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ҚОНУНИ ТАНЗИМ ДАСТОВАРДИ ДАВРОНИ 
ИСТИҚЛОЛИЯТ АСТ

Саҳ. 4

ТАЛОТУМ ДАР БОНК
Чун сухан аз пирон меравад, дар пеши назари мо симои инсонҳое, ки гармиву сардиҳои 

ҳаётро чашидаву фарозу фуруди зиндагиро гузашта ва сабру таҳаммулпазириро пешаи 
худ кардаанд, намудор мегардад.

Пирону калонсолон, ки худ як мактаби 
бузурги таҷрибаи зиндагӣ ҳастанд, барои 
ҷавонон ғанимат буда, аз онҳо сабақ ги-

рифтан ва таҷрибаи ҳаёт андӯхтан маъ-
нои асосии баракат ба даст оварданро 
дорад.

Пиронро дар мардуми мо “хазинаи 
тиллоӣ” меноманд, ки воқеан ҳам дуруст 
аст, зеро ин нафарони бузурги дар кӯраи 
ҳаёт обутобёфта раҳнамои аҳли башар 
ҳастанд ба олами пур аз саодату накӯӣ.

Дар давлати мо аз тарафи Роҳбарияти 
давлату Ҳукумат ба ин қишри осебпазири 
ҷомеа таваҷҷуҳи хосса зоҳир мегардад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон пайваста дар ҳар баромадҳо ва 
суханрониҳояш таъкид бар он дорад, ки 
ба қадри пирону барҷомондагон расидан, 
онҳоро нигоҳубин намудан қарзи фарзан-
диву шаҳрвандии мост.

Аз охири соли 2011 аксари бонкҳои 
Тоҷикистон пардохти маблағҳоро та-
вассути кортҳои пластикии бонкӣ анҷом 
медиҳанд. Аз ҷумла, дар БДА ҶТ “Амо-
натбонк” аз декабри соли  2011 пардох-
ти нафақа тавассути кортҳои пласти-
кии бонкӣ оғоз гардида, минбаъд ҳамаи 
нафақагирони ҷумҳурӣ маблағҳояшонро 

аз банкоматҳо дастрас менамуданд, ки 
ин мушкилоти асосии нафақагироне, ки аз 
рӯи синну сол нафақа мегирифтанд, осон 

намуд.
Дар назди Филиали №48-и “Амонат-

бонк”- и ноҳияи Носири Хусрав низ зиёда 
аз 4 сол аст, ки  банкомат насб шудааст 
ва ба мизоҷон хизмат расонида истодааст.

Аммо кормандони Филиали №48-и 
“Амонатбонк”-и ноҳия бо баҳонаи “бан-
комат вайрон аст”, ё худ “связ нест” аз 
кассаҳо ба мизоҷон маблағ дастрас мена-
моянд, ки ба қавли мизоҷон “ин як воси-
таи пулкоркунии кормандони бонки ноҳия 
аст”.

Чуноне, ки як шаҳрванди ноҳия бо 
исми Қ, зани тақрибан 69-70 сола ба мо 
гуфт, ки “чун дар расидҳо ҳарфҳо хеле 
майда навишта мешаванд, барои мо 
хондани он ноқулай аст, бинобар ин 
чанд сомонӣ, ки дар расид бошад, мо 
дар он имзо гузошта пули нафақаро 
мегирем. Ва баъди ҳисоб кардан меби-
нем, ки 10 сомонӣ, ё 15 сомонӣ наме-
расанд, даъво мекунем, аммо хазина-
дорон ҳамоно боисрор мегӯянд, ки мо 
“ҳаққи бонк” ро гирифтем”.

Ё худ кампираки қоматхамидае бо асо 
дар даст гуфт, ки “ман дар санаи 4. 01. 
2020 аз соати 9 ву 15 дақиқаи саҳар 

то соати 12 ву 10 дақиқаи нисфирӯзӣ 
бо умеди гирифтани нафақапулӣ дар 
бонки ноҳия мунтазири кормандони 

он будам, аммо мутаассифона, онҳо 
ҳозир нашуданд ва ман бо хотири му-
шаввашу дасти холӣ ба хона баргаш-
там”.

Зани дигар, ки синну солаш ба ҷое ра-
сидаву аз панҷаҳои дасти росташ бо амри 
тақдир маҳрум мондааст, изҳор дошт, ки 
“аз сабаби бемасъулиятии корман-
дони бонки ноҳия  ман барои фарзан-
донам дастархони солинавӣ ороста 
натавонистам. Мумкин то соли нави 
дигар  дастархони мо бенону бешака-
ру бегӯшт мемонад”. 

Мӯйсафеди нуронӣ, дар курсии назди 
бонк нишаста, ба фикр фурӯ рафтааст. 
Шояд андешаи хаёлот эшонро ба даврони 
ҷавонӣ бурд, ки ба касе ва чизе ниёз надо-
штанду шодмониву нишоташонро интиҳо 
набуд. 

Ва аммо лаҳзае пас ашкони шашқатор 
рӯи пурожангашро тар намуд ва онро аз  
саманди хаёлот поён фуровард. Нигоҳҳои 
маҳзунонаи он ба ҳар нафари ба банк да-
ромадаву баромада бармехӯрд ва гумон 
мебурдӣ, ки аз ҳар якашон имдод талаб 
менамуд. 



2«БЕШКЕНТ», - 1-2, 23 январи соли 2020 .. ХАБАРҲО

Дар Қасри фарҳанги ноҳия бо ибтикори Баҳромзода С. сардо-
ри бахши Раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқуллода ва мудофиаи 
гражданӣ дар ноҳияи Носири Хусрав маҷлиси Комиссияи ҳолатҳои  
фавқуллодаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии  ноҳияи Но-
сири Хусрав оид ба ҳолатҳои фавқуллода  баргузор гардид.

БАРРАСИИ МАСЪАЛАИ ПЕШГИРИИ ОФАТҲОИ 
ТАБИӢ ДАР МИҚЁСИ НОҲИЯ ДАР МАҶЛИСИ 
КОМИССИЯИ ҲОЛАТҲОИ ФАВҚУЛЛОДА

Рӯзи 14 январи соли 2020 дар ноҳияи Носири Хусрав тибқи 
Ҷадвали таъсисгардидаи конференсияҳои шаҳру ноҳиявии 
ҲХДТ таҳти раисии Ализода Сурайё Ҷура, раиси КИ ҲХДТ дар 
ноҳия  конфронси ноҳиявии ҳизб ба кори худ оғоз намуд.

Вакилони конфронс, ки аз 
ташкилотҳои ҳизбии ноҳия пешбарӣ 
шуда буданд, дар кори конфронс ишти-
рок намуданд. 

Дар конференсия мазкур асосан 2 
масъала мавриди баррасӣ қарор дода 
шуд. 

Дар масъалаи якум пешбарии номзад 
ба вакилии Маҷлиси маҳаллии вакилони 
халқ дар ҳавзаҳои якмандатии вилояти 
Хатлон, ҳавзаи интихоботии ноҳияи Но-
сири Хусрав №13 ва ҳавзаҳои якманда-
тии ноҳияи Носири Хусрав баргузор гар-
дид.

Дар Конференсия вакилон аз 

ташкилотҳои ҳизбии ноҳияи Носири Хус-
рав ба 28 ҳавзаи интихоботӣ тибқи мод-
даи 24 ва 25-и Қонуни конститутсионии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ”Дар бораи инти-
хоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии 
вакилони халқ” пешбарӣ карда шуданд, 
ки аз ин шумора 13 нафарашон занон 
мебошанд.

Ба номзадӣ ба Маҷлиси вакилони 
халқи вилояти Хатлон  дар ҳавзаи инти-
хоботии №13 вакилон номзадии и.в ра-
иси ноҳияи Носири Хусрав Нишонзода 
Даврон Назаралиро якдилона пешбарӣ 
намуданд.

“БЕШКЕНТ”

КОНФРОНСИ НОҲИЯВИИ ҲХДТ БА 
КОРИ ХУД ОҒОЗ НАМУД

Санаи 13 январи соли 2020 дар ноҳияи Қубодиён тибқи 
Ҷадвали таъсисгардидаи баргузории конференсияҳои якҷояи 
ноҳиявии ҲҲДТ оид ба пешбарии номзад ба вакилии Маҷлиси на-
мояндагон дар ҳавзаи якмандатии Қубодиён №31 таҳти раи-
сии Кумитаҳои иҷроияи ноҳияҳои Носири Хусрав, Шаҳритуз ва 
Қубодиён баргузор гардид.

Дар ин конфронси якҷояи ноҳиявии 
ҲХДТ вакилон аз ташкилотҳои ҳизбии 
ноҳияи Носири Ҳусрав тибки шумораи 
муайяншуда иштирок намуданд. Дар 
мачлисконфренсия 1 масъала мавриди 
таҳлилу баррасӣ карор гирифт:

“Дар бораи пешбарии номзад ба ва-
килии Мачлиси Намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаи 
интихобии Қубодиён  № 31”.

Мутобиқи моддаи 30 ва 31 - и Қонуни 

конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон” дар мувофиқа 
номзадии Файзуллозода Зафар Хайрул-
ло раиси ноҳияи Қубодиён  номзад  ба ва-
килии Мачлиси Намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаи 
интихобии Қубодиён №31 пешбарӣ гар-
дид.

“БЕШКЕНТ”

ПЕШБАРИИ НОМЗАД БА ВАКИЛИИ МАҶЛИСИ НАМО-
ЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ Ҷ.Т. ДАР ҲАВЗАИ ИНТИ-
ХОБИИ ҚУБОДИЁН № 31

Дар маҷлис Холбойзода Неъмат, ра-
иси Комиссияи ҳолатҳои фавқуллодаи 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 
ноҳияи Носири Хусрав оид ба ҳолатҳои 
фавқуллода, мудирони шуъбаву  бахшҳо,  
роҳбарони ташкилоту муассисаҳо иштирок 
намуданд. 

Нахуст Холбойзода Н. оид ба тайёрӣ 
ба мавсими зимистону баҳори солҳои 
2019-2020 ва пешгирии офатҳои табии дар 
миқёси ноҳия  баромад намуда, қайд на-
муд, ки яке аз вазифаҳои асосии Комисси-
яи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 
ноҳияи Носири Хусрав оид ба ҳолатҳои 
фавқуллода ин кам кардани ҳаҷми зарар, 
талафот аз офатҳои табиӣ ва сари вақт 
огоҳ намудани аҳолии   минтақаҳои хавф-
нок аз ҳолатҳои  фавқуллода иборат мебо-
шад.

Аз ин рӯ зарур аст, ки навбатдории 
шабонарӯзӣ дар хадамотҳои мудофиаи 
гражданӣ ва Ҷамоатҳои деҳоти ноҳия аз 
ҳисоби кормандон ва аҳолии ҷамоатҳо 
баҳри огоҳ намудани аҳолӣ  дар биноҳои 
маъмурии ташкилоту муассисаҳо, идора, 
корхонаҳои ҳудуди ноҳия новобаста аз 
шакли моликияташон ташкил намоем, гуфт 
муовини раиси ноҳия.

Зимнан қайд гардид, ки бо мақсади 
таъмини фаъолияти мунтазам ва босуботи 
соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ноҳия, 
ҳамоҳангсозии корҳо дар давраи зимисто-
ну баҳори солҳои 2019-2020 ва пешгирии 

офатҳои табиии Ҷамоатҳои деҳоти ноҳия, 
хадамотҳои мудофиаи гражданӣ ва таш-
килоту муасисаҳои дахлдори ноҳия бояд  
дар ҳолати омодабоши доимӣ қарор дошта 
бошанд ва  нақлиётҳои  махсуси худро дар 
ҳолати коршоям қарор диҳанд.

Ба сардори Идораи давлатии беҳдошти 
замин ва обёрии ноҳия супориш дода шуд, 
ки дар вақти муайян масъалаи тоза ва 
безараргардонии селпартовҳо, бахусус, 
селпартовҳои ҳудуди Ҷамоатҳои деҳоти 
“Фирӯза” ва “Истиқлол”-ро ҳал намуда, 
корҳои соҳилмустаҳкамкуниро дар ин 
мавзеъҳо ривоҷу равнақ диҳад.

Ҳамчунин ба сардори муассисаи дав-
латии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди 
ноҳия супориш дода шуд, ки бо фароҳам 
омадани шароити мусоиди ҳаво омехтаи 
мумқири тайёркардашударо ба роҳ монда, 
қитъаҳои роҳҳои автомобилгарди вайро-
наро тахту ҳамвор намуда, рафту омади  
мунтазами нақлиётро дар ҳудуди ноҳия 
дар фасли сармо таъмин созанд. 

Дар фарҷом раисони Ҷамоатҳои 
деҳот, хадамотҳои мудофиаи гражданӣ, 
роҳбарони ташкилоту муассисаҳои дахл-
дори ноҳия баромад намуда, оид ба тайёрӣ 
ба мавсими зимистону баҳори солҳои 2019-
2020 ва пешгирии офатҳои табиӣ, омода-
гии қувваю воситаҳо ва захираҳои моддӣ 
ҳисобот доданд.

Сумангули АСАДБЕК

КИШТИ ТИРАМОҲИИ ЗИРОАТҲОИ 
КИШОВАРЗӢ ДАР НОҲИЯ

Тибқи дурнамо имсол бояд дар майдони 6668 гектар кишти 
тирамоҳии зироатҳои кишоварзӣ гузаронида шавад. То имрӯз 
бошад алакай дар майдони 2226 гектар кишткарда шудааст.

Дар ин хусус ба рӯзномаи “Бешкент” 
Муборакшои Бозоралӣ, мудири шуъбаи 
кишоварзии ноҳия иттилоъ дод.

Тибқи гуфтаи вай ба ҳолати 14 январи 
соли равон аз 6100 гектар замини кишт дар 
2256 гектараш кишти тирамоҳӣ гузаронида 
шудааст, ки 101,3%-ро ташкил медиҳад. 

“Аз майдони умумии кишт шуда дар 321 
гектар сабзавот, 260 гектар пиёз, 30 гектар 
сабзӣ, 10 гектар карам, 57 гектар картош-
ка ва 21 гектар дигар намуди сабзавотҳо 

кишт карда шудааст”, мегӯяд Муборакшои 
Бозоралӣ.

Мувофиқи гуфтаи ӯ то ба ҳолати 
муқарраргардида майдони кишти 
зироатҳои кишоварзӣ дар Ҷамоати деҳоти 
“Истиқлол” 594 гектар, дар Ҷамоати деҳоти 
“Наврӯз” 641 гектар ва дар Ҷамоати деҳоти 
“Фирӯза” 1021 гектарро ташкил медиҳад.

“БЕШКЕНТ”
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Аммо афсӯс, касе ба имдодашон на-

мерасид.
Аламовараш он аст, ки ин пирон дар 

“Амонатбонк”-и ноҳия соатҳои тулонӣ 
дар навбат меистанд ва чун пиру бема-
дору бемору беҳоланд то охир истода 
наметавонанд ва маҷбур мешаванд  бо 
дилҳои маҳзун ва кисаҳои тиҳӣ роҳ сӯйи 
хонаҳояшон пеш гиранд.  

Магар ин аст зиндагии бофароғат, 
ки мо барои пироне, ки аз мо умеди ка-
лон доранд, фароҳам овардаем? Кай ин 
мӯсафедон аз давлати пирӣ баҳравар ме-
гарданд? Кадом соату рӯзу моҳу сол мо 
хизмати эшонро ба ҷо меорем ва бароя-
шон зиндагии шоистаро муҳайё месозем? 

Зеро алакай дер шуд, ва ба қавли 
шоири бузург: “аҷал баҳри шумо фурсат 
нахоҳад дод”.

Пас, ҳама он сухану гуфтор ва 
меҳрубониҳои мо, зиёиёни ноҳия, корман-
дони ташкилоту муассисаҳои ноҳия, ки 
тибқи қарори раиси ноҳия ҳар ниёзманду 
ятими ноҳияро ба мо вобаст кардаанд, то 
аз онҳо муроқибат намоем, ки худро беса-
робону бечора ва танҳову бекас ҳис наку-
нанд, рӯи қоғаз аст

Ин бемасъулиятӣ алакай аз кирдо-
ри кормандони бонки ноҳия, ки талотуми 
издиҳоми пирон дар бонки ноҳия заррае 
ҳам дар қалбҳояшон ҳисси меҳрубониву 
одамдӯстдориро бедор накард, баръало 
аён гардид. 

Аз пир дуо гирифтан давлат аст. Ва ин 
аст, ки мардуми тоҷик одати хеле хуб ҳам 

доранд, ки ҳангоми ба ҷое рафтан, кори 
муҳимеро оғоз намудан ҳатман дуои пи-
ронро мегиранд, то бе мушкилӣ мақсуди 
дилашон бароварда шавад.

Пирону куҳансолон ва инсонҳои им-
конияти ҷисмонияшон маҳдуд аз ин 
Ҳукумату давлат умеди калон доранд ва 
ба он ниёз доранд, давлату Хукумат низ 
онҳоро ҳаргиз дар чоррорҳаи зиндагӣ сар-
сону саргардону мушаввашу мӯҳтоҷ наме-
монад.

Аммо ин бемасъулиятии кормандо-
ни бонк моро дар баҳри фикру анде-
ша ғӯтаввар сохт. Зеро ин кирдори онҳо 
низ ба фикри банда як намуди амали 
коррупсионӣ буда, метавонад ба решаи 
ҳокимияти кунунӣ теша занад. Чунки ала-
кай ин кирдори онҳо шуълаи умеди зин-
дагии хушу бофароғатро дар синаҳои ин 
кӯҳансолон хомӯш намуд.               

Агар аз ҳар як мизоҷ, ки аз хазина, ё  
худ касса нафақа мегирад, кормандони 
бонк “ҳаққи бонк”  бигиранд, дар дасти ин 
мизоҷони муштипари дастнигар чӣ қадар 
маблағи дигар мемонда бошад? 

Агар онҳо пирони яккаву танҳо бо-
шанд, то гирифтани нафақапулии моҳи 
дигар онҳо чӣ  мехӯрда бошанд? 

Ҳоло  он ки пули нафақаи бешта-
ри нафақагиронро 180 сомонӣ ташкил 
медиҳад. 

Оё кормандони бонк як умр ҳамин хел 
ҷавон, зебо, пулдору мағрур мемонанд?

Ҳаргиз на!
Рӯзе мерасад, ки онҳо ҳам ба син-

ни пирӣ мерасанд ва он рӯз воқеан дарк 
хоҳанд намуд, ки пирӣ чисту қадри пирон 
донистан чӣ қимату ҳикмате доштааст. 

Вале алакай дер хоҳад шуд, зеро он 
замон ҷавониро баргардондан ғайриимкон 

хоҳад буд. 

Дар ҷавонӣ дор пиронро азиз,
То азизӣ дигарон бошӣ ту низ.

Биёед, ба сари масъалаи асосӣ барме-
гардем. Чаро кормандони ниҳодҳои болоӣ, 
ки онҳо бояд бевосита назоратчии асосӣ 
дар ин росто бошанд, аз ин кор воқиф 
ҳастанд, аммо чорае намеандешанд? 

Чунки ба қавли мардуми соатҳо дар 
назди кассаи банки ноҳия дар навбат ис-

тода, онҳо худашон бе ягон “проблема” 
музди маошашонро мегиранд. 

Чаро дар ноҳияи мо чандин солҳо 
банкомат ба ном асту аммо ба ҳангоми 
нафақа гирифтан ва музди маош гириф-

тани тамоми кормандони ташкилоту 
муассисаҳои ноҳия ба мардум хизмат на-
мерасонад? 

Оё банкомати ноҳияро танҳо барои зеб 
дар назди Филиали 48-и “Амонатбонк”-и 
ноҳия насб намудаанд? 

Ба ин саволҳо мизоҷони ба қавли ху-
дашон “ҷабрдида” аз масъулин посухҳоро 
интизор ҳастанд.  

Сумангули АСАДБЕК

ҚОНУНИ ТАНЗИМ ДАСТОВАРДИ ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ АСТ
“То расму ойин ва маросимҳои милливу динии худро ба як 

низоми муайня надорорем ва хароҷоти беҳудаву зиёдатии 
мардумро аз байн набарем, ба қабули татбиқи барномаҳои 
давлатӣ ва сарфи маблағҳои зиёд дар масъалаи паст карда-
ни сатҳи камбизоҳатии аҳолӣ ба натиҷаҳои дилхоҳу назар-
рас ноил шуда наметавонем”.  

Эмомалӣ Раҳмон

Қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи танзими анъана ва ҷашну 
маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар 
ҳаёти мардуми Тоҷикистон таҳаввулоти 
ҷиддиро ба миён овард.  Қонуни мазкур 
дар 12 соли амали худ ба хонадони марду-
ми кишвар роҳ ёфта, барои баланд гарди-
дани сатҳи зиндагии тоҷикистониён нақши 
муҳим бозид.

Бо иқдоми хирадмандонаи Асосогу-
зори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қонуне ба тав-
сиб расид, ки касе ба қабули он то ин дам 
дар таърихи давлатдории тоҷикон тасмим 
нагирифта буд. Даврони Истиқлолият мах-
сусан марҳилаи амалисозии қонуни миллӣ 
собит намуд, ки он дар ташаккули тафаку-
ри миллати тоҷик дар роҳи ба танзим да-
ровардани расму оинҳои миллӣ таъсири 
мусбати худро гузошт. 

Расму оинҳои нолозим тадриҷан аз 
байн рафта, мардум имкон пайдо кард, 
ки бештар ба масъалаҳои оилавии шахсӣ 
таваҷҷӯҳи худро ҷалб намоянд.

Аз рӯзҳои аввали иҷрои талабо-
ти Қонуни мазкур натиҷаҳои назарраси 
иҷтимоию иқтисодӣ дар самти ҳимояи 
манфиати шаҳрварндони ҷумҳурӣ ба даст 
омад.

Қонуни мазкур ба эҳёи анъанаи неки 
ниёгон, баргузори тӯйҳои хайриявӣ ва 
дастаҷамъона мусоидат намуд. 

Бояд қайд намуд, ки дини мубини ис-
лом ҳам исрофкорию хароҷоти беҳударо 
намеписанданд. Дар китоби Қуръони 
Маҷид исрофкорӣ ҳамчун амали номақбул 
дониста мешавад ва дар  ин  маврид дар 
ояти 26-и сураи Исро Худованди мутаол 
фармудааст: «Ва ҳаққи хешовандон

ро ба вай бидеҳ ва (низ) ба дарвеш ва 
роҳгузар: ва ҳеҷ исроф макун!»

Бузургони адабиёту форсу тоҷик низ 
дар мазаммати исрофкорӣ ва зиёдаравӣ 
ҳамчун амалҳои носолеҳ суханҳои арзи-
шанд ва ҳикматомез  гуфтаанд. 

Яке аз адибони маъруфи мо Унсу-

рулмаолии Кайковус дар асоси таҷрибаи 
дар ҳаёти дидааш асари “Кобуснома”- ро 
менависад ва онро ба фарзандонаш ме-
бахшад, ки он пурра аз андарзу насиҳат 
ва панду ҳикматҳои ахлоқӣ иборат аст. 
Дар масъалаи дурӣ ҷустан аз исрофкорӣ, 
харҷи беҳуда ва қаноатпешагӣ зимни 
муроҷиат ба фарзандаш адиб чунин ме-
фармояд:

«Эй, писар дар ҷамъ кардани мол 
ғофил мабош. Кӯшиш намо, ки ҳар ҷизе, 
ки ҷамъ овардӣ, ба хотири накӯкорӣ бо-
шад ва бар ту хуш ояд. Бидон, ки нигоҳ 

доштани мол аз ҷамъ овардани он муш-
килтар аст.

Аз ин рӯ,  эй, писар дар вақти харҷ кар-
дан ҷаҳд кун, ки то ба ивази он зуд ба ҷой 
ниҳӣ. 

Аммо ба моли бисёр ҳам дил мабанд, 
ки он абадӣ нест. Харҷ андозаи дахл бояд 

бошад, то ниёзманд набошӣ. 
Агар дираме ба баст биёрӣ, харҷ кам-

тар аз он дирам бикун. Ба ҳар чизе ки 
дорӣ, қаноат пеша кун, зеро қаноат кардан 
бениёзӣ аст. 

Бе шаку шубҳа Қонуни миллии киш-
вар ба беҳдошти шароити зиндагии мар-
дум, ободии рӯзгор, вусъати сохтмони 
манзилҳои истиқоматӣ ва афзоиши доро-
ии шаҳрвандон таъсири мусбат расонд, ки 
маҳз ба туфайли даврони сохибистиқлолӣ 
муяссар гардидааст.

Юсуфзода Нурмуҳаммад Ҷалил,
мудири бахши дин, танзими

анъана ва ҷашну маросими 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти

давлатии ноҳия
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НАСЛИ ИМРӮЗА БОЯД КИТОБХОНУ 
ЗАБОНДОН БОШАД

Мо, омӯзгорон  ироаи Паёми ҳарсолаи Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 
Раҳмонро ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бесаброна интизорӣ 
мекашем. Зеро  ки дар Паёми ҳарсола пешрафти назарраси иқтисодиву 
иҷтимоии кишвари мо дар замони соҳибистиқлолии кишвар ҷилвагар 
мегардад.

Пешрафти назаррас дар соҳаҳои иқтисодӣ 
ва иҷтимоии кишвар моро рӯҳбаланд намуда, 
шӯълаи умедро ба ояндаи аз ин дурахшонтару 
зеботар фурӯзон менамояд. 

Ин ҳама пешравию тараққиёт дар кишвара-
мон самараи истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати 
миллӣ мебошад, ки боиси сарфарозии милла-
ти мо ва афзудани обрӯву эътибори он дар  та-
моми олам аст.

Мо, омӯзгорон аз он ифтихор дорем, ки 
дар давлате, ки мо кору фаъолият дорем ба 
соҳаи маориф бахусус, ба омӯзгорон аз ҷониби 
роҳбарияти давлату Ҳукумат таваҷҷӯҳи хосса 
зоҳир мегардад, ки он мӯҷиби дилгармии   му-
аллимон ба  таълиму тадрис мегардад.

Арҷ гузоштан ба забони давлатӣ, ин воқиф 
гардидан аз таърих, маданият, фарҳанг ва  
санъати  миллӣ аст, ки он метавонад дунёи 
насли навинро рӯшантару фарохтар созад. 

Насле, ки таъриху тамаддун ва забо-
ну санъати миллиро бо забони модарияш 
меомӯзад, аз фарҳанги гузаштаи аҷдодонаш 
бо ин забон маълумот пайдо мекунад, воқеан 
ба дунё бо назари нав менигарад. Ин насл  
ба миллат эҳтиром мегузорад, мардумдӯсту 
ватандӯст, фарҳангшиносу тамаддунпарвар ба 
камол мерасад.

Ва гуфтаҳои пурҳикмати Пешвои миллат, 
ки дар Паёми имсола садо доданд, моро беш-
тару бештар водор месозанд, ки  забони ноби 
тоҷикиро ба насли имрӯза омӯзонем, то онҳо 
сухандону сухансанҷ бошанд ва дар бароба-
ри он ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ, забонҳои 
русӣ ва англисӣ диққати махсус доданро рисо-
лати ҳар омӯзгор меҳисобад. Зеро дар замоне, 
ки тараққиёти илму техника ба дараҷи аъло 
расидааст, маҳз, омӯзондан ва аз худ карда-
ни забони русиву англисӣ, ки забонҳои муо-

ширати байналмиллалӣ эътироф гардидаанд, 
саривақтӣ мебошад ва аз аҳамият холӣ нест.

“Забон ойинаест, ки дар он симои пурҷилои 
миллат равшан иаъикос мешавад ва мо бояд 
ба қадри ин нишонаи ҳастии миллатамон ра-
сем ва дарбаробари ин ба омӯзиши забонҳои 
русиву англисӣ ҳамчун забонҳои муошира-
ти байналмиллалӣ эътибори аввалиндараҷа 
диҳем”.

Баргузории озмуни “Фурӯғи субҳи доноӣ” 
дар кишвари мо як иқдоми хеле наҷиб  аст, ки  
ба он доираи васеи ҷомеа ҷалб гардида, дар 
баланд бардоштани савияи донишу маърифат-
нокии аҳли ҷомеа ва забондон гардидани онҳо 
аҳамияти басо бузург дорад.

Озмуни “Фурӯғи субҳи доноӣ” мардумро 
китобхон, китобдӯстдор мегардонад. Ва нас-
ли навин, ки имрӯз бо истифода аз интернету 
шабакаҳои интернетӣ қариб, ки асли хеш дур 
афтодаву рӯ ба фарҳангу тамаддуни бегона 
овардааст, бо ҷалб гардидан ба чунин озмунҳо 
аз таърихи пурифтихори гузаштагони хеш бо-
хабар мегардад. Худшинос, худогоҳ мегардад.

Озмуни “Фурӯғи субҳи доноӣ” насли навин-
ро водор месозад, ки Ватану миллат, забону 
фарҳанги миллиро дӯст дорад. Ба муқадассоти 
миллӣ эҳтиром гузорад.  

Мо, омӯзгорон бо боварии комил гуфта 
метавонем, ки бо ҷалб намудани хонандаго-
ни муассисаҳои таълимии ноҳия ба озмуни 
“Фурӯғи субҳи доноӣ” дар тарбияи ин насли 
ҷадид, дар китобхону забондон гардидани онҳо 
саҳми шоиста мегузорем ва онҳоро ҳамчун со-
зандагони дунёи нав ба камол мерасонем.

Зиннатшо ИЗЗАТШОЕВ, 
омӯзгори фанни забони русӣ,

 МТМУ№ 26-и ноҳия

ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТ МОРО БА ҚУЛЛАҲОИ БОЗ 
ҲАМ БАЛАНДУ ОБОДИИ ВАТАН МЕБАРАД 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи Паёми навбатӣ ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли  сипаригардидаро барои мар-
думи Тоҷикистон соли пурфайзу баракат ва соли таърихӣ арзёбӣ намуд.

Президенти кишвар дар ироаи Паёми хеш 
вазъи кунунии ҷомеаи Тоҷикикистонро маври-
ди таҳлилу баррасӣ қарор дода, самтҳои асо-
сии сиёсати дохилӣ ва хориҷии давлатро барои 
соли 2020 муайян намуд.

Дар Паём ба пешрафти соҳаҳои илму ма-
ориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 
фарҳанг, татбиқи сиёсати ҷавонон, занон, 
оила, рушди варзиш таваҷҷӯҳи хосса зоҳир 
гардида, таъкид гардид, ки соҳаҳои илму ма-
ориф ва тандурустӣ дар таҳкими пояҳои дав-
лати демократӣ, ҳуқуқбунёду дунявӣ  нақши 
калидӣ доранд. 

Ба кормандони соҳаҳои маориф супориш 
дода шуд, ки сатҳу сифати таълимро дар та-
моми  муассисаҳои таълимӣ новобаста аз шак-
ли моликияташон дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот 
баланд бардоранд. Аз мардуми шарифи 
Тоҷикистон ва бахусус, соҳибкорон даъват ба 
амал овард, ки  барои савоб ба даст овардан  
талош намоянд, ки боғчаву кӯдакистонҳоро бу-
нёд созанд ва ба ин васила  дар тарбияи насли 
наврас саҳми арзишманд  гузоранд.

Тоҷикистон ҳамчун давлати пешбаран-
даи сиёсати сулҳҷӯёна ва созанда дар арсаи 
байналмиллалӣ эътироф гардидааст, бинобар 
ин дар Паёми имсола низ вазъи сиёсии низомии 
ҷаҳон ва минтақа ҳаматарафа таҳлил гардид, 
зеро танҳо оромиву осоиштагӣ ва ҳамдиливу 
ягонагӣ барои амалӣ гардидани зиндагии шои-
стаи мардум мусоидат хоҳанд намуд.

Президенти кишвар оид ба нақши фаъоли 
занон дар тамоми сохторҳои давлатӣ дар ма-
малакат сухан ронда, қайд намуд, ки “минбаъд 
низ ҷиҳати амалӣ намудани Фармони Пре-
зидент доир ба баланд бардоштани мақоми 
иҷтимоии занон дар ҷомеа чораҳои зарурӣ 
андешида, занону бонувони лаёқатмандро ба 
вазифаҳои давлативу роҳбарӣ ҷалб менамо-
ем”.

Президенти мамалакат нақши занонро дар 
бунёди ҷомеаи демократӣ мусбӣ арзёбӣ наму-
да, бо боварии комил изҳор дошт, ки дар инти-
хоботи дар пешистодаи Маҷлиси намояндагон 
ва маҷлисҳои маҳаллӣ шумораи бонувон беш-
тар мешавад ва онҳо дар корҳои ҷамъиятӣ низ  
фаъолона иштирок хоҳанд кард. 

Хулласи калом, дар Паём ба ҳамаи бахшҳои 
ҳаёти давлатдорӣ баҳои сазовор дода шуд.

Ин Паёми зиндагисоз бори дигар моро 
ҳушдор дод, ки зиракиву ҳушёриро аз даст 
надода, Ватани соҳибихтиёри маҳбубамонро 
дӯст дорем ва ба хапқи он содиқона хизмаи на-
моем.  

Мо бояд тамоми саъю кӯшиши худро барои 
пешрафт ва нерумандгардонии Ватан дар ар-
саи байналмиллалӣ, барои пойдории сулҳу су-
бот ва оромӣ дар кишвар равона  созем.

Ализода Сурайё,
раиси КИ ҲХДТ дар ноҳия

ПАЁМИ УМЕДБАХШ

Боз ҳам Паёми имсола ба қалбҳои мардуми 
меҳнатқарин, бунёдкору созанда ва шарифи тоҷик 
шуълаи умедро ба дунёи рангину зебо, ба зиндагии 
пур аз фараҳ фурӯзон намуд.

Паёми умедбахше, ки шуълаи умедро дар қалбҳои он 
нафароне, ки имконияти ҷисмонияшон маҳдуд мебошад, 
фурӯзонтар намуд.

Дар Паём қайд гардид, ки “бо мақсади дастгирии табақаҳои 
осебпазири ҷомеа нафақаи шаҳрвандони то 18-сола, ин-
чунин, дигар гурӯҳҳои маъюбон, ки кор намекунанд ва ба 
нигоҳубин эҳтиёҷ дошта, ба онҳо дар асоси Қонун ”Дар бо-
раи таъмини нафақаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
нафақаи иҷтимоӣ таъин шудааст, пешниҳод меамоям, ки аз 
1 сентябри соли 2020 нафақаи онҳо 50% зиёд шуда, андо-
заи он ба нафақаи нафақагироне, ки тибқи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва нафақавӣ” 
муқаррар гардидааст, баробар карда шавад”.

Ин тадбири муҳим имкон медиҳад, ки вазъи иҷтимоии 
қариб 30 ҳазор нафар нафақагир беҳтар гардад.

Ва 15% баланд гардидани ҳадди ниҳоии нафақа аз рӯи син-
ну сол ва нафақаи заминавӣ, инчунин, нафақаҳои меҳнатии 
шаҳрвандон низ имконият фароҳам меорад, ки шароити 
иҷтимоии нафақагирони кишвар боз ҳам беҳтар гардад. 

Ин ҳама аз он шаҳодат медиҳад, ки Ҳукумату давлат ба 
қишри осебпазири ҷомеа таваҷҷуҳи хосса зоҳир менамояд ва 
барои беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии онҳо пай-
васта чораҳои муассир меандешад.

Ҷавонони кишвар идомадиҳандагони кору пайкори ниёго-
ни соҳибмаърифату тамаддунпарвари мо мебошанд, ки оян-
даи давлату миллат аз онҳо вобастагии калон дорад. 

Бинобар ин фароҳам овардани шароити мусоид барои 
таҳсил, кор ва фаъолияти онҳо яке аз масоили муҳими сиё-
сати Ҳукумат аст.

Боиси фараҳмандист, ки дар даврони соҳибистиқлолии 
кишвар сафи ҷавонон дар соҳаҳои саноату сохтмон, маори-
фу тандурустӣ, кишоварзӣ ва дигар соҳаҳо ба тадриҷ афзоиш 
ёфта истодааст, ки ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ҷавонони 
имрӯза воқеан ҳамчун насли ватандӯстдору  масъулиятши-
нос тарбия ёфтаанд ва метавонанд дар роҳи интихобкарда-
ашон, яъне, дар масири ватансозиву ватандорӣ муваффақ 
гарданд. 

Ва ихтиёрӣ ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пайвастани ҷавонони кишвар ва бахусус, 
ҷавонони ноҳияи Носири Хусрав далели ин гуфтаҳои мост.

Мо ифтихор аз он дорем, ки ба ҷавонони даврони 
соҳибистиқлолии кишвар Ҳукумату давлат эътимоди бузург 
дорад.

Мо, ҷавонон низ талош бар он дорем, ки ба ин боварии 
Ҳукумату давлат сазовор бошем. Ва дар бунёди ҷомеаи 
ҷадид бо ҳисси баланди миллӣ, садоқат ба миллату Ватан, 
ватандӯстиву хештаншиносӣ, иродаи мустаҳкам, эътиқод 
ба арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ ва ақлу заковати 
ҷаҳонгирамон нақши муассир гузорем.

Зеро ҳар як Паёми Пешвои муаззами миллат ба мо, 
ҷавонон неруи бузургу илҳоми нав ато менамояд, то бештару 
бештар садоқату муҳаббати бепоёни хешро ба Ватану мил-
лат бо созандагиву бунёдкориҳои нав ба нав иброз намоем.

Лутфия МУЛЛОАСЕНОВА, 
мутахассиси бахши кор бо ҷавонон

ва варзиши ноҳия

Бардошт аз Паём
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“САДА”-РАМЗИ ПИРӮЗИИ НУР БАР ЗУЛМОТ

Сада яке аз ҷашнҳои қадимӣ ва мав-
симии мардуми ориёитабор буда, пас аз 
40-шабонарӯзи омадани Шаби Ялдо, ё худ 
пас аз гузаштани чиллаи дарози фасли 
зимистон фаро расида, чун гиромидошти 
оини оташпарастӣ ва бузургдошти Меҳр 
истиқбол гирифта мешуд.

Моҳияти Ҷашни “Сада” пирӯзии торикӣ 
бар рӯшноӣ, гармӣ бар сардӣ ва некӣ бар 
бадӣ буда, мутобиқи солшумории мелодӣ 
ба 31-уми январ рост меояд.

Мардуми ориёитабор дар замонҳои 
пеш бо баргузории ин ҷашн на танҳо шо-
диву хурсандӣ карда, худро аз ғаму ғуссаи 
рӯзгор дур мегирифтанд, балки тавассути 
оташафрӯзӣ тахаюлоти симои зимистонро 
месӯзонданд.

Иди “Сада” дар поёни чиллаи кало-
ни зимистон  чун  рамзи муждарасон аз 
баҳори оламафрӯз ва  Наврӯзи дилафрӯз  
мебошад,  ки дар шаби “Сада” бори ди-
гар мардум аз гармию фурӯғи Худои Меҳр 
ёдоварӣ намуда, ба поси он гулханҳои бу-
зург меафрӯхтанд ва шодиву хушҳолӣ ме-
намуданд. 

Ҷашни Сада ба оини Меҳргароӣ 
(Митроӣ) дуруст меояд, ки аз оини 
Зардуштӣ 3000-то 5000 пеш мавҷуд буд. 
Дар оини Зардуштӣ муқаддасоти ҷашни 
Сада нигоҳ дошта шуд. Ҷашни Сада-
ро агар бо як калима баён кунем, ҷашни 
ОТАШ ном дорад. Пешгузаштагони мо дар 
ин рӯз ҷашн ороста, тамоми шаб гулхан 
меафрӯхтанд ва дар гирди он рақс ме-
карданду суруд мехонданд. Сада то асри 
12 ҷашн гирифта мешуд, лекин баъдҳо 
аз байн рафт, вале нишонаҳои он - гул-
хан афрӯхтан, дар гирди он базм оростан 
ҳанӯз ҳам дар байни мардуми тоҷик ба на-
зар мерасад.

Дар ҳамин ҳол Зафари Мирзоён 
фарҳангшиноси маҳаллӣ аз зинда шуда-
ни ин ҷашн истиқбол мекунад. Ӯ мегӯяд, 
ҷашни Садаро гузаштагони тоҷикон ба он 
хотир таҷлил мекарданд, ки аз зимистон 
сад рӯз гузаштааст ва сардиҳо пушти сар 
шудаанд.

Ин ҷашни ёдгории аз ниёгон 
боқимондаро таърихшиносон ба дав-
раи паҳлавони афсонавӣ Ҳушанг нисбат 
медиҳанд. Баъзе аз олимон ин ҷашнро ба 
шоҳ Фаридун ва Ардашери Бобакон низ 
нисбат медиҳанд.

Мувофиқи ривояти «Шоҳнома» Ҳушанг 
шоҳи пешдодиён ин ҷашнро асос гузош-
тааст. Гӯё Ҳушанг ҳамроҳи дарбориёнаш 

дар саҳро ба море дучор меояд. Ҳушанг 
сӯйи мор санг меандозад. Санг бар санги 
дигар бархӯрда аз он оташак меҷаҳад ва 
ба ҳамин васила оташ кашф мегардад. 
Минбаъд одамон ба ҳамин муносибат 

оташ афрӯхта ба он саҷда мекарданд.
Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ дар 

“Шоҳнома”-и безаволаш дар бораи ҷашни 
“Сада” чунин мегӯяд:

Яке рӯз шоҳи ҷаҳон сӯйи кӯҳ,
Гузар кард бо чанд кас ҳамгурӯҳ.
Падид омад аз дур чизи дароз,
Сияҳрангу тиратану тезтоз.
Ду чашм аз бари сар, чу ду чашма хун,
Зи дуди даҳонаш ҷаҳон тирагун.
Нигаҳ кард Ҳушангу боҳушу санг,
Гирифташ яке сангу шуд пешчанг.
Ба зӯри каёнӣ биёзид даст,
Ҷаҳонсӯз мор аз ҷаҳонҷӯ биҷаст.
Баромад ба санги гарон санги хурд,
Ҳам ону ҳам ин санг бишкаст хӯрд.
Фурӯғе падид омад аз ҳарду санг,
Дили санг гашт аз фурӯғ озаранг.
Нашуд кушта он мору лекин зи роз,
Падид омад оташ аз он санг боз.
Ҷаҳондор пеши Ҷаҳонофарин,
Ниёиш ҳамекарду хонд офарин.

Ки ӯро фурӯғе чунин ҳадя дод,
Ҳамин оташ он гоҳ қибла ниҳод.
Бигуфто: “фурӯғест ин эзадӣ,
Парастид бояд агар бихрадӣ”.
Шаб омад барафрӯхт оташ чу кӯҳ,

Ҳамон шоҳу дар гирди шоҳ он гурӯҳ.
Яке ҷашн кард он шабу бода х(в)ард,
“Сада” номи он ҷашни фархунда кард.
Зи Ҳушанг монд ин “Сада ёдгор”,
Басе бод чун ӯ дигар шаҳриёр.

Ин аст, ки ниёгони мо афрӯхтани 
оташро омӯхта, барои нигоҳдории он 
мекӯшиданд. Сараввал  нигоҳдории оташ 
андаруни ғорҳо ва дигар  ҷойгоҳи мусоид 
маъмул гардида, сипас, он ба оташкада 
табдил ёфт.

Ҳамин тариқ, парастиши оташ дар 
ва бузургдошти он ба ҳукми анъана да-
ромада, бунёди оташкада дар тамоми 
қаламраве, ки ориёитаборон сукунат до-
штанд, роиҷ гардид.

Дар шаҳри Кирмон то ба имрӯз дар 
байни мардум “Садасӯзӣ” боқӣ мондааст, 
ки аслан деҳқонон якчанд рӯз пеш ба ин  
маросим омодагӣ мебинанд.

Теппаи ҳезумро, ки баландиаш 
тақрибан 5-6 метр ва қутраш 12-14 метр 

аст, ҷамъ меоранд ва  гулхан меафрӯзанд. 
Дар гирди гулхан одамони бисёре ҷамъ 
мешаванд ва рақсу бозӣ мекунанд. Фар-
дои ҷашни “Садасӯзӣ” деҳқонон қадре аз 
хокистари мондаро гирифта, чун рамзи ба-

ракат дар  заминҳояшон мепошанд.
Ҷашни “Сада” чун ҷашни бузург дар 

миёни мардуми ориёитабор, бавижа, 
тоҷикон ҷойгоҳи махсус дошта, бошукӯҳу 
шаҳомати хосса истиқбол гирифта мешуд.

Зикр кардан бамаврид аст, ки дар баъзе 
минтақаҳои тоҷикнишини Осиёи Марказӣ 
маросими “Чаҳоршанбесурӣ” маъмул аст, 
ки бозмондае аз ҷашни “Сада” мебошад.

Дар баъзе аз ноҳияҳои Тоҷикистон  
қисмате аз мардум ба мавҷудияти аҷуза ё 
худ Аҷузакампир боварӣ доштанд ва умед 
доштанд, ки бо фаро расидани ҷашни 
“Сада” вай мемирад. 

Ва бо ҳамин мақсад гулханҳои калон 
меафрӯхтанд ва аз болои он меҷаҳиданд, 
то ҳама бадиҳо аз  вуҷуди онҳо ва балоҳои 
гирду атрофашон дар оташ бисӯзанд 
ва гармиву нур ҷои зулмотро бигирад, 
сардиҳои зимистон дур раванд ва аз 
баҳори дилафрӯз мужда ояд:

“БЕШКЕНТ”

Роҷеъ ба маънии калимаи “Сада” дар сарчашмаҳои таърихӣ ва адабӣ андешаҳои мухталиф мавҷуд мебошанд. Аммо машҳуртарин 
тафсири мардумиаш ин аст, ки “Сада” аз шумораи 100 (сад) мебошад,  яъне, то омадани Наврӯзи оламафрӯз 50 шабу 50 рӯз боқӣ 
мондааст.

БЕМОРИИ ҶОҒАР (ЗОБ) ВА ОҚИБАТҲОИ ОН
Аввалин бор ҷоғар ва кретинизм дар дар осори фарҳанги куҳани Чин, Ҳинду Юнон ва Рим 

ёдрас шудааст. Дар Аврупо сурати маризони ҷоғардор нахустин бор дар дар асрҳои 12-
15 пайдо шудаанд. Онҳо одамоне буданд, ки дар даст бозичаҳои зангӯладор доштанд. Он замон  
бозичаҳои зангӯладор дар даст нишонаи ноқисулақлии (камақл) ҳамон одам маҳсуб мегардид.

Аз ин ҷо маълум мешавад, ки ин 
беморӣ таърихи қадима дорад. Бори 
аввал ба доир ба  норасоии йод, 
алоқамандиии он ба камақлӣ ва пайдо-

иши ҷоғар олимон дар асри 19 эътибор 
доданд.

Асри бист бошад барои олимон шаро-
ит фароҳам овард, то муайян намоянд, ки 
миёни бемориҳои аз норасоии йод пайдо-
шаванда бемории ҷоғари маҳаллӣ мум-
кин ва осон мебошад. Олимони Шведса-

рия соли 1915 барои пешгирӣ намудани 
бемории ҷоғар истеъмоли намаки йод-
дорро пешниҳод намуданд.

Дар давраи ҳукмронии император 

Напалеон дар Фаронса вазъи салома-
тии қисме аз сарбозонаш ӯро ба ташвиш 
оварда буд. Онҳо асосан сарбозоне бу-
данд, ки дар минтақаҳои кӯҳистон ба  ка-
мол расида буданд.

Сарзамини баландкӯҳ мавзеи ка-
мйод ба ҳисоб меравад. Замини чунин 

мавзеъҳо одатан нишебӣ буда, йод бо 
барфу борон шуста мешавад ва ба во-
ситаи дарёҳо ба баҳру уқёнусҳо мерезад.

Мавҷудияти аз ҳама зиёд будани йод 
дар баҳру уқёнусҳо пеш аз ҳама ба ҳамин 
вобаста аст. Хоки Тоҷикистон бо сабаби 
93% кӯҳсор буданаш хеле камйод мебо-
шад.

Норасоии йод дар ҳамаи марҳалаҳои 
инкишофи ҷисми инсон метавонад 
оқибатҳои вазнин пайдо намояд. Камии 
ҳормони ғадуди сипаршакл дар давраи 
тифлӣ боиси сустии рушди фикронӣ ва 
ҳатто камақлӣ мешавад.

Ғадуди сипаршакл узвест, ки онро 
“муҳаррики пурқуввати мубодилаи 
моддаҳо” низ мегӯянд.

Ғадуди сипаршакл дар қисми пеши 
гардан, дар болои нойи нафас ҷойгир 
шуда, шаклан ба шапалак монанд аст.

Ин ғадуд ду навъи ҳормон- тироксин 
ва трийодтиронинро хориҷ менамояд, ки 
дар таркиби ҳардуи онҳо йод мавҷуд аст.

Вазни ғадуди сипаршакли кӯдаки на-
взод 1 грамм, кӯдакони 11-15 сола 15 
грамм ва одамони аз 16 сола боло 20-35 
грамм аст.

Ғадуди сипаршакл дар бисёр одамон 

ба ғайр аз онҳое, ки мушакҳои гардан, 
равғани зери пӯсташон хуб инкишоф 
ёфтааст, бе мушкилӣ ламс мешавад. 
Дар ҳолати набудан ё норасои ин 
ҳормонҳо инкишофёбии ягон узви бада-
ни кӯдак номумкин мебошад.

Ҳормони ғадуди сипаршакл 
мустақиман ба ҳама ҷараёни инкишо-
фи кӯдак, аз ҷумла, ба ҷараёни оксидӣ 
ва барқароршавии он, мубодилаи чарб, 
қад, вазн, қобилияти ақлонӣ, инкишофи 
ҷисмонӣ ва рӯҳии кӯдак таъсир мерасо-
над.

Мавҷудияти ғадуди сипаршакл дар 
сесоли аввали ҳаёти кӯдак муҳим аст. 
Агар миқдори зарурии йод ба бадан до-
хил нашавад, миқдори зарурии ғадуди 
сипаршакл низ ҳосил намешавад. Дар  
ҳолати кам будани ҳормон инкишофи 
асаб ва устухонҳо суст мешавад. Аз но-
расоии йод на фақат мағзи сари кӯдак, 
инчунини дигар қобилияти биниш, 
шунавоӣ ва инкишофи нутқ низ  иллат 
меёбад.

Агар шахс хоҳад, ки талаботи 
шабонарӯзии худро бо йод қонеъ гар-
донад, бояд ҳар рӯз ба миқдори бисёр 
хурмо ва картошкаро истеъмол намояд.

Воситаи беҳтарин ва мувофиқтарини 
ин усул ба намак ҳамроҳ кардани йод 
мебошад.

Ҳусния ДУРМАНОВА,
директори Маркази ташаккули

тарзи ҳаёти солим
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ИСТИҚЛОЛИ ТОҶИК

Ба мо овард Истиқлол,
Вафову аҳду пирузӣ,
Сафои ақлу дилсузӣ,
Шукуҳу шавкату иқбол,
Ба меҳан меҳрандузӣ.

Ба мо бахшид Истиқлол,
Вафову шуҳрату ваҳдат.
Мароми нек бар миллат,
Бишуд хору хазон душман,
Зи истиқлоли ин давлат.
                                     
Ба мардум дод Истиқлол,
Саодатмандию иқбол,
Ватан озода, халқ озод.
Кунед аз бахт истиқбол,
Ба лаб шукрона истиқлол.

Ҳазорон шукри ин Меҳан,
Диёри сулҳу ваҳдат шуд.
Ва номи миллати точик,
Навиша аз сари хат шуд.

Шералӣ Шехвалӣ

БАРОИ УСТОД А. РӮДАКӢ

Шикоят аз замон назми қасида,
Зи устоди сухан бар мо расида.
Намояд Рӯдакӣ бо қади зебо,
Ба мӯҳои сиёҳаш бод шайдо.
Дили ҳассоси ӯ ганҷури назм аст,
Ба ҳар ҷо шеъри ӯ гармии базм аст.
Гузорад рӯзу солу моҳ ба ишрат,
Варо афзуд байни халқ шуҳрат.
Барояш мулки Сомон дар кушода,
Ба  назмаш аҳли маънӣ дил ниҳода.
Гирифта панди ӯро ҷумла дар гӯш,
Бибурда  ӯ ба назмаш аз ҳама ҳуш.
Фалак ҳам чун намеистад ба як ранг,
Забун шуд завқи халқ бар уду бар чанг.
Ба ӯ фасли ғами пирӣ асар кард,
Зи минбарҳо фиканду пушти дар кард.
Бирехта як ба як дандон зи комаш,
Фитод ӯ дар дар қаламрав аз мақомаш.
Фиканданд? Оҳ, дур аз аҳли фазлаш,
Рақибон мил кашида бар ду чашмаш.
Шавад то шод руҳи поки устод,
Гузорам пайкараш аз санги эҷод.

Шералӣ Шехвалӣ

НАКАРДӢ ХАБАР МАРО

Дар зодрӯзи хеш накардӣ хабар маро,
Охир чаро фиреб диҳӣ, ин қадар маро. 
Ё ошиқони рӯи ту ошиқтаранд зи ман, 
Ё дар гумон шудӣ, ки набошад гуҳар маро.
Бас тоату ибодати ман шуд ҳама дареғ,
Ҳаргиз дар ин мазор наафтад гузар маро.
Яксола орзую умедам ба бод рафт,
Ин кишти нобавақт надода самар маро. 
Суде ба ҷуз зиён зи вохӯрдани ту нест,
Ҳар дафъа бештар бирасонад зарар маро.
Маълум агар ки руй нагардонам оқибат, 
Рӯзе расад, ки захм занӣ дар ҷигар маро.
Донам кунун, ки ҷанг биороӣ баъд аз ин,
Лекин дар он шудаст насиби сафар маро 
Акнун агар занӣ ту ханҷаре ба Тутиё,
Ин шеъри тар табар шуда гардад сипар маро.

Тутиёи Мизроб 

Қиш фаслининг охири ва баҳор бошланиши билан мамлакатимиз 
аҳолиси орасида ботулизм билан касалланиш ҳолатлари учрайди. 

Чунки мана шу пайтда одамлар ӯзлари ёз ва куз ойлари консервалаб шиша 
идишларга маҳкамланган маҳсулотларини очиб  истеъмол қиладилар.

БОТУЛИЗМ КАСАЛИДАН ЭҲТИЁТ БӮЛИНГ!

Ботулизм қандай касалик 
ва у одамга қандай юқади?

Ботулизм касалини келтириб 
чиқарувчи микроб клостриди-
ум, ботулинум ташқи муҳитда, 
тупроқда ҳаёт кечириб, сабза-
вот маҳсулотлари қайнатиб тай-
ёрлаш (консервалаш) ва уларни 
банкаларга жойлаб ёпиш пай-
тида, агар санитария, гигиена, 
қоидаларига риоя қилинмаса, 
ботулизм касалиги микроби 
билан ифлосланган маҳсулот 
орқали консерваланаётган 
маҳсулот ёпилаётган банка ичи-
га тушади. Вақт ӯтиши билан 
банка ичида ботулизм микроби 
ӯсиб, кӯпаяди.

Ботулизм микроби ӯзидан 
одам саломатлиги учун хав-
фли бӯлган заҳар экзоток-
син чиқаради. Одам ботулизм 
микроби бӯлган консервалан-
ган маҳсулотларни истеъмол 
қилганда, экзотоксин билан 
заҳарланиб касал бӯлади. 

Ботулизм микроби ташқи 
муҳитга чидамли  бӯлиб ноқулай 
шароитда ӯзининг сиртида ҳимоя  
қобиғи (циста) ҳосил қилади ва 
шу қобиқ орқали ташқи ноқулай 
муҳитдан  ҳимояланади. 

Ботулизм микроби 
иссиқликка ҳам жуда чидамли 
бӯлиб, мутахассис, олимлар-

нинг берган маълумот лари-
га кӯра, консерва қилинаётган 
маҳсулот 100 градус ҳароратда 
2-3 соат қайнатилганда ҳам бо-
тулизм микроби тирик қолиши 
мумкин экан.

Касаликнинг яширин дав-
ри (бемор ботулизм билан 
заҳарланган вақтдан то касалик-
нинг биринчи белгилари намоён 
бӯлгунча ӯтган муддат) бир неча 
соатдан то 7 кунгача давом эта-
ди. 

Ботулизм касалиги тӯсатдан 
бошланиб касаликнинг бирин-
чи белгилари, қорин бӯшлиғида 
пайдо бӯлиши, кӯнгил айниши, 
қусиш ва ич кетиши ҳолатлари 
билан намоён бӯлади. Тана 
ҳарорати ӯзгармайди. Беморда 
қусиш ва ич кетиш кучаяди. Бе-
мор дармонсизланиб, қӯл, оёқ 
мушаклари  қувватсизланади. 

Касалик бошлангандан 3-4 
соат ӯтгач, беморда марказий 
асаб тизими фаолияти бузили-
ши белгилари пайдо бӯлади; 
беморнинг оғзи қуриб, кӯзолди 
хиралашиб, бир предметнинг 
бир неча бӯлиб кӯриниши илла-
ти пайдо бӯлади.

Ботулизм микроби экзотокси-
ни (заҳари) беморнинг чайнаш 
ва ютиниш функциясини бажа-
рувчи мушак ва асаб тизимини 

фалаж ҳолатига олиб келади. 
Бемор мустақил овқатлана ол-
майди. Суюқ овқат истеъмол 
қилганда суюқликнинг бемор 
бурун бӯшғилидан қайтиши ку-
затилади. Оила аъзоларингизда 

ва яқин кишиларингизда каса-
ликнинг ушбу белгилари куза-
тилса дарҳол яшаш жойингизга 
яқин бӯлган тиббиёт, муасисса-
сига ё ки беморхонага мурожаат 
қилинг!

Ботулизм билан оғриган бе-
морлар беморхоналарда даво-
ланади. Беморларни даволаш-
да  ботулизм заҳарига қарши 

ИМШАБ

Имшаб даруни бистари ман қиссаҳои шаб,
Ногуфта монд з-он ки набудӣ ту дар барам.
Шабро ба зӯр рӯз намудам ба сад гумон,
Навмедиҳои зиндагӣ буданд раҳбарам.
Имшаб дарозу тиратар аз ҳар шаби дароз,
Эй вой аз он ки ҳоли маро ҳеҷ кас надид.
Оғӯши ман хароб чу гулдони холӣ буд, 
Дар байни бозувони ман имшаб хазон вазид. 
Ҳар лаҳза даст бурда, туро дар хаёли шаб,  
Мекофтам ва ҷои ту холиву сард буд, 
Ҳам орзую ҳам ҳаваси васл бо фироқ.
То субҳ ҷангу кашмакашу дар набард буд, 
Имшаб даруни бистари ман оҳу нола буд.
Месӯхт дар танури фироқи ту пайкарам, 
Месӯхтам  ва бистари ман дуд мегирифт, 
Шаб мегирист ба ҳоли ману ҳоли бистарам.

Тутиёи Мизроб

ШИРИНУ НОБ АСТ

Забони тоҷики ширину ноб аст,
Забони шеъру маъниву китоб аст.
Забони тибби Синои бузургон,
Давои дарду ранҷу изтироб аст.
Каломи Рӯдакӣ дар санъати назм,
Сафобахшанда мисли офтоб аст.
Ғазал аз Ҳофизу Бедил бихонем,
Суханро мадду ҷазру таббу тоб аст.
Ба шеъри ноби Фирдавсӣ назар кун,
Ватандӯстии у беш аз ҳисоб аст.
Диҳӣ ҳар лафзи худ рушду такомул,
Бароят беҳтарин кори савоб аст.

Шералӣ Шехвалӣ

махсус тайёрланган зардоблар-
дан фойдаланилади. 

Бу зардобларнинг даво-
лаш эффекти анча юқори 
бӯлиб, уларни ӯз вақтида 
ва тӯғри қӯлланилганда 99-
100% ҳолатларда бемор ҳаёти 
сақланиб қолинади.

Ноҳиямиз аҳолисига муро-
жаат қилиб, улардан консер-
валанган маҳсулотларни ис-
теъмол қилиш пайтида эҳтиёт 
бӯлишларини сӯраймиз: Консер-
валанган маҳсулотлар идишини 

(помидор,  бодиринг, бақлажон 
ва ҳоказолар) консервалан-
ган банкаларни очишдан ав-
вал идишлар тозалигига эъти-
бор қилинг, чунки ифлос идиш 
маҳсулот тайёрлаш вақтида то-
заликка ва гигиена қоидаларига 
риоя қилинмаганлигидан дало-
лат беради.Ундан ташқари бан-
каларни очган пайтда идишдаги  

маҳсулот рангига ва ҳидига ҳам 
алоҳида эътибор бериш зарур.

Агар идишдаги маҳсулот 
ӯзининг одатдаги ранги-
ни йӯқотган бӯлса ва ӯзидан 
ҳар хил, яъни идишдаги кон-
серваланган маҳсулотга хос 
бӯлмаган, бегона ҳидларни 
чиқараётганини маҳсулотни 
сезсангиз, бундай маҳсулотни 
истеъмол қилишдан воз ке-
чинг, чунки бу маҳсулотда боту-
лизм касаллиги заҳари бӯлиб, 
маҳсулотни истеъмол қилган 

киши организмининг ботулизм 
билан заҳарланишига олиб ке-
лади ва бу инсон саломатлиги 
учун хавфлидир.

Ч. ҲИММАТОВ, Н. Хусрав 
ноҳияси МНДСЭ-и бош врачи

ОТАЖОНИМ
Қайларда сиз отажон,
Бизни ташлаб кетдингиз.
Меҳрингизга зорқилиб,
Бизни ташлаб кетдингиз.
Меҳрингизга туёлмадим,
Дуойингиз ололмадим.
Сизни қаттиқ қучолмадим,
Армондаман отажон.
Фаришта дур узингиз,        
Чағнаб турган кузингиз.
Порлаб турган кузингиз,
Ханда қилар лабингиз.
Дунёимсиз биржаҳон,
Борлиғингиз отажон. 
Меҳрубоним хоксорим, 
Дилда борим отажон.

Назокат ПАНҶИЕВА, 
сокини ноҳия 

МЕРАВӢ

Эй вой як гапам нашунидию меравӣ, 
Ҳолам чи гуна аст, надидию меравӣ.
Аз доми гуфтугӯи мани мубталои ту, 
Ҳамчун ғизоли дошт рамидию меравӣ.
Дар орузуи бо ту нишастан будам вале,
Чун кафтари хаёл рамидию меравӣ.
Ман оҷизам зи ҳусну ҷамолат, ки гуямат, 
Аз сина банди қалб буридию меравӣ.
Мизроб зери ҳар қадамат ҷон супурданист,
Як бор бар сараш нахалидию меравӣ.

Тутиёи Мизроб
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Руйхати
ҳайати комиссияи интихоботи оид ба интихоботи вакилони Маҷлиси ва-

килони халқи ноҳияи Носири Хусрав (соли 2020)
№ Насаб, ном, 

номипадар
Сол, моҳ, 

рӯз ва ҷойи 
таваллуд, 

миллат

Пештар ба комиссияҳои 
интихоботӣ шомил буд 
(бо нишондодани номи 

комиссияи интихоботӣ ва 
давраи фаъолият)

Пешниҳод 
ба ҳайати 
комиссия

Вазифа, ҷойикор (намуди 
фаъолият)

Суроға (ҷойи истиқомат)

1.
Абдумуродов 
Нурмуҳаммад 
Улабоевич

18.08.1956 
ноҳияи

Ҷ. Рӯмӣ, 
узбек

Раиси комиссияи интихоботи 
оид ба интихоботи вакилони 

Маҷлиси вакилони халқи 
ноҳияи Носири Хусрав

Раиси 
комиссия

Нафақахӯр Ноҳияи Носири Хусрав, 
Ҷамоати деҳоти 

«Фирӯза», шаҳраки 
Баҳор

2.
Муродов Раҳмон 5.10.1951

ноҳияи 
Рӯдакӣ

Муовини раиси комиссияи 
интихоботи оид ба интихоботи 
вакилони Маҷлиси вакилони 
халқи ноҳияи Носири Хусрав

Муовинраиси 
комиссия

Нафақахӯр Ноҳияи Носири Хусрав, 
Ҷамоати деҳоти 
«Фирӯза», деҳаи 

20-солагии Истиқлолият

3.
Абдулҳамидова 
Нилуфар

1.05..1979

ноҳияи Ҷ. 
Румӣ, узбек

Котиби комиссияи интихоботи 
оид ба интихоботи вакилони 

Маҷлиси вакилони 
халқиноҳияи Носири Хусрав

Котиб 
комиссия

Ҷонишини директории 
муассисаи таҳсилоти 

миёнаи умумии №1 оид ба 
синфҳои ибтидоии ноҳияи 

Носири Хусрав

Ноҳияи Носири Хусрав, 
Ҷамоати деҳоти 

«Фирӯза», шаҳраки 
Баҳор

4.
Азимов Саттор 03.09.1966

ноҳияи 
Шурообод, 

тоҷик

Аъзои комиссияи интихоботи 
оид ба интихоботи вакилони 

Маҷлиси вакилони халқи 
ноҳияи Носири Хусрав

Аъзо Директори муассисаи 
таҳсилоти миёнаи умумии 

№1-иноҳияи Носири Хусрав

Ноҳияи Носири Хусрав, 
Ҷамоати деҳоти 

«Истиқлол», деҳаи 
Муминобод

5.
Ҷумаев Эркин 
Содиқович

8.04.1995 
ноҳияи 

Шаҳритуз, 
узбек

Иштирок накардааст Аъзо Мутахассиси шуъбаи 
маорифи мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии ноҳияи 

Носири Хусрав

Ноҳияи Носири Хусрав, 
Ҷамоати деҳоти 

«Фирӯза», деҳаи Орзу

6.
Тошбоева Умеда 
Худойбердиевна

1.03.1980 
ноҳияи 

Турсунзод, 
узбек

Аъзои комиссияи интихоботи 
оид ба интихоботи вакилони 

Маҷлиси вакилони халқи 
ноҳияи Носири Хусрав

Аъзо Омӯзгори муассисаи 
таҳсилоти миёнаи умумии 

№1-и ноҳияи Носири 
Хусрав

Ноҳияи Носири Хусрав, 
Ҷамоати деҳоти 

«Фирӯза», шаҳраки 
Баҳор

7.
Соибназаров 
Рустамҷон 
Мирзоабдуллоевич

19.10.1986 
ноҳияи

Восеъ, тоҷик

Аъзои комиссияи интихоботи 
оид ба интихоботи вакилони 

Маҷлиси вакилони халқи 
ноҳияи Носири Хусрав

Аъзо Сармутахассиси бахши 
омори ноҳияи Носири 

Хусрав

Ноҳияи Носири Хусрав, 
Ҷамоати деҳоти 

«Фирӯза», шаҳраки 
Баҳор

8.
Мамадсодиқова 
Баҳринисо 
Абдуллоевна

26.04.1983 
ноҳияи 

Шаҳритуз, 
узбек

Аъзои комиссияи интихоботи 
оид ба интихоботи вакилони 

Маҷлиси вакилони халқи 
ноҳияи Носири Хусрав

Аъзо Омӯзгори муассисаи 
таҳсилоти миёнаи умумии 

№1-и ноҳияи Носири 
Хусрав

Ноҳияи Носири Хусрав, 
Ҷамоати деҳоти 

«Фирӯза», шаҳраки 
Баҳор

9.
Наврӯзи Хайдар 27.02.1991 Иштирок накардааст Аъзо Коргузори шуъбаи Агентии 

суғуртаи иҷтимоӣ ва 
нафақаи ноҳияи Носири 

Хусрав

Ноҳияи Носири Хусрав, 
Ҷамоати деҳоти 

«Фирӯза», шаҳраки 
Баҳор

КМИР: ДАР ИНТИХОБОТ БЕШ АЗ 500 НОЗИРИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 
ИШТИРОК МЕКУНАНД
Тоҷикистон бо дархости ба Душанбе фиристодани 

нозирон ҷиҳати пайгирӣ (мониторинг)-и ҷараёни ин-
тихоботи парлумонии ба санаи 1 март таъиншуда рас-
ман ба давлатҳо, Кумитаи иҷроияи ИДМ, СҲШ, Ассамбле-
яи байнипарлумонии ИДМ, Ассамблеяи байнипарлумонии 
СААД, САҲА муроҷиат кард.

Мувофиқи пешгӯии Комиссияи 
марказии интихобот ва раъйпурсӣ 
(КМИР)-и Тоҷикистон, барои пай-
гирии ҷараёни баргузории инти-
хобот беш аз 500 нафар нозирони 
байнулмилалӣ ба ҷумҳурӣ меоянд.

“Аз рӯзҳои аввали соли нав КМИР 
тариқи ВКХ Тоҷикистон барои иш-
тирок дар интихобот ба Кумитаи 
иҷроияи ИДМ, СҲШ, Ассамблеяи 
байнипарлумонии ИДМ, Ассамблеяи 
байнипарлумонии СААД, САҲА ва 
чанде аз кишварҳо даъватнома фи-
ристод”, - гуфтанд дар КМИР ҶТ.

Ғайр аз ин, рафти интихобот ба 
парлумони ҷумҳуриро ҳамчунин на-
здики 1000 нафар нозирони маҳаллӣ 
назорат мекунанд.

Бино ба маълумоти КМИР ҶТ, соли 
2015 дар интихоботи парлумонӣ 525 
нафар нозирон, аз ҷумла 175 нафар 
аз кишварҳои ИДМ, 35 нафар - аз 
Ассамблеяи байнипарлумонии ИДМ, 
167 нафар - аз Дафтари институтҳои 
демократӣ ва ҳуқуқи башари САҲА 
иштирок доштанд.

«БЕШКЕНТ»
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Рӯзнома дар ҶСК Матбаа-и 
Қӯрғонтеппа бо теъдоди 500 нусха 

ба табъ расидааст.
Супориши рақамӣ: ___ 
Нишонӣ:шаҳраки Баҳор, кӯчаи
Исмоили Сомонӣ, ошёнаи дувуми 
Қасри фарҳанг.
тел: 8(3258) 2-21-64
E-mail: n.husrav@mail.ru

Ҳайати таҳририя:

Сармуҳаррир: Сумангул АСАДБЕКОВА

Котиби масъул: Хушрӯзи МУЛОАСЕН

Мудири шуъба: Амриддин ВАЗИРОВ

Хабарнигор: Замира БУТАЕВА

Саҳифабанд: Рустам САФАРОВ

Рӯзнома дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 25 феврали соли 2019, таҳти №128/ 
РЗ-97 ба қайд гирифта шудааст. 

Нашрия ба хотири гуногунандешӣ низ мавод 
ба табъ мерасонад ва идораи рӯзнома метаво-
над ба муҳтавои он ҳамфикр набошад.

Дастхат ва суратҳо ба муаллифон баргардо-
нида намешаванд. 

«Бешкент»
Муассис: Мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии ноҳияи Носири Хусрав

Маълумот
дар бораи ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ оид ба интихоботи вакилони 

Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Носири Хусрав

№ Номгӯи участка № участка Ҳудуди участка Қароргоҳи участка Шумораи 
интихобкунандагон

Баҳор 1. Кӯчаҳои Б.Ғафуров, Л.Шералӣ, А.Рӯдакӣ, 
А.Ҷомӣ, Ш.Шоҳин, М.Турсунзода, Бадахшон, 

деҳаи Муродтеппа-1,

Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №1

1392

Баҳор
2.

Кӯчаҳои И.Сомонӣ, Н.Махсум, С.Айнӣ, 
Ш.Шоҳтемур, деҳаи Гулзор

Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №26

1370

Муродтеппа-2
3.

Деҳаи Муродтеппа-2 Бинои бунгоҳи тиббии деҳаи 
Муродтеппа - 2

615

Тулаганов
4.

Деҳаи Тулаганов Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №3

650

Фирӯза
5.

Деҳаи Фирӯза Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №2

918

Ваҳдат
6.

Деҳаҳои Ваҳдатва Ҷ.Қодиров Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №4

259

Бешкент-5
7.

Деҳаҳои Бешкент-5, Муҳаммедов, Ҳоҷи 
Муҳаммадшукур

Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №5

827

Навобод
8.

Деҳаи Навобод Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №16

732

Орзу
9.

Деҳаи Орзу Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №6

842

20-солагии 
Истиқлолият 10.

Деҳаҳои Рузиобод ва 20-солагии Истиқлолият Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №20

982

Олтинсой
11.

Деҳаи Олтинсой Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №7

1196

Муминобод
12.

Деҳаи Муминобод Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №25

301

Чашма
13.

Деҳаи Чашма Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №8

303

Лолазор
14.

Деҳаи Лолазор Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №15

285

Бешкент
15.

Деҳаи Бешкент Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №18

1809

Ҳамро Олимов
16.

Деҳаи Ҳамро Олимов Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №12

683

Арабхона
17.

Деҳаи Арабхона Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №13

637

Бобоқул Хидиров
18.

Деҳаи Бобоқул Хидиров Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №14

491

Хайдаробод
19.

Деҳаи Ҳайдаробод Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №22

685

Бешкаппа
20.

Деҳаи Бешкаппа Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №19

894

Бешкаппа 21. Деҳаи Бешкаппа Бинои Ҷамоати деҳоти «Наврӯз» 746
Бешкаппа 22. Деҳаи Бешкаппа Бинои Гимназияи давлатии №1 845
Сангоба-1

23.
Деҳаи Сангоба-1 Бинои муассисаи таҳсилоти 

миёнаи умумии №10
872

Сангоба-1
24.

Деҳаи Сангоба-1 Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №10

896

Сангоба-2
25.

Деҳаи Сангоба-2 Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №9

914

Қоракамар
26.

Деҳаи Қоракамар Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №24

511

Мирзообод 27. Деҳаи Мирзообод Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №17

602

Корвон
28.

ДеҳаиКорвон Бинои муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №23

579


