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“АСРИ ХХI ЗАМОНИ ПЕШРАФТИ БЕСОБИҚАИ ИЛМ
ВА ТЕХНИКАВУ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ НАВИН”

(Таассурот аз мулоқоти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кормандони соҳаи илму маориф ва аҳли эҷоди мамлакат)

Санаи 18-уми марти соли 2020 
дар Кохи Борбад мулоқоти Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бо кормандони соҳаҳои илму 
маориф ва аҳли эҷоди мамлакат 
баргузор гардид. Дар ин мулоқот 
Пешвои миллат вазъи соҳаҳои илму 
маориф, фаъолияти Академияи 
илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
дигар пажӯҳишгоҳҳоро ҳамаҷониба 
таҳлилу баррасӣ намуда, барои руш-
ду густариши онҳо пешниҳодҳои суд-
манд намуданд. 

Сарвари давлат зимни суханронӣ 
қайд намуданд, ки олимону донишман-
дони тоҷик маҳз бо хиради азалии худ 
дар самти кашфи дастовардҳои илмҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ, риёзӣ, таърих, 
ҷомеашиносӣ, адабиёту фарҳанг ва 
ғайра шуҳрати ҷаҳонӣ касб наму-
даанд. Имрӯз мо бо ифтихор номи 
донишмандону зиёиёни барҷастаи 
тоҷик, аз ҷумла Абӯабдуллои Рӯдакӣ, 

Абулқосим Фирдавсӣ, Саъдии Шерозӣ, 
Ҷалолиддини Балхӣ, Муҳаммади 
Хоразмӣ, Аҳмади Фарғонӣ, Закариёи 
Розӣ, Абӯнасри Форобӣ, Абӯмаҳмуди 
Хуҷандӣ, Абӯрайҳони Берунӣ, Абӯалӣ 
ибни Сино, Носири Хусрави Қубодиёнӣ, 
Умари Хайём, Аҳмади Дониш, Садрид-
дин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дига-
ронро ба забон меоварем ва бо зиндаги-
ву фаъолияти илмии онҳо шинос шуда, 
аз дастовардҳои онҳо истифода мена-
моем. Аз ин рӯ, дар шароити имрӯзаи 
ҷаҳонишавӣ, рушди босуръати илму 
технология ва дигар омилҳои таъсир-
расон омӯзишу татбиқи ҳамаҷонибаи 
фанҳои мазкур ба беҳтар гардидани 
сатҳи зиндагӣ ва шинохти дурусти ола-
ми иҳотакарда мусоидат мекунад.

Тавре ба ҳамагон маълум аст, асри 
ХХI асри илму техника ва иттило-
от эътироф шуда, аз ҳар фард тақозои 
ҳамқадами замон буданро талаб ме-
намояд. Албатта, бидуни донишҳои 
техникӣ ва табиӣ рушди дигар илмҳо 
имконнопазир аст. Пешвои миллат, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин 
мулоқот таъкид намуданд, ки имрӯз бе 
илму инноватсия, технологияҳои итти-
лоотиву коммуникатсионӣ ва ташакку-
ли ҷаҳонбинии техникӣ қадаме ба пеш 
гузошта намешавад. Аз ин лиҳоз, раё-
сат ва институтҳои Академияи илмҳо, 
академияҳои соҳавӣ, муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбӣ, сохторҳои онҳо 
ва дигар вазорату кумитаҳои давлати-
ро лозим аст, ки барои рушди илмҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ шарои-
ти мусоид фароҳам оварда, наврасону 
ҷавононро ба омӯзиши васеи ин илмҳо 
роҳнамоӣ кунанд. 

Яке аз василаҳои рушди босуръа-
ти соҳаҳои ҷомеа, вусъат бахшидан ба 
навовариву ихтироъкорӣ ва дар амал 
татбиқ намудани донишҳои илмии 
ҳосилшуда мебошад. Олимону зиёиёни 
тоҷик дар давраи соҳибистиқлолӣ ба 
таҳқиқу арзёбии масъалаҳои мухталиф 
машғул гардида, таъриху фарҳанг, за-
бон, расму оин ва дигар арзишҳои мил-
лиро, ки ба худшиносиву худогоҳии 

ҳар фарди комил замина мегузорад, 
баррасӣ намуда истодаанд. 

Дар Паёми навбатии Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати 
омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ 
ва риёзӣ, вусъати тафаккури техникӣ 
солҳои 2020 – 2040 «Бистсолаи омӯзиш 
ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ 
ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эъ-
лон гардида, аз ҷониби зиёиён ва мар-
думи ҷомеа ҳамовозии амиқ пайдо 
намудааст. Дар асоси ин пешниҳод 
аз ҷониби Вазорати маориф ва илми 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи 
илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ди-
гар мақомоту сохторҳои масъул нақша-
чорабиниҳо таҳияву қабул гардида, 
дар ин самт тадбирҳо амалӣ гашта ис-
тодаанд. Ҳамчунин Пешвои миллат, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин 
мулоқот таъсиси ҷоизаи махсуси дав-
латиро барои олимону муҳаққиқоне, 
ки ба илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва 
риёзӣ таваҷҷуҳ доранд, баён намуда, 
пешниҳод доштанд, ки ҳамасола то 15 
нафар барои кашфиёту натиҷаҳои ба-
ланди илмӣ қадршиносӣ карда шаванд.

Илм ва дониш муайянкунандаи 
иқтидори ҳар миллату давлат буда, 
чун василаи муҳим арзёбӣ меша-
вад.Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки 
имрӯз наврасону ҷавонон ба омӯзиши 
фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ 
таваҷҷуҳи кам зоҳир менамоянд, ки ин 
омил бояд ҳарчи зудтар аз ҷониби ра-
воншиносону ҷомеашиносон ва файла-
суфон омӯхта, роҳҳои ҷалби он муайян 
гарданд.

Устодону донишҷӯёни Муассисаи 
давлатии таълимии Донишгоҳи дав-
латии Бохтар ба номи Носири Хусрав 
мулоқоти Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмонро бо кормандони 

ИҶЛОСИЯИ ЯКУМИ МАҶЛИСИ 
ВАКИЛОНИ ХАЛҚИ 

ШАҲРИ  БОХТАР 

КОРҲОИ ОБОДОНИВУ 
СОЗАНДАГӢ ВУСЪАТ 

ДОРАНД

АЗ КОРОНАВИРУС 
ЭМИН БОШЕД!

ХУДРО НАМЕБАХШАМ, АГАР 
ДАР ТАРБИЯ МАСЪУЛИЯТ 

НАДОШТА  БОШАМ

 ХУРОСОН: ХИСОРОТИ 
СЕЛ БАРТАРАФ 

КАРДА ШУД
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ТАЪСИСИ ҶОИЗАИ РАИСИ ВИЛОЯТ БАРОИ 
МУҲАҚҚИҚОНИ СОҲАИ ТАБИАТШИНОСӢ, 

ИЛМҲОИ ДАҚИҚ ВА РИЁЗӢ
Бо қарори раиси вилояти Хатлон 

Қурбон Ҳакимзода, барои кормандо-
ни муассисаҳои таълимии вилояти 
Хатлон, ки дар соҳаи табиатшиносӣ, 
илмҳои дақиқ ва риёзӣ рисолаҳои 
номзадӣ ва докторӣ дифоъ мекунанд, 
аз 5 то 10 ҳазор сомонӣ мукофотпулӣ 
дода мешавад.

Тавре аз Шуъбаи иттилоотию 
таҳлилии дастгоҳи раиси вилояти 
Хатлон иттилоъ доданд, ин тадбир бо 
мақсади дар амал татбиқ намудани дас-
туру супоришҳои Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дастгирӣ 
ва ҳавасмандгардонии кормандони 
соҳаҳои илму маориф, эълон гардидани 
солҳои 2020 - 2040 “Бистсолаи омӯзиш 
ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ 

ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” 
роҳандозӣ хоҳад шуд.

Ҷоизаи мазкур барои устодону 
олимон, аспиранту докторантон ва 
унвонҷӯёну муҳаққиқони эҷодкори 
муассисаҳои таълимии таҳсилоти 
касбии ҳудуди вилояти Хатлон, ки 5 
соли охир дар муассисаҳои соҳаҳои 
илму маорифи вилоят фаъолият наму-
да, рисолаҳои илмӣ ҳимоя кардаанд, 
пешбинӣ гардидааст.

Ҳаҷми мукофотпулӣ барои дифои 
рисолаи номзадӣ 5 ҳазор сомонӣ ва ба-
рои дифои рисолаи докторӣ 10 ҳазор 
сомонӣ муқаррар карда шудааст.

Ҷоизаи раиси вилояти Хатлон ба 
муҳаққиқони илмҳои табиатшиносӣ, 
дақиқ ва риёзӣ ҳамасола дар вазъияти 
тантанавӣ тақдим хоҳад шуд.

Мувофиқи ҳисоботи фаврии  Раё-
сати Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда 
ва мудофиаи гражданӣ дар вилоя-
ти Хатлон зарари офати табиӣ дар 
ноҳияи Хуросон беш аз 1 миллиону 
300 ҳазор сомонӣ муайян шудааст.  

Бар асари борони сел санаи         
21-марти  соли равон  дар деҳаи 
Ҳалқаҷари ҷамоати деҳоти Садриддин 
Айнии ноҳияи Хуросон  қисмате аз 
заминҳои кишт, роҳҳои мошингард ва 
хонаҳои сокинон зарар диданд.   

Дар ин  офати табиӣ ба зиёда аз 210 
манзили зисти сокинон лою об дарома-
да, лавозимоти рӯзгор ва дигар иншо-
оти ёрирасон хароб гардидаанд. Мута-
ассифона, дар офати табиӣ Мирзоқул 
Раҳмонқулови 59-сола, сокини деҳаи 
Ҳалқаҷар ба ҳалокат расидааст. Масъ-
улин мегӯянд дигар сокинон фавран 
ба ҷойи бехатар кӯчонида шуда, ба 
сиҳатии онҳо зарар нарасидааст. 

Муҳаммад,  сокини деҳаи Ҳалқаҷар 
мегӯяд, офати табиӣ тахминан соатҳои 
19-и шоми 21-уми март рух дод. Ӯ гуфт, 
ки ҳамон шаб раиси ноҳия ва корман-
дони ситоди вилоятӣ ба деҳаи мо ома-
да, мардумро ба дигар ҷой кӯчониданд 
ва то имрӯз ба мо сокинони зарардида 
кӯмак расонида истодаанд.

Ҳотам Каримов, раиси ҷамоати 
деҳоти Садриддин Айнии ноҳияи Ху-
росон гуфт, ки дар деҳаи Ҳалқаҷар 291 
хонаи истиқоматӣ буда, дар натиҷа ба 

210 хона обу лой ворид гашта, 2 хона 
қисман  садамавӣ шуданд.     

Аз ҳоли сокиноне, ки дар офати 
табиӣ хонаву дигар иншооти ёрира-
сонашон зарар дидаанд, раиси вилоят 
Қурбон Ҳакимзода, муовини сарвазири 
мамлакат Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода ва 
дигар масъулон дидан карданд. Раиси 
ноҳия бошад ҳамарӯза дар ҳамон деҳа 
паҳлуи мардуми аз офати табиӣ зарар-
дида рост аст,- илова кард раиси ҷамоат.

Ҳамчунин ӯ гуфт, ки Қурбон 
Ҳакимзода баъд аз суҳбат бо сокинон,  
масъулони ноҳия ва вилоятро барои ра-
сонидани кумакҳои лозима ба осебди-
дагон вазифадор намуд. Имрӯз сокинон 
аз кумакҳои масъулин бархурдор буда, 
бо се вақт хӯроки гарм таъминанд.   

Мувофиқ ба маълумоти Раёсати Ку-
митаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудо-
фиаи гражданӣ дар вилояти Хатлон дар 
ҳудуди вилоят 401 мавзеи хавфнок ба 
қайд гирифта шуда, аз онҳо 45 минтақа 
ниҳоят хавфнок ва 356 минтақаи ди-
гар хавфнок ба ҳисоб мераванд. Дар 
ин мавзеъҳо беш аз 331 ҳазору 500 на-
фар зиндагӣ менамоянд. Асосан ба ин 
мавзеъҳо омандани сел, ярч, лағжиши 
замин, обхезӣ, эрозияшавии замин ва 
баландшавии оби ҷӯю наҳрҳо таҳдид 
мекунанд.

Машраби АловИДДИн

 ХУРОСОН: ХИСОРОТИ СЕЛ 
БАРТАРАФ КАРДА ШУД

соҳаҳои илму маориф ва аҳли эҷоди 
мамлакат бо хушнудӣ пазируф-
та, баҳри татбиқи ҳамаи он дастуру 
супоришҳо тадбирҳо андешида исто-
даанд. Имрӯз дар донишгоҳ устодони 
пуртаҷрибаи фанҳои табиатшиносӣ, 
дақиқ ва риёзӣ фаъолият доранд, ки ба 
донишҷӯён нозукиҳои ин соҳаҳои илм-
ро меомӯзонанд. Донишҷӯён низ майлу 
хоҳиши омӯхтани чунин илмҳоро дош-
та, дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи 
ҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат варзида, 
соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гардида исто-
даанд.

Қайд намудан зарур аст, ки бо анде-
шидани тадбирҳои судманд марҳила ба 
марҳила иқтидори илмии Донишгоҳи 
давлатии Бохтар ба номи Носири Хус-

рав қавӣ гардида, олимону муҳаққиқон 
донишҳои ҳосилшударо дар амал баҳри 
пешрафти соҳаҳои гуногуни хоҷагии 
халқ равона кардаанд. Дар донишгоҳ 
барои раванди мақсадноки корҳои 
илмӣ-тадқиқотӣ паркҳои технологӣ, 
озмоишгоҳҳои муҷҷаҳаз бо лавозимоти 
технологӣ ва минтақаҳои таҷрибаомӯзӣ 
мавҷуданд, ки аз онҳо муҳаққиқон 
мақсаднок истифода бурда истода-
анд. Ҳайати устодону муҳаққиқон ба 
баррасии масъалаҳои илмӣ-тадқиқотӣ 
ҷиддӣ машғул гардида, тамоми дасту-
ру супоришҳои Пешвои миллатро дар 
амал ҷорӣ хоҳанд кард.

     
Сангимурод ШАРИфов, 

сардори Маркази таҳлилӣ-
иттилоотии ДДБ ба номи 

носири Хусрав

“АСРИ ХХI ЗАМОНИ ПЕШРАФТИ 
БЕСОБИҚАИ ИЛМ ВА ТЕХНИКАВУ 

ТЕХНОЛОГИЯҲОИ НАВИН”

Ҷаласаи назди Раиси Кумитаи иҷроияи вилоятии Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон бо иштироки кормандони дастгоҳи вилоятии Кумита бар-
гузор гардид. Дар ҷаласаи мазкур оид ба омодагӣ ба ҷамъбасти семоҳаи аввали 
соли равон сухан рафта,  ҳамчунин масъалаҳо вобаста ба сифати фаъолият 
баррасӣ шуданд.                

Раиси Кумитаи иҷроия Миралиён Қиёмиддин Абдусалимзода дар баромадаш 
аз ҷумла ба хотири боз ҳам беҳтар ва самаранок роҳандозӣ намудани фаъолияти 
кормандони Кумита ва сохторҳои зертобеъ роҳандозӣ намудани тартиби шакли 
ҳисоботии худкореро пешниҳод кард, ки маҳсулнокии фаъолияти кормандонро 
натиҷагирӣ мекунад. Иброз шуд, ки ин усули кор метавонад ба сифати фаъолияти 
корманд таъсири мусбат расонад. Аз нигоҳи дигар тариқи ин усул ҳаққи пардохти 
музди меҳнат ва ҳавасмандсозиҳо одилонаву шаффоф сурат мегирад. Истифодаи 
шакли ҳисоботии мазкур мазкур ба таври автоматӣ натиҷаи фаъолияти корман-
дро муайян месозад. Хулоса он аст, ки тибқи ин шакл ҳаққи музди меҳнат ва ё 
мукофотпулиҳо дар асоси ҳаҷми кор муқаррар карда мешавад ва интизоми меҳнати 
корманд бевосита ба динамикаи музди меҳнат таъсир мегузорад.   

Дар хусуси баланд бардоштани масъулияти корбарии кормандони Кумита 
иҷроияи вилоятӣ ва Кумитаҳои иҷроияи шаҳру ноҳияҳо, аз ҷумла ҷиҳати иҷрои 
саривақтӣ ва босифати ӯҳдадориҳо раиси Кумита як қатор дастурҳо доданд. 

Дар ҷаласа ҳамчунин оид ба андешидани чораҳои пешгирикунанда вобаста ба 
бемории коронавирус, ки имрӯз боиси нигаронии сокинони кулли сайёра гарди-
дааст, ибрози назар карданд. Таъкид шуд, ки кормандони Кумита дар якҷоягӣ бо 
сохторҳои зертобеи он бо истифода аз саҳифаҳои иҷтимоӣ ва суҳбату мулоқот бо 
мардум омилҳои пешгирикунандаи бемориро дуруст фаҳмонанд. 

 Аз рӯи ин ва дигар масъалаҳои баррасишудаи ҷаласа қарорҳои дахлдор қабул 
гардиданд.

 “Ҳамрози халқ”

 АЗ ҶАЛАСАИ НАЗДИ РАИСИ КУМИТА
ДАСТУРДИҲӢ

ЭЙ, КИ ДАСТАТ МЕРАСАД, ДАСТЕ БИГИР!
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Иҷлосияи якуми 
Маҷлиси вакилони халқи 
ноҳияи Ховалинг баргу-
зор гардид ва дар кори 
он  дар баробари вакилон 
роҳбарони ташкилоту 
муассисаҳо низ иштирок 
доштанд.  

Бояд зикр намуд, ки 
аз шумораи 33 нафар 
вакилони Маҷлиси ва-
килони халқи ноҳия 31 

нафар аз Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
пешбарӣ карда шудааст.

Баъди тасдиқи вако-
лати вакилон ба онҳо аз 
тарафи раиси Маҷлиси 
вакилони халқи ноҳия 
Акрамзода Парвиз 
Акрам ва раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Ховалинг Ха-
лилзода Сафар Хоҷа  ни-

шон ва шаҳодатномаҳои 
вакилӣ  супорида шуд.

Дар иҷлосия дастури 
Маҷлиси вакилони халқи 
ноҳия, комиссияҳои 
доимии Маҷлиси ва-
килони халқи ноҳия 
ва комиссияҳои наз-
ди Мақомоти иҷроияи 
маҳалии ҳокимияти 
давлатӣ, раис ва аъзои 
комиссияҳои доимии 
Маҷлиси вакилони халқи 
ноҳия, интихоби намо-
яндагон барои иштирок 
дар иҷлосияи  якҷояи 
Маҷлиси вакилони халқи 
вилояти Хатлон дида 
баромада, аз рӯи онҳо 
қарорҳои дахлдор қабул 
карда шуданд.   

н.ХовАлИнГ

СИМОИ ДЕҲА АЗ МАЪРИФАТИ БАЛАНДИ  СОКИНОН 
ДАРАК МЕДИҲАД  

ВАКИЛОНИ ТОЗАИНТИХОБ БА АМАЛҲОИ СОЗАНДА 
РАҲНАМОӢ ГАРДИДАНД 

МАЪЮБОН ЗЕРИ ТАВАҶҶУҲ ҚАРОР ДОРАНД!

ВАКОЛАТИ ВАКИЛОНИ МАҶЛИСИ ВАКИЛОНИ ХАЛҚ 
ТАСДИҚ КАРДА ШУД

ОБОДКОРИРО АЗ КӮЧАЮ МАҲАЛ ОҒОЗ МЕКУНЕМ!

ИҶЛОСИЯИ ЯКУМИ МАҶЛИСИ ВАКИЛОНИ ХАЛҚИ 
ШАҲРИ БОХТАР, ДАЪВАТИ ШАШУМ ДОИР ГАРДИД

Дар толори Мақомоти 
иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатии 
шаҳри Бохтар иҷлосияи 
якуми Маҷлиси вакило-
ни халқи шаҳри Бохтар, 
даъвати шашум доир гар-
дид. Дар кори иҷлосия 
вакилони тозаинтихоб-
шуда, раиси Кумитаи 
рушди маҳалли назди 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон,  намоян-
даи Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии ви-
лояти Хатлон, корман-
дони Мақомоти иҷроияи 
маҳалии ҳокимияти дав-
лати шаҳри Бохтар ва 
дигар шахсони даъват-
шуда иштирок доштанд. 
Пас аз тасдиқи вакола-
ти вакилон, онҳо даст 
болои Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
гузошта, барои содиқона 

хизмат намудан ба Ва-
тан–Модар ва халқи 
тоҷик савганд ёд кар-
данд. Сипас, ба вакилон 
шаҳодатномаҳои вакилӣ 
супорида шуда, дигар 
масъалаҳои рӯзномаи 
иҷлосия муҳокима гар-
дида, қарорҳои дахлдор 
қабул карда шуданд. Дар 
рафти иҷлосия раиси 
шаҳри Бохтар Саломзода 
Сиҷоуддин ва раиси Ку-
митаи рушди маҳали наз-
ди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Роҳбар 
Қосим ба сухан барома-
да, вакилони тозаинти-
хобро барои сазовор гар-
дидан ба боварии мардум 
ва ноил гаштанашон ба 
унвони вакили мардумӣ 
табрику таҳният гуфта, 
барору комёбӣ таманно 
карданд.  Сипас, маҷлиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 

дар шаҳри Бохтар 
доир гардида,  дар он 
масъалаҳои интихоби 
раис ва муовинони раи-
си гурӯҳи вакилии ҳизбӣ 
дар Маҷлиси вакилони 
халқи шаҳри Бохтар, 
тасдиқи нақшаи кории 
гурӯҳи вакилӣ ва дигар 
масъалаҳои ҷорӣ баррасӣ 
карда шуданд. Мувофиқи 
қарори маҷлиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Бохтар Аҳлиддин 
Саидмуъминов раиси 
гурӯҳи вакилии ҳизбӣ 
дар шаҳр ва муовино-
наш Шаҳло Насрулло-
ева ва Тоҷиддин Сафа-
ров  интихоб гардиданд. 
Раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар шаҳри Бох-
тар Иброҳимзода Неъ-
матулло дар баромадаш 
аз ҷумла таъкид дошт, 
ки вакил бояд дар иҷрои 
вазифаҳои назди гурӯҳи 
вакилии ҳизбӣ гузошта-
шуда бетараф набошад 
ва ҳамеша барои ҳалли 
мушкилоти ҷомеа саҳми 
арзандаи худро гузорад. 
Бо қабули дигар қарорҳои 
дахлдор маҷлиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Бохтар ба кори 
худ ҳусни анҷом бахшид.

ш.БоХТАР

Дар толори Мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти  дав-
латии ноҳияи Дӯстӣ 
маҷлиси Кумитаи иҷ-
роияи ҲХДТ дар ноҳияи 
мазкур баргузор  шуд. 

Дар маҷлис раи-
си Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии ҳизб Одина-
зода Ҳуснигул вакилон, 
раисони ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбӣ ва дигар 
шахсони даъватӣ ишти-
рок доштанд. Дар кори 
маҷлис 3 масъала, ин-
тихоби раис ва муовини 
раиси гурӯҳи вакилии 
ҳизбӣ, тасдиқи нақшаи 
кории гурӯҳи вакилии 
ҳизбӣ дар Маҷлиси ва-
килони халқи ноҳия мав-

риди баррасӣ қарор ги-
рифта, аз рӯи масъалаҳои 
мазкур қарорҳои дахлдор 
қабул карда шуданд.

Сипас, аз рӯи 
масъалаҳои ҷорӣ Одина-
зода Ҳуснигул баромад 
карда, аз вакилони тоза-
интихоб барои татбиқи 

ҳадафҳои созандаи 
ҲХДТ, иҷрои дастуру 
супоришҳои Раиси му-
аззами ҳизб муҳтарам 
Эмомалӣ, саҳм гузоштан 
дар пешрафту ободии 
сарзамини аҷдодиамон 
даъват ба амал овард. 

н.ДӮСТӢ

ОБОДИИ МАҲАЛ АЗ ҲАР ЯКИ МО  ВОБАСТА АСТ!

Кормандони Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Қубодиён 
дар якҷоягӣ бо намо-
яндагии ТҶҶ “Созан-
дагони Ватан”, аъзо ва 
ҷонибдорони ҳизб дар 
доираи Аксияи ҳизбии 

“Якҷоя ҳал мекунем!” 
бахшида ба истиқболи 
сазовори ҷашни 30-со-
лагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тариқи 
ҳашар ба корҳои ободонӣ 
машғул гардиданд. Аъзо 

ва ҷонибдорони ҲХДТ 
бо рӯҳияи баланди 
ватансозӣ дар тоза на-
мудани кӯчаву роҳравҳо, 
нарм кардани бехи дарах-
тон, насби навиштаҷоту 
овезаҳо, ки ба симои мар-
кази ноҳия зебоӣ мебах-
шанд, саҳм гузоштанд. 

Чунин иқдомҳои неку 
созанда дар ҳудуди ноҳия 
бо ҷалби фаъолон, аъзо 
ва ҷонибдорони ҲХДТ 
бо истифода аз обу ҳавои 
мусоиди баҳорӣ идома 
доранд. 

н.ҚУБоДИЁн

30 -  СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИРО САЗОВОР 
ИСТИҚБОЛ МЕГИРЕМ!

Дар ташкилоти иб-
тидоии “Роҳи сафед”-и 
ноҳияи Ёвон дар до-
ираи нақшаи чорабиниҳо 
вохӯрӣ баргузор карда 
шуд.

Муовини раиси Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби 

Халқии Демократии То-
ҷикистон дар ноҳияи 
мазкур Саёҳат Абдулло-
ева роҷеъ ба истиқболи 
сазовор аз 30-солагии 
Истиқлолияти давлатӣ, 
аз ҷумла  дар хусуси 
обод намудани кӯчаву 

маҳал ва хонаи хеш, ба 
роҳ мондани корҳои 
хайру сахо, пешгирии 
амалҳои коррупсионӣ ва 
риояи  Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи 
танзими анъана ва ҷашну 
маросим дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” суханронӣ 
намуда, ҳамагонро ба-
рои иштироки фаъолона 
дар татбиқи ҳадафҳои 
созандаи Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҳидоят намуд.

н.Ёвон

Масъулони Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Носири Хусрав 
бо ҷалби фаъолон, ваки-
лони навинтихобшудаи 

Маҷлиси вакилони халқи 
ноҳия ба аёдати як нафар 
сокини ноҳия рафтанд, 
ки имконияти маҳдуд 
дошт.  

Ин нафар, Рӯзиева 
Улматхон, маҷрӯҳи 
гурӯҳи якум буда, дар 
деҳаи Сангобаи Ҷамоати 
деҳоти Наврӯз зин-
дагонӣ менамояд.

Аёдаткунандагон пас 
аз дидору аҳволпурсӣ 
ба эшон як миқдор ку-

маки моддӣ расониданд. 
Мавсуф аз ин ташаббу-
си ғамхорона хушнуд ва 
миннатдор гашт.

н.н. ХУСРАв   

Бо ташаббуси Дав-
латёр Бедимоғов вакили 
тозаинтихоби Маҷлиси 
вакилони халқи Ҷамоати 
деҳоти Навбаҳори но-
ҳияи Кӯшониён дар 
доираи Аксияи ҳиз-
бии «Якҷоя ҳал меку-
нем!” ба истиқболи 
сазовори 30-солагии 
Истиқлолияти давлатӣ 
зиёда аз 500 метр роҳи 

деҳаи Баракати ҷамоати 
мазкур асфалтпӯш карда 
шуд. Сокинон миннатдо-
рии худро нисбати сиёса-
ти хирадмандонаи Пеш-

вои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва 
ҳадафҳои созандаи 
ҲХДТ изҳор доштанд.

н.КӮШонИЁн

Мардуми деҳаи Даҳа-
наи Ҷамоати деҳоти 
Дӯконии шаҳри Норак 
дар якҷоягӣ бо корман-
дони Кумитаи иҷроияи 
шаҳрии Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар доираи Аксияи 
ҳизбии “Якҷоя ҳал меку-
нем!” ба ҳашар барома-
данд. Онҳо дар ин тад-
бир ба корҳои ободонӣ 
машғул гашта, аз ҷумла 
роҳравҳо, ҷӯйборҳои об-
гузар ва партовгоҳоро 

тоза карданд. Сокино-
ни шаҳри Норак мақсад 
доранд, ки 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
бо тозакориҳо истиқбол 
гиранд.

ш.ноРАК

ДАР РоСТоИ ТАҶлИлИ САзовоРИ ҶАШнИ 30-СолАГИИ ИСТИҚлолИяТИ ДАвлАТӢ
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ДАР РоСТоИ СолИ БАлАнД БАРДоШТАнИ МАСъУлИяТИ ШАҲРвАнДӢ 

ДАР ЯКҶОЯГӢ ОБОД МЕКУНЕМ!

ЭЙ, КИ ДАСТАТ МЕРАСАД, ДАСТЕ БИГИР!

КОРҲОИ ОБОДОНИВУ СОЗАНДАГӢ ВУСЪАТ ДОРАНД

ЯКҶОЯ ҲАЛ МЕКУНЕМ!

БАРОИ ПЕШРАФТ ВА ЗИНДАГИИ ШОИСТАИ 
МАРДУМ!

БУНЁДИ   ПУЛ САВОБИ  БЕШТАР ДОРАД! 

Дар ташкилоти иб-
тидоии «Шаҳдрез»-и 
ноҳияи Дӯстӣ корман-
дони масъули Кумитаи 
иҷроияи ноҳиявии Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон оид ба дас-

туру супоришҳои  Пеш-
вои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, ки дар 
Паёми соли 2019 ба тамо-
ми роҳбарони ташкилоту 
муассисаҳо, соҳибкорон 
дода буданд, мулоқот 

доир карданд.
Масъулин дар ба-

ромади хеш оид ба эъ-
лон гардидани солҳои 
2019-2021 Солҳои руш-
ди деҳот, сайёҳӣ ва 
ҳунарҳои мардумӣ баро-
мад карда, қайд карданд, 
ки дар доираи он бояд дар 
деҳаву маҳаллаҳо китоб-
хона, корхонаҳои хурди 
истеҳсолӣ, сартарош-
хона, ҳаммом ва дигар 
иншооти хизматрасонӣ 
то ҷашни 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
сохта шаванд.

н.ДӮСТӢ

Дар партави Акси-
яи ҳизбӣ таҳти унвони 
“Якҷоя ҳал мекунем!” 
сокинони ватандӯсти 
деҳаи Сари ҳавзи 
Ҷамоати шаҳраки Бохта-
риёни ноҳияи Кӯшониён 
бахшида ба 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пули деҳаи мазкурро, 
ки солиёни дароз дар 
ҳолати нохуб қарор 
дошт, азнавсозӣ карданд.  
Маблағи хароҷот барои 
сохтмони пул 23 ҳазору 
540 сомониро ташкил 
дод.

Дар корҳои сохтмонӣ 

кормандони Кумитаи 
иҷроияи ноҳиявии ҳизб 
иштирок дошта, барои 
иқдоми неку созанда ва 
татбиқи ҳадафҳои со-

зандаи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
изҳори миннатдорӣ баён 
карданд.

н.КӮШонИЁн

Дар маҳаллаҳои Ни-
зомӣ ва Тошмуҳаме-
дови Ҷамоати шаҳраки 
Обикиики ноҳияи Ху-

росон корҳои созанда-
гию ободонӣ бахшида 
ба истиқболи 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар партави Аксияҳои 
ҳизбии “Якҷоя ҳал меку-
нем!” ва “Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
муттаҳид месозад!” 
бо иштироки аъзо-
ву ҷонибдорони ҳизбӣ 
амалӣ гаштанд.  Дар ин 
чорабинӣ сокинон бо 
шукргузорӣ аз фазои 
сулҳу ороми кишвар, бо 
истифода аз ҳавои мусо-
иди баҳорӣ якдилона  як 
қатор корҳои ободониро 
ба анҷом расониданд.

н.ХУРоСон

НАҚШИ ШОҲМОТ ДАР ТАРБИЯИ ИНСОН

ОЗМУНИ «МАЛИКАИ СОЛ-2020» ДАР НОҲИЯИ 
АБДУРАҲМОНИ ҶОМӢ

Бо мақсади дарёфти 
чеҳраҳои фарҳангӣ ТҶҶ 
“Созандагони Ватан” 
дар ноҳияи Абдураҳмони 
Ҷомӣ миёни бонувон ва 
ҷавондухтарон озмуни 
ноҳиявӣ таҳти унвони 
«Маликаи сол-2020»-ро 
дар Кохи фарҳанги ноҳия 
бо шукӯҳу шаҳомати 

хосса ташкил намуд.
Дар ин чорабинӣ 

бонувону духтарон аз 
ҷамоатҳои шаҳраку де-
ҳот, ташкилоту муас-
сисаҳо аз ҷумла Коллеҷи 
тиббию  Литсейи тех-
никӣ ва муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи уму-
мии ноҳия тибқи Низом-

Бо мақсади оммавӣ 
гардонидани бозии шоҳ-
мот, дар шаҳри Кӯлоб ми-
ёни наврасону ҷавонон 
мусобиқа барои дарёфти 
“Ҷоми Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон” 
аз рӯи ин навъи варзиш 
идома дорад.

Нимаи дуюми моҳи 
марти соли равон 
мусобиқаи мазкур дар 
муассисаи таҳсилоти ми-
ёнаи умумии №25 баргу-
зор гардид, ки дар он иш-
тирокдорон байни ҳам 
маҳорати худро нишон 
доданд.

Низомулмулк дар 
асари худ “Сиёсатнома” 
барои тарбияи ҷавонон 
шоҳмотбозиро тавсия 
намудааст. Ба ақидаи 

ин мутафаккир, шоҳмот 
ақли ҷавононро обу-
тоб дода, тафаккур ва 
қобилияти фикрронии 
онҳоро ривоҷу равнақ 
мебахшад.

Пайдоиши шоҳмотро 
таърихшиносон ба асри 
VI мелодӣ дар Ҳиндустон 
бо номи "Чатуранга" 

марбут медонанд. Соли 
1886 бошад мусобиқаҳои 
шоҳмот шурӯъ гарди-
да, аз соли 1924 Феде-
ратсияи байналмилалии 
шоҳмот мусобиқаҳои 
гуногунро доир ба ин на-
муди варзиш гузаронида 
истодааст.

ш.КӮлоБ

нома аз рӯи 7 шарт фаъ-
олона иштирок намуда, 
ҳунару маҳорати худро 
ба ҳозирин нишон до-
данд.

Аъзои ҳакамон ба 
иҷрои шартҳо баҳогузорӣ 
карда, 6 нафар ғолибон, 
аз ҷумла ду ҷойи сеюм, 
ду ҷойи дуюм, як ҷойи 
якум ва як ҷой барои 
шоҳҷоиза муайян карда-

анд.
Ғолибони озмун  дар 

як чорабинии мутан-
тан бо Сипоснома ва 
туҳфаҳои таъсисдодаи 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Абдураҳмони 
Ҷомӣ сарфароз гарди-
данд.

н.А. ҶоМӢ

Бо ташаббуси Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар шаҳри 
Кӯлоб ҷиҳати  даст-
гирии шахсони ниёз-
манд аз тарафи аъзо ва 
ҷонибдорони ҲХДТ 
иқдомҳои хайриявӣ дар 
партави Аксияи ҳизбии 
“Якҷоя ҳал мекунем!” 
роҳандозӣ шуда истода-
аст.

Чунин ташаббуси 
инсондӯстона аз ҷониби 
узви фаъоли ҲХДТ дар 

шаҳри Кӯлоб, раиси таш-
килоти ибтидоии “Тава-
лудхонаи шаҳрӣ” Шаҳло 

Бобохонова амалӣ гар-
дид. 

ш.КӮлоБ  

Бо мақсади вусъат 
бахшидани корҳои со-
зандагиву бунёдкорӣ ба 
истиқболи 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии 
Ҷумӽурии Тоҷикистон 

дар доираи  Аксияи 
ҳизбии “Якҷоя ҳал ме-
кунем!” дар кӯчаи ба 
номи С. Кабирии ноҳияи 
Восеъ корҳои ободонӣ 
анҷом дода шуданд. 

Дар қисмати сиёсии 
чорабинӣ намояндаго-
ни Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
дар бораи самтҳои Паё-
ми навбатӣ ва Барномаи 
ҳизб барои солҳои 2020-
2025 суханронӣ карда, 
сокинонро ба корҳои 
ободонию созандагӣ 
баҳри дар сатҳи баланд 

ва бо дастовардҳои на-
заррас истиқбол гириф-
тани 30-солагии Истиқ-
лолияти давлатӣ даъват 
карданд.

н.воСЕъ

Дар Мақомоти иҷро-
ияи маҳалии ҳокимияти 
давлатии ноҳияи Мир 
Сайид Алии Ҳамадонӣ 
маҷлиси гурӯҳи вакилии 
ҳизбӣ дар Маҷлиси ваки-
лони халқи ноҳияи Мир 
Сайид Алии Ҳамадонӣ 
бо иштироки 38 нафар 
вакилон баргузор гардид.

Дар маҷлис раи-
си Маҷлиси вакилони 
халқи ноҳия, узви Куми-
таи иҷроияи вилоятӣ ва 
ноҳиявии Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон, 
раиси ноҳия Одиназо-
да Бозоралӣ Неъмат 

иштирок дошт. Дар  
маҷлис аз ҳисоби ваки-
лони Маҷлиси вакило-
ни халқи ноҳия, аъзои 
гурӯҳи вакилии Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон, раис ва муо-
винон интихоб гардида,  

Тағаймуродзода Санифа 
муовини раиси ноҳия ба 
вазифаи раиси гурӯҳи ва-
килии ҳизбӣ ва муовино-
ни раис Ашӯрова Ҷамила 
ва Шарифзода Илҳом ин-
тихоб  карда шуданд. 

н.ҲАМАДонӢ        
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Имрӯзҳо қазияи бемории ко-
ронавируси COVID-19 тамоми 
ҷаҳонро ба ташвиш овардааст. Ин 
беморӣ ба як қатор давлатҳо паҳн 
гашта, боиси эпидемияи дараҷаи 
баланд гардидааст, ки ин ҳолатро 
Ташкилоти умумиҷаҳонии тан-
дурустӣ (ТУТ) тасдиқ кардааст. 

Ба ин хотир нашрияи «Ҳамрози 
халқ» тасмим гирифт, ки бо такя 

ба манбаъҳои  гуногун вобаста 
ин беморӣ ва роҳҳои пешгирии он 
маълумот гирдоварӣ ва  пешниҳод 
намояд.

Эпидемия-ин паҳн гаштани як 
намуди беморӣ дар сатҳи якчанд 
давлат мебошад. Барои мисол эпи-
демияи зукоми испанӣ шуда мета-
вонад, ки соли 1918 хуруҷ карда буд 
ва боиси фавти 100 миллион нафар 
гардид, ки 5%- и аҳолии курраи за-
минро ташкил медод.

Мисоли дигар СПИД ё ВНМО, 
ки солҳои 80-уми асри гузашта дар 
Африка (биёбони Сахара) сар зада, 
то ҳол 38,6 миллион нафар сироят 
ёфтаанд.

Дар микробиология ду намуд 
заррачаҳое маълуманд, ки баран-
гезандаи бемории инсон шуда ме-
тавонанд. Ин заррачаҳо андозаи 
ниҳоят хурд дошта, танҳо дар зери 
микроскоп дида мешаванд. Инҳо 
вирус ва бактерияҳо мебошанд. 
Бактерияҳо ҳуҷайраҳои комиланд 
ва дар таркиби худ ядро, митохон-
дрия, мембрана доранд. Фарқияти 

вирусҳо аз бактерияҳо маҳз дар он 
мебошад, ки онҳо ҳуҷайраи комил 
нестанд ва ядрову  митохондрия 
надоранд. Агар, бактерияҳо ба ор-
ганизми инсон ҳамла намуда, худа-
шон бемориро ба вуҷуд оранд, пас 
вирусҳо бошанд, ба организм ворид 
шуда, дар дохили ҳуҷайра ва ядрои 
организми инсон коди (рамзи) гене-

тикии ҳуҷайраҳои инсонро бо коди 
генетикии худ иваз менамоянд. Дар 
натиҷа организми инсон ба ҷои 
ҳуҷайраҳои солими организм, ви-
рус истеҳсол мекунанд. Ин ҳолатро 
“Репликатсияи вирусӣ” меноманд. 
Аз ин сабаб, табобати бемориҳои 
вирусӣ дар организми инсон нис-
бат ба бактерияҳо душвортар аст. 
То ҳол як қатор маводҳои доруво-

рие вуҷуд доранд, ки дар табобати 
бемориҳои вирусӣ истифода бур-
да мешаванд, лекин на ба ҳамаи 
бемориҳои вирусӣ таъсири мусбат 
расонида метавонанд.

Агар бемориро бактерия ба-
рангехта бошад, бо таъин на-
мудани антибиотикҳо ин бемо-
риро раъф намудан мумкин аст. 
Чунки антибиотикҳо пайваста ба 
бактерияҳо таъсир намуда, онҳоро 
мекушанд ва организм оҳиста-
оҳиста дар муддати кӯтоҳ солим 
гардонида мешавад.

Карона вирус чист?
КоРонАвИРУС- вируси тоҷ-

дор.  COVID-19
Вирус аз калимаи лотинӣ гириф-

та шуда, маънояш заҳр мебошад. 
Нишонаи  COVID-19 - маънои коро-
навируси навъи Ухан-ро дорад.

Вируси мазкур аввалин маротиба 
дар шаҳри Ухани вилояти Хубейи 
Ҷумҳурии мардумии Чин боиси 
беморшавӣ ва марги марди 61-сола 
гардид. Ин мард аз бозори Ухан, 
ки дар он ҷо маҳсулоти баҳрӣ ва 

ҳайвонҳои эгзотикӣ, аз қабили мору 
кӯршапарак барои истеъмоли халқи 
таҳҷоӣ фурӯхта мешуд, харид наму-
да, дар натиҷа ба ин беморӣ гириф-
тор мешавад ва яке аз  сабабгори  
паҳн гаштани  ин беморӣ мегардад.

20 январи соли ҷорӣ Ҳукумати 
Ҷумҳурии мардумии Чин эълон 
намуд, ки бемории коронавиру-

си COVID-19 беҳад зиёд гашта, 
дараҷаи эпидемияро гирифтааст. 
26-уми январ бошад, Ташкилоти 
умумиҷаҳонии тандурустӣ (ТУТ) 
ин ҳолатро тасдиқ намуд.

Тибқи маълумоти Созмони 
умумиҷаҳонии тандурустӣ (СУТ) Ба 
ҳолати 31 март дар саросари ҷаҳон 
шумораи умумии гирифторони на-
муди нави коронавируси COVID-19 
ба беш аз 785 ҳазор расида, теъдоди 
беморони шифоёфта 165 ҳазор ва 
фавтида аз 37 ҳазор тан гузашт.  

Оғоз ва анҷоми ин намуди 
беморӣ (коронавирус) чӣ гуна 
аст?

Якчанд ҳолатҳои барангезандаи 
вируси  COVID-19 вуҷуд дорад, аз 
ҷумла:

1. бе нишона гузаштанаш мум-
кин аст, яъне инсон сироят ёфта-
аст, вирус дар вуҷудаш ҳаст, лекин 
беморӣ бе нишона мегузарад. Ин 
ҳолат асосан дар шахсоне дида ме-
шавад, ки масуният (имунитет)-и 
организмашон баланд аст. Чунин 
ҳолати беморшавӣ барои ҷомеа ха-
тарнок мебошад;

2. ҳолати сабук, яъне беморӣ 
дар организм ба зудӣ паси сар ме-
шавад;

3. ҳолати миёна, яъне беморӣ 

дар организм бо нишонаҳои зуком 
мегузарад ва бо солимшавӣ анҷом 
меёбад;

4. ҳолати вазнин, ки дар чунин 
ҳолат бемор ба илтиҳоби шушҳо ду-
чор шуда, дар аксари маврид беморӣ 
бо марг анҷом меёбад.

Дар ҳолати ба илтиҳоби шушҳо 
дучор шудани бемор, беморон асо-
сан аз нафастангӣ ва норасоии на-
фас азият мекашанд. Бо мақсади 
расонидани кумак ба бемор, аксар 
вақт таҷҳизоти нафасдиҳии сунъӣ 
(ИВЛ)-ро низ истифода мебаранд.

Дар рӯзҳои аввали пайдоиши 
бемории коронавируси COVID-19,  
барои табибону олимони соҳаи тиб 
мушкилӣ пеш омада буд, ки дар 
натиҷа фавт бештар шуд.  

Ҳоло бошад, расонаҳои хаба-
рии  Ҷумҳурии мардумии Чин хабар 
медиҳанд, ки аз плазмаи беморони 
солимгашта истифода бурда, ба бе-
морони баъдан сироятёфта дармон 
дода истодаанд. Инчунин, як намуд 
доруи дигаре, ки дар табобати бе-
мории табларза (малярия) истифода 
бурда мешуд, ба бемории корона-

вирус низ таъсири мусбӣ расонида 
истодааст.

Олимон-микробиологҳои тамо-
ми дунё саъю кӯшиш намуда ис-
тодаанд, ки дар муддати 3,5-моҳ 
ваксинаи ин бемориро кор карда 
бароянд.

Гуфтан бамаврид аст, ки ваксина 
маводе мебошад, дар ҳолати исти-
фода бурдани он инсон ба беморӣ 
дучор намешавад, ё ин ки беморӣ бо 
ҳолати сабук мегузарад.

Барои пешгирии бемории  ко-
ронавирус  COVID-19

чи бояд кард?
►Бо беморони зуком ва шахсо-

не, ки аломатҳои бемории шадиди 
роҳи нафасро доранд, дар алоқа на-
бошед;

►дастонатонро бо собун ё 
маҳлулҳои безараргардонанда тез- 
тез шӯед;

►бо ҳайвонҳои хонагӣ ва ди-
гар ҳайвонҳо дар алоқа набошед, 
дар ҳолати будан дастонатонро бо 
маводҳои лозима шӯед;

►дар ҳолати дар худ эҳсос наму-
дани бемории шадиди роҳи нафас 
ба духтур муроҷиат намоед;

►дар вақти атса задан ва сулфи-
дан даҳону биниатонро пӯшед;

►ба шахси бемор ниқоб кашида 
гаштан зарур ва ҳатмист, зеро дар 
вақти атса бемор метавонад баран-
гезандаи бемориро ба 5-6 метр паҳн 
намояд.

Дар як қатор давлатҳо 
чорабиниҳои пешгирикунанда дар 
фурӯдгоҳҳо, истгоҳҳои роҳи оҳан 
ва бандаргоҳҳо гузаронида шуда ис-
тодаанд. Аз ҷумлаи онҳо санҷидани 
ҳарорати бадан, безараргардонии 
анҷомҳои мусофирон ва дар каран-
тини 14- рӯза нигоҳ дошатани мусо-
фирон мебошанд. 

Ҳар яки моро мебояд ба 
воҳимаву таҳлуқа наафтида, тарзи 
ҳаёти солимро пеш гирием. Гигие-
наи шахсиро риоя кунем, масуният 
(имунитет)-и организми худро қавӣ 
гардонем.

Дар охир тавсия медиҳем, ки 
пиёз, сирпиёз, лимӯ ва зарчӯбаву 
(куркума) имбирро бисёртар истеъ-
мол намоем. Инҳо маводҳое мебо-
шанд, ки дар қавӣ гардонидани ма-
сунияти организм ёрӣ мерасонанд 
ва шуморо аз бемориҳои сироятку-
нандаи гуногун эмин медоранд. 

      “Ҳамрози халқ”

    АЗ КОРОНАВИРУС ЭМИН БОШЕД!
МАВЗӮИ РӮЗ
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Ховалинг аз ҷумлаи қадимтарин 
мавзеъҳои кишварамон буда,  бо 
таърихи куҳани худ таваҷҷуҳи оли-
мони ҷаҳонро ба худ ҷалб сохтааст. 
Ёдгориҳои асри санги Кӯлдараи Хо-
валинг, ки осори аз ҳама қадимтарин 
ба ҳисоб меравад ва умри якмилли-
онсола дорад, чун  осори  палеолити 
поёнӣ дар таърихи тамаддуни ҷаҳон 
саҳифаи нав кушод.

Дар Ховалинг ҷойҳои таърихӣ 
ба монанди  Кӯлдара – макони зис-
ти одамони асри санг мавзеъҳои 
таърихию сайёҳӣ хеле зиёд аст, ки  
таваҷҷуҳи ҳар як бинандаро ба худ 
ҷалб менамояд.

 Яке аз чунин мавзеъҳои хушобу 
ҳаво, дилфиреб, хеле ва хеле зебои 
сайёҳӣ Чилчанори Ховалинг аст, ки  
васфи онро адибони дирӯзу имрӯз 
Хотирии Хатлонӣ, Ҳабибулло 
Файзулло, Сотим Улуғзода, Ҷалол 
Икромӣ, Абдулҳамиди Самад, 
Яъқуби Ҳикматулло ва дигарон бо 
ҳиссиёти баланди ватандорӣ сарои-
даву васф намудаанд.

Ба зери Чилчанор гулҳо 
муаттар,

Равон аст чашмае аз ҳавзи 
Кавсар. 

Ин байт эҷоди шоир Хотирӣ аст, 
ки дар асри 19 дар деҳаи Хосиёни 
ноҳияи Ховалинг умр ба сар бурда, 
аз худ девони ашъор ба мерос гу-
зоштааст.

Васфи зебоии Чилчанор дар 
рубоӣ ва дубайтиҳои халқӣ низ 
хеле дилнишин сароида шуда-
аст. Гулдухтарони диёр ҳангоми 
кашидадӯзӣ, гулдӯзӣ, чакандӯзӣ 
ва иҷрои дигар ҳунарҳои мардумӣ 
чунин мисраъҳои чидаю суфта: 
”Чанорҳои Ховалинг сар дар фала-
кай”, “Аз чанорҳои Ховалинг барг 

мереза”, “Чанорора бин барги па-
решон доран” ва дигарҳоро замзама 
мекунанд, ки дилу рӯҳро навозиш 
менамоянд.

Таги Чилчанор аз рӯзгори гу-
зашта то имрӯз ҷойи баргузории 
маъракаҳои сиёсию фарҳангӣ, 
маҳфилҳои адабии шоиру нависан-
дагон буд ва мебошад. Дар ҳамин 
макони афсонавӣ ҳар сари чанд вақт 

солгарди ин ё он адиб ҷашн гирифта 
мешавад. Ҷашни бузургдошти ади-
бон Сайдалӣ Вализода, Қурбоналӣ 
Раҷаб, Абдулҳамиди Самад, Яъқуби 
Ҳикматулло, Ислом Хол, Ҳадиса 
Қурбонова, Сафар Раҳмон ва ди-
гарон бо иштироки васеи аҳли 
адаби ҷумҳурӣ дар ҳамин макони 
дилнишин гузаронида шуд, ки дар 
хотирҳо нақш бастааст.    

    Чилчанор дар миёнаи шаҳраки 
Ховалинг, ҷойи дӯстдоштатарини 
мардуми диёр ва сайёҳону 
меҳмонони аз дуру наздик омада, 
ҷойгир аст. Бештари касоне, ки ба 
Ховалинг ба ҳайси меҳмон, сайёҳ 
ва ё бо мақсади зиёрат намудани 
бузургворон меоянд, албатта аз ин 
гӯшаи дилкушо, ки  бешак фах-
ри мардуми диёр аст, дидан наму-
да, лаҳзае дар болои суфаҳои таги 
чинорҳо, дар сояи салқини онҳо бо 
нӯшидани як пиёла чой куфти роҳ 
мебарорад ва бо болидахотирӣ аз 
табиати зебои диёр бармегардад.

 Ховалингам, эй диёри номдор,
 Аз ту дорам дар ду олам

 ифтихор.
 Эй диёри сабзрӯву сабзкор,
 Боғи Ирам дар канорат 

Чилчанор.
Касе аниқ гуфта наметавонад, 

ки ин чанорҳои азим чанд аср умр 
доранд ва онҳоро кӣ ва ба кадом 

мақсад шинонидааст. Дар бораи 
Чилчанори Ховалинг ривоятҳо хеле 
зиёданд.

Дар ривояте омада, ки Ховалинг 
дар гузашта мулки обод ва мар-
думаш осуда зиндагӣ мекардааст. 
Ин ҳолатро подшоҳи ҳамсоя дидан 
нахоста, ба ин мулк ҳуҷум карда, 
ҳамаро ба қатл мерасонад. Дар на-
барди нобаробар 40 писари подшоҳи 
Ховалинг ҳам дар роҳи ҳифзи Вата-
ни худ шаҳид мешаванд. Модар ба 
назди ҷасади фарзандонаш омада,  
чунон гиряю нола мекунад, ки аз 
оби дидаи ӯ чашмае пайдо мешавад 
ва дар ҷойи рехтаи хуни фарзандо-
наш чил чанор сар мекашад.

 Муаррих Ҷонибеки Асрориён 
чунин мешуморад, ки чанорҳоро 
дар давраи подшоҳии Минг (аз рӯи 
гуфтаи ӯ вожаи Ховалинг ҳам ба 
ҳамин калима марбут аст) шино-
нида шудааст. Дар ин ривоят ҳам 
гуфта шудааст, ки дар Ховалинг 
бо номи Минг подшоҳе ҳукумронӣ 
мекард. Мулки обод дошт. Мар-
думаш аз ӯ розӣ буданд. Дар дав-
раи ҳукумронии Чингизхон мулки 
Минг ба истило гирифтор мешавад. 
Одамони зиёд, аз ҷумла худи Минг 
кушта мешавад. 

Дар батни модар аз Минг писари 
думоҳае монда будааст. Модар бо 
як илоҷе гурехта худ ва писарашро 
наҷот медиҳад. Вақте писар тавал-
луд мешавад, ба ӯ Мискин ном ме-

гузорад. Мискин калон мешавад ва 
ба як паҳлавони ҷасур табдил меё-
бад. Баъди фаҳмидани ҳақиқати ҳол 
лашкар кашида, амаки Чингизхон-
ро, ки он замон ҳокими мулк буд, 
ба қатл мерасонад. Мискин қабри 
падарашро зиёрат намуда, барои 
поси хотири қиблагоҳаш дар атро-
фи қабраш чил чанор мешинонад 
ва дар чаноре менависад “Ховай 
Минг” ва гӯё калимаи Ховалинг ба 
ин навиштаҳо иртибот дорад. Вале 
чи тавре таърихнигорон мегӯянд 
ривоятҳоро ҳақиқати таърихӣ  до-
нистан мумкин нест.

Ҳаминаш маълум аст, ки Чилча-
нор рамзи қаҳрамонӣ, ватандӯстӣ, 
ҷоннисории фарзандони диёр ба-
рои Ватан, барои халқи худ аст. Аз 
ҳар тану шохаҳои паҳну парешони 
Чилчанор садои таърихи гузаштаи 
халқ, муборизаи мардум бар зидди 
аҷнабиён ба гӯш мерасад. Шоҳидон 
нақл кардаанд, ки дар рӯзҳои як-
шанбе Қаҳрамони халқи тоҷик – Во-

сеъ баъди хариду фурӯш дар бозор 
(бозори Ховалинг дар он солҳо яке 
аз бозорҳои калонтарин ва серодам-
тарин ба ҳисоб мерафт) ба таги Чил-
чанор омада, дар болои суфа, зери 
сояи чинорҳо соатҳо дам мегирифт, 
ба дӯстону меҳмононе, ки аз тамо-
ми гӯшаю канор дар ин рӯз ба Хо-
валинг омада буданд, суҳбат мена-
муд. Восеъ аз пирони рӯзгор қиссаи 
шинонидани чанорҳо ва муборизаи 
он чил ҷавонро, ки барои ҳифзи Ва-
тан аз душман дар ҷанги нобаробар 
ҳалок шудаанд, борҳо шунидаву 
ба далерию шуҷоати онҳо аҳсану 
офарин хондааст. Ва шояд далерию 
ҷасурии ин чил ҷавон ба Восеъ дар 
мубориза ба золимон қувваю дар-
мон бахшида бошад.

Дар солҳои Ҷанги Бузурги ватанӣ 
садҳо ҷавонон аз ҳамин мавзеъи 
таърихӣ бо дуою қасами ҳарбӣ ба 
дифои Ватан рафта, аз худ шуҷоату 
далерӣ нишон дода, номи худро дар 
таърихи миллат абадӣ сабт гардони-
даанд. 

Соли 2017 бо маблағгузории 
соҳибкорӣ маҳаллӣ Саъдулло Бобо-
назаров (рӯҳаш шод бод) таги чил-
чанори таърихӣ ва гирду атрофи он 
боз ҳам зебою дилкаш гардонида 
шуд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
– Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси му-

аззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар ду сафари кориаш ба 
ноҳияи Ховалинг, аз ҷумла соли 
2019  ба мардуми диёр  дар ҳамин 
макони таърихию сайёҳӣ  суҳбат 
орост. Таъкид намуд, ки барои руш-
ди сайёҳӣ чунин маконҳо боз ҳам 
обод, зебо гардонида  шуда, барои 
сайёҳони дохилию хориҷӣ тамоми 
шароит фароҳам оварда шавад. 

Бо боварӣ гуфтан мумкин аст, ки 
дар асоси дастуру ҳидоятҳои Пеш-
вои миллат сокинони диёр барои 
боз ҳам зебо ва диданӣ намудани 
мавзеъҳои сайёҳӣ  аҳамияти ҷиддӣ 
дода, сатҳи зиндагии худро аз ин 
соҳаи сердаромад боз ҳам боло ме-
бардоранд.

    Саидҷалол САТТоРов, 
мудири шуъбаи таблиғот, ит-

тилоот ва матбуоти 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 

ноҳияи Ховалинг    

АЗ ШОХАҲОИ ЧИЛЧАНОР САДОИ ТАЪРИХИ ХАЛҚ МЕОЯД
ЗАХИРАҲОИ САЙЁҲИИ ТОҶИКИСТОН
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АЗ РӮЗГОРИ ЯК ПИРИ ХАЙРХОҲ    

Муқим Мирзоевро акса-
ри мардуми маҳал ҳамчун 
бобои Муқим-Паҳлавон 
мешиносанд. Ӯ дар давро-
ни ҷавонияш паҳлавони 
бомаҳорате будааст. Дар 
аксар мусобиқаҳои гӯш-
тин дастболо гашта, дар 
варзиши бузкашӣ ва 
аспдавонӣ низ истеъдо-
ди хоса доштааст. Миёни 
мардуми маҳал соҳиби 
эҳтиром аст.  

Муқим Мирзоев соли 
1927 дар деҳаи Шайдони 
ноҳияи Данғара (дар ин 
мавзеъ ҳоло касе сукунат 
намекунад) таваллуд шу-
дааст. Даврони бачагӣ ва 
ҷавонияшро дар деҳоти 
кӯҳистон (дар деҳаҳои Шай-
дон, Қарасангов,  Андрейев, 
Томчӣ, Кӯйканак, - ба ҷуз 
Шайдон дигар деҳаҳо дар 
ҳудуди имрӯзаи ноҳияи 
Вахш воқеъ буда, деҳаҳои 
Қарасангов ва Андрейев аз 
байн рафтаанд) зиндагонӣ 
кардааст. Солҳои 1960 
кӯчида, ба деҳаи Оқгаза, 
сипас, ба деҳаи Баҳодурони 

шаҳри имрӯзаи Левакант 
омада, зиндагӣ мекунад. 

Дар соҳаи ҷангалпарварӣ 
саҳми арзанда гузошта-
аст. Дар бунёди пистазо-
ри участкаи Қарасангови 
ноҳияи Данғара, дар бу-
нёди пистазорҳои ҳудуди 
собиқ хоҷагии ҷангали 
Қӯрғонтеппа, боғҳои ан-
гур, зардолу ва дарахто-
ни сояафкан дар ҳудуди 
имрӯза ҷамоати шаҳраки 
Бӯстоқалъаи ноҳияи 
Кӯшониён саҳми муносиб 
дорад.   

Ин пири хирад шукргу-
зор аст, ки имрӯз мардуми 
кишвар дар шароити тинҷу 
осуда ва фаровонӣ зиндагӣ 
мекунанд. Барои кӯдакону 
наврасон, ҷавонон тамоми 
шароит фароҳам аст. Ба гуф-
таи ӯ, Тоҷикистони имрӯза 
биҳишти рӯйи замин аст.  

Бобои Муқим зимни як 
суҳбати кӯтоҳ аз давро-
ни кӯдакӣ ва ҷавонияш ёд 
кард, ки онҳо чӣ давраҳои 
мушкилеро паси сар кар-
даанд. Он замон мардум 
аз пайи ёфтани ризқу рӯзӣ 
сарсону саргардон буданд. 
“Агар  чорвоеро  забҳ ме-
кардем, ҳатман пӯсташро 
барои омода кардани по-
яфзол ва ё машки обгирӣ 
истифода мебурдем. зеро 
ба мисли имрӯза пояфзол 
ва ё зарфҳои обгирӣ дар 
фурӯшгоҳҳо фаровон на-
буданд. Аммо шукр, ҳама 
мушкилоти ҳаётро бо 
меҳнати ҳалол паси сар 

намудем. Ба ғаллакорӣ, 
полезикорӣ, чорводорӣ 
машғул шуда, зиндагии   
худро аз ин ҳисоб пеш ме-
бурдем, – мегӯяд ӯ. 

“Замони ҷавонияш паҳ-
лавони соҳибмаҳорате 
буд”,   – мегӯянд онҳое, ки 
ӯро хуб мешиносанд. Дар 
маҳфилҳои гӯштингирӣ 
мухлисонаш бо кафкӯбиҳои 
зиёд интизораш мешуданд 
ва ғолибият аксари маврид 
насибаш будааст.    Дар 
маъракаҳои бузкашӣ ва 
асптозонӣ низ.

Аз дӯстонаш Сарбоз 
Раҷаб, Саъдулло Ҳикматов, 
Сайдалӣ Зиёев ёд мекунад, 
ки чӣ рафиқони бовафое бу-
даанд.   

Ба андешаи Бобои 
Муқим, дар дунё аз одами-
зод ду чиз: некӣ ва бадӣ боқӣ 
мемонад. Мақоли халқиеро 
ёд оварданд: “Банд мегуза-
рад, аммо гиреҳаш мемо-
над”. Хубӣ ҳам фаромӯш 
намешавад, бадӣ ҳам. Ӯ 
хушҳол аст, ки ба касе бадӣ 
накардааст.

Беҳтарин хислати Бобои 
Муқим муносибати хубаш 
бо мардум аст ва инро ак-
сари мусоҳибони мо, ки ӯро 
нағз мешиносанд, тасдиқ 
карданд. 

– Дар давраи фаъоли-
ят дар хоҷагии ҷангал 
нақшаҳои ҷамъоварии ҳо-
силро сари вақт ва барзиёд 
иҷро мекардем,   – рӯзгори 
гузаштаашро ба ёд мео-
рад бобои Муқим.   –  Дар 

кори худ садоқат доштем, 
софдилона заҳмат мека-
шидем. Мардум аз мо розӣ 
буданд. Ба қадри имкон ба 
мардум хизмат кардем... 
Кӯшиш намудам, ки касеро 
малол насозам. 

Муйсафеди дидадаро, 
насиҳатгари ҳамдеҳагону 
хешу табор аст. Аз машва-
раташ мудом истифода ме-
кунанд.    

Майдагул Мирзоева, 
ҳамсари бобои Муқим, 
аз ғамхору меҳрубон ва 
ҳамсафари хуби ҳаётӣ бу-
дани ӯ ёдовар шуд. Аз 
бекинагӣ, дасткушодӣ, 
диловариҳои мӯйсафед 
қиссаҳо кард. 

Сафармоҳ Мирзоева ке-
лини онҳо, ки дар як ҳавлӣ 
якҷоя зиндагӣ мекунанд, ху-
суру хушдоманашро такя-
гоҳи асосии худ медонад. 
“Баъзан хусурам нисбат 
ба набераҳояш сахтгириҳо 
доштанд ва аз ин гоҳо хафа 
ҳам мешудам. Аммо имрӯз 
дарк кардам, ки ҳамаи ин 
ба манфиати оилаи мо 
будааст ва шукр, фарзан-
донам дар роҳи дуруст 
тарбия ёфтанд”,   – иброз 
дошт ӯ.   

Бобои Муқим афсӯс 
мехӯрад, ки баъзе инсонҳо 
дар талоши ба даст овардани 
моли бештар дар пайи озори 
якдигар мешаванд. “Ҳол он 
ки пулу мол монанди гард 
аст, агар рафт-рафташ 
ояд, чизеяш намемонад. 

Боз омаданаш ҳам ҳамин 
хел”,   – таъкид мекунад 
мавсуф.  

Ба пиндори ӯ, ду чиз ар-
зиши хеле бузург дорад: 
саломатӣ ва тинҷӣ. Ва меаф-
зояд: “Ҳама чизҳои дигар 
бе ин ду ҳеҷанд”.

– Ҳатто баъзан байни 
фарзандони як падару мо-
дар муросо нест, ки ин хеле 
дарднок аст, – ба нақл ме-
пардозад бобо. – фарзан-
дони падари хуб доштам. 
Бо онҳо муносибатам 
нағз буд. Акаву додарам-
ро хеле дӯст медоштам. 
Агар ба хонаи апаам ме-
рафтам, мағзу мавизи дар 
куҷое барои меҳмони азиз 
пинҳонкардаашро пеши 
ман меовард. Ҳоло як 
хоҳарам мондааст. Агар 
ба хонааш меҳмон шавам, 
ҷойи нишастамро намеё-
бад (бо эҳсосот, бо чашмони 
ашкбор сухан гуфт).

Бобои Муқим мегӯяд, 
фарзанд меваи умр аст. 
Шукрона мекунад, ки дар 
ҳалқаи фарзандону набера-
гон даврони пирӣ меронад 
ва ӯро Худованд фарзандо-
ну наберагони солеҳ насиб 
гардонидааст. 

Дуои хайр мекунад ба-
рои Роҳбари давлат, ба-
рои тинҷиву осудагии 
Тоҷикистон азиз, барои 
фарзандони роҳдуру назди-
каш.  

Маҳмадалӣ АКРАМов, 
“Ҳамрози халқ”

ХУШ УМРЕ, КИ БА НАКӮКОРӢ БИГЗАРАД

30 март, дар маркази маъму-
рии вилояти Хатлон – шаҳри 
Бохтар даври вилоятии озмуни 
гулҳо «Сайри гули лола» бо иш-
тироки роҳбарияти Мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии 
вилоят доир гардид.

Озмуни мазкур бо мақсади таъ-
мини иҷрои Амри Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 дека-
бри соли 2018, №АП-1140 ва қарори 
раиси вилояти Хатлон аз 28 феврали 
соли 2020, №71, дар бораи баргузор 
намудани озмуни гулҳо: «Сайри 
гули лола» барои солҳои 2019-2021 
гузаронида шуд.

Вусъат додани корҳои ободонӣ, 

бунёдкорию созандагӣ дар шаҳру 
ноҳияҳо, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, 
деҳа ва маҳаллаҳо, ҳамзамон ҷиҳати 
ташвиқу тарғиб ва дастрас намуда-
ни таҷрибаи пешқадами гулпарварӣ, 
эҳёи анъанаҳои миллӣ ва оммавӣ 
гардонидани суннатҳои беҳтарини 
миллӣ, ҷалби бештари сокинон ба 
корҳои ободонию кабудизоркунӣ, 
хуррамгардонӣ, баланд бардошта-
ни завқи эстетикӣ, зебоишиносӣ, 
фарҳанги шаҳрдорӣ ва сатҳи маъ-
рифати экологии сокинон, тозагӣ, 
ҳифзи муҳити зист ва бунёд наму-
дани гулгаштҳо аз ҳадафҳои дигари 
озмун унвон мешавад.

Аъзои Кумитаи тадорукоти оз-

мун аз намоишгоҳи оростаи намо-
яндагони ҳамаи 25 шаҳру ноҳияи 
вилоят, инчунин баъзе ташкиотҳои 
вилоятӣ дидан намуда, ба ҳунари 
иштирокдорон баҳои баланд до-
данд.

Тибқи маълумотҳо, ба ҳолати 
27 марти соли равон дар шаҳру 
ноҳияҳои вилоят 794 ҳазору 597 бех 
ниҳолҳои сояафкану ороишӣ, ин-
чунин қариб 10 миллион бех гулу 
гулбуттаҳо, аз он ҷумла 2 миллиону 
663 ҳазору 655 адад лола, 1 милли-

ону 229 ҳазору 985 бех садбарг ва 
қариб 6 миллион бех анвои дигари 
гулҳо шинонида, дар масоҳати 256 

ҳазору 546 метри мураббаъ кишти 
майсаи ҳамешасабз гузаронида шуд.

Зикр гардид, ки лола як рамзи 
зебоӣ ва ҳусну назокат аст, ки дар 
атрофи он даҳҳо падидаи фарҳангии 
дигар арзи вуҷуд мекунанд.

Пас аз гардиш намудани 
намоишгоҳи “Сайри гули лола” аз 
ҷониби Кумитаи тадорукот ба ҳамаи 
иштирокчиёни фаъол Сипосномаи 
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти дав-
латии вилояти Хатлон тақдим гар-
дид.

Шуъбаи иттилоотию 
таҳлилии дастгоҳи раиси

 вилояти Хатлон

“САЙРИ ГУЛИ ЛОЛА” ДАР ХАТЛОН:
2,7 МИЛЛИОН ЛОЛА ШУКУФТ

БА ИСТИҚБОЛИ 30-СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТӢ
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Муассис: 
Кумитаи иљроияи ЊХДТ 

дар вилояти Хатлон

Сармуњаррир: 
Мањмадалї АКРАМОВ

Њайати мушовара: 
Қурбон ҲАКИМЗОДА, 

Фирӯза БӮРИХОНЗОДА,
ѓазалшо САФАРЗОДА,

Миралиён ЌИёМИДДИН

Дар нашрия ба хотири чандандешї 
матолибе низ нашр мешаванд, ки ба 
мавќеъ ва назари њайати эљодї ва КИ 
ЊХДТ дар вилояти Хатлон метавонанд 
мувофиќат накунанд ва зимнан идораи 
нашрия масъулиятро ба дўш нагирад.

Аксу дархост ва номањо ба му-
аллифонашон баргардонда наме-
шаванд. Ба дурустии далелу арќоме, 
ки дар номањои расида ва эълону 
рекламањо истифода шудаанд, муал-
лифонашон масъулият доранд.

Суроѓа: 
735140, ш. Бохтар, 

кўчаи Айнї-47, 
тел: 8 (3222) 2-82-92,

2-70-70

Чопхонаи ЉДММ «Шоњин-С», теъдод: 19160 нусха 
тарроњ:                                                                                                                                      

Хусрав мазориев

Нашрия тањти 
раќами 627 дар 

Вазорати Фарњанги 
Љумњурии 

Тољикистон сабти 
ном шудааст.

Ҳайати таҳририя:
Зебо БОЗОРОВА,

Умеда АКРАМЗОДА

1.обро ҳеҷ гоҳ дубора наҷӯшонед. 
Дар ҳолати дубора ҷӯшониданаш 
маҳлули заҳролуди диоксин чудо меку-
над, ки сабаби пайдоиши саратон аст.

2.Кӯдакон бе кулчаҳои зону ба дунё 
меоянд. Кулчаҳои зону дар синни 2-6 
солагӣ пайдо мешаванд.

3.Аз ҳама суръати баландтарини 
интернет дар Ҷопон ва Корея мебо-
шад.

4.Гов қодир аст, ки зиёда 10 намуд 
овоз барорад.

5.Алберт Энштейн як умр ҷӯроб 
намепӯшид.

6.Дар як метри квадартии замин 
200 дона кирми лойхӯрак мавҷуд аст.

7.зиёда аз 20 фоизи сокинони Ито-
лиё синну солашон аз 65 боло аст.

8.Сомонаи иҷтимоии фейсбук бо 70 
забони дунё тарҷума гардидааст.

9.зиёда аз 70 фоизи истифодабаран-
дагони сомонаи фейсбук дар Амрико 
зиндагӣ мекунанд.

10.вақте ки одамизод аз шарм сурх 
мешавад, ин лаҳза меъдааш ҳам сурх 
мешавад.

11.одами солим дар як рӯз ҳамагӣ 5 
бор механдад.

12.Агар тамоми мӯйҳои сабзидаву 
рехтаи як одамро ҷамъ кунанд ба 700 
километр баробар мешавад.

13.Умри миёнаи калламуш аз 2 то 3 
сол мебошад. Аммо дар китоби Гиннес 
дарозумртарин калламуш қайд гарди-
дааст, ки ҳамагӣ 7 солу 8 моҳ умр ди-
дааст.

14.Ҳар сол дар рӯйи сайёра зиёда 
50 ҳазор маротиба заминҷунбӣ рух 
медиҳад. 

15. обҳои замин дар Уқёнуси ором 
46 фоиз, дар Укёнуси Атлантика-23,9 
ва дар Уқёнуси Ҳинд -20, 3 фоизи ҷой 
гирифтаанд.

 ОЁ МЕДОНЕД ???
АЗ ҲАР ЗОВИЯ

Марди бахил бемор мешавад ва духтур 
аз ӯ мепурсад:

–  Аҳволат чи тавр?
Бемор ҷавоб медиҳад:
– Мазаам нест, сарам дард мекунад. 

Боз ба болои ин ҳамсояаамон мошини 
қимат харидааст.  

***
Шавҳар маст ба хона меояд. Занаш 

ҷорубро гирифта ӯро латукуб карда 
мегӯяд:

– Боз менӯшӣ!? Ман ба ту мегӯям боз 
менӯшӣ!?

Шавҳар бо чашмони хуморӣ ба занаш 
нигариста мегӯяд: 

–Майлаш рез. 

***
Марде ба шуъбаи полис давида омада 

мегӯяд: 
– Илтимос маро ҳабс кунед, ман зана-

мро задам. –  Ӯро кӯштед? 
– Не, нохост як шапалоқ задам.
– Э мо ба як шапалоқ туро  ҳабс на-

мекунем.
– Не, не илтимос ҳабс кунед, вагарна ӯ 

маро мекушад. 

 ХАНДА њАМ ДОРУСТ

Сино-
ними 
њиљоб

Мо ҳамагон хуб медонем, ки 
тинҷиву осудагии кишвари азизи 
мо – Тоҷикистон ба осонӣ  наомада-
аст. Онҳое, ки вазъи солҳои 90-умро 
дидаанд, ҳар пораи нони ба замин 
афтидаро ба дидаҳои хеш мемоланд.  
Азобу машаққати он вақтро ёдовари-
яш низ дарднок аст. Ҳар  нафар дар 
он замони мудҳиш ҳатман чизеро аз 
даст додааст. Ҳазорон бор шукронаи 
неъмати бебаҳои соҳибистиқлолӣ 
мекунем. Шукрона мегӯем, ки дар 
тамоми шаҳру навоҳии кишвари 
азиз дар шароити осудаҳолона мар-
дум пайи созандагӣ камари ҳиммат 
бастаанд.  

Мо вазифадорем, ки ба наслҳои 
имрӯза фаҳмонем, то ин сарвати 
бебаҳоро ҳифз созанду муқаддас 
донанд. Банда роҳбарии боғчаи 
кӯдаконаро дар ноҳияи Восеъ ба 

ӯҳда дорам. Аз хандаи ҳар як кӯдаки 
муассиса шод мешавам ва бароям 
миёни ин кӯдакони хушбахт зистан 
ифтихору шараф ва хеле роҳатбахш 
аст. 

Ба кӯдакон дар мавзӯи “Ва-
тан”, “Сарзамини ман”, “Диёри 
биҳиштосо”,  “Ман қаҳрамон ме-
шавам”, “Ман сарбози Ватанам” 
машғулиятҳо мегузаронем. Кӯшиш 
менамоем, ки дар замири насли на-
врас аз хурдӣ меҳри Ватанро ҷой 
кунем. Агар кӯдакон, наврасу ҷавон 
дар рӯҳияи солим тарбия ёбанд, ҳеҷ 
гоҳ касе онҳоро ба роҳи хато бурда 
наметавонад. Онҳо содиқу вафодор  
мемонанд. 

Ман худро ҳеҷ гоҳ намебахшам, 
агар дар масъулияти таълиму тар-
бия додан фориғболие карда бошам. 
Насли наврас аз хӯрди бояд донад, 
ки сарзаминаш барояш боарзиш-
тарин ва муқаддастарин сарват ме-
бошад. Ҳифзи Ватан, хизмат барои 
онро ҳар як фарди кишвар вазифаи 
аввалини хеш бояд шуморад.  

Дар таълиму тарбия бояд кӯшиш 
кунем, ки насли наврасро аз дастгирӣ 
ва ғамхориҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бохабар намоем. Ба онҳо 
фаҳмонем, ки ин дастовард – осмо-
ни  софу беғубори соҳибистиқлолӣ 
ба мардуми Тоҷикистон ба осонӣ ба 
даст наомадааст.    

наргис ҒУлоМовА,
вакили Маҷлиси вакилони 

халқи ноҳияи восеъ

Баҳори файзбор омад, хуш омад,
насими мушкбор омад, хуш омад.
замин ранги дигар бигрифта аз ӯ, 
Арӯси навбаҳор омад, хуш омад.
Ба кӯҳу пушта резад оби борон, 
Равон дар ҷӯйбор омад, хуш омад.
заминро гарм созад нури хуршед,
Ба деҳқон вақти кор омад, хуш омад.
вазад форам насими кӯҳсорон,
Ба рӯи майсазор омад, хуш омад.
Садои андалеб аз шохсорон,
Ба гӯшам хушгувор омад, хуш омад.
Дар ин фасли базеби навбаҳорон,
нигорам дар канор омад, хуш омад. 

насриддин ДАвлАТзоДА

Шиносномаи №А 00397925, ки аз 
тарафи ШВКД-и ноҳияи Фархор ба 
Шаҳбози Искандар дода шудааст, бино-
бар сабаби гум шуданаш эътибор надо-
рад. 

ХУДРо нАМЕБАХШАМ, АГАР ДАР ТАРБИя 
МАСъУлИяТ нАДоШТА  БоШАМ

 БАҲоР оМАД, ХУШ 
оМАД

ЭъТИБоР нАДоРАД


