ ба ин кор машғул ҳастанд ва аз 
ин ҳисоб зиндагиашонро пеш меба-
ранд. Фикр мекунам, ки кори савобу 
хайре кардаам. 

Баъзе нафарон аз касби 
пояфзолдӯзӣ ор мекунанд. Ман 

забонаш ҳамеша калимаи шукрона 
аст. – Худованд маро аз фарзанд бой 
кардааст. Сарвати ман фарзандонам 
мебошанд. Агар зан тамоми дороиро 
дошта бошад, вале фарзанд надош-
та бошад, зиндагӣ барояш маънӣ 
надорад. Лаззати зиндагӣ, ширинии 
зиндагӣ маҳз дар ҳастии фарзан-
дони солеҳаву солим аст, – мегӯяд 
мусоҳибамон. 

Аз тамоми занҳо даъват ба амал 
меорад, ки ҳар он ҳунаре аз даста-
шон меоянд, амалӣ кунанд. Касбҳоро 
ба занонаю мардона ҷудо насозанд. 
Меҳнати ҳалол ҷойи айб нест.  

Саёҳат ҒУЛОМОВА, омӯзгори 
кафедраи рӯзноманигории  ДДБ 

ба номи Н. Хусрав

бештар ба он хотир ба ин кор даст 
задам, ки намунаи ибрат барои ди-
гар занҳо бошам, зеро занҳои тоҷик 
аз қадимулайём меҳнатӣ буда, дар 
мушкилтарин вазъият ҳам зиндаги-
ро уҳдабаро мешуданд,  – мегӯяд 
Гулмоҳ Файзалиева.

Бештари даромади зиндагии ӯ 
ба воситаи таъмири пояфзол аст. 
Зиндагии хоксорона дошта, шароити 
оилавиаш вазнин аст. Ҳамагӣ дар 
зиндагӣ як ароба (моторол) доранд, 
ки ба он ҳар субҳ ба бозор меоянду 
шомгоҳ ба хона мераванд. Барои 
нафақа ё кумаки иҷтимоӣ гирифтан 
ба мақомотҳои дахлдор муроҷиат 
кардааст, аммо...   

Зани хушмуомила аст, аз 
суҳбаташ кас лаззат мебарад. Вирди 

Халқи тоҷик аз қадимулайём  
борҳо зери азобу шиканҷаи  аҷнабиён 
қарор дошта, тавассути фарҳанги  во-
лои миллӣ ва ҷонфидоии  фарзандо-
ни содиқи  Ватан ба монанди Шераку 
Муқаннаъ, Деваштиҷу Темурмалик,  
Спитамену дигар  фарзандони сарсу-
пурдааш  тавонист, ки худро ҳамчун 
миллати  соҳибватану қавиирода то 
имрӯз нигоҳ дорад. 

Биноан, донистану омӯхтани  
рукнҳои Ваҳдати миллӣ барои нас-
ли  имрӯзу фардои меҳан  бояд 
ҳатмӣ гардад ва толеи баланду са-
одатмандии ин миллату сарзамини 
биҳиштосо буд, ки бо амри тақдир аз 
рӯзҳои аввали  Роҳбари давлат  ин-
тихоб шудани  муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон  Тоҷикистон марҳила ба 
марҳила миёни кишварҳои дунё 
маъруфияти хосса пайдо карда ис-
тодааст. 

Мутаассифона ҳастанд нафа-
рони дучори таассубу нодонӣ, ки ба 
файзу нусрат ва пешрафти Ватани 
маҳбубамон бо назари бад мени-
гаранд. Дар расонаҳои хабарӣ ва 
шабакаҳои иҷтимоӣ хоинон бо ҳар 
гуна баромадҳояшон худро ғамхору 
адолатпарвар нишон дода, бо ин во-
сита мехоҳанд, сафи ҳаммаслакони 
худро зиёд гардонанд, аммо итми-
нони комил аст, ки мардуми тоҷик 
аллакай мақсади нопоки ин тоифа 
ватанфурӯшонро дарк намуда, фи-
рефтаи онҳо намешаванд.

Мавриди зикр аст, ки давлату 
Ҳукумати Тоҷикистон мурури беш аз 
30 соли соҳибистиқлолӣ онҳоеро, ки 
раҳгумзада ва фирефтаи найрангҳои 
мухолифин гардида, ба кирдорҳои 
нохалафона даст зада буданд, чан-
дин маротиба авф намудааст. Вале 
ҳоло ҳам иддае аз он асолатбох-
тагон аз ҳадафҳои нопоки худ даст 
набардоштаву мехоҳанд кишвари 
моро дубора ба гирдоби нооромиҳо 
ғӯтавар намоянд, ки албатта, тира-
шон хок хоҳад хӯрд. Чаро ки мардуми 

дар гузашта азият-
дидаи Тоҷикистон 
хидматҳои таърихии 
сулҳофаронро қадр 
намуда, фарзан-
дону наберагони 
худро дар рӯҳияи 
меҳандӯстӣ тарбия 
намуда, ҳифзи субо-
ту оромии кишвар-
ро аз ҳама сарвату 
дороиҳои олам боло-
тар медонанд. Бино-
бар ин боварии комил дорем, ки душ-
манони миллату давлати мо ҳеҷ гоҳ 
ба ҳадафҳои нопоки худ нахоҳанд 
расид.  

Тибқи иттилои “Радиои Озодӣ”  
дар рӯзҳои наздики моҳи равон 
гӯё,  дар расонаҳои Афғонистон ха-
баре рӯи чоп омадааст, ки дар он 
фармондеҳи баландпояи Толибон 
гуфтааст, ки неруҳои онҳо тавони 
онро доранд, ки  дар муҳлати кӯтоҳ 
кишвари Тоҷикистонро тасарруф на-
моянд. Ба гуфтаи манбаъ Рӯзномаи 
8 –и Субҳ санаи 2 августи соли ҷорӣ 
бо такя ба манобеи худ навишта, 
ки Муломуҳаммадҷон Ҳамза, муо-
вини фармондеҳи воҳиди низомии 
умарии Толибон ин матлабро   рӯзи 
сешанбеи ҳафтаи гузашта дар 
ҳузури  вазири Амр ба  маъруф   ва 
мункари  наҳӣ, ки  ба вилояти Тахор 
(ҳаммарз бо вилояти Хатлон) сафар 
дошт, баён кардааст. Ин фармондеҳи 
паштунтабор гуфтааст, ки агар Русия 
пуштибонӣ аз Тоҷикистон накунад, 
онҳо ин кишварро давоми як ҳафта 
тасарруф мекунанд. Бояд гуфт, ки 
ҷониби Тоҷикистон дар гузашта ҳам 
ба иғвоангезиҳои  Толибон вокуниш 
нишон надодааст, зеро Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро ба 
расмият намешиносад ва биноан, 
на ҳукумати иҷборӣ ва на баёнияву 

гуфтаҳои бепояи онҳоро эътироф 
наменамояд”. 

Аз сӯи дигар мо, мардуми 
Тоҷикистон итминону боварии ко-
мил дорем,  ки Қаҳрамонони сулҳу 
осоиши тоҷикон, мардони асилу 
ватандӯсту ҷонфидо, ки  бо қимати 
ҷон, ба хатари марг нигоҳ накарда, 
моро ба имрӯз расонидаанд, хуб ме-
донанд, ки дар кадом вақту замон су-
хани созандаи худро иброз намоянд. 
Албатта, Пешвои муаззами миллати 
мо, ки бо чӣ мушкилу санҷишҳои 
зиндагӣ Тоҷикистонро аз вартаи 
нестӣ наҷот бахшида, сарзамини 
аҷдодӣ ва мардуми онро ба ин хуш-
бахтиву пирӯзиҳо расонид, беҳтар 
медонанд, ки дар муносибат ба 
неруҳои беруна чӣ гуна мавқеъгирӣ 
намоянд.

Аз сӯи дигар, бо мақсади огоҳии 
бештари сокинон бахусус, нас-
ли ҷавон,  ки алъон гузаштаи пу-
рифтихори миллати худро пурра 
наомӯхтаанд, бояд мо насли калон-
сол аз таърихи гузаштаи миллат ёдо-
вар гардем. 

Маҳз бо шарофати соҳи-
бистиқлолӣ ва сиёсати хирадмандо-
наи Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои 
мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Артиши 

миллии мо зина ба зина рушду тако-
мул ёфта, дар он  афсарону сарбо-
зон бо  шуҷоатмандиву далерӣ барои 
ҳифзу нигаҳдории ҳар зарра обу ҳар 
порча хоки муқаддаси Ватан адои 
хизмат доранд. Сарзамини тоҷикон 
барои ҳар як фарди тоҷикистонӣ  ази-
зу муқаддас буда,  фарзандони  ба-
руманду  қаҳрамонаш барои ҳифзи 
марзу буми он ҷоннисорӣ хоҳанд 
кард.

Аз баракати сиёсати хирадман-
донаи Пешвои муазазми миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба як кишва-
ри тинҷу ором, ободу зебо табдил 
ёфта, бо ташаббусҳои ояндсози 
Сарвари он ва дигар дастовар-
ду музаффариятҳои мардумонаш 
дар арсаи ҷаҳон шинохта шудааст. 
Мардуми шарифи кишвар дар фа-
зои сулҳу оромӣ, якдигарфаҳмӣ бо 
арҷгузорӣ аз хизматҳои шоистаи 
роҳбарияти Олии кишвар умр ба сар 
бурда, саҳмгузорӣ дар рушду пеш-
рафти Ватанро рисолати ҳаётии худ 
мешуморанд. 

Ҳарчанд дар замони муосир 
вазъи ҷаҳон ноором ба назар ра-
сида, муноқишаҳои мазҳабиву 
миллӣ дар ақсои олам мушоҳида 
мешавад, вале мояи ифтихори мо, 
тоҷикистониён аст, ки ватани тинҷу 
осуда дорем, ки дар он ғояи сулҳу 

ваҳдати миллӣ роҳнамои халқ  ба сӯи 
созандагиҳо мебошад. 

Илова бар ин, имрӯз Тоҷикистон 
соҳиби иқтидори  тавонои ҳарбию 
мудофиавӣ буда, дар ҳамин ҷода  
узви ниҳодҳои байналмилалӣ, ба мо-
нанди  Созмони Ҳамкории Шанхай, 
Ташкилот-Аҳднома оид ба амнияти 
дастаҷамъӣ (ОДКБ), ИДМ ва ғайра 
мебошад, ки  ҳар кадом уҳдадори 
ҳифзи марзу буми Тоҷикистонро  
мавриди  ҳамлаи қувваҳои берунӣ 
доранд.

Иттиҳоду сарҷамъии мардуми 
Тоҷикистон бақои миллату давлат, 
ва омили пешбарандаи мардум ба 
иқдомҳои ободгароиву ояндасозиҳо 
дар кишвар ба ҳисоб рафта, ҳар 
фарди худогоҳи Тоҷикистон ҳифзи 
сулҳу суботи мамлакатро вазифаи 
муқаддаси хеш мешуморад. Бино-
бар ин, мо мардуми сарбаланди 
Тоҷикистонро зарур аст, баҳри ҳифзи 
Ватан, ободиву зебогии сарзамини  
гузаштагонамон аз ин дида бештар 
меҳнат карда, насли ояндаро дар 
роҳи инсондӯстиву ватанпарварӣ 
ҳидоят намоем, то ин ки Тоҷикистони 
азиз натанҳо хонаи умеди тоҷикони 
ҷаҳон, балки ба сарзамини орзуҳои 
аҳли башар табдил ёбад.

Зебо БОЗОРОВА 
“Ҳамрози халқ” 
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Ҳамрози халқ
Ҳафтаномаи сиёсӣ - иттилоотӣ

Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Маҳмадалӣ Акрамов

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

ба қайд гирифта шудааст.

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

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

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

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

Телефонҳои мо: (8 3222) 2-02-11 

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

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

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

С К А Н В О Р Д

Ҷавоби сканворди ҳафтаномаи №29

    ТАВАҶҶУҲ!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!
Ҳар нафаре, ки аввалин шуда сканвордро дуруст пур карда, ба суроғаи дар поён дарҷшуда ё тариқи почтаи  электронии info@hkhdtkhatlon.tj  

расонад, соҳиби туҳфа  мешавад. Шахси ғолиб дар саҳифаи фейсбукии ҳафтаномаи "ҲАМРОЗИ  ХАЛҚ" низ муаррифӣ мегардад.
Аммо ба ҳар нафар имконияти дар як моҳ як маротиба иштирок дар озмун дода мешавад.

ПАНДИ 

РЎЗ

Аввалин субҳи арӯсӣ зану 
шавҳари ҷавон тасмим гириф-
танд, ки дари хонаашонро ба 
рӯйи касе боз намекунанд. Иб-
тидо падар ва модари домод 
омаданд. Зану шавҳари ҷавон 

нигоҳе ба ҳамдигар андӯхтанд, 
аммо чун аз қабл тавофуқ кар-
да буданд, ҳеҷ кадоме дарро 
боз накарданд. Соате баъд 
падар ва модари арӯс пушти 
дар ҳозир шуданд . Бозҳам 
зану шавҳари ҷавон нигоҳе ба 
ҳамдигар андӯхтанд. Ашк дар 
чашмони арӯс ҷамъ шуда буд. 
Ӯ натавонист худро идора ку-
над ва дар ин лаҳза гуфт:

Наметавонам таҳаммул 
кунам, ки падару модарам 
пушти дар интизор бимонанд. 
Шавҳар чизе нагуфт ва дарро 
кушод, аммо ин мавзӯъро дар 
зеҳнаш ҷо кард. 

Солҳо гузашт, Худованд ба 
онҳо чор писар дод. Панҷумин 
фарзандашон духтар шуд. Ба-
рои тавлиди ин духтар падар би-
сёр шодӣ кард, чанд гӯсфандро 
сар бурид ва меҳмонони зиё-
деро зиёфат дод. Мардум бо 
тааҷҷуб аз ӯ пурсиданд: 

Иллати ин ҳама шодӣ ва зи-
ёфат дар чист? Мард бо содагӣ 
ҷавоб дод: 

Барои тавлиди духтарам, 
чун ин ҳамон касе аст, ки дарро 
ба рӯям боз хоҳад кард.  

  Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,
аз саҳифаи фейсбукии дӯстон


