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ТАҒЙИРОТИ КАДРӢ ДАР 
ТАШКИЛОТИ ИБТИДОИИ 

ҲИЗБИИ  “ОЛИМОН”

Ҷавонони ихтиёрӣ 
аз хатлон ба артиш 

пайвастанд

бохтар – ЯКЕ аз 
ҚадиМтарин шаҲрҲои 

тоҶиКистон

КӯШОНИёН. БуНёДКОРӢ 
МАРОМИ ТОЗА КАсБ 

КАРДААсТ

Раиси вилояти Хатлон Қурбон 
Ҳакимзода гуфт, ки ҳимояи марзу 
буми меҳан, ҳифзи арзишҳои миллӣ, 
пос доштани дастовардҳои замони 

соҳибистиқлолии кишвар рисолати ҳар 
як фарди бедордил  мебошад. “Танҳо 
шахси вақеан ватандӯст метавонад 
дилсӯзона ва бо тамоми ҳастӣ ҳифзи 
амният ва ободии Ватани худро таъмин 
созад», - афзуд вай.   

Қурбон Ҳакимзода ҷавононеро, ки 
аввалин шуда ба сафи Артиши миллии 
кишвар пайвастанд, табрик намуда, 
ба онҳо дар адои хизмати софдилона 
бурдборӣ таманно намуд. 

Ҳамчунин, зикр шуд, ки шаҳру 

ноҳияҳои Норак, Шамсиддин Шоҳин ва 
Носири Хусрав дар рӯзи аввали даъва-
ти ҷавонон ба Артиши  миллӣ нақшаро 
иҷро карданд. Ноҳияи Балҷувон, Хова-

линг ва Темурмалик дар арафаи иҷрои 
нақшаи даъват қарор доранд. “Масъ-
улини дигар шаҳру ноҳияҳоро зарур 
аст, ки бо андешидани тадбири муҳим 
дар даҳ рӯзи аввали даъвати ҷавонон ба 
сафи Қувваҳои мусаллаҳ нақшаи пеш-
ашон гузошташударо иҷро кунанд, - 
илова кард раиси вилоят.  

Аз кашолкорӣ дар иҷроиши нақшаи 
даъвати тирамоҳии соли 2019 изҳори 
нигаронӣ карда, гуфта шуд, ки дар 
аксар шаҳру ноҳияҳо аз беэътиноии 

масъулини соҳа, мувофиқи мақсад на-
гузаронидани чорабиниҳои тарбияи 
ҳарбӣ-ватандӯстии ҷавонон дар иҷрои 
нақшаи маъракаи даъват баъзе мушки-
лот роҳ ёфта, монеаҳои зиёд эҷод шу-
дааст. Масъулини баъзе шаҳру ноҳияҳо 
дар маъракаҳои даъвати тирамоҳӣ ва 
баҳории пешин даъвати ҷавононро ба 
артиш то ду моҳ кашол додаанд. 

Фаррух Раҳмонов, сокини ноҳияи 
Данғара гуфт, ки бештар аз як солу 

шаш моҳ мешавад дар сафи Қувваҳои 
мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон хиз-
мати Ватан-Модарро адо карда истода-
аст. “Дар қисмҳои ҳарбии Тоҷикистони 
соҳибистиқлол тамоми шароит барои 
хизмати аскарон фароҳам аст. Мо, 
ҷавононро мебояд, ки бо ҳисси баланди 
ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ мардо-
навор марзу буми Ватани аҷдодии хеш-
ро муҳофизат намоем, – таъкид кард 
ӯ. 

Дар идомаи чорабинӣ наваскари 
ихтиёрӣ, сокини ноҳияи Шамсиддин 

Шоҳин Тағаймурод Ашӯров ба сухан 
баромада, аз афзудани шумораи ихти-
ёриён изҳори қаноатмандӣ намуд. Аз 
ҷумла, гуфт: “Ҳамчун ҷавон дар сафи 
Қувваҳои мусаллаҳи кишвар хизмат на-
мудан бароям боиси ифтихор аст. Пеш-
вои миллат мо, ҷавононро  ояндаи дав-
лату миллат гуфтаанд. Пас, моро зарур 
аст, ки барои ояндаи дурахшони киш-
вар ва ҳифзи арзишҳои миллӣ қарзи 
фарзандии хешро назди Ватан-Модар 
иҷро намоем”, - изофа кард ин ҷавон. 

Моҳтоббӣ Бегонова, модаре, ки 
фарзанди хешро барои хизмат ба сафи 
Қувваҳои мусаллаҳи мамлакат гусел ме-
кард, гуфт, аз доштани чунин фарзанде, 
ки мардонавор рисолати шаҳрвандии 
хешро назди Ватан-Модар иҷро меку-
над, ифтихор дорад. “Дар ин дунёи ка-
лон Тоҷикистони мо яке аз кишварҳои 
хурд аст, аммо аз лиҳози озодӣ, сулҳу 
оромӣ ва ваҳдату якдилӣ камназир аст. 
Аз шумо, фарзандони азиз, ҳамчун мо-
дар хоҳиш дорам, ки қарзи фарзандии 
хешро дар назди Ватан-Модар бо сари 
баланд иҷро намуда, ин марзу бум ва 
ваҳдату оромиро ҳифз кунед. Дуо меку-
нам, ки бо сари баланд хизмат дар ар-
тишро ба охир расонида, сиҳату сало-
мат ба хонаҳои хеш баргардед”, - иброз 
дошт ин модар. 

Дар интиҳои чорабинӣ раиси вило-
яти Хатлон Қурбон Ҳакимзода ба на-
васкарон туҳфаҳои хотиравӣ тақдим 
намуда, намоиши рангини ҳунарӣ 
пешниҳоди ҷамъомадагон гардонида 
шуд.

Дар ҳоле, матлаб барои нашр омо-
да мегардид, аз шуъбаи иттилоотию 
таҳлилии дастгоҳи раиси вилояти Хат-
лон хабар доданд, ки дар давоми 6 рӯзи 
ин маърака вилояти Хатлон нақшаи ба 
зиммадоштаро 28,6 % иҷро намуд.

Масъулини комиссариатҳои ҳарбии 
шаҳру ноҳияҳои вилоят пеши худ 
мақсад гузоштаанд, ки то охири моҳи 
апрел аз иҷрои нақшаи даъвати ҷавонон 
ба сафи Қувваҳои мусаллаҳи мамлакат 
ба пуррагӣ бароянд». 

Машраби аловиддин,
“Ҳамрози халқ”

ихтиёриён ба сафи артиш пайвастанд
дар маркази маъмурии вилояти хатлон – шаҳри бохтар “рӯзи даъ-

ватшаванда” бо иштироки наваскарон ва волидони онҳо баргузор гар-
дид. дар рӯзи аввали сафарбаркунии ҷавонон ба сафи Қувваҳои мусаллаҳи 
Ҷумҳурии тоҷикистон аз вилояти хатлон беш аз 700 ҷавони бо нангу 
ори кишвар ба хизмати ватан- Модар сафарбар шуданд.

БАёНИЯИ МАТБуОТИИ ВАЗОРАТИ 
ТАНДуРусТӢ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ 
АҲОЛИИ ҶуМҲуРИИ ТОҶИКИсТОН
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БеЗАРАРгАРДОНИИ  РОҲу  КӯчАҲО 

ҶсшК «ресандаи Қӯрғонтеппа» ба муассисаҳои соҳаи тандурустии 
шаҳри бохтар - маркази маъмурии вилояти хатлон 100 ҳазор адад 

ниқобҳои тиббиро ба таври ройгон тақдим намуд.

Корхонаи «Фарм Текс»-и ноҳияи 
Данғара бошад, истеҳсоли ниқобҳои 
босифати аз дока ва пахтаи маҳаллӣ 
таҳиягардида ва маводи истифо-
даи гигиенаи шахсиро афзоиш 
дода, моҳи марти соли равон ба 
ҳисоби миёна дар як шабонарӯз аз 
20 то 25 ҳазор ниқоб ва маҳлули 
безараргардонӣ истеҳсол намуда-
аст. Айни замон корхона қисме аз 
дорухонаҳои шаҳру ноҳияҳо ва 
муассисаҳои тиббии мамлакатро бо 
ин маҳсулот таъмин менамояд.

Феълан корхонаи «Ресандаи 
Қӯрғонтеппа» пурра ба истеҳсоли 
ниқобҳои тиббӣ гузашта, дар як 
шабонарӯз 7 ҳазор ниқоб истеҳсол 
менамояд.

Ниқобҳои истеҳсоли корхонаи 
мазкур 100% аз маҳсулоти пахта 
омода карда шудаанд. Ҳамчунин, 
дар ин корхона ниқобҳо аз рӯйи 
андозаҳои гуногун, аз ҷумла барои 
кӯдакон низ истеҳсол карда меша-
ванд.

ДАР ХАТЛОН Ду МИЛЛИОН НИҚОБИ 
МуҲОФИЗАТИИ ТИББӢ ИсТеҲсОЛ МеШАВАД 

тибқи дастури раиси вилояти хатлон Қурбон Ҳакимзода, ки 
дар ҷаласаи ситоди вилоятӣ оид ба пурзӯр намудани чораҳои 
зиддиэпидемикӣ барои пешгирии интиқол ва пайдоиши сирояти нави ко-
ронавирус дода шуда буд, бо истифода аз мошинҳои обпоши корхонаҳои 
«хоҷагии манзилию коммуналӣ» дар роҳҳои мошингарди тамоми 
шаҳру навоҳии вилоят корҳои дезинфексионӣ анҷом дода мешаванд.

Тибқи иттилои шуъбаи иттилоо-
тию таҳлилии дастгоҳи раиси вилояти 
Хатлон, аллакай дар маркази ноҳияи 
Кӯшониён, Ҷамоати шаҳраки Исмоили 
Сомонӣ аз ҷониби мутахассисони Мар-
кази назорати давлатии санитарию эпи-
демиологии вилояти Хатлон ва ноҳияи 
Кӯшониён маҳлули безараргардонӣ 
омода карда шуда, тавассути мошинҳои 
обкаш чунин тадбир амалӣ гардид.

Дастур дода шудааст, ки корҳои 
безараргардонӣ дар роҳҳои нақлиётгард 

ҳадди ақал ҳафтае ду маротиба анҷом 
дода шаванд.

Ёдовар мешавем, ки то 1 апрел дар 
ҳудуди вилоят 1734 масҷид, 510 муас-
сисаи таълимӣ ва иншооти ёрирасон 
дар минтақаи Бохтар ва 424 муасси-
саи таълимӣ ва иншооти ёрирасон дар 
минтақаи Кӯлоб, дар маҷмӯъ 934 муас-
сисаи тарбиявию таълимӣ тамиз (дезин-
фексия) карда шуданд.

Вазорати тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста 
ба хабару овозаҳои сомонаҳои 
интернетӣ ва шабакаҳои 
иҷтимоӣ  дар робита ба марги 
як марди 60-сола дар Беморхо-
наи марказии ноҳияи Ҷаббор 
Расулов ва бистарӣ шудани 
11 табибу парасторе, ки ӯро 
муолиҷа мекарданд, чунин ит-
тилоъ медиҳад: «Пеш аз ҳама, 
иттилоъ медиҳем, ки тибқи  
маълумоти вазири тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон Насим 
Олимзода, аз 1 феврал то 6 
апрели соли равон 7041 нафар 
шаҳрвандоне, ки аз кишварҳои 
хориҷ ба Тоҷикистон ворид 
гардиданд, дар беморхонаҳои 
сироятӣ ва осоишгоҳҳои мам-
лакат ба карантин фаро гириф-

та шуданд.
Аз ин шумора то санаи   

зикргардида 4291 нафари онҳо 
ба хонаҳояшон рухсат дода 
шуда, айни ҳол 2750 нафара-
шон дар беморхонаҳои сироятӣ 
ва осоишгоҳҳои  мамлакат дар 
карантин қарор доранд.

Вазорати тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ 
медиҳад, ки то рӯзи 6 апре-
ли соли равон дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сирояти коронави-
рус ба қайд гирифта нашудааст.

Субҳи 6 апрели соли  ра-
вон вобаста ба вазъи эпидеми-
ологии вилояти Суғд сардори 
Раёсати тандурустӣ Фаррух 
Мақсудзода ва мудири шуъбаи 
эпидемиологияи вилояти Суғд 
Рустам Собиров ба муовини 
вазири тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ, сардухтури 
давлатии санитарии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  Мирҳамуддин Ка-
молзода гузориш доданд.

Иттилоъ дода шуд, ки вазъи 
эпидемиологӣ дар вилоят муъ-
тадил буда, ҳолати онҳое, ки 
дар муассисаҳои тандурустии 
вилоят дар карантин қарор до-
ранд, мусбӣ мебошад. Ҳарчанд 
ки дар миёни  бистаришудагон 
нафарони бо ҳарорати баланд 
низ дарёфт карда шудааст, вале 
ташхис нишон дод, ки дар онҳо 
нишонаҳои сироятёбии коро-
навирус дида намешавад.

Ҳамчунин, аз Беморхонаи 
марказии ноҳияи Ҷаббор Ра-
сулов иттилоъ доданд, ки дар 
ҳақиқат, фавти як марди 60-
сола дар беморхонаи мазкур 
дар пайи ташхиси илтиҳоби 
шуш ё пневмония ба қайд ги-

рифта шудааст. Бино ба ит-
тилои манбаъ, қаблан, пеш 
аз фавт аз ин мард ташхиси 
коронавирус гирифта шуда, 
натиҷаи он манфӣ баромадааст. 
Бинобар ин, бо сабаби сирояти 
коронавирус фавтидани ӯ асо-
си воқеӣ надорад.

Дар ҳамин ҳол, Алишер Аб-
дукаримов, муовини сардух-
тури бемористони марказии  
ноҳияи Ҷаббор Расулов,  дар 
суҳбат изҳор намуд, ки айни за-
мон вазъи саломатияш хуб аст. 
Номбурда аз нашри хабарҳо 
дар мавриди он, ки гӯё вазъи 
саломатияш вазнин  мебошад, 
изҳори нигаронӣ намуд.

Алишер Абдукаримов гуфт, 
ба карантин фаро гирифтани ӯ 
ва дигар табибон на танҳо аз он 
сабаб аст, ки онҳо бо ин мар-
ди фавтида сару кор доштанд, 
балки тибқи қоида ҳар табибе, 
ки бо нафарони дар карантин 
буда сару кор доранд, 14 рӯз ба 
карантин фаро гирифта меша-
ванд.

Бояд гуфт, ки айни замон 
озмоишгоҳҳои кишвар барои 
муайян намудани сирояти ко-
ронавирус ва нишонаҳои он 
пурра омода мебошанд. Ҳоло 
дар озмоишгоҳҳои кишвар 25 
ҳазор тестҳо ҷиҳати муайян 
намудани коронавирус мавҷуд 
мебошанд, ки то кунун назди-
ки 3 ҳазор нафар шаҳрвандон 
аз ташхиси тестии коронавирус 
гузаронида шуда, ҷавоби ҳамаи 

онҳо манфӣ баромадааст. Аз ин 
шумора 22 ташхис ба Лондон 
ва 9  ташхиси дигар ба шаҳри 
Москва равон карда шуда бу-
данд, ки натиҷаи онҳо низ хуш-
бахтона, манфӣ баромадааст.

Дар ин лаҳзаҳои ҳассос Ва-
зорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз тамоми шаҳр-
вандони мамлакат даъват ба 
амал меорад, ки ба ҳар гуна 
хабару овозаҳои бардурӯғ во-
баста ба  гирифтор шудани 
шаҳрвандон ба коронавирус 
бовар нанамоянд. Бо мақсади 
дастрасӣ доштани аҳолӣ ба 
маълумоти расмӣ вобаста ба 
масъалаҳои коронавирус дар 
назди вазорат таҳти рақами 511 
телефони боварӣ таъсис дода 
шудааст. 

Ҳамзамон, аз расонаҳои ха-
барии мамлакат даъват ба амал 
оварда мешавад, ки вобаста ба 
масъалаҳои коронавирус танҳо 
ба маълумоти расмии мақомот, 
аз ҷумла Вазорати тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мато-
либ ба нашр расонанд. Чун 
дар ин лаҳзаҳои ҳассос ҳар 
гуна хабару овозаҳои бардурӯғ 
метавонад боиси ба таҳлука 
афтидани мардум бигардад», - 
иброз дошт вазири тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Насим 
Олимзода зимни ҷаласаи мах-
сус дар ҳузури хабарнигорон.

БАёНИЯИ МАТБуОТИИ ВАЗОРАТИ ТАНДуРусТӢ ВА ҲИФЗИ 
ИҶТИМОИИ АҲОЛИИ ҶуМҲуРИИ ТОҶИКИсТОН
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Истиқболи сазовори 
30-солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон боиси ифтихори 
ҳар як соҳибватан аст. 
Соли 2021 Тоҷикистони 

соҳибистиқлоли мо 30-
сола гашта, ба роҳи 
рушду нумӯи бештар 
роҳсипор мегардад.

Бо ин мақсад дар та-
моми гӯшаву канори 

кишвар бахшида ба ин 
санаи муҳими таърихӣ 
корҳои зиёди ободо-
нию кабудизоркунӣ, 
бунёди иншооти ма-
данию маишӣ анҷом 
дода шуда, Тоҷикистони 
соҳибистиқлол ба сӯи 
ояндасозӣ қадамҳои усту-
вор гузошта истодааст. 

Дар доираи корҳои 
ободонӣ бахшида ба 
30-солагии Истиқлолияти 
давлатӣ аз ҷониби аъ-
зои ташкилоти ибтидоии 
“Наврӯз-1” ва “Чойхо-
на”  дар оромгоҳи маҳал 
як қатор корҳои сабзу 
хуррамгардонӣ ва дигар 
ободсозиҳо тариқи ак-
сияи ҳизбии “Якҷоя ҳал 
мекунем!” амалӣ карда 
шуданд.

н.ёвон

ҲХДТ ДАР ҲАМА ҲОЛАТ ДАР ПАҲЛӯИ МАРДуМ АсТ

ТАҒЙИРОТИ КАДРӢ ДАР ТАШКИЛОТИ ИБТИДОИИ 
ҲИЗБИИ  “ОЛИМОН”

ПеШгИРӢ БеҲТАР АЗ ТАБОБАТ АсТ

сОЛИМИИ ҲАР ЯКИ МО АЗ МуҲИТИ ЗИсТ 
ВОБАсТА АсТ!

ОБ МАНБАИ ҲАёТ АсТ!

ДАР ЯКҶОЯгӢ ОБОД МеКуНеМ!

аз фаъолиЯти сохторҲои Ҳизбӣ

ПеШгИРӢ БеҲТАРИН ТАДБИР АсТ

Дар Ҷамоати деҳоти 
Машъали ноҳияи Вахш 
вазири мудофиаи Ҷум-
ҳурии Тоҷикистон гене-
рал-полковник Шералӣ 
Мирзо, раиси Кумитаи 
иҷроияи ноҳиявии Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон Одилҷон 
Маҳмадов ва дигар масъ-
улон бо сокинон оид ба 
пешгирии бемории сиро-
ятии коронавирус вохӯрӣ 
баргузор карданд. 

Дар вохӯрӣ атрофи 
риояи гигиенаи шахсӣ 
ва ҷамъиятӣ ба хотири 

пешгирӣ аз  вирусе, ки 
имрӯз тамоми ҷаҳонро 
ба ташвиш овардааст, су-
хан рафт. Дар ин баробар 
ба иштирокчиён аз ҷо-

ниби Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии ҳизб маводҳои 
тавсиявӣ пешниҳод карда 
шуд.  

н.вахш    

Дар ташкилоти иб-
тидоии ҳизбии “Оли-
мон” маҷлиси васеъ бо 
иштироки раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Кӯлоб Ҳамидиён 
Орзу, ректори Донишгоҳи 
давлатии Кӯлоб, док-
тори илмҳои педагогӣ, 
профессор Мирализода 
Абдусалом Мустафо ва 
котиби ташкилоти ибти-
доии мазкур  Ҳасан Шои-
нов ва дигар аъзоён бар-
гузор гардид.

Ҳамидиён Орзу қайд 

намуд, ки Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон  
ҳамчун ҳизби пешгоми 
ҷамъият дар сафи худ 
қувваи бузурги созанда-
еро муттаҳид намудааст, 
ки метавонад бад-ин ва-
сила дар раванди корҳои 
созандагию бунёдкорӣ 
саҳми  беназир гузорад.

Аз рӯйи масъалаи 
якум ҳисоботи котиби 
ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии “Олимон” дар 
давраи соли 2019 шунида 
шуд.

Зимни баррасии мас-

ъалаҳои дигари рӯзномаи 
маҷлис раиси ташки-
лоти ибтидоии “Оли-
мон “ Табарӣ Абдулло 
Ҳабибулло бинобар са-
баби ба вазифаи дигар 
гузаштанаш аз вази-
фаи роҳбари ташкилоти 
ибтидоӣ озод карда шуда, 
ба ҷойи ӯ Мирализода 
Абдусалом Мустафо ра-

иси ташкилоти ибтидоии 
“Олимон” интихоб гар-
дид.  

Дар ҳамин замина 
вобаста ба масъалаҳои 
баррасишавандаи маҷлис 
қарорҳои дахлдор қабул 
гардиданд.

Дар охир Мирализода 
Абдусалом барои фаъо-
лияти пурсамари ҳизбӣ 
бо “Сипоснома”-и Ку-
митаи иҷроия ҲХДТ дар 
шаҳри Кӯлоб сарфароз 
гардонида шуд.

ш.КӮлоб

Дар маркази ноҳияи 
Кӯшониён бо ташаб-
буси Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии ҲХДТ ба хо-
тири болоравии огоҳии 
мардум вобаста ба пеш-
гирии бемории сироятии 
коронавирус тақсими 
маводҳои тавсиявӣ амалӣ 
карда шуд.  

Ҳамзамон, масъулин 
дар баробари тақсими 
маводҳои чопӣ қайд кар-
данд, ки агар таби баланд, 
сулфа, душворшавии 

нафаскашӣ мушоҳида 
шавад, аз ниқоби яккарата 
истифода бурда, ҳатман 
ба духтури минтақаи худ 

муроҷиат намоянд. Ба 
худтабобат машғул наша-
ванд.

н.КӮшониён

Ҷиҳати вусъат бахши-
дани корҳои ободонию 
созандагӣ, тозаю зебо 
гардонидани маҳалли 
зист, кӯчаю хиёбон 

ва атрофи ташкилоту 
муассисаҳо, ҳамзамон, 
сазовор ҷашн гирифтани 
30-солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар доираи 
аксияи ҳизбии “Якҷоя ҳал 
мекунем!” кормандони 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Левакант дар 
ҳамдастӣ бо дигар аъзои 
ҳизб ба ҳашар барома-
данд. Онҳо дар ин рӯз 
партовҳоро ҷамъоварӣ 
карда, бехи дарахто-
ну гулбуттаҳои атрофи 
биноҳои маъмуриро нарм 
намуданд.

ш.лЕваКант        

Кормандони Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Панҷ бо аъзои 
ташкилоти ибтидоии 
“Арзанда”-и Идораи 
таъмини оби нӯшокии 
шаҳраки Панҷ бо мақсади 
ташвиқи самтҳои афзали-
ятноки фаъолияти ҲХДТ 
мулоқот доир карданд. 

Дар ҷараёни вохӯрӣ 
масъалаҳои обу эко-
логия, ки дар Паёми 
навбатӣ Пешвои  мил-
лат атрофашон як қатор 
таъкидҳо карданд, мав-
риди омӯзиш қарор ги-
рифт. Масъулин оид ба 
Даҳсолаи байналмилалии 
амал «Об барои рушди 
устувор, солҳои 2018-

2028» ибрози андеша на-
муда, қайд карданд, ки аз 
ҷониби Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пеш-
вои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳ-
мон амалӣ шудани ин та-
шаббус боз як марҳилаи 
муҳим дар раванди 
муттаҳид гардонидани 
талошҳои дастаҷамъонаи 

кишварҳои дунё баҳри 
расидан ба ҳадафҳои 
рушди устувор вобаста 
ба об хоҳад шуд. 

Намояндагони Ку-
митаи иҷроия дар баро-
бари дигар масъалаҳои 
рӯзмарра оид ба пеш-
гирии хатари бемории 
коронавирус суханронӣ 
карданд. 

н.панҶ

дар асоси дастуру 
супоришҳои раиси Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби 
халқии демократии 
тоҷикистон дар вило-
яти хатлон Миралиён 
Қиёмиддин абдусалим-
зода ба хотири пешги-
рии бемории сироятии 
коронавирус дар тамо-
ми сохторҳои ҳизбии 
кумита чораҳои пешги-
рикунанда амалӣ гашта 
истодаанд. 

Тибқи дастуру супо-
ришҳои роҳбарият, би-
ноҳои кумитаҳои иҷ-
роия безарар гардонида 
шуда, дигар чораҳои 

профилактикӣ дар та-
моми кумитаҳои шаҳру 
ноҳияҳо андешида шу-
данд.  

Дар ин баробар бо 
дастури роҳбарияти  Ку-
митаи иҷроияи вилоятӣ 
охири ҳафтаи гузашта 10 
ҳазор варақаи иттилоотӣ 
омода ва нашр гашта, 
тариқи аксияҳои ҳизбӣ 
бо усули хона ба хона-
дастраси мардум гарди-
данд. 

Инчунин, тариқи 
сомонаи Кумитаи 
иҷроияи вилоятӣ ва 
саҳифаҳои интернетии 
иҷтимоии кумитаҳои 
иҷроияи шаҳру ноҳияҳо 

маслиҳатҳои судманди 
мутахассисони соҳаи 
тандурустӣ, тавсияҳои 
Созмони Умумиҷаҳоии 
Тандурустӣ вобаста 
ба пешгирии беморӣ, 
усулҳои ташаккули тарзи 
ҳаёти солим нашр гаш-
танд.

Ба хотири болора-
вии маърифати мар-
дум аз ҷониби тамоми 
зерсохторҳои Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ви-
лояти Хатлон   корҳои 
оммафаҳмонӣ, аз қабили 
суҳбату мулоқот бо мар-
дум бо вусъат идома до-
ранд.
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аз фаъолиЯти  сохторҲои Ҳизбӣ

АРТИШ ТАКЯгОҲ ВА сИПАРИ БОЭЪТИМОДИ 
ДАВЛАТ АсТ!

АЗ ХАТАРҲОИ ТеРРОРИЗМу ЭКсТРеМИЗМ 
 ОгОҲ  БОШеД!

ҲИМОЯИ МАРЗу БуМИ ВАТАН ВАЗИФАИ ҲАР ЯК 
ҶАВОНМАРД АсТ! 

ХИЗМАТ БА ВАТАН ШАРАФ АсТ!

КуМАК БА НИёЗМАНДОН сАВОБИ БеШТАР ДОРАД

 МОҲИЯТИ БАРНОМАИ ҲХДТ РуШДИ 
ТОҶИКИсТОНИ сОҲИБИсТИҚЛОЛ АсТ

МуЛОҚОТИ ВАКИЛОН БО сОКИНОН суДМАНД 
ДОИР  гАРДИД

Дар ҷамоати деҳоти 
Дарқади ноҳияи Фархор 
бо иштироки узви Ку-
митаи иҷроияи вилоятӣ 
ва ноҳиявии ҲХДТ ра-
иси ноҳия Раҳматзода          
Рустам Мирзо, раиси 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи мазкур На-
зарзода Алӣ Исмон, ва-
кили Маҷлиси вакилони 
халқи вилояти Хатлон аз 
ҳавзаи интихоботии №60 

Исозода Фарҳод Чилла-
хон ва вакилони Маҷлиси 
вакилони халқи ноҳия 
Вализода Насрулло Мир-
зо, Исломуддин Сабзаев 
ва сокинони панҷ деҳаи 
ҷамоати деҳоти мазкур 
вохӯрӣ ороста шуд. 

Дар мулоқот ба ҳози-
рин моҳияти хизмати 
ҷавонон дар сафи Арти-
ши миллӣ ва роҳҳои пеш-
гирии бемории сироятии 

коронавирус  ҳаматарафа 
шарҳ дода шуд.  Иброз 
доштанд, ки хизмат 
дар сафи Қувваҳои 
мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон шарафи бу-
зург буда, бо дастгирии 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар 
қисмҳои низомии мам-
лакат шароитҳои хуби 
замонавӣ барои сарбо-
зону афсарон фароҳам 
оварда шудааст.

Дар идома таъкид гар-
дид, ки оид ба пешгирии 
бемории сироятии коро-
навирус гигиенаи шах-
сиро риоя карда, худ ва 
наздиконро аз бемории 
сироятӣ эҳтиёт созанд.  

н.фархор

Кормандони Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Ҷайҳун дар деҳаи 
Орзуи Ҷамоати деҳоти 
Қумсангир чорабинии 
ҳиз-биеро таҳти унвони 
“Мо, ҷавонон содиқона 
ба Ватан хизмат меку-
нем!” бо иштироки со-
кинони маҳал баргузор 
карданд. 

Дар  чорабинии мазкур 
раиси Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии ҳизб Ҳасанзода 
Тағоймурод аз сухан-
рониҳои Сарфармондеҳи 
Қувваҳои мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ёдовар шуд, ки 

таърих борҳо собит на-
мудааст, агар ба таъ-
лиму тарбияи ҳарбию 
ватандӯстии ҷавонон 
эътибори хосса зоҳир 
шавад, пояҳои он давлат 
қавию устувор мемонад. 
“Пас, биёед, дар пайравӣ 
ба Пешвои миллат баҳри 
ободии ин Ватан, ин сар-

замини аҷдодиамон хиз-
мат кунем ва агар лозим 
ояд, ҷонамонро дареғ 
надорем! Ҳифзи Ватан, 
ҳимояи манфиатҳои дав-
лат, таҳкими истиқлолият, 
амният ва иқтидори му-
дофиавии он вазифаи 
муқаддаси ҳар шаҳрванд 
аст”, - афзуд ӯ. 

н.ҶайҲУн

Дастуру ҳидоятҳои 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон оид 
ба дастгирии оилаҳои 
ниёзманди ҷомеа, ки 
яке аз фазилатҳои неки 

инсонӣ ба ҳисоб мера-
вад, аз ҷониби шахсони 
саховатпеша ҳамаҷониба 
дастгирӣ меёбад.  

Бо ибтикори Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 

ноҳияи Шаҳритуз ва 
дастгирии узви фаъоли 
ҲХДТ, раиси маҳаллаи 
Лолазор 2-и ҷамоати 
деҳоти ба номи Талбак 
Садриддинови ноҳия 
Шодмон Назаров ба яти-
мони кулл Отаёр Бобохо-
нов, Файзиддин Абиров 
ва Ҳадиса Сиярова, ки 
дар парастории Тайло-
нова Бибисалима қарор 
доранд, як миқдор маво-
ди ғизоӣ кумак расонида 
шуд. 

н.шаҲритУз    

Намояндагони Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ бо аъзои ташкило-
ти ибтидоии «Хуррам»-и 
Ҷамоати деҳоти Гулистон 
вохӯрӣ намуданд.

Дар вохӯрӣ масъулин 
атрофи самтҳои афзали-
ятноки Паёми навбатии 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба Маҷлиси 
Олӣ ва Барномаи ҲХДТ 
барои солҳои 2020-2025 
сухан гуфта, аз ҷумла 
зикр карданд, ки Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон барои таъ-
мини рушди устувор ва 
бомароми соҳаҳои мух-

талафи мамлакат, ки бо 
мақсади муҳайё кардани 
сатҳу сифати арзандаи 
зиндагии аҳолӣ, фароҳам 
овардани имкониятҳои 
баробар ҷиҳати татбиқи 
неруи инсонӣ дар асо-
си баробарӣ, адолат ва 
эҳтиром гузоштан ба 
шаъну шарафи инсон ра-
вона шудааст, пайваста 
саъю кӯшиш менамо-

яд. Рисолат ва мазмуну 
моҳияти барномаи ҲХДТ 
рушди Тоҷикистони 
соҳибистиқлол, ободу 
шукуфон ва аз лиҳози 
иқтисодию иҷтимоӣ ва 
сиёсӣ босубот мебошад. 

Дар интиҳо масъулон 
ба саволҳои иштирокчи-
ён ҷавобҳои саҳеҳ ироа 
карданд. 

н.Ҷ.балхӣ

Кормандони Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Восеъ бо аъзои 
ташкилоти ибтидоии 
ҳизбии Ҷамоати шаӽраки 
Ӽулбуки ноҳия вохӯрӣ 
доир карданд.

Дар вохӯрӣ роҳ-
барияти Кумитаи иҷ-

роия, аз ҷумла, қайд кар-
данд, ки Паёми имсолаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олӣ дар шаро-
ити боз ҳам муташанниҷ 

гардидани вазъи сиёсии 
сайёра, густариши тер-
роризми байналмилалӣ 
ва зуҳури таҳдидҳои 
ҷиддии амниятӣ барои 
аксар кишварҳои олам 
ироа гардид. Аз ин лиҳоз, 
арзёбии вазъи сиёсӣ ва 
сарчашмаи таҳдидҳои 
ҷаҳони муосир, бурду 
бохти ҷомеаи ҷаҳонӣ ва 
ниҳодҳои миллӣ дар му-

бориза бо экстремизм ва 
терроризм, тадбирҳои 
таъмини амният, таҳкими 
сулҳу субот, волоия-
ти қонун ва тартибо-
ти ҳуқуқӣ дар кишвар 
бахшҳои муҳими Паёмро 
ташкил доданд.

н.восЕъ

Бо мақсади таъми-
ни иҷроиши Фармони 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон “Дар 
бораи Қувваҳои му-
саллаҳи Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон” санаи 1-уми 
апрели соли ҷорӣ дар наз-
ди бинои  Комиссарияти 
ҳарбии ноҳияи Қубодиён 

маросими гусели нава-
скарон ба сафи Артиши 
миллӣ бо шукӯҳи хоса 
доир карда шуд. 

Маврид ба ёдоварист, 
ки ин даъват ҷавонони 
солҳои таваллуди 1993-
2002 ба сафи Қувваҳои 
мусаллаҳ сафарбар ме-
гарданд. Дар чорабинӣ 
маросими “кулчагазон” 
баргузор гашта, модарон 
бо сад ҳавас кулчаҳои 
равғанину ширмоли пух-

таи хешро ба фарзандони 
худ чашонда, онҳоро ба-
рои хизмати содиқона ба 
халқу Ватан ҳидоят кар-
данд.

Раиси ноҳияи Қубо-
диён Садриддинзо-
да Бадриддин Талбак 
зикр кард, ки ҷавонони 
ватандӯсту бонангу но-
муси ноҳияи Қубодиён 
бо дарки масъулият ва 
ҳисси ифтихори милливу 

хештаншиносӣ ҳамеша 
барои иҷрои рисолати 
фарзандии хеш омода 
ҳастанд.

Дар охир барно-
маи консертии ташки-
лоти ибтидоии ҳизбии 
“Фарҳангчиён” идома-
бахши ин маърака гарди-
да, наваскаронро бо суру-
ду таронаҳои дилнишини 
хеш гусел карданд.

н.ҚУбодиён

Субҳи 1 апрели соли 
ҷорӣ шаҳри Норак қабои 
идона дошт. Дар ин рӯз 60 
нафар ҷавон бо хоҳиши 
худ барои хизмат ба сафи 
Қувваҳои мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон са-
фарбар шуданд. 

Ҷавонони  ватандӯсту 
қавииродаро сокино-
ни бо нангу номуси 
шаҳр бо гулу гулдастаҳо 
истиқбол намуданд. Дар 
ин чорабинии мутан-
тан раиси шаҳри Норак 
Неъматзода Маликшо 
Маҳмадшо ва роҳбарони 
корхонаву муассисаҳо, 
собиқадорони меҳнат, во-
лидайн ва хонандагони 
муассисаҳои таълимии 
шаҳр иштирок доштанд.  

Неъматзода Малик-
шо зимни суханронӣ аз 
сиёсати хирадмандонаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ёдо-

вар шуда, вобаста ба 
мақоми ҳомиёни Ватан 
дар мавриди таъмини 
амнияту осудагии мар-
думи ҷумҳурӣ, беҳдошти 
вазъи хизмати сарбо-
зон сухан ронда, эҳсоси 
фараҳмандӣ намуд, ки 
ҷавонони имрӯза бо ҳисси 
баланди ватандорӣ баҳри 
ободиву осоиштагии Ва-
тан-Модар сарбаландона 
хизмати ҳарбиро ба ҷо 
меоранд. Хизмати Ва-
тан-Модар, ҳимояи марзу 
буми кишвар рисолати 
асосии ҳар як ҷавонмард 
ба шумор меравад. 

Таърих гувоҳ аст, ки 
ҷавонмардони бонан-
гу номуси миллат тӯли 
ҳазорсолаҳо бо шуҷоату 
далерӣ, азму талош Ва-
тани хешро аз истилога-
рони аҷнабӣ муҳофизат 
намуданд. Хизмат дар 
сафи артиш, ҳимояи мар-
зу буми Ватан-Модар 
ҳамеша мояи шараф ва 
ифтихори ҳар як фарди 

баору номус ва ватандор 
буд ва ин рисолат то абад 
мемонад. 

Дар ҷамъомад сар-
бозон, наваскарон ва во-
лидайни онҳо баромад 
намуда, хизмати Ватан-
Модарро қарзи ҳар як 
фарди бонангу номус 
арзёбӣ карданд. Инчу-
нин, дар идомаи сухан-
рониҳо аз хизматҳои 
Сарфармондеҳи Қув-
ваҳои мусаллаҳи Ҷум-
ҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон нисбат ба так-
милу тақвият ёфтани 
Артиши миллӣ ва бо 
кадрҳои соҳибихтисос 
ва техникаҳои муқтадир 
таъмин гардидани он ёдо-
вар шуданд. 

Сипас, барномаи кон-
сертии ҳунармандони 
шаҳри Норак  бахшида ба 
«Рӯзи даъватшаванда» ва 
гусели ҷавонон ба сафи 
Қувваҳои мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешкаши ҷамъомадагон 
гашт. 

Бо дуои пирони рӯз-
гордида ва волидайн на-
васкарон ба қисмҳои 
низомӣ сафарбар шуданд.

ш.нораК
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сабаби беморӣ
Барангезандаи бемории мазкур 

вируси РНК-дор (таркиби генетикӣ) 
буда, ба оилаи коронавиридейҳо 
мансуб мебошад. Сохти ин на-
муд вирус бо ҷомаи чандқабатаи 
суперкапсид пӯшонида шудааст. 
Дар қабати болоии он дастони 
гликопротеинӣ пӯшонида шудааст 
ва гарданаки борики доирашакл бо 
сараки нокмонанд ба мисли тоҷ ме-

бошад. Аз ин ҷост, ки он тоҷвирус 
ном гирифтааст.

 Сохти антигении ин вирус 
мураккаб буда, на танҳо ба инсон, 
балки ба ҳайвонҳо низ таъсир мера-
сонад. Чор намуди сохти антигенӣ 
мавҷуд мебошад. Компонентҳои 
антигении вирус дар қисми болоии 
тоҷ ҷойгир аст. Вирус дар муҳити 
зист ноустувор буда, бо таъсири 
эфир ва маҳлули хлороформ зуд 
нобуд мегардад. Бо таъсири нурҳои 

офтоб ва ҳарорати баланди 56º С ва 
дар дараҷаи 37 º С дар муддати 10-
15 дақиқа нобуд мегардад. Вируси 
тоҷдор дар ҳавои сард устувор ме-
монад. Роҳҳои гузариши ин беморӣ 
ҳавоӣ – қатрагӣ ва аз алоқамандӣ 
бо беморон мебошад.

Роҳҳои даромади ин вирусҳо 
пардаҳои луобии роҳҳои қисми бо-
лои нафаскашӣ, луобпардаи чаш-
мон ва даҳон мебошад.

Давраи ниҳонии беморӣ кӯтоҳ 
буда, асосан 2-3 рӯз ва дар баъзе 
ҳолатҳо то 14 рӯзро дар бар ме-
гирад. Ҳангоми сироят бо роҳҳои 
ҳавогӣ ва қатрагӣ нишонаҳои 
илтиҳоби луобпардаи бинӣ (ринит) 
бо рафтани луоб аз бинӣ дида ме-
шавад. Нишонаҳои сироятёбии ба-
дан ба монанди беҳолӣ, бемадорӣ, 
дарди сар, дарди гулӯ, атсазании 
зиёд, баландшавии ҳарорати бадан 
то 39-40 º С аст. Ин ҳолат то 5 рӯз 

давом мекунад. 
Мавриди зикр аст, дар шахсо-

ни гирифтори бемории диабети 
қанд, бемориҳои музмини роҳи 
нафаскашӣ ва шахсоне, ки масуни-
яти баданашон паст аст, нишонаҳои 
илтиҳоби шадиди шушҳо (пневмо-
ния) дида мешавад. Бо аломатҳои 
сулфаи хушк дард дар қафаси 
сина, нафастангӣ, ҷараён мегирад. 
Ҳангоми муоина намудан варам-
шавии гиреҳҳои лимфатикии гар-
дан, илтиҳоби шадиди ҳалқум ва 
хирросҳои хушки овоздор шунида 
мешавад.  Гоҳ-гоҳе дарди монанд 
ба илтиҳоби шадиди меъда ва 
рӯдаҳо ҷараён мегирад.

Барои пешгирӣ аз коронавирус 
сокинонро мебояд, ки аз сафар ба 
кишварҳои бо ин вирус сарукорги-
рифтаистода худдорӣ кунанд, гиге-
наи шахсиро ҷиддӣ риоя кунанд. 
Аз ниқобҳои яккарата истифода ба-
ранд, ҳавои хона ва ҳуҷраҳои кори-
ро зуд-зуд тоза намоянд, қоидаҳои 
термикӣ ва тайёр намудани 
хӯрокҳоро фаромӯш насозанд, аз 
маҳлулҳои безараргардонӣ, ба мис-
ли хлор, спирти этилӣ, моеъсобуни 
антисептикӣ истифода баранд.   

Ҳафизулло Касиров, 
муовини роҳбари муассисаҳои 

Катс-и шаҳри бохтар, узви 
гурӯҳи вакилии Ҳхдт дар  
Маҷлиси вакилони халқи

 шаҳри бохтар 

АЗ ТАЪРИХИ КОРОНАВИРус ТО 
усуЛҲОИ ПеШгИРӢ

Коронавирус бемории шадиди сироятии вирусӣ буда, бо тариқи сироятёбии роҳҳои 
нафас, ба монанди илтиҳоби луобпардаи бинӣ ва узвҳои ҳозима бо аломатҳои илтиҳоби 
шадиди меъдаю рӯдаҳо ва илтиҳоби шадиди шуш зоҳир мегардад. барангезандаи бе-
мориро якумин маротиба олим д. тирелдар соли 1965 аз беморе, ки гирифтори рини-
ти шадид буд, дарёфт намудааст. баъдтар олимон Э. Каул ва с. Кларк соли 1975 аз 
наҷосати кӯдаки бемор ин вирусро дарёфт намуданд. 

Нашъамандиву нашъаҷаллобӣ 
танҳо мушкилии як кишвар нест. 
Ин масъала имрӯз ба мушкилоти 
умумиҷаҳонӣ табдил ёфтааст. 

Дар ин росто, Тоҷикистон ба 
ҳайси узви созмонҳои бонуфу-
зи байналмилалӣ барои бунёди 
ҷомеаи солим чандин созишнома 
ва протоколи ҳамкориҳои дуҷониба 
ва бисёрҷонибаро ба имзо расони-
дааст, то ин ки доираи ҳамкориҳо 
бештар шаванд. Мусаллам аст, ки 
шахси нашъаманд бемор асту узви 
ин ҷомеа ва дар байни мо зиндагӣ 
дорад ва ӯро ҷомеа бояд табобат 
кунад, то ба дигарон сироят наку-
над. Вақти  он расидааст, ки бояд 
дастаҷамъона алайҳи нашъаву 
нашъамандӣ муборизаро дар байни 
ҷомеаи кишвар пурзӯр намоем. 

сабаб дар чист, ки инсо-
ният рӯ ба нашъаҷаллобиву 

нашъамандӣ меорад? 
Бемории нашъамандӣ чан-

дин омил дорад. Ин омилҳоро ба 
2 гурӯҳ: объективӣ ва субъективӣ 
тақсим мекунем. Якум, таъсири 
муҳит ва омили субъективии хисла-
ти инсон аст. Аксари мубталоёни ин 
беморӣ дар синнӣ 14-18-солагӣ ги-
рифтори ин маризӣ мешаванд. Баъ-
зе волидон сари вақт наметавонанд 
фарзандони хешро аз роҳӣ бад бар-
гардонанд. Паҳлӯи дигари масъала 
ин аст, ки нашъаҷаллобон ва шахсо-
ни нашъаманд кӯшиш мекунанд, то 
ин ки бозорашон гарм бошад. Барои 
расидан ба ин мақсад онҳо андешаи 
тақдири ояндаи хурду ҷавонро на-
мекунанд. 

Бо мақсади ҳимояи фарзандона-
шон падару модарон вазифадоранд, 
ки онҳоро дар вақтҳои холӣ ба вар-
зиш ё ихтирооту навоварӣ талқин 
намоянд. Бар замми ин, дар амалӣ 
сохтани барномаи мубориза алайҳи 
нашъамандӣ ҳама қишрҳои ҷомеа 
бояд фаъолона мубориза баранд. 
Бахусус, ходимони дин бо истифо-
да аз аҳкоми шариати ислом баҳри 
солимӣ ва беҳдошти ҷисму рӯҳи 
инсон, ки яке аз омилҳои пешраф-
ти ҳар ҷомеа ба шумор меравад, 
бояд назари хешро иброз дошта, 
дар ҷодаи баланд бардоштани сатҳи 
маърифати мардум саҳм бигиранд. 

Дини муқаддаси ислом 1400 сол 
муқаддам маводи мадҳушкунанда 
ва тиракунандаи ақлро ҳаром ҳукм 
карда буд. Дар сураи Зумар, ояти 
53 омадааст: «Бигӯ, эй умматони 
ман, бар худ аз ҳад таҷовуз кардаед, 
аз раҳмати Худо ноумед нашавед, 
ҳароина Худо ҳамаи гуноҳонро якҷо 
меомӯзад, ба ростӣ, ки ӯ ҳамоно 

омӯрзгори меҳрубон аст». Яъне, ин 
гуфтаҳо исботи онанд, ки ҳар на-
фаре фирефта шудаву роҳи хаторо 
дар ҳаёти худ интихоб намуда ва 
пас аз дарки он аз карда пушаймон 
гаштаву тавба менамояд, Худованд 
гуноҳҳояшро меомӯрзад. Дар дини 
мубини ислом ҳама он амалҳое, 
ки бар зарари инсон асту таъсири 
манфӣ мерасонад, вобаста ба таъси-
рашон ҳаром дониста мешавад. Дар 
Қуръони карим, дар ояти 88-и су-
раи Моида омадааст, ки «Ҳар чизи 
ҳалолу покизае, ки ба шумо рӯзӣ 
додааст ва аз он чизе, ки шумо имон 
овардаед, амал кунед ва он чизе, 
ки Худованд манъ кардааст, парҳез 
кунед». Ва боз омадааст: «Эй муъ-
минон, дурӣ ҷӯед аз ҳаром ва қимор 
ва аз амалҳои ботил». Он чизе, ки 
масткунанда асту ақли инсонро 
мекоҳонад ва имонро заиф мегардо-
над ва ба амалҳои ношоиста меба-
рад, Худованди карим амр кардааст, 
ин амалҳо кирдори шайтонанд ва аз 
он канорҷӯӣ кунед. 

Нишонаҳои бемории 
нашъамандӣ

Заҳролудшавӣ аз маводи мухад-
дир якчанд намуд аст. Худи маводи 
нашъаовар ба чанд навъ тақсим ме-
шавад. Як навъи он хотира ва зеҳни 
инсонро комилан заиф мегардонад, 
навъи дигари он одамро куллан 
мадҳуш месозад. Зарари асосии ма-
води нашъаовар хароб кардани асаб 
ё мағзи сари одам аст. Зиёни дигар 
банд ё маҳкам шудани узвҳои нафа-
скашии инсон аст. 

Ҳамин тариқ, яке аз сабабҳо, 
ба монанди кунҷкобӣ, майли 
эҳсосҳои нав, кӯшиши гурехтан аз 

ҳаёти воқеӣ наврасону ҷавононро 
ба истифодаи маводи мухаддир во-
дор менамояд. Аксари вақт онҳо 
намефаҳманд, ки истифодаи маво-
ди мухаддир шӯхӣ набуда, бемории 
ҷиддиест, ки халосӣ аз он душвор ва 
гоҳо имконнопазир аст. Организми 
инсон ба маводи мухаддир чунон 
одат мекунад, ки ӯ дигар бе истифо-
даи он зиндагӣ карда наметавонад. 
Қатъ намудани истеъмоли маводи 
мухаддир боиси пайдоиши ҳолати 
пуразоб мегардад, ки он «хумор» 
ном гирифта, рагкашӣ, дардҳои 
шадиди мушакҳо, дилбеҳазуршавӣ, 
дарди шикам, дарунравӣ ва ғайра 
мебошад. Тамоми фикру мақсад ва 
орзуи нашъманд ба чӣ тавр дастрас 
кардан ва истеъмол намудани ма-
води мухаддир равона мегардад. 
Ҳамин тавр, инсон ҳам ҷисман ва 
ҳам фикран ғуломи маводи мухад-
дир мешавад.

  Тавсия ба волидон 
Ҳангоми аз фарзандон пайдо 

кардани ягон хел хока ва ё маҳлул, 
асбобҳои барои гузаронидани 
сӯзандору пешбинишуда (сӯзанҳо, 
сӯзандору, бандҳои резинӣ, изи 
сӯзандору дар аъзои бадан), бӯйи 
махсусе, ки бо ҳавои даҳон ё аз 
мӯй, пӯст ва либос хориҷ меша-
вад, асбобҳое, ки барои коркарди 
растаниҳои нашъаовар истифода 
мешаванд, тағйир ёфтани рафтор 
ва симои зоҳирӣ аз ҷиҳати манфӣ, 
эҳсоси хумор, пеш аз ҳама, бо ӯ ку-
шоду равшан гуфтугӯ кунед. Агар 
шумо бовар ҳосил намоед, ки писар 
ё духтаратон маводи мухаддир ис-
теъмол менамояд, онгоҳ ҳатман ба 
мутахассис муроҷиат кунед. 

Воситаи дигари пешгирӣ ин 
аст, ки дар миёни мактаббачагон 
дарсҳои кушод дар хусуси зарару 
оқибатҳои нашъамандӣ гузаро-
нида шавад. Зимнан, падару мо-
даронро мебояд, ки аз фаъолияти 
шабонарӯзии фарзандони толибил-
машон бохабар бошанд, аз мушки-
лоти онҳо огоҳ шуда, дӯстонашонро 
шиносанд. Дар замири фарзан-
дон иродатмандӣ ва доштани 
ҳадафи некро тарбия намуда, аз 
хурдӣ меҳнатқариниро омӯзонанд. 
Онҳоро ба варзиш талқин ку-
нанд. Фарзандонро ҳангоми 
машғулиятҳои дӯстдошта ҳамроҳ 
гиранд, масалан, вақти моҳидорӣ, 
сайёҳат, мошинтаъмиркунӣ ва мо-
нанди инҳо. Барои машғулиятҳои 
дӯстдоштаи фарзанди навраси худ, 
аз қабили забономӯзӣ, расмкашӣ, 
суратгириву наворбардорӣ, кор бо 
компютер ва сурудхонӣ шароит 
фароҳам оранд.  

 
Ба ҷойи хулоса

Бо боварии том метавон гуфт, 
ки дар натиҷаи андешидани як 
қатор тадбирҳои муассир аз ҷониби 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мо марҳилаи аввали пешгирии наш-
ъамандиро бомуваффақият пушти 
сар кардем. Аммо барои он, ки баъ-
зе нафарони сустирода ин зуҳуроти 
номатлубро таҳдид ба саломатӣ би-
донанд ва гирифтор шудан ба онро 
айбу нуқс шуморанд, ҳанӯз ҳам 
тадбирандешӣ мебояд.

сунатулло шЕров, 
мудири шуъбаи таблиғот, 

иттилот ва матбуоти Кумитаи 
иҷроияи Ҳхдт дар 

ТеША БАР РеШАИ НАШЪАМАНДӢ МеБОЯД ЗАД

Аз паёмбари гиромии ислом 
Муҳаммад (с) ҳадиси саҳеҳе то 
ба мо расидааст, ки онро ҳам 
Имом Бухорӣ, ҳам Муслим, ҳам 
Абдурраҳмон ибни Авф ва ҳам 
Усома ибни Зайд дар китобҳояшон 
овардаанд. Омадааст: “Чун хабар 
ёфтед, ки дар замине тоун (вабо ё 
вирус) омадааст, он ҷо наравед. Ва 
агар дар дохили он мавзеъ бошед, 
аз он ҷо берун нашавед”. 

***
Паёмбари ислом (с) боз дастур 

додаанд: «Аз бемориҳои сироятӣ 
дурӣ ҷӯед…» (“Саҳеҳи Бухорӣ”). 

***
Дар “Саҳеҳи Муслим” аз Амр 

ибни Шурайд ривоят шудааст, ки 
боре шахсе гирифтори бемории 
сироятӣ ба назди паёмбар (с) омад. 
Расули Худо (с) ба ӯ дастур дода-
анд, ки қафо баргардад.

***
Дар ҷойи дигар ривоят шу-

дааст, ки дар замини Шом дар 
замонҳои хилофати Умар (р) бе-
мории шадиди сироятӣ пайдо 
шуд. Ҳазрати Умар (р) то назди-
кии дарвозаи шаҳр омаданд. Мири 
шаҳр Абуубайда ибни Ҷарроҳ, ки 
ба истиқбол баромада буд, гуфт: 
“Дар шаҳри мо беморӣ аст. Даро-
ед, ҳазрат. Тақдири Илоҳӣ аст”. 
Амирулмуъминин посух дод: 
“Мегурезам аз тақдири Худо ба 
сӯйи тақдири Худо!”. Ва аз ворид 
шудан ба шаҳр парҳез кард.

***
Дар ҳадисе бо ривояти Ибни 

Моҷа зикр гардидааст: «Шахсе, ки 
гандумро захира кунад, то баъдан 
онро бо баҳои гаронтаре  ба мар-
дум бифурӯшад, Худованд ӯро 
муфлис мегардонад ва ё ин ки ба 
бемории ҷузом (саратон) мубтало 
месозад.

Гирдоваранда 
М. аКраМов

вирУс ва Ҳаннотӣ 
аз ниГоҲи ислоМ

ДАР МАВЗӯИ РӯЗ
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ЗАХИРАҲОИ сАЙёҲИИ ТОҶИКИсТОН

Маълумоти мухтасари таъ-
рихӣ. Маркази маъмурии вилояти 
Хатлон -шаҳри Бохтар дар соҳили 
чапи рӯди Вахш (дар баландии 
428 м. аз сатҳи баҳр) воқеъ гаш-
та, масоҳати шаҳр 0,006км2 ва 
аҳолиаш 112 ҳазор нафарро таш-
кил медиҳад.

Бохтар асрҳои I–IV дар аҳди 

Кӯшониён ба вуҷуд омада, Ле-
ваканд ном доштааст. Реша ва 
маънои ҷойноми Левакандро дар 
забонҳои суғдӣ ва дарӣ мебояд 
ҷустуҷӯ кард. Бахши нахусти-

ни ин ҷойном - «лева», ки шак-
ли тағйирёфтаи вожаи авастоии 
«daeva» (даева), ба маънии Эзид 
аст ва бахши дувуми он «kand» 
(канд), вожаи авастоии kanθā- kand 
ба маънои шаҳр аст. Гузаштагони 
дури мо ҳангоми бунёди шаҳрҳо 
ба хотири дифоъ аз ҳамлаварон, ба 
вижа хайманишинони кӯчманчӣ 
гирду атрофи шаҳрҳоро канда, ба 
он об сар медоданд. Ҳамин аст, 
ки аксарияти ҷойномҳои шаҳрҳои 
куҳани ориёитаборон, аз ҷумла 
тоҷикон бо ҷузъи «канд» (кент) 
хатм мешаванд. Ба монанди Ма-
роканд (Самарканд), Тошканд 
(Чочканд, Шошканд), Пайканд, 
Панҷканд, Чимкент (Чимканд), 
Вобканд, Хӯканд, Бодканд ва Ле-
ваканд омадааст. Ҳамчунон, баъзе 
номҳои шаҳрҳо бо ҷузъи «канд» 
низ оғоз меёбад. Чунончи, Қундуз 
дар бостон ба гунаи Кандеж (Канд-
деж).

Аз сарчашмаҳо бармеояд, ки 
маркази кунунии вилояти Хатлон 
таърихӣ 2000-сола дорад ва беш 
аз 1300 сол онро Леваканд ме-
номидаанд. Муайян карда шуда-
аст, ки теппаи дар маркази шаҳр 
ҷойдошта табиӣ набуда, бо дасти 
одамон сохта шудааст. Ривояте 
ҷой дорад, ки ҳокими шаҳри Ле-
ваканд бо мақсади сохтани он 
теппа «андози хок» ҷорӣ карда 
будааст ва аз рӯйи он мардуми ин 
музофот, ки барои хариду фурӯш 
ба бозори шаҳр меомаданд, ҳар 
кадоме аз онҳоро вомедоштанд, 
то барои бунёди теппа як хӯрҷин 
хок оварда, ба он ҷойгоҳ бире-
занд. Дар натиҷаи саҳмгузории 
мардум теппае бо баландии беш 
аз 150 метр бунёд гардида, атро-

фи он бо девори паҳноияш 12 метр 
иҳота мешавад. Ривоятест, ки дар 
болои он теппа ароба метавонист 
озодона дар ҳаракат бошад. Қасри 
ҳокими Леваканд низ дар фаро-
зи ин теппа сохта шуда будааст. 
Ҳадафи сохтмони теппа нахуст, 
барпо кардани дидбонгоҳ будааст, 
то ки муҳофизони шаҳр аз ҳуҷуми 

ногаҳони душман сари вақт боха-
бар шуда, онро нигаҳбонӣ намо-
янд. Аз ду тарафи теппае, ки болои 
он қасри ҳоким сохта шуда буд, 
ду наҳр ҷорӣ буд. Яке аз ҷануб бо 

номи «Ҷӯйбор» ва дигаре аз сам-
ти шимол бо номи «Ҷӯйи хонум». 
Дар мавриди “Ҷӯйи хонум» чунин 
ривояте дар байни мардум ривоҷ 
дорад, ки гӯё бо хоҳиши хонуми 
дӯстдоштаи ҳокими он мулк - Би-
бихонум аз тарафи шимоли теппа 
наҳр канда шуд. Дар он малика 
бо канизони худ ба шиновариву 
фароғат машғул мешудааст. Аз ин 
ҷост, ки онро «Ҷӯйи хонум» ме-
гуфтаанд. Ҳоло дар рӯйи он теп-
паи таърихӣ, манора ва осорхонаи 
таърихию кишваршиносӣ таҳти 
унвони Бибихонум сохта шудааст. 

Мебояд ёдовар шуд, ки дар 
асри ХIII дар натиҷаи ҳамлаи бе-
амони урдуи муғул баробари ди-
гар шаҳрҳои Осиёи Миёна шаҳри 
Леванканд низ ба харобазор таб-
дил ёфт. Як қисми аҳолии он ба 
қатл расида, аз куштори саросарӣ 
раҳоёфтагон ин қаламравро тарк 
карданд ва номи Леваканд низ 
аз хотирҳо фаромӯш гашт. Баъд-
тар дар ин ҷо муҳоҷирони ди-
гар маскан гирифтанд ва ба ин 
шаҳр Қӯрғонтеппа ном гузош-
танд. Дар оғози соли 2018 шаҳри 
Қӯрғонтеппа ба шаҳри Бохтар таб-
дили ном кард.

Мавзеъҳои ҷолиби сайёҳии 
шаҳр. бохтар дорои мавзеъҳои 
ҷолиби сайёҳист. Дар бароба-
ри теппаи ёдшуда ва наҳрҳои 
болозикр, пайкараҳои Исмоили 
Сомонӣ, Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, 
Ҷалолиддини Балхӣ, тандиси 
трактор ҳамчун рамзи рушди 
кишоварзӣ, лавҳаи азхудкунии 
заминҳои водии Вахш, манораҳои 
Парчам ва Нишони давлатӣ аз 
ҷумлаи мавзеъҳои хоссаи диданӣ 
шуморида мешаванд. 

Шаҳри Бохтар ҳавои фора-
му дилнишин дошта, дар ҷойҳои 
фараҳбахши он истироҳатгоҳҳо 
сохта шудаанд. Аз ҷумла, боғи 
фарҳангӣ-фароғатии шаҳри Бох-
тар, боғу гулгашти назди осорхо-
наи Бибихонум ва боғи “Ғалабаи 
халқҳо бар зидди фашизм” аз зум-
раи мавзеъҳои гаштугузори мар-

дум мебошанд.
инфрасохтори хизматрасонӣ. 

Дар шаҳри Бохтар барои меҳмонон 
шароити мусоиди хизматрасонӣ 
фароҳам оварда шудааст. Аз 
ҷумла, вобаста ба хизматрасо-
нии нақлиётӣ дар шаҳри Бох-
тар фурӯдгоҳи байналмилалӣ, 
истгоҳи роҳи оҳан ва терминали 
мусофирбарӣ шабонарӯз дар хид-
мати меҳмонон мебошад. Инчу-
нин, нақлиёти мусофиркаш бо 
нархҳои арзон аз рӯйи хатсайри 
мушаххас ба тамоми гӯшаву ка-
нори шаҳри Бохтар ва берун аз он 
дар ҳаракат мебошанд. Ҳамзамон, 
ба ҷуз аз марказҳои савдо ва 
супермаркетҳои бешумор, инчу-
нин, се бозори калон зери унвонҳои 
“Фаровон”, “Ҳоҷӣ Шариф ” ва 
“НИХИ ” дар хизмати сокинон ва 
меҳмонони шаҳр қарор доранд. Дар 
ин бозорҳо тоҷирон анвоъи гуно-
гуни либос, хӯрока, маҳсулотҳои 
кишоварзӣ, маҳсулоти сохтмонӣ, 
автомобилҳову қисмҳои эҳтиётии 
он ва дигар ашёи ниёзи рӯзгорро 
ба муштариён пешниҳод меку-
нанд.

Сатҳи хизматрасонии тиббӣ 
низ ҷавобгӯйи талаботи замон 
мебошад. Дар шаҳри Бохтар ва 
маҳаллаҳои он шумораи умумии 
муассисаҳои тандурустӣ 101 адад 
ва шумораи дорухонаҳо ба 118 ра-
сидааст, ки дорои сертификати си-
фат мебошанд.

Имрӯз бо шарофати сиёсати 
фарҳангпарваронаи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 

миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар шаҳри Бохтар муассисаҳои гу-
ногуни фарҳангӣ фаъолият меку-
нанд. Дар ин росто, метавон аз чу-
нин муассисаҳои калони фарҳангӣ 
ном бурд: Театри драммавии ба 
номи Ато Муҳаммадҷонов, Кино-
театри ба номи А. Лоҳутӣ, Марка-
зи фарҳангии ҷавонон ва ғайра.

Варзишгоҳҳои шаҳри Бох-
тар бо номҳои «Пахтакор» ва 
«Ҷавонон» дорои майдонҳои фут-

бол, машқгоҳҳои гимнастикӣ ва 
ҳавзҳои шиноварӣ мебошанд. Дар 
шаҳри Бохтар меҳмонхона зери 
унвонҳои “Қӯрғонтеппа”, “Рамз”, 
“Истиқлол”, “Бохтариён”, “Маф-
туна”, “Само”, “Сайёд” ва “Сай-
ри орзу” фаъолият мекунад, ки 
бо тамоми шароитҳои замонавӣ 
таъмин мебошанд. Дар шаҳр шаш 

ҳаммоми ҷамъиятӣ мавҷуд мебо-
шад.

Касбу ҳунарҳои мардумӣ. 
Шаҳри Бохтар аз бостон бо 
ҳунармандони чирадасти худ 
машҳур гардидааст. Имрӯзҳо мар-
думи он ба ҳунарҳои гуногуни 
халқии қадима ва муосир машғул 
мебошанд. Ба монанди бофандагӣ 
(ҷӯроббофӣ, гилембофӣ, қолин-
бофӣ), дӯзандагӣ (чакандӯзӣ, 
порадӯзӣ, тоқидӯзӣ, гулдӯзӣ, 
чодардӯзӣ, зардӯзӣ, шероздӯзӣ, 
пояфзолдӯзӣ...), намадмолӣ, дуред-
гарӣ (табақтарошӣ, чумчатарошӣ, 
ҳайкалтарошӣ, зиниасптарошӣ, 
гаҳворасозӣ, асбобҳои мусиқӣ...), 
оҳангарӣ (асбобҳои рӯзгор, аз 
қабили табар, болға, бел, каланд, 
дос, танур, лӯлатанур...), заргарӣ, 
пазандагӣ (истифодаи махсус аз 
маҳсулоти ширӣ, гӯштӣ, нонӣ ва 
алафӣ...) ва ғайраҳо. Инчунин, за-
нони ҳунарманди шаҳри Бохтар 
анвои гуногуни хӯрокҳои миллӣ, 
аз ҷумла, қалама, таҳмол, оши 
бурида, оши палав, қурутоб, ман-
ту, ширбат, шӯрбо, ширбиринҷ, 
ширравған, шакароб, ревич, на-
шоиста ва ғайраро бо як чирадастӣ 
омода месозанд.

Шоёни зикр аст, ки аз оғози 
соли 2018 Бохтар шаҳри гулҳо эъ-
лон шуда, раставу хиёбонҳои он ба 
гулгашти воқеӣ табдил ёфтаанд.

вижагиҳои шаҳр. Шаҳри Бох-
тар аз дигар шаҳру навоҳии вилоят 
ба он фарқ мекунад, ки дар ин ҷо бо 
намояндагони бисёре аз миллату 
халқият ва қабилаҳои ҷаҳон мета-

вон вохӯрд. Расму оинҳои наздик 
ба сад қавму халқиятҳо дар даро-
зои солҳои бешумори ҳамзистӣ 
зери таъсири фарҳангу арзишҳои 
тоҷикон ба таври чашмрас тағйир 
ёфта бошанд ҳам, вале вижагиҳои 
хосашон ҳифз гаштааст, ки барои 
сайёҳон хеле ҷолиб аст.

орзуи ҲаМидиён,
раиси Ки Ҳхдт 

дар шаҳри Кӯлоб

бохтар – ЯКЕ аз ҚадиМтарин шаҲрҲои тоҶиКистон
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Кӯшониён яке аз калонтарин 
ва сераҳолитарин ноҳияи ви-
лояти Хатлон ба шумор мера-
вад. Мардуми заҳматпешаи ин 
ноҳия тамоми иродаву матона-
ти хешро баҳри дар амал татбиқ 
намудани ҳадафҳои созандаву 

бунёдкорона, таҳкими сулҳу су-
бот ва сазовор истиқбол гириф-
тани ҷашни фархундаи 30 - со-
лагии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон равона на-
муда, бо дилу нияти нек ва ҳисси 
баланди ватандӯстӣ дар ободиву 
пешрафти ин диёри биҳиштосо 
дастаҷамъона саъю талош до-
ранд. Роҳбарияти мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатии ноҳияи Кӯшониён ин 
ҳама пешравиро натиҷаи сиёса-
ти созандаи давлат ва Ҳукумати 
кишвар, бахусус, Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон медонад. 

Тавре зимни суҳбат раиси 
ноҳия Вализода Икромиддин ит-
тилоъ дод, аҳли заҳмати ноҳия бо 
дилгармӣ ва умеду боварии зиёд 
ба ояндаи нек неруи худро баҳри 
ободии Ватан равона намудаанд. 

Бо мақсади иҷрои Амри Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 22 майи соли 2018, №АП -1059 
ҷиҳати сазовор пешвоз гирифта-
ни 30 - солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо саҳми мардум ва соҳибкорон 
сохтмони 324 биною иншоот ба 
нақша гирифта шудааст. Аз ин 
шумора аллакай 163 адади он 
сохта, мавриди истифодабарӣ 
қарор дода шуданд.

Ҳамчунин, барои беҳтар кар-
дани вазъи таълиму тарбия бо 
дастгирии Вазорати маориф ва 
илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
соҳибкорони маҳаллӣ ва падару 
модарон соли ҷорӣ ду муассисаи 

таълимӣ бо шароити муосири 
таълим ва дар назди панҷ муас-
сисаи дигар сохтмони 28 синф-
хонаи иловагӣ барои 700 хонанда 
ба анҷом расид. Боз дар назди 9 
муассисаи таълимии дигар сохт-
мони 33 синфхонаи иловагӣ ба-

рои 775 ҷойи нишаст бо маром 
идома дорад. 

Баҳри баланд бардошта-
ни сатҳи хизматрасонии тиббӣ 
ба аҳолӣ дар ноҳия ду маркази 
саломатӣ ва ду бунгоҳи тиббӣ 
сохта, мавриди баҳрабардорӣ 
қарор дода шуд. Инчунин, сох-
тмони 5 муассисаи тандуру-
стии дигар ба нақша гирифта 
шудааст, ки то ҷашни 30-сола-
гии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди 
баҳрабардорӣ қарор мегиранд. 

Баҳри беҳбудии сатҳи зин-
дагии мардум ва бо ҷойи кори 
доимӣ фаро гирифтани соки-
нон дар ноҳия 36 корхона ва 
коргоҳҳои истеҳсолӣ ва ду мар-
кази хизматрасонӣ фаъолият 
доранд.  Боиси қайд аст, ки дар 
арафаи ҷашни Наврӯзи байнал-
милалии соли 2019 бо иштироки 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
- Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳия кор-
хонаи “Ганҷ”, ки ба истеҳсоли 
равғани офтобпараст машғул ме-
бошад, мавриди баҳрабардорӣ 
қарор дода шуд. Инчунин, соли 
2019 дар ноҳия  ду корхонаи 
истеҳсолӣ ба истифода дода 
шуд, ки аз ин ҳисоб даҳҳо соки-
ни ноҳия бо ҷойи кори доимӣ  ва 
маоши хуб таъмин шуданд. Бо 
ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ боз 
бунёди 18 корхона ва коргоҳҳои 
истеҳсолӣ ба нақша гирифта шу-
дааст, ки то ҷашни фархундаи 30 
- солагии Истиқлолияти давлатӣ 
сохта мешаванд. 

Боиси хушнудист, ки дар ара-

фаи ҷашни Наврӯзи оламафрӯзи 
соли ҷорӣ низ бо иштироки Сар-
вазири мамлакат Қоҳир Расул-
зода ва раиси вилояти Хатлон 
Қурбон Ҳакимзода дар ноҳия як 
силсила иншооти таъйиноти гу-
ногун мавриди истифода қарор 
гирифтанд. Маркази саломатии 
деҳотӣ дар деҳаи Ҳосилот бо 
харҷи 680 ҳазор сомонӣ ва гарм-
хонаи навбунёди лимупарварӣ, 
коргоҳи равғантозакунӣ ва банду-
басти равған дар деҳаи Маданият 
бо маблағи 1,5 миллион сомонӣ, 
мумфарш ва чароғонкунии 
4,5 километр роҳи деҳаи Ма-
даният бо сарфи 4,5 миллион 
сомонӣ, бунёди бинои иловагии 
МТМУ№11 бо харҷи 3 миллио-
ну 200 ҳазор сомонӣ дар ҷамоати 
деҳоти Заргар, ифтитоҳи Нишо-
ни давлатӣ ва Парчами миллӣ 
дар маркази ноҳия - шаҳраки 
Исмоили Сомонӣ бо маблағи 1,8 
миллион сомонӣ аз ин қабиланд. 
Дар иншооти ба истифодадода-
шуда зиёда аз 60 нафар сокинони 
маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва 
маоши хуб таъмин шуданд.   

Бахшида ба эълон гардида-
ни солҳои 2019 - 2021 - Солҳои 
рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ дар ноҳия корҳои на-
заррасе рафта истодаанд. Баҳри 
истироҳату фароғати сайёҳони 
хориҷию дохилӣ дар ноҳия чор 
меҳмонхона, шаш тарабхона панҷ 
ҳуҷраи ёрирасон ва 30  китоб-
хонаи деҳотӣ фаъолият доранд.  
Барои хизматрасонӣ ба сайёҳон 
5 банкомат, мағозаи фурӯши 
армуғонҳо ва гӯшаи иттилоотии 
сайёҳӣ фаъолият менамоянд. Ин-
чунин, дар даромадгоҳи ноҳия 
барои сайёҳон харитаи сайёҳии 
ноҳия насб карда шудааст. 

Бо мақсади таъмини рушди 
соҳаҳои воқеии иқтисодиёт ва 
беҳтар намудани сатҳи зинда-
гии мардум дар ноҳия “Барно-
маи рушди иҷтимоию иқтисодии 

ноҳияи Кӯшониён барои солҳои 
2016 - 2020” қабул гардидааст, 
ки 217 лоиҳаро ба маблағи 248 
миллиону 806 ҳазор сомонӣ дар 
бар мегирад. Аз ин 17 лоиҳа ба 
маблағи 110 миллиону 245 ҳазор 
сомонӣ ба бахши иқтисодӣ, 94 
лоиҳа ба маблағи 74 миллио-
ну 745 ҳазор сомонӣ ба бахши 
иҷтимоӣ, 36 лоиҳа ба маблағи 
59 миллиону 63 ҳазор сомонӣ ба 
бахши инфрасохтор, 10 лоиҳа ба 
маблағи 12 миллиону 31 ҳазор 
сомонӣ ба бахши ҳифзи муҳити 
зист ва ҳолатҳои фавқулода ва 
7 лоиҳа ба маблағи 2 миллио-
ну 713 ҳазор сомонӣ ба бахши 
таъминоти захиравӣ рост меояд. 
Дар маҷмӯъ дар ноҳия 83 лоиҳа 
ба маблағи умумии 65 миллиону 
154 ҳазор сомонӣ аз худ карда 
шудааст.  Инчунин, дар ноҳия 9 
лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ 
амалӣ гардида истодааст, ки 
маблағи аз худшуда дар доираи 
ин лоиҳаҳо 1 миллиону 69 ҳазор 
доллари америкоиро дар бар ме-
гирад.  

- Аҳли заҳмати ноҳияи 

Кӯшониён дар оянда низ кӯшиш 
ба харҷ медиҳанд, ки дастуру 
супоришҳои Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмонро сармашқи кори худ 
қарор дода, баҳри иҷроиши онҳо 
дастаҷамъона ҷаҳду талош на-
моянд. Бовар ҳаст, ки дар фа-
зои сулҳу субот дар ҳошияи 
ғамхориҳои давлату Ҳукумати 
мамлакат мардуми ноҳияи 
Кӯшониён ба музаффариятҳои 
меҳнатии боз ҳам зиёд комёб 
шуда, саҳми назарраси худро 
дар ҷодаи татбиқи кулли аҳдофи 
стратегии миллӣ ба таври беҳтар 
мегузоранд,- гуфт дар фарҷоми 
суҳбат Вализода Икромиддин. 

сулаймон сУлтонов

БА ИсТИҚБОЛИ  30 - сОЛАгИИ ИсТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ ҶуМҲуРИИ ТОҶИКИсТОН 

КӯШОНИёН. БуНёДКОРӢ МАРОМИ ТОЗА КАсБ КАРДААсТ
“Мо вазифадорем, ки боз ҳам бештар заҳмат кашида, диёрамонро то гӯшаҳои дурдасттарини он ободу зебо гардо-

нем, корхонаву коргоҳҳои нав бунёд кунем ва сатҳу сифати зиндагии халқамонро аз имрӯз дида баланд бардорем”. 
Эмомалӣ раҳмон
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Муассис: 
Кумитаи иљроияи ЊХДТ 

дар вилояти Хатлон

Сармуњаррир: 
Мањмадалї АКРАМОВ

Њайати мушовара: 
Қурбон ҲАКИМЗОДА, 

Фирӯза ШАРИФӢ,
ѓазалшо САФАРЗОДА,

Ќиёмиддин МИРАЛИёН

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

СКАНВОРД

ҚОНуНҲОИ АҶИБИ БАЪЗе КИШВАРҲО
►Дар Хитой наҷот додани 
одами дар об ғарқмешуда 
манъ аст. Агар шумо шоҳиди 
чунин ҳодиса гардидеду 
шахси дар об ғарқшударо 
наҷот додед, ин амали шумо 
дахолат ба ҳаёти шахсии ин-
сон унвон карда мешавад. 
►Дар Хитой барои хои-
дани сақич ҳангоми дарс 
эҳтимол дорад донишҷӯро аз 
донишгоҳ хориҷ кунанд.
►Дар Хитой агар шахсе пои 
шуморо зер карда монд, ба 
шумо барои задани он шахс 
иҷозат дода мешавад, агар он 
бо усули кунг-фу сурат биги-
рад.
►Дар Хитой барои 
номуваффақ анҷом ёфтани 
қасди худкушии шахс ҳар 
раҳгузар ҳуқуқ дорад, шах-

си худкушӣ кардаро биза-
над.  
►Барои донишҷӯе, ки беш 
аз як фарзанд дорад, дар 
донишгоҳҳои Хитой зимни 
имтиҳонот саволи иловагӣ 
зам карда мешавад. 
►Ба хитоиҳо иҷозат дода 
шудааст, ки дар ҷойҳои 
ҷамъиятӣ бимиранд.
►Барои хитоиҳо танҳо як 
фарзанд иҷозат дода меша-
вад. Дар сурати риоя накар-
дани ин муқаррарот шумо 
маҷбуред, 20%-и даромади 
яксолаатонро ба буҷаи ин 
кишвар супоред.
►Дар штати Бихари 
Ҳиндустон одамеро, ки ба 
куштани гов айбдор карда 
мешавад, меовезанд.
►Дар ин штат ҳамчунин, 

дастони шахсеро, ки поруи 
говро аз замин тоза мекунад, 
мебуранд.
►Дар штати Миннесотаи 
Амрико дар як банд овехтани 
либосҳои мардонаву занона 
манъ карда шудааст.
►Ба ҳар як гурбаи штати 
Кресскили Амрико бояд то 3 
зангӯла овехта шавад, то ки 
паррандаҳо аз наздик омада-
ни гурбаҳо сари вақт боха-
бар шаванд.
►Дар Вирҷинияи Ғарбӣ ба 
шумо иҷозат дода мешавад, 
ки ҷасади ҳайвони дар сада-
ма ҷон бохтаро бо худ биги-
ред ва онро барои таом ис-
тифода баред. Ин тадбир ба 
хотири сарфаҷӯйи маблағи 
барои тоза намудани роҳ 
пешбинӣ гардидааст. 

афандӣ бо писараш дар роҳ мерафтанд, ки аз пеши роҳашон 
муаллими деҳа баромад. 

–бачам, гурез, ки ду ҳафта шуд мактаб нарафтӣ.
 писар гурехтанӣ буд, аммо ҳаросон аз роҳаш гашт. 
–падар, ту  ҳам гурез! 
афандӣ:
–барои чӣ? 
–охир, ман муаллимро гуфта будам, ки падарамро мошин 

зад, ба ҷанозаи вай меравем! 

  Марди сода барои харидани пояфзол ба        
бозор  меравад.   

–Калуш чанд пул?
–Яклухт 12 сомонӣ, чакана 15 сомонӣ.
–аз ҳамон яклухташ як ҷуфт диҳед

 Ханда ҳам доруст

з а н  б а  ш а в ҳ а р а ш   м е г ӯ я д :
– о ,  м а рд а к ,  р а ф т а  н о н  ха р и д а  б и ё р !
 ш а в ҳ а р и  ха с т а :
– н а в  д а р  ҷ оя м  ш и ш т а  бу д а м . . .  
– то  и н  ва қ т  ч ӣ  ко р  м е ка рд ед ?
–  д а р оз  ка ш и д а  бу д а м .  

АЗ ҲАР Хусус


