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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

ҲАРАКАТИ АЪЗОИ ҲИЗБ
 Ҳаракати аъзои ҳизб 

мафҳум ва ё таърифи мушах-
хас надошта, он ҳамчун меха-
низми танзимкунандаи гурӯҳи 
муносибатҳо ва амалу рафтори 
аъзои ҳизб фаҳмида мешавад. 
Ҳаракати аъзои ҳизб тартиби 
муқарраршудае мебошад, ки 
тибқи он ташкилоти ибтидоии 
ҳизбӣ ва кумитаи иҷроияи ҳизбӣ 
фаъолияти барасмиятдарорӣ, 
таҳлилӣ, оморӣ ва ҳисоботиро аз 
рӯи нишондиҳандаҳои муайянку-
нанда, ба монанди қабул карда-
ни аъзо, ба қайд гирифтани аъзо, 
аз қайд баровардани аъзо, боз 
доштани узвият ва хориҷ карда-
ни аъзо ба роҳ монда мешавад.

ШАРАФМАНДӢ ВА 
ҲАВАСМАНДГАРДОНИҲО

Узвият ба ҳизби сиёсӣ ни-
шони садоқат ба Ватан ва дав-
лат буда, ба шаҳрванд мақоми 
сиёсӣ дода, ба ӯ ҷиҳати иштирок 
ва саҳмгузории бевосита дар 
идоракунии муносибатҳои сиёсӣ 
(давлатӣ) имконият фароҳам 
меорад. Зимнан, барои ҳар як 

шаҳрванди Тоҷикистон узви 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон будан боиси ифти-
хор ва сарфарозӣ мебошад, 
зеро роҳбари ҳизб наҷотбахши 
миллат, Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ме-
бошанд. Ҳизб поягузори сиёсии 
Тоҷикистон буда, бо ҳадафҳои 
созандаи хеш кишварро ши-
нохтаи ҷаҳон гардонида, сатҳи 
иҷтимоию иқтисодии аҳолиро 
беҳ гардонид. Он ҳизби пешбар 
ва пешво буда, ҳадафҳои созан-
даро пеш гирифта, дар байни 
мардум ҳамчун ҳизби халқӣ маъ-
руфу машҳур мебошад. 

Василаи ҳавасмандгардонӣ 
барои аъзои ҳизб доштани 
шаҳодатнома ва нишони са-
рисинагии ҳизбӣ ба ҳисоб ме-
равад, ки ба бар кардан ва ё 
доштани онҳо боиси ифтихори 
ҳар шахс аст. Ҳар як кумитаи 
иҷроияи ҳизбӣ метавонад, ки 
ба аъзои ҳизб тибқи тартиби 
тобеият ва ҳудуди маъмурӣ бо 
назардошти фаъолнокӣ дар 
татбиқи ҳадафҳои ҳизбӣ тав-

УЗВИЯТИ ҲИЗБИ ХАЛҚИИ 
ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН
МАСЪУЛИЯТ МЕХОҲАД

“... тамоми роҳбарони ташкилотҳои иб-
тидоии ҳизбӣ, фаъолон ва ҳар як узви ҳизб 
бояд ташаббускор ва пешсаф бошанд”. 

 Эмомалӣ Раҳмон, 27.09.2019

Рӯзи 12-уми январи соли равон дар Кумитҳои иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияҳои Ёвон ва Абдурраҳмони 
Ҷомӣ чаласаҳо бо иштироки намояндагони ҲХДТ ва аъзои Кумитаҳои 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияҳои Ёвону Абдурраҳмони Ҷомӣ, вакило-
ну аъзои Шӯроҳои кор бо ҷавонону занон ва собиқадорони ҳизби 
ноҳияҳо доир гардид.

Аз ҷумла дар ҷамъомади  ҷамъбастии натиҷаҳои ҳизбиён дар 
ташкилоти ибтидоии “Барқчиён”-и ноҳияи Ёвон ва  дар ташкилоти иб-
тидоии «Фарҳангчиён» бахши фарҳанги ноҳияи Абдурраҳмони Ҷомӣ 
баргузоргардида, муовини Раиси ҲХДТ Латифзода Асрор Қурбон ва 
роҳбари Дастгоҳи вилоятии ҲХДТ Ҳусейнзода Наврӯз иштирок ва 
суханронӣ намуданд.

Латифзода Асрор Қурбон муовини Раиси ҲХДТ дар ҷамъомади 
ҷамъбастии ташкилоти ибтидоии “Барқчиён”-и Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Ёвон  ва дар ташкилоти ибтидоии «Фарҳангчиён» 
бахши фарҳанги ноҳияи Абдурраҳмони Ҷомӣ  зимни суханронии 
хеш оид ба пурзӯр намудани корҳои таблиғотӣ дар самти дастгирии 
Муроҷиатномаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи оқилона 
истифода бурдани неруи барқ”, зиёд намудани сафи ҳизб, истиқболи 
сазовор аз ҷашни 30-солагии Истиқлоли давлатӣ, таҳкими ғояҳои 
ватандӯстӣ ва ғайра ибрози андеша намуд.

ВОХӯРИИ МУФИДИ 
ҲИЗБИЁН

Шуъбаи иттилоот ва 
матбуоти КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон

сиянома диҳад ва дар назди 
субъектҳои дахлдор тавсиф 
намояд. Барои маъмурияти 
ташкилотҳои ибтидоӣ, аз ҷумла 
котиби ташкилот мумкин аст, 
ки дар доираи талаботи Оин-
номаи ҳизб ва имкониятҳои 
молиявӣ ҳавасмандгардониҳои 
мушаххас пешбинӣ карда ша-
вад. Барои аъзои фаъоли ҳизб 
ҷиҳати саҳмгузорӣ дар татбиқи 
ҳадафҳои ҳизбӣ, аз ҷумла амали-
созии аксияҳои ҳизбӣ ва корҳои 
созандагию ободонӣ тариқи таш-

кили озмунҳои гуногун пешбинӣ 
намудани ҳавасмандгардониҳо 
ба мақсад мувофиқ аст. Аъзои 
фаъоли ҳизб мунтазам, бо тарти-
би муқарраршуда ба мукофотҳо 
пешбарӣ карда мешаванд. 

КОРҲОИ ТАРҒИБОТӢ ОИД БА 
ҶАЛБИ ҶОНИБДОРОН БАРОИ 
АЪЗОГӢ БА ҲИЗБ

Асоси ҳуқуқӣ ва иқтисодии 
фаъолияти ҳизбро узвият (дош-
тани шумораи зиёди аъзо) таш-
кил медиҳад. Зимнан, пешрафт 
ва фаъолияти пурсамари ҳизб 
ба дастгирии ҷонибдорон ва 
иҷрои саривақтии уҳдадориҳои 
аъзо асос меёбад. Узви ҳизб 
шахсе мебошад, ки бо тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузорӣ 
ва талаботи оинномаи ҳизб ба 
аъзогӣ ба ҳизб қабул гардида, 
соҳиби шаҳодатномаи дахлдор 
(аъзогӣ) мебошад. Ҷонибдори 
ҳизб шахсе мебошад, ки мавқеъ 
ва ҳадафу манфиатҳои ҳизбро 
дастгирӣ менамояд, аммо, ҳоло 
аъзои ҳизб нашудааст. 

ТАРТИБИ ҚАБУЛИ УЗВИЯТ 
БА САФИ ҲИЗБ

Қабул ба сафи ҳизб тибқи 
талаботи банди 2 Оинно-
маи ҳизб ва санадҳои дигари 
дохилиидоравӣ ба роҳ монда ме-
шавад. Ҳар шаҳрванди Ҷумҳурии 
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Дастурдиҳӣ

УЗВИЯТИ ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ 
ТОҶИКИСТОН МАСЪУЛИЯТ МЕХОҲАД
Тоҷикистон, ки синнаш ба 18 ра-
сидааст, Барнома ва Оинномаи 
ҳизбро эътироф менамояд, узви 
ҳизб шуда метавонад. Шаҳрванд 
барои ба сафи ҳизб дохил шудан 
ариза (бо ду дона расми 3х4) ба 
номи раиси ташкилоти ибтидоӣ 
ва маълумотнома пешниҳод ме-
намояд. Аризаи шаҳрванд дар 
маҷлиси умумии ташкилоти иб-
тидоии ҳизбӣ баррасӣ гардида, 
оид ба он қарори дахлдор қабул 
карда мешавад. Маҷлиси умумӣ 
ҳар се моҳ як маротиба, вале дар 
сурати зарурӣ ҳар вақт гузарони-
да шуда, аз рӯи масъалаҳои бар-
расишуда протокол тартиб дода 
мешавад. 

Ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ 
қарори маҷлисро дар давоми то 
10 рӯз барои тасдиқ ба Кумитаи 
иҷроияи ҳизбии шаҳрӣ/ноҳиявӣ 
пешниҳод менамояд. Кумитаи 
иҷроияи ҳизбии шаҳрӣ/ноҳиявӣ 
расмиёти худро ба анҷом ра-
сонида, ба ташкилоти ибтидоӣ 
қарори дахлдорро дастрас наму-
да, ба узви қабулшуда, чун анъа-
на дар маҷлисҳо ва чорабиниҳои 
васеъ, яъне дар шароити 
тантанавӣ шаҳодатномаи ҳизбро 
месупорад. Пас аз дастрас шу-
дани нусхаи қарори Кумитаи 
иҷроияи ҳизбии шаҳрӣ/ноҳиявӣ 
оид ба тасдиқи қарори дахл-
дори ташкилоти ибтидоӣ узви 
ҳизб (нав қабулшуда) ба Китоби 
бақайдгирии ташкилоти ибтидоӣ 
дохил мешавад.

ТАРТИБИ БАҚАЙДГИРИИ 
УЗВИ ҲИЗБ

Бақайдгирии узви ҳизб 
зарурате мебошад, ки дар 
ҳолатҳои қабули аъзо ба ҳизб ва 
ҷойивазкунии узви ҳизб амалӣ 
мегардад. Ҷойивазкунии узви 
ҳизб, ин тағйир ёфтани мако-
ни зист/истиқомат ва ё ҷойи 
кор фаҳмида мешавад. Узви 
ҳизб дар ташкилоти ибтидоӣ, 
ҷойи кор ё макони истиқомат ба 
қайди ҳизбӣ гирифта мешавад. 
Тартиби бақайдгирии узви ҳизб 
мувофиқи «Низомнома оид ба 
тартиби бақайдгирии узви Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон» 
муайян карда мешавад (б. 3.5. 
Оиннома). Узви ҳизб дар ки-
тоби бақайдгирии ташкилоти 
ибтидоӣ мутобиқи талаботи 
муқарраршуда ба қайд гирифта 
мешавад. Китоби бақайдгирӣ аз 
ҷониби Кумитаи иҷроияи ҳизбии 
шаҳрӣ/ноҳиявӣ ба ташкилотҳои 
ибтидоӣ дастрас карда меша-
вад. Дар сурати мавҷуд набу-
дани чунин китоб мумкин аст, 
ки он дар дафтари алоҳида ба 
қайд гирифта шавад. Ҳангоми 
ҷойивазкунӣ - тағйир ёфтани ма-
кони зист/истиқомат ва ё ҷойи 
кор узви ҳизб вазифадор аст, ки 
дар давоми ду ҳафта ба Кумитаи 
иҷроияи ҳизбии шаҳрӣ/ноҳиявӣ 
муроҷиат карда, оид ба вазъи-
яти мазкур иттилоъ диҳад. Дар 
сурати муроҷиат накардани узви 
ҳизб, Кумитаи иҷроияи ҳизбии 
шаҳрӣ/ноҳиявӣ ва ё ташкилоти 
ибтидоӣ, ҳангоми огоҳ шудан 
аз ҳолати мазкур, ба узви ҳизб 
муроҷиат карда, шаҳодатномаи 
ҳизбии ӯро талаб карда, расми-
ёти бақайдгириро тибқи банди 
4.1. ба анҷом мерасонад. Зим-

нан, ба ташкилоти ибтидоие, ки 
узви ҳизб дар қайди он мебошад, 
муроҷиат намуда, варақаи шах-
сии узви ҳизбро дархост мена-
мояд.

 Агар узви ҳизб дар ҳолати 
иваз намудани макони зист ва 
ҷойи кор дар давоми се моҳ 
ба ташкилоти ҳизбии макони 
нави зист ва ҷойи кор, ҷиҳати 
бақайдгирӣ муроҷиат накунад, 
дар ин ҳолат ташкилоти ибтидоӣ 
узви ҳизбро, ки дар қайди он ме-
бошад, мутобиқи банди 3.6. Оин-
номаи ҳизб аз сафи ҳизб хориҷ 
менамояд.

 Яъне, ташкилотҳои ибтидоӣ 
ва ҳамчунин кумитаҳои иҷроияро 
зарур аст, ки мавриди то ду моҳ 
пардохт нашудани аъзоҳақӣ аз 
ҷониби узви ҳизб ҳатман бо ӯ та-
мос гирифта, хориҷшавии узви 
ҳизбро пешгирӣ намоянд.

ҲУҚУҚУ УҲДАДОРИҲОИ УЗВИ 
ҲИЗБ

Тибқи Оиннома узви ҳизб 
вазифадор ва ё уҳдадор аст, ки 
талаботи Оиннома ва Барномаи 
ҳизбро риоя намояд, дар қайди 
ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ бо-
шад ва дар кори он фаъолона 
ширкат варзад, ҷиҳати амалӣ 
гаштани сиёсати ҳамаҷонибаи 
ҳизб фаъолона иштирок карда, 
қарорҳои ҳизбро бечунучаро дар 
ҳаёт татбиқ намояд, барои ра-
сидан ба ҳадафҳои барномавӣ, 
баланд шудани обрӯ, сатҳу ман-
залат ва нуфузи ҳизб дар ҷомеа 
мубориза барад. Зимнан дар 
тарғиби ғояҳои ватандӯстӣ ва 
худшиносӣ намуна бошад, бо 
тартиби муқаррарнамудаи Ни-
зомнома «Дар бораи фаъолияти 
молиявии ҲХДТ» аз даромади 
умумии моҳонааш як фоиз ҳаққи 
узвият супорад. 

Тибқи Оиннома узви ҳизб 
ҳуқуқ дорад, ки ба ҳамаи 
мақомоти ҳизб интихоб шавад ва 
интихоб кунад, дар бораи фаъо-
лияти ҳизб маълумоти пурра ба 
даст оварад, дар чорабиниҳое, 
ки ҳизб мегузаронад, ширкат 
варзад, мавқеи худашро муай-
ян кунад, масъалаҳои сиёсати 
дохилӣ ва хориҷии ҳизб, инчунин 
ҳаёти дохилиҳизбиро муҳокима 
намояд, дар таҳия ва амалӣ 
кардани қарорҳои ҳизб ширкат 
варзад, дар сурати поймол шу-
дани ҳуқуқ ва таҳқири шаъну 
эътибораш аз пуштибонии сиё-
сии мақомоти ҳизбӣ истифода 
намояд, аз як ташкилоти ибти-
доии ҳизб ба дигараш гузарад. 
Ҳамчунин аз тарафи ҳизб барои 
интихоб шудан дар мақомоти на-
мояндагии ҳокимият пешниҳод 
намояд ва пешниҳод шавад, дар 
кори иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва 
ҳаракатҳо, ки мақсад ва фаъо-
лияташон ба ҳадафҳои барнома-
вии ҳизб мухолифат надоранд, 
иштирок намояд. 

ҚАТЪ ГАРДОНИДАНИ УЗВИЯТ 
ДАР ҲИЗБ ВА Ё ХОРИҶ 
КАРДАНИ УЗВИ ҲИЗБ

Тибқи банди 3.10. Оинно-
маи ҳизб дар сурати ҷазои 
судӣ гирифтан, қатъ гарди-
дани шаҳрвандии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, бо хоҳиши худ баро-
мадан аз сафи ҳизб, аъзо шудан 
ба дигар ҳизби сиёсӣ, дар ҳолати 

фавт, дар ҳолати вайрон карда-
ни талаботи Оинномаи ҳизб (аз 
ҷумла пардохт накардани ҳаққи 
узвият), дар ҳолати бо қарори 
суд ғайри қобили амал эътироф 
гардидан, узвияти ҳизб қатъ кар-
да мешавад. 

Пас аз дастрас шудани нус-
хаи қарори кумитаи иҷроияи 
ҳизбии шаҳрӣ/ноҳиявӣ оид ба 
тасдиқи қарори дахлдори таш-
килоти ибтидоӣ маълумот оид 
ба қатъ гардидани узвияти 
шаҳрванд ба Китоби мониторин-
ги ҳаракати аъзои ҳизб дохил 
(сабт) карда мешавад.

 
ТАРТИБИ БОЗ ДОШТАНИ 
УЗВИЯТ ДАР ҲИЗБ

Тибқи банди 3.11. Оинномаи 
ҳизб узвият дар ҳизб дар сура-
ти гузаштан ба фаъолият дар 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизмати 
ҳарбӣ, дар сурати берун аз мам-
лакат ба муҳоҷирати меҳнатӣ 
рафтан, боздошта мешавад. 

Боз доштани узвият маъ-
нои муваққатан қатъ намудани 
узвиятро дошта, пас аз гузаш-
тани вақти муайяншуда, узвият 
барқарор карда мешавад. Узвият 
дар асоси пешниҳоди ташкило-
ти ибтидоӣ аз ҷониби Кумитаи 
иҷроияи ҳизбии шаҳрӣ/ноҳиявӣ 
муваққатан боздошта мешавад. 
Пешниҳоди ташкилоти ибтидоӣ 
бояд зимни суҳбат бо узви ҳизб ё 
замима кардани нусхаи ҳуҷҷати 
тасдиқкунандаи алоқаманд ба 
ҳолатҳои болозикр асоснок кар-
да шавад. Дар асоси пешниҳоди 
ташкилоти ибтидоӣ аз ҷониби 
Кумитаи иҷроияи ҳизбии шаҳрӣ/
ноҳиявӣ қарори дахлдор қабул 
карда мешавад. Пас аз дастрас 
шудани нусхаи қарори Кумитаи 
иҷроияи ҳизбии шаҳрӣ/ноҳиявӣ 
маълумоти дахлдор оид ба боз-
доштани узвияти шаҳрванд ба 
китоби мониторинги ҳаракати 
аъзои ҳизб дохил (сабт) карда 
мешавад. 

ТАРТИБИ ҶАМЪОВАРИИ 
ҲАҚҚИ УЗВИЯТ

Тибқи Оинномаи ҳизб ва Ни-
зомнома дар бораи фаъолия-
ти молиявии ҳизб ҷамъоварии 
ҳаққи узвият ваколат ва ё 
уҳдадории бевоситаи раиси 
ташкилоти ибтидоӣ мебошад. 
Зимнан, чи тавре банди 3.9. Оин-
нома муқаррар намудааст, дар 
баробари дигар уҳдадориҳо узви 
ҳизб вазифадор аст, ки ҳаққи уз-
виятро ба миқдори 1% (як фоиз) 
аз ҳисоби маош ва ё даромади 
умумии моҳона пардохт намояд. 

Барои ҷамъоварии ҳаққи уз-
вият китоб ё ведомости махсус 
ташкил ва пеш бурда меша-
вад. Раиси ташкилоти ибтидоӣ 
ва ё котиби ташкилот Китоби 
ҷамъоварии ҳаққи узвиятро ҳар 
охири моҳ ҳамроҳ гирифта, ба 
назди ҳар як узви ҳизб рафта, 
ҳаққи узвиятро ҷамъоварӣ наму-
да, имзои узви ҳизбро мегирад. 
Ҳамзамон, дар шаҳодатномаи 
ҳизбӣ, бо нишон додани маблағи 
моҳонаи пардохтшудаи ҳаққи 
узвият, ҳар моҳ раиси ташки-
лоти ибтидоӣ имзо мегузорад. 
Шаҳодатномаи ҳизбӣ бояд до-
имо дар дасти узви ҳизб бошад. 
Китоби ҷамъоварии ҳаққи узвият 
бояд қаблан омода ва ё хонапурӣ 

карда шуда бошад. Тарзи пур 
кардани китобро, мавриди за-
рурат, аз кормандони кумитаи 
иҷроияи ҳизбӣ пурсон шудан ло-
зим мегардад. 

Дар шароити имрӯза ду тарзи 
маъмули ҷамъоварии маблағи 
ҳаққи узвият амал мекунад: мут-
тамарказ ва фардӣ. 

Муттамарказ. Ҳаққи узвият 
ба миқдори 1% аз маош, бо ро-
зигии аъзои ташкилот, аз ҷониби 
бахши молия ва ҳисобдорӣ ва 
ё муҳосиботи муассисаи (таш-
килоти) алоқаманд, ки дар он 
ҷо аъзои ҳизб кор мекунанд, 
ба суратҳисоби бонкии куми-
таи иҷрояи ҳизбии ноҳия/шаҳр 
интиқол дода мешавад. 

Фардӣ. Усули аслии 
ҷамъоварии ҳаққи узвият ин таш-
риф ба назди узви ҳизб (ба ҷойи 
кор ва ё манзили истиқоматӣ) ва 
дархости (гирифтани) ҳаққи уз-
вият ба ҳисоб меравад. Зимнан, 
маблағи ҳаққи узвият, ки ба тав-
ри нақдӣ ҷамъоварӣ мегардад, 
яклухт ба суратҳисоби бонкии ку-
митаи иҷрояи ҳизбии ноҳия/шаҳр 
интиқол дода мешавад. 

Дар ҳарду тарзи ҷамъоварии 
маблағ дар китоби ҷамъоварии 
ҳаққи узвият имзои узви ҳизб, 
ҳар моҳ гирифта мешавад.      
Меъёри ҳаққи узвиятро барои 
аъзои ҳизб (соҳибкорон, аъзои 
хоҷагии деҳқонӣ ва ғ.), ки маоши 
(моҳонаи) муайян надошта, да-
ромади умумӣ доранд (баровар-
да метавонанд), тариқи маҷлиси 
умумии ташкилот (бо иштироки 
аъзошавандагон) мумкин аст, ки 
ба ҳисоби миёна 1% аз дарома-
ди умумии моҳона, муқаррар на-
муд. 

Мисол: дар бозори мар-
казии ноҳия 20 фурӯшанда 
хоҳиши узви ҳизб шудан до-
ранд. Пас, мумкин аст, ки 
дар ҳамин ҷо бо назардош-
ти масъалаҳои зерин мебо-
яд маҷлис баргузор намуд: 
(1) таъсиси ташкилоти 
ибтидоӣ; (2) интихоби раиси 
ташкилот (аз байни аъзо); (3) 
муқаррар намудани меъёри 
аъзоҳаққӣ 

Масъалаи 3-юмро мум-
кин аст, ки чунин амалӣ на-
муд: МА – меъёри аъзоҳаққӣ 
А – аъзоҳаққӣ-1% аз даромади 
умумӣ; Б – шумораи аъзо (20 
нафар); В – даромади умумии 
як фурӯшанда дар як моҳ (3000 
сомонӣ) МА=В*А=3000*1%=30 
Ҳамин тариқ, меъёри 
аъзоҳаққӣ барои як нафар 30 
сомонӣ/моҳ (ҷамъ аз 20 наф.-
600 сомонӣ/моҳ) муқаррар ме-
гардад. 

Меъёри ҳаққи узвият аз 
аъзои ҳизб, агар маош ё да-
ромади муайян надошта 
бошанд ва даромади умумӣ 
низ бароварда натавонанд, 
мумкин аст, ки бо дастрасии 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 31.08.2012, 
№451 дар ҳаҷми 10 сомонӣ / 
моҳ муқаррар карда шавад. 

БАРАСМИЯТДАРОРИИ 
ҲУҶҶАТГУЗОРӢ

Асоси фаъолияти ҳуқуқии 
ташкилоти ибтидоиро қарори 
маҷлиси умумии аъзо ташкил 
медиҳад. Маҷлиси умумии таш-
килоти ибтидоӣ дар се моҳ як 
маротиба, вале мавриди зарурат 
ҳар вақт баргузор карда меша-
вад. Қарорҳои маҷлиси умумии 
ташкилоти ибтидоӣ аз ҷониби Ку-
митаи иҷроияи ҳизбии ноҳиявӣ/

шаҳрӣ тасдиқ карда мешавад 
– ин тартиби муқарраршудае 
мебошад, ки эътибори ҳуқуқии 
санадҳои ташкилоти ибтидоиро 
таъмин менамояд. 

Эътироф гардидани узвият 
ба ҳизб бо қарори маҷлиси уму-
мии ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ 
ва қарори дахлдори кумитаи 
иҷроияи ҳизбии шаҳр/ноҳия ба 
расмият дароварда мешавад. 
Ба узви ҳизб аз ҷониби куми-
таи иҷроияи ҳизбии шаҳр/ноҳия 
шаҳодатнома дода мешавад. Ба 
узви ҳизб ба ивази шаҳодатномаи 
бо сабабҳои гуногун аз эътибор 
соқитгашта, дар асоси қарори 
ташкилоти ибтидоӣ бо тартиби 
муқарраршуда шаҳодатномаи 
нав дода мешавад.

ТАРТИБИ ТАШКИЛИ 
ҲУҶҶАТГУЗОРӢ

Ҳуҷҷатҳои зерин ба фаъо-
лияти ташкилию ҳуқуқии таш-
килоти ибтидоии ҳизбӣ асос 
мебошад: нақшаи корӣ ва 
ҳисоботҳои хаттӣ, протоколҳо 
ва қарорҳои маҷлисҳои умумӣ, 
китоби бақайдгирии (қабули) 
аъзои ҳизб, китоби (ведомо-
сти) ҷамъоварии ҳаққи узвият, 
китоби мониторинги ҳаракати 
аъзои ҳизб, ҳисоботҳои оморӣ 
(ҳармоҳа), китоб ва ҷувздони 
ҳуҷҷатҳои воридотӣ ва содиротӣ, 
ҷувздони қарору фармоишҳо ва 
супоришҳои мақомоти болоӣ. 

Тибқи тартиби муқар-
рарнамудаи Оиннома иҷрои 
супоришҳои мақомоти болоӣ 
барои мақомоти поёнӣ ҳатмӣ 
мебошад. Зимнан, ба ташкилоти 
ибтидоӣ аз мақомоти болоӣ мун-
тазам санадҳо ворид мегарданд, 
ки ҷиҳати сарҷамъ кардан ва 
амалисозии саривақтӣ ташкил ва 
пеш бурдани ҷувздони алоҳида 
тақозо мегардад. 

Барои ташкил ва пешбурди 
дурусти ҳуҷҷатгузорӣ зарур аст, 
ки бо шахси масъули кумитаи 
иҷроияи ҳизбии шаҳр/ноҳия мун-
тазам тамос гирифт. 

ОРОИШИ УТОҚИ КОРӢ
Ташкилоти ибтидоӣ бояд 

утоқи алоҳида дошта, он бо 
лавҳаҳои ҳизбӣ, аз ҷумла лавҳаи 
роҳбарият, парчами ҳизб, нишон, 
лаҳзаҳо аз татбиқи аксияҳои 
ҳизбӣ, дастурамалҳо ва дигар 
воситаҳои айёнӣ ороиш дода 
шуда бошад. 

УЗВИ ҲИЗБ ЧИРО БОЯД 
ДОНАД?

Супоридани ҳаққи узвият - 
1% аз музди меҳнат, маош ва ё 
даромади умумӣ, ҳар охири моҳ, 
ҳангоми иваз кардани ҷойи кор 
ва ё истиқомат дар муддати то 
14 рӯз хабардор (огоҳ) кардани 
кумитаи иҷроияи ҳизбӣ ва ё таш-
килоти ибтидоӣ, иштирок кардан 
дар ҷамъомадҳои ҳизбӣ, ҳимоя 
кардани мавқеъ ва манфиатҳои 
ҳизб, ба бар кардани нишони 
сарисинагӣ ва ҳамроҳ доштани 
шаҳодатномаи ҳизбӣ, иштирок 
ва саҳмгузорӣ дар амалисозии 
ташаббусҳои ҳизбӣ, риоя кар-
дани талаботи Оиннома ва Бар-
номаи ҳизб, ҳангоми пур шудан 
ё гум кардани шаҳодатномаи 
ҳизбӣ хабардор (огоҳ) карда-
ни кумитаи иҷроияи ҳизб ва ё 
ташкилоти ибтидоӣ, ҳангоми ба 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ гузаштан 
ва ё ба муҳоҷирати меҳнатӣ ё 
ҳизмати ҳарбӣ рафтан дарҳол 
огоҳ кардани кумитаи иҷроияи 
ҳизбӣ ва ё ташкилоти ибтидоиро 
узви ҳизб бояд донад. 
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Ш. ШОҲИН. Дар му-
ассисаи таҳсилоти миё-
наи умумии №1-и ноҳияи 
Шамсиддин Шоҳин во-
хӯрии Меҳроҷ Абдуллоев 
вакили Маҷлиси намо-
яндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва Зарифзода Почо-
хон Ҳабибулло, вакили 

Маҷлиси вакилони халқи вилояти Хатлон бо интихобкунандагон доир 
гардид.

Вакилон дар назди ҳозирин доир ба фаъолияти яксолаи хеш 
ибрози андеша намуда, инчунин Муроҷиатномаи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Ширкати «Барқи тоҷик»-ро  ҷиҳати сарфакорона  исти-
фода бурдан аз неруи барқ ба дарки сокинон расониданд ва сокинонро 
ба оқилонаву сариштакорона истифода бурдани қувваи  барқ даъват 
карданд.

Қисмати ҷамъбастии вохӯрӣ бо суолу ҷавоби тарафайн анҷом ёфт.     

КӮШОНИЁН. Дар 
мақомоти иҷроияи ҳо-
кимияти давлатии ноҳия, 
таҳти раёсати Вализода 
Икромиддин Сироҷиддин, 
раиси ноҳия, вохӯрии Шо-
диён Муҳаммад Султонзо-
да вакили Маҷлиси намо-
яндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
роҳбарияти мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ ва фаълони ноҳия баргузор гардид. 

Дар ҷамъомад асосан иҷрои дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба сарфакорона истифода бур-
дани қувваи барқ, саривақт ҷамъоварии маблағи истифодаи он, сама-
ранок истифодабарии замин, сазовор пешвоз гирифтани 30-солагии 
Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, корҳои беҳдоштӣ ҷиҳати 
пешгирии паҳншавии бемории “COVID-19”  ва дигар масъалаҳои муб-
рами рӯз мавриди баррасӣ қарор гирифтанд.  

ТЕМУРМАЛИК. Ва-
кили Маҷлиси намоян-
дагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон     
Зайниддин Сафаров 
бо интихобкунандагони 
ноҳия вохӯрӣ баргузор на-
муд.

Ҳангоми суханронӣ 
вакил дар мавзӯъҳои ис-
тифодаи сарфакоронаи неруи барқ, муқовимат бо пандемияи корона-
вирус, татбиқи Аксияи ҳизбии “Якҷоя месозем!”, аз ҷумла сангфаршкунӣ 
ва мумфаршкунии роҳҳо, сохтмони марказҳои ҷамъиятии қабул ва 
фурӯши маҳсулоти ҳунармандӣ якҷо бо утоқи раиси Кумитаи маҳалла, 
азнавсозии иншооти гигиенӣ ва ғайраҳо баромад намуд.

Ҳамзамон, раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Темурмалик Раҷабзода Маҳмадсаид баромад 
намуда, озмуни “Беҳтарин сарфакори барқ”-ро бо шартҳо ва пешбинӣ 
шудани туҳфаҳо миёни ҷамъомадагон эълон  намуд. 

ДАНҒАРА. Дар 
Донишгоҳи давлатии 
Данғара вохӯрии вакили 
Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Лутфия 
Абдулхолиқзода бо фаъо-
лон ва дигар интихобку-
нандагон баргузор гардид. 

Ҳамзамон ваки-
ли мардумӣ ба интихобкунандагон оид ба дастовардҳои корӣ, маз-
муну муҳтавои Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои 
меъёрию ҳуқуқие, ки мақоми олии қонунбарори мамлакат қабул кар-
дааст, оқилона ва дуруст истифода намудани қувваи барқ, самаранок 
истифода намудани заминҳои наздиҳавлигӣ, пешгирии ҷавонон аз 
шомилшавӣ ба гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ, шоиста истиқбол 
гирифтани ҷашни 30- солагии Истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳм 
гузоштан дар корҳои ободонию созандагӣ суҳбат намуд. Мавсуф дар 
баробари ибрози андешаҳои таҳлилӣ ва баррасии фаъолияти вакилии 
худ, инчунин ба суолу дархостҳои шаҳрвандон ҷавобҳои қаноатбахш 
низ гардонд.

ШАҲРИТУС. Дар муас-
сисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии №1-и ноҳияи 
Шаҳритуз бо иштироки  
вакилони Маҷлиси намо-
яндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Файзуллозода Зафар ва 
Холбойзода Неъмат, кор-
мандони Кумитаи иҷроияи 

ҳизб ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия 
вохӯрии судманд бо интихобкунандагон доир гардид. 
Зимни суханронӣ вакилон дар назди иштирокдорон дар бораи сар-
факорона истифода бурдани қувваи барқ, муқовимат бо пандеми-
яи коронавирус, татбиқи Аксияи ҳизбии «Якҷоя месозем!», аз ҷумла 
сангфаршкунӣ ва мумфашкунии роҳҳо, сохтмони марказҳои ҷамъиятии 
қабул ва фурӯши маҳсулоти ҳунармандӣ якҷо бо утоқи раиси кумитаи 
маҳалла, азнавсозии иншооти гигенӣ ва ғайра андешаронӣ карданд.

Н.ХУСРАВ. Вохӯри-
ҳои вакилони Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси 
Олии  Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон Файзуллозода 
Зафар ва Холбойзода 
Неъматулло дар   муас-
сисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии №10 бо инти-
хобкунандагони ҷамоати  
деҳоти Наврӯз баргузор гардид.

Вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар назди интихобкунандагон оид ба фаъолияти худ дар 
Маҷлиси  намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қабули 
қонунҳо, тасдиқи созишномаҳо ва дастуру супоришҳои Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба сарфакорона истифода бур-
дани неруи барқ, пардохти саривақтии ҳаққи маблағи он, пешгирӣ  ва 
муқовимат бо пандемияи коронавирус, истифодаи самараноки  за-
мин, сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии Истиқлоли давлатӣ 
ва дар  ин радиф вусъат бахшидани корҳои созандагиву бунёдкорӣ, 
татбиқи Аксияи  ҳизбии «Якҷоя месозем!» ободонии деҳот, сангфарш 
намудани роҳҳо ва дар  сатҳи баланд ташкилу баргузор намудани оз-
муни вилоятии «Беҳтарин сарфакори барқ» суханронӣ карданд.

ХУРОСОН. Дар асо-
си дастуру супоришҳои 
мақомоти болоии ҳизб 
дар маҷлисгоҳи ҷамоати 
деҳоти Фахробод вохӯрии 
вакили Маҷлиси намо-
яндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Ашӯрзода Гулбаҳор ва 
раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Хуросон Саидзода Раҳмон бо аъзои фаъоли ҳизб ва 
сокинон  баргузор гардид.

Дар он масъулин ба сокинон мафҳуми Муроҷиатномаи  Ширкати 
«Барқи Тоҷик»  оид ба истифодаи самараноки қувваи барқ, пардох-
ти саривақтии маблағи он, истифодаи сӯзишвории табиӣ ва диагр 
масъалаҳои мубрами рӯзро фаҳмониданд.  Инчунин, дар ин раванд 
аз ҷониби раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия озмуни ҳизбӣ таҳти 
унвони “Беҳтарин сарфакори барқ” ба иштироккунандагон эълон гашта, 
таъкид карда шуд, ки дар озмуни мазкур фаъолона ширкат варзида, 
ҳам соҳиби туҳфахои хотиравӣ гарданд ва ҳам дар таъмини амнияти 
истиқлоли энергетикӣ саҳм гузоранд. 

НОРАК. Дар шаҳри Но-
рак вакили Маҷлиси намо-
яндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Абдулхолиқзода Лут-
фия бо сокинони ҳудуди   
минтақаҳои манзилии 
шаҳр вохӯрӣ доир намуд. 

Вохӯриро раиси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 

шаҳри Норак Қумринисо Гулмуродзода кушода, оид ба сарфакорона 
истифода намудани қувваи барқ, пардохти саривақтии маблағи он, ис-
тифодаи сӯзишвориҳои табиӣ, муқовимат бо пандемияи коронавирус 
баромад намуд.

Сипас, вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Абдулхолиқзода Лутфия Абдулхолиқ қайд намуд, ки озо-
диву истиқлол бароямон дастоварди бузургтарин ва ғояи муқаддаси 
миллӣ буда, ин неъмати бузурги миллатамонро бояд чун гавҳараки 
чашм ҳифз кунем. 

ЁВОН
Дар ноҳияи Ёвон вохӯрии 

вакили Маҷлиси намояндаго-
ни Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз ҳавзаи якманда-
таи “Ёвон-29” Азимзода Толиб-
хон Ситамурод бо интихобкунан-
дагон баргузор гардид.

Вакили мардумӣ зимни 
суханронӣ дар назди  фаъолони 
ҷамоати деҳоти Даҳана иброз 
намуд, ки соли 2021 барои мар-
думи сарбаланду бошарафи 
тоҷик соли тақдирсоз ва басо 
гуворо аст, зеро ки имсол мо 
ҷашни бошукӯҳу таърихии 30-со-
лагии Истиқлоли давлатиро 
ҷашн мегирем. Ба ин муносибат 
дар ҳама гӯшаву канори кишвар 
корҳои созандагиву бунёдкорӣ 
мароми тоза дошта, халқи сар-
баланди тоҷик ба Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
пайравӣ намуда, гӯшаеро обод 
сохта истодаанд.

Ҳамчунин, дар рафти 
суханронӣ аз ҷониби вакил оид ба 
сарфакорона истифода бурдани 
неруи барқ, муқовимат бо панде-
мияи каронавирус, истиқбол аз 
30-солагии Истиқлоли давлатӣ, 
вусъат бахшидан ба корҳои со-
зандагиву бунёдкорӣ, риояи 
Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи масъулияти пада-
ру модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд” ва “Дар бораи тан-
зими анъана ва ҷашну маро-
сим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
андешаронӣ карда шуд. 

Як ҳафтаи ҳизб

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

ҲИЗБИЁНИ ШАҲРУ НАВОҲИИ ВИЛОЯТ БУДАНД. ЁДОВАР МеШАВеМ, МАВОДИ ИН 
САҲИФА, КИ ШАММАе АЗ ИҚДОМОТИ ЗИЁДИ ТАТБИҚШУДА ҲАСТАНД, ҶАНБАИ 
ҲИСОБОТӣ ДОШТА, МАСъУЛИЯТИ ТАҲИЯАШОН БАР ДӯШИ МУТАСАДДИЁНИ 
КУМИТАҲОИ ИҶРОИЯИ ШАҲРИю НОҲИЯВӣ МеБОШАНД.

ХОВАЛИНГ
Мудири шуъбаи таблиғот, 

иттилоот ва матбуоти Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Хо-
валинг Саидҷалол Сатторов дар 
муассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии № 1 бо занони хонани-
шин оид ба муқовимат ба панде-
мияи коронавирус суҳбат доир 
намуд. 

Дар рафти суҳбат қайд гар-
дид, ки ҳифзи саломатии ҳар 
шахс дар дасти худи ӯст. Агар 
одам талаботи беҳдоштӣ ва 
фармудаҳои табибонро иҷро 
намояд, худро аз ҳар гуна 
бемориҳо, аз ҷумла бемориҳои 
сироятӣ, аз ҷумла коронавирус 
эмин нигоҳ медорад.  Яке аз та-
лаботи мутахассисони соҳаи тиб  
ҷиҳати пешгирии бемории сиро-
ятии “COVID – 19” истифодаи 
ниқоб дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва 
серодам мебошад. Мутаассифо-
на, на ҳама ин талаботро риоя  
менамоянд, ки ин ҳолат хавфи 
гирифторшавӣ ва паҳншавии ин 
бемориро дар байни аҳолӣ зиёд 
мекунад.

Инчунин, мавсуф дар охири 
суҳбат ба ҷамъомадагон таъкид 
намуд, ки барои ҳифзи салома-
тии худу аҳли оила ва атрофиён 
истифодаи ниқоби тиббиро дар 
ҷойҳои серодам фаромӯш насо-
занд.   
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Таърих гувоҳ аст, ки миллати 
тоҷик баъд аз пошхӯрии давла-
ти миллии тоҷикон - Сомони-
ён ба зулму истисмори дигар 
қавму миллатҳо гирифтор шуда, 
баъди 1000 сол дубора маҳз бо 
кӯшишу талошҳои фарзандони 
фарзонаи миллат, чун Эмомалӣ 
Раҳмон соҳиби давлати мустақил 
гардид. Ин рӯйдоди муҳимму 
фараҳбахши таърихӣ боиси 
ба вуҷуд омадани дигаргуниву 
таҳаввулоти нек дар соҳаҳои 
мухталиф гардид. 

Баъди солҳои соҳибистиқ-
лолӣ, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
то ба имрӯз садҳо рӯйдоду 
воқеъаҳои таърихӣ ба қайд ги-
рифта шудаанд, аммо баргу-
зории Иҷлосияи тақдирсози 
16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳодисаест, ки бо-
иси таҳкиму тақвияти сулҳу 
суботи сартосарӣ ва худшино-
сиву худогоҳӣ дар кишвар гар-
дид. Дар ин лаҳзаҳои бисёр 
ҳам тақдирсоз сиёсатмадори 
ҷавон ва умедбахш, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон аз нахустин 
фаъолияти сиёсии худ бо иф-
тихор ва боварӣ гуфтанд. “Ман 
ба Шумо сулҳ меоварам”. Ин 
суханҳои рӯҳафзо ба қалбҳои 
ҳар сокини кишвар тухми некиву 
боварӣ ба фардоро кишта, мил-
лати парокандаву парешонро 
муттаҳид намуд. Ҳамин сухано-
ни таъсиргузори Роҳбари давлат 
мардуми дур аз Ватанро ба сӯйи 
хонаву наздикони хеш баргардо-
нид. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
натиҷаи тадбирҳои судманд, зери 
роҳбариву фаъолияти пурсамари 
фарзандони фарзонаи миллат 
тавонист, ки дар кишвар зиндагии 
дубораи осудаҳолонаро барои 
сокинон ба вуҷуд оварад. 

Бояд қайд намуд, ки Эмомалӣ 
Раҳмон дар таърихи давлатдории 
тоҷикон ягона сиёсатмадорест, 
ки бештар ба ҷавонон таваҷҷуҳи 
зиёд дорад. чунончи, Пешвои 
миллат дар яке аз Паёмҳои худ 
қайд намуда буданд: “Мо ба 
ҷавонон эътимоди комил дорем, 
дастгирии самимонаи онҳоро аз 
сиёсати пешгирифтаи давлату 
Ҳукумат қадрдонӣ мекунем ва 
нақши арзишмандашонро дар 
ҳамаи ҷанбаҳои ҳаёти кишвар 
эҳсос менамоем”. Дар воқеъ, 
Президенти кишвар дар суҳбату 
вохӯриҳои худ ба ин қишри ҷомеа 
пайваста такя намуда, онҳоро 
ба омӯзиши илму дониш, касбу 
ҳунар ва саҳмгузорӣ дар ободиву 
пешрафти ҷомеа роҳнамоӣ ме-
кунад. Яке аз падидаҳои нек дар 
ин самт, таъсиси Шӯрои миллии 
кор бо ҷавонон дар назди Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мебошад, ки бевосита баҳри 
ҳалли мушкилиҳои ин қишри 
ҷомеа ва муаррифии дастоварду 
комёбиҳои беназири онҳо раво-
на шудааст. “Бо итминони комил 
метавон гуфт, ки дар ҳар давру 
замон ва давлату миллати пеш-
рафта нақши ҷавонон басо на-
заррас ва аввалиндараҷа арзёбӣ 
мегардад. Албатта, ҳамагон 
медонанд, ки ҷавонон неруи бу-
зург ва созандаю бунёдкор ме-
бошанд, бинобар ҳамин ҳам ба 
ин қувваи созандаю бунёдкори 
ҷомеа такя бояд кард”, - зикр кар-
даанд муҳаққиқон Ҳасанов Ш.Қ., 
Ашӯрова А.А. 

Қайд намудан зарур аст, ки 
маҳз бо дастгирӣ ва пуштибо-
нии Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҷавонони са-
одатманду соҳибистеъдод ба 
вазифаҳои роҳбарикунанда ҷалб 
шуда, донишу таҷрибаи худ-ро 
баҳри расидан ба ҳадафҳои олии 
кишвар равона намуда истода-
анд. Ҳоло дар тамоми соҳаҳои 
хоҷагии халқ ҷавонони кишвар 
фаъолона меҳнат намуда исто-
даанд. Мо ҷавононро ба сифа-
ти як нерӯи ниҳоят пуриқтидори 
бунёдкор ва пешбарандаи ҳаёти 
ҷомеаи навин эътироф менамо-
ем. Онҳо бояд аз файзи Истиқлол 
бештар баҳра гиранд, ба қадри 
озодиву соҳибистиқлолӣ расанд 
ва онро чун неъмати бебаҳо 
ҳифзу ҳимоят намоянд. Зеро 
истиқлолӣ бародарию баробарии 
ҳамаи аъзои ҷомеа, хонаи обод, 
рӯйи сурх, сари баланд, зиндагии 
осоишта ва рӯзгори осудаи ҳар 
фарди соҳибдавлату соҳибватан 
мебошад. 

Дар ҳақиқат имрӯз барои 
ҷавонони кишвар тамоми ша-
роити мусоид фароҳам овар-
да шудааст. Ин қишри ҷомеаро 
лозим аст, ки аз имкониятҳои 
фароҳамоварда самаранок ис-
тифода намуда, дар муаррифии 
миллату давлат саҳмгузорӣ на-
моянд. 

Яке аз самтҳои дигари фаъ-
олияти ҷавонон ва муарри-
фии миллату давлат дар арсаи 
байналмилалӣ ин иштироки 
ҷавонон дар мусобиқаҳои гуно-
гуни варзишӣ мебошад. Маҳз ба 
ифтихори соҳиб гардидани вар-
зишгарони муваффақи тоҷик, аз 
ҷумла Дилшод Назаров, Мавзу-
на чориева, Беҳрӯз Хоҷазод ва 
даҳҳо нафари дигар Парчами 
Тоҷикистон парафшон ва Суруди 
миллӣ садо додаанд. Дастоварди 
бузурги “Соли ҷавонон” соҳиби 
унвони қаҳрамон шудани варзиш-
гари тоҷик Беҳрӯз Хоҷазода ме-
бошад, ки рӯзи 11 ноябри ҳамон 
сол дар мусобиқоти қаҳрамонии 
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ЭМОМАЛӢ РАҲМОН - 
ПЕШВОИ ҶАВОНПАРВАР

Дар ҳар як давру замон ҷавононро ояндаи дурахшони миллату дав-
лат ва давомдиҳандагони кори падарон мегӯянд, ки ин дар воқеъ, ду-
руст аст. Миллати ориётабори тоҷик дар тӯли таърихи бисёрсолаи худ 
ҷавонони бонангу номусро дар тамоми риштаҳо парвариш намудааст, 
ки то имрӯз таърихи башарият аз онҳо бо некӣ ёд мекунад. Хизматҳои 
нобиғагони миллати тоҷик, аз ҷумла Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абӯалӣ 
ибни Сино, Абурайҳони Берунӣ, Умари Хайём, Бобоҷон Ғафуров, Мир-
зо Турсунзода, Садриддин Айнӣ ва қаҳрамониҳои Деваштич, Темур-
малик, Спитамен, Муқаннаъ, Восеъ ва амсоли ин василаи пайравии 
ҷавонони имрӯзаи Тоҷикистон мебошанд.

самбои ҷаҳон шаҳри Сочи дар 
вазни 74 кг ғолиб омад. Ин 
паҳлавони тоҷик бо гирифтани 
ҷойи якум ва медали тилло дар 
қаҳрамонии ҷаҳон, пас аз 42 сол 
қаҳрамонии ҷаҳонпаҳлавон шод-
равон Саидмуъмин Раҳимовро 
такрор кард.

Ҳамчунин ҳамасола дар 
қаламрави кишвар бо дастгирӣ 
ва роҳнамоиҳои Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
даҳҳо муассисаҳои таълимӣ 
сохта мешаванд, ки барои 
соҳибмаърифат гаштани насли 
наврасу ҷавони кишвар пешбинӣ 
шудаанд. Имрӯз ҷавонони киш-
вар дар самтҳои мухталиф: си-
ёсату иқтисод, илму фарҳанг ва 
варзиш натиҷаҳои баланд до-
ранд, ки ин ҳама аз мавҷуд буда-
ни шароити мусоид ва фаъоли-
яти пурсамари онҳо дар ҷомеа 
дарак медиҳад. Дар кишвар бо 
дастгирии бевоситаи Пешвои 
ҷавонпарвари миллат, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи илму 
таҳқиқот ҷоизаи ба номи Исмои-
ли Сомонӣ таъсис дода шудааст, 
ки ҳамасола ба он ҷавонони аз 
ҷиҳати неру тавонманду ихти-
роъкор пешбарӣ ва сарфароз ме-
гарданд. Ҷавонони саодатманди 
кишвар, аз ғамхориву муҳаббати 
беандозаи Роҳбари давлат 
хушҳол буда, худро барои ама-
лигардии ҳадафҳои стратегии 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
масъул медонанд. Татбиқи 
ҳамаҷонибаи сиёсати давлатии 
ҷавонон натиҷаҳои назаррас ба 
бор оварда истодаанд, ки ин ба 
мо имкон медиҳад бигӯем, ки 
ин қишри ҷомеа воқеан ҳам дар 
рушду нумӯи соҳаҳои хоҷагии 
халқ нақши арзишманд доранд. 
Мақсаду мароми сиёсати давла-
тии ҷавонон дар ҳамаи сатҳҳои 
ҳокимияти давлатӣ ва идораку-
нии давлатӣ роҳандозӣ мешавад.

Бо боварии комил гуфта ме-
тавонем, ки ҷавонони худшино-
су худогоҳ ва соҳибмаърифати 
кишвар баҳри ояндаи дурахшо-
ни Ватани маҳбубамон дучанд 
фаъолият намуда, натиҷаҳои 
меҳнатиро дар ҳамаи самтҳо боз 
ҳам тақвияту густариш медиҳанд.

 Сангимурод ШАРИфОВ, 
номзади илмҳои филологӣ, 

декани факултети 
филологияи

 тоҷики ДДБ ба номи 
Носири Хусрав,

Немат РАҶАБОВ, 
номзади илмҳои филологӣ, 
декани факултети забони 

англисии ДДБ ба номи 
Носири Хусрав 

Дар солҳои охир бо ташаббуси Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорону 
ашхоси саховатманд даҳҳо километр роҳҳои 
минтақаи Бохтари вилояти Хатлон, ки бо гу-
зашти солҳо харобу валангор гардида буданд, 
таъмиру азнавсозӣ гардида, роҳҳои маҳаллии ба 
таъмир ниёздошта низ марҳила ба марҳила таъ-
миру азнавсозӣ гардида истодаанд.   

ТАЪМИРИ РОҲҲО ВА РАВАНДИ  
ЗИМИСТОНГУЗАРОНӢ

Дар мувозинаи Муассисаи 
давлатии Идораи хоҷагии роҳҳои 
автомобилгарди минтақаи Бох-
тар 2 ҳазору 750 километр роҳ 
мавҷуд буда, аз ин 435 километр 
роҳи аҳамияти байналмиллӣ 334 
километр роҳи ҷумҳуриявӣ ва 
1981 километр роҳи аҳамияти 
маҳаллидошта мебошад.

ТАЪМИРИ РОҲҲО ДАР 11 МОҲ
Музаффар Холиқов, сар-

муҳандиси Муассисаи давлатии 
Идораи хоҷагии роҳҳои авто-
мобилгарди минтақаи Бохтар 
мегӯяд, ки ҳамасола дар шаҳру 
навоҳии вилоят дар самти таъ-
миру тармим ва мумфарш кар-
дани роҳҳо чораҳои зарурӣ ан-
дешида мешавад. Дар 11 моҳи 
соли сипаригардида аз тарафи 
муассисаҳои зертобеъ 7,4 ки-
лометр роҳ пурра мумфарш, 12 
километр  шағалпӯш ва 1981 ки-
лометр роҳ таъмири ҷорӣ карда 
шуданд.

50 ДАРСАДИ РОҲҲОИ 
МАҲАЛЛӢ БА ТАЪМИР НИЁЗ 
ДОРАНД

Холиқов мегӯяд, ки муш-
килоти ҳалталаб дар роҳҳои 
байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ 
низ ҷой дорад, вале ин муваққатӣ 
мебошад. Соли сипаригардида 
аз ҷониби мақомоти маҳаллии 
ҳокимияти давлатии шаҳру 
ноҳияҳо барои таъмиру тар-
мими роҳҳо 1 миллиону 799 
ҳазор сомонӣ ҷудо гардидааст. 
“50 дар сади роҳҳои аҳамияти 
маҳаллидошта ба таъмири 
ҷиддӣ ниёз доранд. Барои рафъи 
мушкилиҳои ҷойдошта бояд аз 
буҷаи мақомоти маҳаллӣ маблағ 
ҷудо карда шавад. Дар соли гу-
зашта, ду ноҳия – Кӯшониён 
ва ноҳияи Абдурраҳмони Ҷомӣ 
маблағи хеле кам ҷудо намуданд. 
Ноҳияҳое буданд, ки умуман 
маблағ ҷудо накарданд,”- илова 
кард Музаффар Холиқов.

Музаффар Холиқов ба мухби-
ри “Ҳамрози халқ” гуфт, ки тибқи 
таҳлилҳо гоҳо вайрон ё хароб гар-
дидани роҳҳои маҳаллӣ бо айби 
хоҷагидорон низ сар мезанад. 
Яъне риояи нодурусти истифо-
даи об дар заминҳои кишоварзӣ 
боиси вайрон гардидани қисме аз 
роҳҳо мегардад. “Борҳо дар вақти 
об мондани заминҳояшон қубурҳо 
маҳкам мешаванд ва об роҳҳоро 

убур мекунад, ки чунин ҳолат 
ба вайроншавии роҳҳо оварда 
мерасонад,”-илова кард Музаф-
фар Холиқов.

Мавсуф нақши соҳибкорону 
ашхоси саховатмандро дар сам-
ти таъмири роҳҳо хеле назарас 
арзёбӣ намуд.

ЧОР ҲАЗОР СОМОНӢ АЗ 
БУҶЕТИ НОҲИЯ

Олимҷон Тағоев, сарму-
ҳандиси Муассисаи давлатии 
Идораи хоҷагии роҳҳои автомо-
билгарди ноҳияи Абдурраҳмони 
Ҷомӣ мегӯяд, ки дар 11 моҳи 
соли гузашта аз 45,5 киллометр 
роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ 43 
километр бо дастгирии Вазорати 
нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз таъмири ҷорӣ бароварда шу-
дааст. Ба гуфтаи ӯ дар соли 2020 
барои таъмиру мумфаршкунии 
роҳҳо аз буҷети ноҳия ҳамагӣ 4 
ҳазор сомонӣ ҷудо гардидаасту 
халос.

“Ҳар сол то қадри имкон қисме 
аз роҳҳои автомобилгарди ноҳия 
таъмир карда мешаванд. Мутаас-
сифона, беш аз 50 дарсади роҳҳои 
аҳамияти маҳаллидошта таъмир-
талаб мебошанд. Мо кӯшиш кар-
да истодаем, ки роҳҳоро таъмир 
кунем, то рафту омади нақлиёт 
осону бехатар бошад”, - гуфт 
Олимҷон Тағоев.

ОМОДАГӢ ВА РАВАНДИ 
ЗИМИСТОНГУЗАРОНӢ  

Ҳар сол бо фаро расидани 
мавсими зимистон, ташвиши кор-
мандони ин идора зиёдтар гар-
дида, барои таъмини ҳаракати 
мунтазами  воситаҳои нақлиёт 
омодагӣ мебинанд. Дар Му-
ассисаи давлатии нигоҳдории 
роҳҳои автомобилгарди ноҳияи 
Абдурраҳмони Ҷомӣ ҳаҷми 
маводҳои зидди лағжиш ва дигар 
лавозимоти кориро таъмин карда, 
5 нақлиёти корӣ дар ҳолати хуби 
фаъолият мебошанд.    

Тавре ки Музаффар Холиқов, 
сармуҳандиси Муассисаи дав-
латии Идораи хоҷагии роҳҳои 
автомобилгарди минтақаи Бох-
тар низ гуфт, омодагӣ ва раван-
ди  зимистонгузаронӣ дар ҳамаи 
муассисаҳои зертобеъ ба таври 
зарурӣ ба роҳ монда шудааст.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ,
“Ҳамрози халқ”
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Эзоҳ: Маълумот мутобиқ ба маркази вилояти Хатлон - шаҳри Бохтар манзур шудааст. Фарқият дар ҷанубу ғарби вилоят (водиҳои 
Айвоҷ) 7-12 ва дар ҷанубу шарқи он (водиҳои Муъминобод) 10-14 дараҷа нисбат ба иттилои мазкурро ташкил медиҳад. 

Вазъи ҳаво дар вилояти Хатлон барои ҳафт рӯз

Дурустии миёнаи 
пешгӯиҳои ҳаво
80-85% аст.

Сарчашма:
www.sinoptic.com
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Эй чарх, чӣ шуд хасисро 
чиз диҳӣ,

Гармобаву осиёву даҳлез диҳӣ.
Озода ба нони шаб гаравгон 

бошад,
Бояд, ки бар инчунин фалак 

тиз диҳӣ.
«Эй чарх» – киноя аз «чархи фа-

лак», ки аз як тараф ҳоҷати шарҳу 
тафсир нест ва ба ҳамагон маълум 
аст. Ва аз тарафи дигар ба шарҳу 
тафсир ва маънидоди «чарх»-у «фа-
лак» аз диди кайҳоншиносӣ зӯру та-
вон ва ақлу идроки на ҳар муфассири 
кайҳоншинос мерасад. Модоме, ки 
ақли Алберт Эйнштейн барин нобиға 
дар ин масъала оҷиз буд, раво наме-
бинем, ки барои ташреҳи худи «фа-
лак», «чарх» – ба маънои «ақли кул» 
зӯри беҳуда ва ранҷи абас кашем. Аз 
ин рӯ «чарх»-у «фалак»-ро аз рӯи ақл 
маънидод накарда, ба ҳамон маънои 
«ҳиссиаш» («интуитивиаш») кифоят 
мекунем. Аз ин рӯ, ба ҳамагон фаҳмо 
гуфтани мо ҳам ба ҳамин мазмун асту 
халос».

Калимаи «хасис» воқеан ба ҳамагон 
маълум аст. Хасис касест, ки пулу мол 
дораду онро ба касе додан намехоҳад. 
Шояд хасис гуфта Ҳуҷҷатулҳақ Умари 
Хайём ҳамон хоҷаи Кошон, яъне мири 
шаҳри Кошон барин афродро дар на-
зар дошта бошад, зеро ҳикояташ бино 
бар қавли Хоқонии Шарвонӣ чунин аст. 
Боре Хоқонии Шарвонӣ - бузургтарин 
қасидасарои асри ХII тоҷик, аз дасти 
баъзе саррофони гавҳарношинос 
ранҷидаасту бад-ин минвол моҷарои 
ҳазрати Хайёмро бо Хоҷаи Кошон 
нақл кардааст, ки чунин аст:

"Рӯзе Хоҷа ба девон нишаста буд. 
Умари Хайём даромад ва гуфт: «Эй 
садри ҷаҳон, аз ваҷҳи даҳ ҳазор ди-
нор маоши ҳар соли мани кеҳтар боқӣ 
ба девони олӣ мондааст. Нойибони 
девонро ишорате балеғ мебояд, то 
бирасонанд». Хоҷа гуфт: «Ту ҷиҳати 
султони олам чӣ хидмат кунӣ, ки 
ҳар сол даҳ ҳазор динор марсуми ту 

бояд дод?». Умари Хайём гуфт: «Во 
аҷабо! Ман чӣ хидмат кунам султон-
ро? Ҳазор сол осмону ахтаронро дар 
мадору сайр ба шебу боло ҷон бояд 
кандан то аз ин осиёбак донаи дуруст 
чун Умари Хайём берун афтад ва аз 
ин ҳафт шаҳри пойболову ҳафт деҳи 
сарнишеб чун ман дарояд. Аммо агар 
хоҳӣ аз ҳар деҳе дар навоҳии Кошон 
чун Хоҷа даҳ-даҳ берун орам ва ба 
ҷои ӯ биншонам, ки ҳар яке аз уҳдаи 
кори хоҷагӣ берун ояд». Хоҷа аз ҷой 
бишуд ва сар дар пеш афканд, ки 
ҷавоб бас пойбарҷой дид. Ин ҳикоят 
ба ҳазрати султон Маликшоҳ бозгуф-
танд, (Маликшоҳ - А.К.) гуфт: «Биллоҳ, 
ки Умари Хайём рост гуфт».

Андаке аз сари мақсад дур раф-
тем, вале бояд ёдрас шуд ва ҳатто 
таъкид кард, ки инак, соли 2020 ба 
таваллуди Хайём мутобиқи солшумо-
рии шамсӣ 972 ва мутобиқи солшу-
мории ҳиҷрии қамарӣ 1001 сол пур 
шуд. Мувофиқи солшумории ҳиҷрии 
қамарӣ пешгӯии Хайём алакай рост 
баромад, ки дар 1001 сол модари гетӣ 
фарзанде ҳамсанги Хайём назоид. Ва 
мувофиқи солшумории шамсӣ низ гу-
мон аст, ки дар ин 28 соли дигар касе 
таваллуд шавад, ки ҳамсанги ӯ бошад. 
Аммо воқеан ҳам мисли мири Кошон 
дар ҳар аср чандин ҳазор кас тавал-
луд шудаанд.

Аз тамоми он донишмандони олам-
шумуле ба монанди Нютон, Лаплас, 
Кант, Эйнштейн, Ҳабл, Фридман ва 
ғайра, ки кӯшиши кашфи асрори азал 
карданд ва то андозае ҳам ба кашфи 
кайҳоншиносӣ муваффақ шудаанд ва 
бузургтаринашон Нютон, Эйнштейн ва 
Ҳабл мебошанд, ки андар фалсафаи 
омад шудани инсон дар ин дайри ду-
дар аз гуфтаи Хайём чизе бештар на-
гуфтаанд, бо ҳама кашфиёти бузурги 
худ. Албатта, дар кашфи қонунҳои 
физикӣ ва дар илми риёзиёт, на фақат 
Нютону Эйнштейн, балки садҳо ва 
ҳазорҳо нафар олимони баъдина ба 
маротиб аз Хайём пеш гузаштаанд, ки 

ин худ як амри воқеии инкишофи та-
маддуни башарист. Аммо, чӣ мегӯед 
ки дар кашфи «асрори азал», дар каш-
фи аввалу охири ин «куҳнаработ», дар 
кашфи ин «давре», ки дар ӯ рафтану 
омадани мост ва умуман дар масъа-
лаи мазмуни таваллуду марги инсон 
дар илми кайҳоншиносӣ ҳамсангу 
ҳамвазни Хайём ҳанӯз аз модар на-
зодааст, то чизе гӯяд, ки гуфтаҳои 
Хайёмро ботил сохта бошад. Албатта, 
ҳама донишмандон интизори чунин 
шахсанд, ки назарияи ягонаи майдон-
ро кашф созаду бо неруи андешаноки 
худ чизе гӯяд, ки ташнагони «асрори 
азал»-ро сероб созад. Аммо, вале, ле-
кин ...

Масалан, маъруфтарин дониш-
манди асри XX Алберт Эйнштейн 
изҳори ақида карда буд, ки “Танҳо ду 
чизи беохир вуҷуд дорад: "Коинот" ва 
аблаҳӣ. Гарчанде ман дар бораи Кои-
нот итминон надорам”.

Бармегардем ба идомаи рубоии 
матраҳшаванда. Хайём агарчанде 
шахсан мири Кошонро дар назар на-
дошта бошад ҳам, маҳз ҳамин фирқа 
одамонро хасис гуфтааст, ки ҳақ асту 

рост. Вожаи «чиз» - албатта ба маъ-
нои «молу мулк» ва «боигарии моддӣ» 
истифода шудааст.

Гармобаву осиёву даҳлез - инҳо 
низ молу мулк, яъне «чиз» буда, аз 
нишонаҳои боигарии ҳамон замон аст. 
Шабеҳаш дар замони мо мошинҳои 
зебо ба монанди ҷипу мерседес ва 
қасрҳои боҳашамат ва ғайраҳо.

Дар мисраи сеюм ба ҷойи ибораи 
“нони шаб”, баъзан “нони ҷав”, яъне 
«Озода ба нони ҷав гаравгон бо-
шад» мегӯянд, ки дар ин ҳолат вазн 
намекоҳад, муҳимтараш маъно ҳам 
тағйир намеёбад. Калимаи «озода» 
дар байни мардум одатан ба мазмуни 
нафари аз чирку нопокӣ ҳазаркунанда 

Яке аз шоирони оламшумули тоҷик 
Абулфатҳ Ғиёсиддин Умари Хайём, мулаққаб 
ба Ҳуҷҷат-ул-ҳақ, ки донишмандиаш бештар 
аз шоириаш буд, барои ояндагон рубоиёти 
ҷовидонае боқӣ гузоштааст, ки ба чандин 
забонҳои дунё тарҷума шуда, дар мавридҳои 
зарурӣ таскинбахши қалби беқаророн аст. 
Инак, ҳатталимкон, ба шарҳи як рубоии ӯ ме-
пардозем:

ва парҳезкунанда буда, вале дар 
ин рубоӣ ба маънои - нафари пок аз 
ҳар гуна гуноҳ ва парҳезгор аз пули 
ҳарому даромади муфт аст. Яъне 
касе, ки мехоҳад бо меҳнати ҳалоли 
худ зиндагӣ кунад ва албатта ӯ ҳам 
мехоҳад зиндагии хуб дошта бошад, 
на ин ки ба “нони шаб” (рӯзии шабонаи 
хеш ва ё хонаводаш) ё “нони ҷав” ҷони 
худро гаравгон биниҳад. Ҳаройина 
марде озода барои нони якшаба ё 
барои нони ҷав (навъи арзонтарини 
нон), барои он ки худаш як рӯзи ди-
гари умрашро ба саломат барад ва ё 
барои он ки аҳли байташ - зану фар-
зандонаш як рӯзи дигар қути лоямуте 
дошта бошанд, ҷонашро ба гарави 
касе аз хасис ё сахӣ фарқе надорад, 
мениҳад. Ва азоби рӯҳиву ҷисмонии 
ин корро касе метавонад дарк кардан, 
ки аз сари худ гузаронида бошад ва 
корафтода шуда бошад. Зеро хуб гуф-
таанд, ки:

Заҳмати ҳампешаро ҳампеша 
медонад, ки чист,

Зарби дасти Кӯҳканро теша 
медонад, ки чист!

Нафароне, ки барои қӯти лоямути 
худ ва ё аҳли байт мардикорӣ карда, 
музди ночизе ба даст овардаанд, ки 
худ ва ё пайвандонашонро танҳо як 
рӯз аз таҳдиди гуруснагӣ раҳонидаанд, 
хубтар ба дарки маънии ин мисраъ 
хоҳанд расид. Зеро, ба қавле, сер 
чӣ парвои гурусна дорад! Аз ин рӯ, 
шахсан ба фикри банда, ҳазрати 
Хайём мисраи чаҳорумро ҳанӯз ҳам 
раҳмдилона гуфтааст, ки «Бояд, ки 
бар инчунин фалак тиз диҳӣ!»

Фирдавсии Тусӣ фақат барои он ки 
арабҳо тахти Каёнро орзу кардаанд, 
бар чархи гардун ду маротиба туфу 
гуфта буд: 

Зи шири шутур хӯрдану сусмор,
Арабро ба ҷое расидаст кор.
Ки тахти Каёнро кунад орзу,
Туфу бар ту, эй чархи 

гардун, туфу!
Тахти Каёнро орзу кардани арабҳо 

дигар асту ба нони ҷав гаравгон 
ниҳодани марди озода дигар. Байни 
ҳардуи ин тафовути замину осмонест. 
Аз ҳамин рӯ, Хайём ҳанӯз ҳам сахт на-
гуфтааст...

Мазмуни рубоии матраҳшавандаро 
дар яке аз таронаҳои Бобо Тоҳири 
Урён низ пайдо кардан мумкин аст, ки 
чунин аст:

Агар дастам расад бар чархи 
гардун,

Аз ӯ пурсам, ки ин чун асту 
он чун?

Якеро додаӣ сад нозу неъмат,
Якеро қурси ҷав олуда дар хун!
Фикр мекунам, ки мазмуни рубоии 

матраҳшавандаи Ҳуҷҷат-ул-ҳақ Умари 
Хайём то андозае ифшо гардид.

Абдулҳай Комилӣ,
доктори илмҳои физика ва 

математика, профессор

ШАРњИ ЯК РУБОИИ 
УМАРИ ХАЙЁМ
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Шом фаро расида ва ҳаво 
низ хеле сард буд. Назди бо-
зори “Ҳоҷӣ Шариф” мунтазири 
нақлиёти мусофирбар будем, 
то ин ки ҷониби шаҳри Левакант 
равем.

“Курушкада биё, курушкада 
биё, аригиналай! Об мехӯрӣ, 
тоб мехӯрӣ! Тоб мехӯрӣ, боз 
об мехӯрӣ!” гуфтанҳои такрор 
ба такрор ба гӯш мерасид. Ин 
садо диққати моро ҷалб кард. 
Наздиктар рафтем. Марде бас-
таи зарфҳои обнӯшӣ ва бор-
халтаи андарунаш халтачаҳои 
ҷуворибирён ва донаи офтоб-
параст дар китф овезон асо-
яшро ба замин зада, роҳ пай-
до карда, ин тарафу он тараф 
ҳаракат мекард. 

Аз дидани ин манзара моро 
эҳсоси аҷибе  фаро гирифт. 
Аҳсан гуфтем, ки дар чунин 
ҳолати вазнини ҷисмонӣ барои 
таъмини зиндагии хеш дар та-
лош аст. Маҳсулоти худро так-
рор ба такрор тарғиб мекунад, 
ки воқеан ҳам, як талаботи бо-

зору харидорон ҳамин аст.   
ӯро дар бозорҳои марка-

зи вилоят бештари тоҷирон 
ё нафарони ба ин маконҳо 
алоқаманд мешиносанд. Кору 
фаъолияташ фарқкунанда аст. 
Доиман ҳамроҳаш радио дорад. 

Тавре воқиф шудем, мух-
лиси барномаҳои Радиои 
“Тоҷикистон” аст. Ба гуфти ӯ, ра-
дио барои инсон дӯсти бемин-
нат аст, ки дар шодию ғамгиниҳо 
касро дилбардорӣ мекунад. Ра-
дио метавонад, ки ҷомеаро ба 
роҳи рост ва мардумро ба дӯст 
доштани фарҳанги миллати 
хеш раҳнамун созад. 

“Ду фарзанд дорам, шукр  
ки онҳо солиманд. Зиндагӣ бе 
мушкилӣ намешавад, аммо му-
бориз будан лозим. Аз ин корам 
ҳамарӯза 30-40 сомонӣ маблағи 
соф ба даст оварда, ризқи худ 
ва аҳли оилаамро пайдо наму-
да, зиндагиро пеш мебарам” ,– 
мегӯяд қаҳрамони матлаби мо 
Нодир Шарифов, сокини деҳаи 
Баҳодурони шаҳри Левакант. 

Мавсуф, зимнан, аз масъ-
улини мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатии 
шаҳри Левакант сипосгузорӣ 
кард, ки барояш кумак мерасо-
нанд.

Нодир Шарифов мегӯяд, 
ки ҳадафи асосӣ дар ин корам 
мабалағи зиёд дарёфт кардан 
нест, балки муҳтоҷи касе нашу-
дан аст. Шукргузор аз он аст, ки 
Худованд барояш ақли солим 
ва дасту пойи равон додааст.

“Нобиноён бо дил эҳсос 
мекунанду мебинанд. Ба 
он эҳсосҳое, ки ман до-
рам, мо бояд шукрона ку-
нем, ки имрӯзҳо Тоҷикистони 
соҳибистиқлоламон ин қадар 
ободу зебо гаштааст ва аз ин 
илҳом бигирем. Як бор ба обо-
дии кишвари азизамон назар ку-
нед: роҳҳои мошингард, хонаҳои 
баландошёна, беморхонаҳои 
замонавӣ, боғҳои фарҳангию 
фароғатӣ ва садҳо дигар ин-
шооти муосир. Бо раҳнамоии 
Сарвари давлатамон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба чӣ пеш-
рафту тараққиёте расидаем!”, – 
мегӯяд Нодир Шарифов.

ӯ дар ҳалли проблемаҳои 
ҷомеа низ ташаббускор аст. Ба 
масъулон муроҷиат мекунад, то 
мушкилоти ҷойдоштаи маҳал 
бартараф шаванд. чунончи, на-

будани гузаргоҳи пиёдагард дар 
роҳи марказии ҷамоати деҳоти 
Гулистони шаҳри Левакант ӯро 
ба ташвиш оварда буд, зеро 
ҳамарӯза хонандагони зиёд 
ҳангоми рафтуомад ба мактаби 
рақами 4 аз он убур мекарданд. 
Ин проблема ҳам ҳалли худро 
пайдо карду хотири акаи Нодир 
осуда шуд.

ӯ талбандагиро айб медо-
над. 

“Аз рӯйи шунидам, баъзе 
талбандаҳо тану ҷони солим до-
ранд, аммо худро бемор нишон 
дода, ҳатто асобағал ё ароба-
чаи маъюбӣ гардонда, машғули 
ин кор мешаванд. Ё “падару 
модарам бемор”, “дар хона 
бемор дорем” гӯён даҳҳо са-
баб пеш меоранд. Талбандагӣ, 
ба фикри ман, бе меҳнат, бо 
роҳи муфт пул ёфтан аст. Нан-
гу номус даркор. Ҳарчанд ман 
чашми бино надорам, аммо 
медонам, ки аз нафаре чизе 
хоҳӣ, дигар ба чашми ӯ дуруст 
назар карда наметавонӣ, пеши 
ӯ бечораву нокасӣ. Талбандагӣ 
хоси миллати мо нест, зеро аз 
азал аҷдодони мо бо фарҳангу 
тамаддуни ғановатманд дар 
байни дигар мардумони кураи 
Замин мақому манзалати хоса 
доштанд”, – иброз дошт акаи 

Нодир.
Суханҳои гуҳарбори ин мар-

ди дар ҳақиқат матиниродаро 
шунида, сухани зерини фақиде 
ба ёд омад: “Аз майдафурӯшон 
харидорӣ кунед, чунки онҳо ка-
сонеанд, ки ба ҷойи талбандагӣ 
ин корро ихтиёр кардаанд”. 
Яъне аз сари нангу номус ин 
роҳи душвор, аммо дурусту 
ҳалоли рӯзгузарониро баргузи-
даанд. 

 Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ,                                                                                           
Маҳмадалӣ АКРАМОВ,

“Ҳамрози халқ”

Роҳнамоӣ

МАЙДАФУРӯШӢ БЕҲ
АЗ ТАЛБАНДАГӢ
Таассуроти як мулоқот бо нобиное, ки номусу 

иродааш қавитар аз баъзе солимҳост

НАМУНАИ ИБРАТ

Дӯст доштани марзу буми 
аҷдодӣ ва эҳтироми ҳар зар-
ра хоку ҳар қатра оби Меҳан 
вазифаи аслии ҳар сокини 
кишвар, хосатан ҷавонон ме-
бошад. Ватан калимаи зебо 
ва хуҷастаест, ки бо шуни-
данаш, зодгоҳ, хонаву дар, 
модару гавҳора пешни назар 
меоянд. Омӯзгор ва тарбият-
гари машҳур Сухомлинский 
В.А. мазмуни «Ватан»-ро оди-
лона бо мафҳумҳои «инсон», 
«маънои зиндагӣ», «меҳнат», 
«қарз», «оила», «забони 
модарӣ», «муҳити табиат», 
«садоқат» алоқаманд меку-
над.

Ҳар як сокини худогоҳу 
хештанашиноси миллат бояд 
ҳамеша шукрона ва ифтихор 
аз он созад, ки соҳиби чунин 
ватани ободу озод ва зебову 
назарабост. Имрӯз ҳазорон 
сокини сайёра орзуи зиндагӣ 
ва будубош дар чунин дав-
лати соҳибистиқлолро до-
ранд. Қобил ба ёдоварист, ки 
Истиқлоли мо низ ба осонӣ ба 
даст наомадааст. Барои бу-
нёд ва ҳимояи ин марзу бум 
гузаштагони мо заҳматҳои 

зиёд кашидаву ҷоннисориҳо 
намудаанд. Бинобар ин моро 
месазад, ки баҳри ободиву 
зебоии кишвар саҳми босазо 
гузорем ва рӯҳи аҷдодамонро 
шод созем. Агар ҳар як қишри 
ҷомеа (муаллим, духтур, 
ҳайкалтарош, рӯзноманигор, 
милитсия ва ғайра) вазифаи 
бар зиммааш гузошташу-
даро содиқонаву софдило-
на иҷро намояд, миллат ба 
пешрафтҳои назаррас ноил 
мегардад.

Арзишҳои умумимиллӣ ва 
умумидавлатии Тоҷикистони 
соҳибистиқлол ва ҳифзи 
манфиатҳои кишвар бояд аз 
ҳама гуна манфиатҳои сиёсӣ, 
мазҳабӣ ва гурӯҳӣ боло бо-
шад ва пойдевори тарбияи 
ватандӯстии ҷавононро фаро 
гирад. Ҳифзи давлату мил-
лат ва марзу буми кишвар ин 
ҳама ба зиммаи ҷавонон, хо-
сатан, сарбозон вогузор аст. 
Фаромӯш набояд кард, ки 
танҳо шахси воқеан ватандӯст 
метавонад дилсӯзона ва бо 
тамоми ҳастӣ ҳифзи амният 
ва ободии Ватани худро таъ-

мин созад. Барои таҳкими 
неруи мудофиавии кишвар, 
ҳифзи боэътимоди давлати 
мо на танҳо ба мутахасси-
сони содиқи низомӣ, балки 
ба сарбозони бомаърифа-
ту соҳибфарҳанг, аз ҷиаҳти 
ҷисмонӣ обутобёфта ва аз 
сидқи дил хизмати ҳарбиро 
ихтиёркарда, эҳтиёҷ дорем. 
Хушбахтона, имрӯзҳо сафи 
ҷавонмардоне, ки бо хоҳиши 
худ ба хизмати Ватан мера-
ванд, афзоиш ёфта истода-
аст. Дар тӯли ду сол сарбозон 
аз мактаби далериву ҷасорат, 
футуввату ҷавонмардӣ, ватан-
дӯстиву худшиносӣ, нангу но-
мус ва ифтихори миллӣ сабақ 
хоҳанд гирифт.

Эмомалӣ Раҷабов аз 
зумраи чунин ҷавонони 
ватандӯстест, ки арзишҳои 
миллиро дар мадди аввал гу-
зошта, бо хоҳиши том ва амри 
виҷдон ба хизмати Модар – 
Ватан рафтааст.

Номбурда 22-юми сентя-
бри соли 1995 дар ҷамоати 
Кангурти ноҳияи Темурмалик 
чашм ба олами ҳастӣ кушода, 
баробари хатми Донишгоҳи 

Сулҳу субот ва ваҳдату 
ҳамдилӣ неъматест, ки ҷомеа 
орзуи ба он расиданро дорад. 
Боиси ифтихор ва сарфаро-
зист, ки имрӯз миллати мо 
соҳибнуфузу соҳибэътибор 
гардида, мурғи Ваҳдату 
Истиқлолият дар фазои Меҳан 
болафшонӣ мекунад.

давлатии Бохтар ба номи Но-
сири Хусрав пеши худ мақсад 
гузошт, ки қарзи фарзандиву 
ҷавонмардиашро адо намояд. 
Эмомалӣ имрӯз дар қатори 
дигар ҷавонон содиқонаву 
софдилона хизмат намуда 
истодааст. Зимни як суҳбат 
иброз дошт, ки «барои ҳар 
ҷавонмарде, ки дар рагҳояш 
хуни гарм равон аст ва зар-
рае ҳисси ватандӯстӣ дорад, 
адои хизмати ҳарбӣ ҳам қарз 
асту ҳам фарз. Омили асосии 
довталабона интихоб наму-
дани хизмати Модар – Ватан 
аввалан адои қарзи фарзандӣ 
ва сониян амалисозии орзуи 
тифлист. Аз хурдӣ орзу дош-
там, ки боре либоси низомиро 
ба бар намояму сарбалан-
дона қадам занам. Ифтихор 
месозам, ки имрӯз орзуи де-
ринаам ҷомаи амал пӯшид. То 
ҷон дар рамақ дорам, барои 
давлату миллатам содиқона 
хизмат мекунам».

Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
зимни як суханрониашон 
иброз намуда буданд, ки фар-
зандони табақаи мансабдор 
пеш аз ҳама ба сафи Артиш 
ҷалб карда шаванд, то ба ди-
гарон намунаи ибрат гарданд. 
Падари Эмомалӣ раиси Ку-
митаи иҷрояи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Темурмалик ва вакили 
Маҷлиси вакилони ноҳия аст, 
ки ихтиёрӣ ба хизмат рафтани 
фарзандаш нуфузи ӯро миёни 
ҷамъият болотар бурдааст.

«Имрӯз аксарият ҷавонон 
бо ҳар гуна баҳона аз хизма-
ти Ватан саркашӣ мекунанд. 
Онҳо дарк намесозанд, ки бе-

гона ҳеҷ гоҳ дар андешаи обо-
дии Меҳани мо нест. Мо худ 
аз як гиребон сар бароварда, 
бояд барои пешрафти мил-
лат камари ҳиммат бубандем. 
Воқеан, азму иродаи барода-
рам ва довталабона ба хизма-
ти Модар – Ватан рафтанаш 
аҳли оила ва хашу табору 
ҳамсоягонро хурсанд ва боли-
дахотир намуд. Ман бо чунин 
бародари ғаюру диловари худ 
ифтихор мекунам», – иброз 
дошт, Наврӯз Раҷабов баро-
дари Эмомалӣ Раҷабов.

Қобили қайд аст, ки 
Эмомалӣ Раҷабов дар қисми 
низомии №14356 адои хиз-
мат мекунад ва команди-
рону ҳамхизматон аз раф-
тору кирдори намунавияш 
қаноатманданд. Дар муддати 
як солу шаш моҳе, ки хиз-
мат карда истодааст, борҳо 
аз ҷониби роҳбарияти қисми 
низомӣ ба унвонии волидай-
наш раҳматнома ирсол гарди-
дааст.

Эмомалӣ Раҷабов баъди 
адои хизмат нақша дорад, ки 
аз рӯйи касбе, ки аз худ наму-
дааст, фаъолият намуда, дар 
пешрафту гулгулшукуфоии 
Ватан камари ҳиммат бандад. 

Мо низ ба ин ҷавони 
худогоҳу хештаншинос му-
ваффақияту комёбиҳои бе-
назирро орзумандем ва та-
маннои онро мекунем, ки 
сафи чунин родмардон дар 
ҷумҳуриамон зиёд гардаду 
мурғи бахту иқбол ва ваҳдату 
истиқлол дар фазои Меҳан 
озодона дар парвоз бошад.

(Бознашр аз нашрияи 
«Ҳомии Ватан») №20-21-
2020

 Шоҳин ШАРИфЗОДА
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ТАЪМИНИ  БЕХАТАРӢ АЗ COVID – 19 
ДАР МУАССИСАҲОИ ТИББӢ

Хештаншиносӣ / роҳкушоӣ

Бо Мирзоалӣ зиёда аз 36 сол меша-
вад, ки пайванди дӯстӣ дорем. Беҳтарин омӯзгор буд. 
Баробари тағйир ёфтани сохтори ҷамъият, ба кори 
тиҷорат 
гузашт. 
Солҳои 
нахустин дар дохили кишвар ба тиҷорат шуғл варзид ва 
тадриҷан аз хориҷи кишвар молу маҳсулот меовардагӣ 
шуд. Алҳол аз Дубай, Русия ва Чин молҳои ниёзи мар-

АҲМАД ЗОҲИР ТАРҒИБГАРИ 
ЗАБОНИ ФОРСӢ

«Чанд тоифаро подшоҳони қадим ва соҳибони фаҳм бе 
ин илм (мусиқӣ) дар маҷлиси худ роҳ намедоданд: аввал 
ҳукаморо, дувум шуароро, савум аҳли Қуръонро, чаҳорум 
нудаморо ва воҷиб донистанд фаро гирифтани ин илм мар 
чаҳор фирқаро».

Дар таърихи адабиёт ва санъ-
ати ҳар як халқ шахсиятҳое арзи 
ҳастӣ менамоянд, ки зиндагии 
онҳо боиси тараққиву густариши 
фарҳанги он миллат мегардад. Ба-
рои тараққиву густариш, тарғиби 
фарҳангу ҳунари мардумони фор-
синажод на танҳо фарзандони ин 
миллат, балки шахсиятҳои бузурги 
дигар миллатҳо низ саҳмгузорӣ на-
мудаанд.

Аҳмад Зоҳирро низ метавон 
дар радифи чунин ашхос гузошт, ки 
ӯ дар олами хунар тамоми қудрату 
истеъдоди хешро сарфи офари-
ниши суруду тарона намуд. Пада-
ри ӯ бо вуҷуди паштутабор будан 
монеи бо забони форсӣ сурудани 
писари ҳунармандаш нагардид. 
Шояд ӯ хуб ҳис карда буд, ки ли-
сони форсӣ забони шеъру тарона 
аст ва боист, ки шеъру таронаи 
асил бо он забон суруда шавад. 
Ҳамин буд, ки Аҳмад Зоҳир қариб 
99 фоизи суруду таронаҳояшро 
бо забони модариаш форсӣ-дарӣ-
тоҷикӣ сароидааст. Дар таронаҳои 
ӯ на танҳо шеъру оҳанг, балки за-
бон, фарҳанг, таърих, фалсафа, 
тасаввуф, ҷавонмардӣ, ахлоқ ва 
дигар мавзӯъҳои ҳаётии марду-
мони форсигӯ ҷой доранд. Дар 
маркази эҷодиёти Аҳмад Зоҳир 
ду чиз аз ҳама муқаддамтар ме-
истад: мусиқии хуш ва суруди 
марғуб. Агар забони мусиқии ӯ ба 
шунаванда аз рози олами ин ҳунар 
огаҳӣ диҳад, матни таронаҳояш 
касро ба дунёи андешаву даррокӣ 
ҳидоят месозад.

Аҳмад Зоҳир сарояндаи но-
такроре буд, ки бо як дурахши-
дан ба қалби ҳазорон мардумони 
фарҳангдӯст гармиву меҳр биаф-
зуд ва бо файзи садои хеш олами 
ҳунари овозхониро дигарбора зе-
бову дилкаш намуд. Ҳунари    но-
такрори ӯ даҳсолаҳост, ки дили 
мухлисонашро ба ваҷд оварда, 
онҳоро беихтиёр ба сароидану 
рақсидан, ба орамидану сукут вар-
зидан, ба андешидану сӯхтану сох-
тан водор месозад.

Шуҳрату овозаи ӯ пас аз ин-
тишори фитаҳои сабтӣ ва пас 
аз пахши шабонарӯзии суруду 

таронаҳояш аз тариқи радиоҳои 
Афғонистону Покистон, Эрону 
Тоҷикистон боз ҳам бештар гар-
дид. Овози хубу марғуб, мусиқии 
дилнишину беолоиши ӯ диққати 
ҳазорон ҳазор сомеонро ба худ 
ҷалб месохт. Истеъдоди худодод 
тавъам бо маҳорати шеърфаҳмии 
ӯ якҷо шуда таронаеро ба миён ме-
овард, ки шунаванда аз шунидани 
он ангушти ҳайрат мегазиду ба 
эъҷози ӯ аҳсан мегӯяд.

Аз мушоҳидаҳои чандинсола 
ва суҳбат бо ашхоси зиёд маълу-
мам гардид, ки таронаҳои Аҳмад 
Зоҳирро бештар мардуми боса-
воду бомаърифат, фарҳангдӯсту 
шеърдӯст меписанданд. Банда, 
ки мутахассиси илмҳои мусиқӣ ва 
забону адабиётам зиёда аз 40 сол 
боз мухлиси доимии ҳунари овоз-
хонии ин сарояндаам. Ба ростӣ, он 
ҷаззобият ва ҷолибиятеро, ки ман 
дар тарона, садо, мусиқӣ, оҳанг ва 
усули сарояндагии Аҳмад Зоҳир 
дарёфтаам, то ба имрӯз дар са-
роиши сарояндагони дигар пайдо 
накардаам. Шояд ҳамин нодира-
кориву нотакрории истеъдодаш 
бошад, ки суруду таронаҳояш бо 
мурури замон дар миёни мардум 
маҳбубияти бештаре доранд ва 
мухлисон онро ҳамчун осори га-
ронмоя мешунаванду ҳифз меку-
нанд.

 Дар бораи Аҳмад Зоҳир ва 
таронаҳои ӯ дар Тоҷикистон, 
Афғонистон, Покистон ва соири 
кишварҳо пажӯҳишҳои доманадо-
ре ба миён омадаанд, ки филми 
«Алмоси Шарқ» (Афғонистон), 
китобҳои «Боз омадам» (Душан-
бе, 1992), «Танҳо садост, ки ме-
монад» (Покистон, 1995, 1999, 
2003), «Садое, ки хомӯш наме-
шавад» (Ҳоланд, Амрико, 2004), 
«Саргузашти мусиқии муоси-
ри Афғонистон» (Теҳрон, 1996), 
«чеҳраҳо» (Душанбе, 1996), 
«Аҳмад Зоҳир – султони қалбҳо» 
(Душанбе, 2005, 2012) ва «Аҳмад 
Зоҳир – хунёгари солҳову садаҳо» 
(2005) намунаҳое аз онҳост. Дар 
тадқиқоти ба вуҷудомада хидмат 
ва заҳмати муаллифоне чун Оди-
на Мирак, Султони Ҳамад, Худой-

назар Асозода, Зафар Мирзоев, 
Исфандиёр ва дигарон хеле на-
заррасанд. Номбурдагон дар ки-
тобу рисолаҳои хеш паҳлуҳои то-
рики ҳунару зиндагонии ӯро, ки то 
андозае ба хонандагон пинҳон буд, 
равшан намудаанд. Ҳарчанде, ки 
ба зиндагӣ ва ҳунари волои Аҳмад 
Зоҳир тааммул нанамоем, боз ҳам 
бароямон он муаммоеро мемонад 
ва боз мехоҳем, ки перомуни он 
бештар огаҳӣ дошта бошем.

Сарояндагони наслҳои баъдӣ 
ҳарчанде, ки ба ӯ тақлид кунанду 
мактаби сарояндагии ӯро идома 
диҳанд ҳам, то ҳанӯз касе пай-
до нагаштааст, ки бо ӯ дар анбоз 
бошад ва ҷои ӯ дар арсаи ҳунар 
ҳамоно холист. 

Агар Аҳмад Зоҳирро 
тарғибгари забони форсӣ номем, 
ҳеҷ ҷои шакку шубҳае нест, зеро 
суруду таронаҳои ӯ на танҳо дар 
миёни мардумони се кишвари 
ҳамзабон: Афғонистон, Тоҷикистон 
ва Эрон, балки дар Ҳиндустон, По-
кистон, ӯзбекистон, Амрико ва 
дигар мамлакатҳои Шарқ низ мух-
лисон ва дӯстдорони зиёде дорад. 
Бузургии ӯ дар он зоҳир мегардад, 
ки ба тани шеъри шоир қабое аз 
оҳанг мепӯшонад, ки он бисёр 
табиӣ ва зебову шинам меафтад 
ва кас гумон мекунад, ки ин оҳанг 
маҳз барои ҳамин суруд офарида 
шудаву ин шеър хоса барои ин 
оҳанг гуфта шудааст. Аҳмад Зоҳир 
ин ҳамаро дар дастгоҳи эҷодии худ 
сайқал дода, таронае аз тору пуди 
истеъдод меофарад, ки мақбули 
ҳазорон ҳазор дӯстдорони суру-
ду тарона мегардад. Дар ҳақиқат 
сурудҳои ӯ сеҳрангезу мафтунку-
нандаанд ва шунавандаро ба ола-
ми андеша ва завқ мебарад.

Дар суруду таронаҳои Аҳмад 
Зоҳир мазмуну маънии воло, му-
возинатии зарбҳо, мусиқавияти 
касбӣ, ботамкинии оҳанг, маҳорати 
хуби сарояндагӣ, ширинии гуф-
тор ва лаҳни зебо мушоҳида ме-
шаванд, ки дар маҷмӯъ ба ҳам 
омезиш ёфта ба авҷи ниҳоии худ 
мерасанд, ки ин ҳама қалби мус-
тамеонро бетасхир намегузорад. 
Сароянда худ, ки дар литсейи 

«Ҳабибия» бо забони дарӣ таълим 
гирифта аз ширинии ин забон лаз-
зат бурдааст, осори худро низ бо 
ин забон офаридааст

Вақте ки мо таронаҳои Аҳмад 
Зоҳирро гӯш мекунем, ба имко-
нияту қудрати забони модарии 
худ қоил мешавем ва аҳсант ба 
ин ҳунарманд мегӯем, ки он ҳама 
имкониятро ба таври бояду шояд 
истифода бурда тавонистааст. 
Мусиқии ӯ низ забони хосеро до-
рост, ки на ҳар кас аз он рози 
нуҳуфта бархурдор аст. Дар олам 
забоне, ки бидуни тарҷума ба 
ҳамагон маълум бошад, ин за-
бони мусиқист ва ин забон дар 
таронаҳои Аҳмад Зоҳир тавассути 
созҳои мусиқӣ ва лаҳни зебои са-
роянда чунон ба гӯш мерасад, ки 
онро танҳо эҳсос карда тавонистан 
лозим аст. Ана ҳамин гуна эҳсосро 
Худованд на ба ҳар кас додааст 
ва бинобар ин ҳар кас ба қадри 
тавоноии хеш аз асарҳои санъат 
баҳравар мегардад. Шоире барҳақ 
фармудааст, ки:

Мурғе, ки хабар надорад 
аз оби зулол.

Минқор ба оби шӯр дорад 
ҳама сол.

Шахсе ки як бор аз ин чашмаи 
зулол нӯш карда бошад, ба гумон 
аст, ки то охири умр таъми онро 
фаромӯш кунад, вале агар ӯ ба ин 
зинаи маърифат нарасида бошад, 
маъзур аст. Дар ҷомеаи имрӯзаи 
мо зиёданд ашхосе, ки ба асарҳои 
классикони мусиқии ҷаҳонӣ, аз 
ҷумла ба мусиқии классикии халқи 
худ – «Шашмақом» низ бепарвоиву 
бетарафӣ зоҳир мекунанд. Ҳол он 
ки таронаҳои Аҳмад Зоҳир на ба ин 
тааллуқ дораду на ба он. Эҷодиёти 
ӯ мусиқии касбии дар айни ҳол 
фораму сабук, дилнишину гу-
вороест, ки бо хусусиятҳои хоси 
худ ҳамрози дили ошиқон, мут-
такои қалби мусофирон, мӯниси 
гӯшанишинон, таскиндиҳандаи 
дили зори маҳҷурон ва тасалло-
бахши рӯҳу ҷони мухлисони сав-
ту навост. Мусиқӣ низ илмест ва 
онро омӯхтан лозим аст. Дар ин 
бора ашхосе бояд сухан ронанд, 
ки ақаллан ягон асбоби мусиқиро 
навохта тавонанд ё худ сурудеро 
замзама карда бошанд.

Аз истимои сурудҳои шодравон 
Аҳмад Зоҳир тамоми вуҷуди кас ба 
ваҷд меояд. Худи Аҳмад Зоҳир ҳам 
дар як байти таронааш ин ҳолатро 
чунин сурудааст:

Зи шӯри ишқи ту пур аст 
саропои вуҷуди ман,

Саропои вуҷуди ман, 
тамоми тору пуди ман.

Эй дур, эй муҳол, дар олами 
хаёл,

Ту бо манӣ, ту бо манӣ, 
ту бо манӣ,

Чу рӯҳи ман, чу қалби ман, 
ту дар танӣ.

Аҳмад Зоҳир бо боли суруду 
таронаҳои хеш аксар мамолики 
Шарқро паймуда, зебоӣ ва ши-
ринии забони форсиро ба самъи 
мардумони ин кишварҳо расонд. 
Дар ҳар як гӯшаю канори олам 
вақте, ки суруду таронаи ӯ тани-
нандоз мегардад, намояндагони 
қавму миллатҳои гуногун гарчанде 
аз мазмуни суруд огаҳӣ надошта 
бошанд ҳам, аз шунидани мусиқии 
форами он ғизои маънавӣ меги-
ранд ва ба шевоию гувороии забо-
ни модарии мо қоил мегарданд. Ин 
ҳама бори дигар далолат мекунад, 
ки забони тоҷикӣ забони шеъру су-
руд аст.

Шоире барҳак фармудааст, ки:

Агар бо одамӣ ҷуфт 
гардад парӣ,

Нагӯяд парӣ ҷуз ба 
лафзи дарӣ. 

Бартарии Аҳмади Зоҳир аз 
ҳамтоёни худ боз дар он аст, ки ӯ 
худ шеъри сараро аз ғайрисара 
хуб фарқ карда метавонист. ӯ хуб 
медонист, ки чи гуна шеърро бояд 
суруд. Пеш аз интихоби матни су-
руд ӯ онро бо худ ҳафтаҳо мегар-
донд, аз мазмуни он хуб воқиф 
шуда, баъд сари он кор мекард.

Аҳмад Зоҳир (1949-1979) дар 
умри кӯтоҳи худ тавонист, ки ри-
солати ҳунарии худро ба таври 
бояду шояд адо намояд. Агар ӯро 
аз байн намебурданд, то имрӯз 
шояд таронаву сурудҳое меофа-
рид, ки на танҳо шунаванда аз он 
лаззат мебурд, балки ба дарди худ 
шифо меёфт. Баъзе таронаҳои ин 
сароянда одӣ набуда, дар онҳо 
сеҳру эҷозе нуҳуфтааст ва ҳамин 
хусусиятҳо сурудҳои ӯро ҷовидонӣ 
гардонидааст.

Раҷабалӣ ХУДОЁРЗОДА,
номзади илмҳои филологӣ 

Соли дуюм аст, ки аҳолии кӯраи заминро 
бемории даҳшатбори коронавирус (Ковид-19) 
безобита намудааст. Агар ба арқоми дастрас-
буда назар андозем, маълум мегардад, ки дар 
натиҷаи авҷгирию паҳншавии бемории коро-
навирус зиёда аз 72 миллион нафар аҳолии рӯи 
замин мубталои он гардида, зиёда аз 2,5 мил-
лион нафар ҷони худро аз даст додаанд.

Бастани марзҳо ва ҷорӣ шудани маҳдудиятҳо бобати омаду рафти 
сокинон аз як минтақа ба минтақаи дигар омили асосии мушкилоти бе-
морони гирифтори  бемории COVID – 19 гаштааст.

Ҳоло яке аз мавзӯъҳои асосии Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ 
ин пешгирӣ ва манъ кардани пандемияи коронавирус, таъмини 
бехатарӣ ва солимии ҷомеа дар ҷойҳои корӣ ба ҳисоб меравад.

Бояд қайд кард, ки ба муассисаҳои тиббии вилояти Хатлон ҳамарӯза 
садҳо маризон барои назорат, пешгирӣ ва табобати ҳар гуна бемориҳо 
муроҷиат мекунанд. Бинобар ин барои паҳн нагардидани бемории ко-
ронавирус ва дигар бемориҳои сироятӣ бояд дар даромадгоҳ ва до-

хили биноҳо рамзҳои огоҳкунанда 
ва пешгирикунанда, роҳу усулҳои 
муҳофизат ва  сироятёбии бемо-
рии мазкур насб карда шаванд.

Имрӯзҳо кормандони муас-
сисаҳои тиббии маркази вилоят 
аз шаҳрвандон талаб мекунанд, 
ки бо ниқоби тиббӣ дохили ин 
ё он муассисаи тиббӣ гарданд 
ва ҳатман ҳарорати баданашро 
санҷанд. Баъд аз иҷрои ин амалҳо  
онҳо метавонанд барои ташхис ва 
ё дармони дарди хеш ба табибон 
муроҷиат намоянд.

Дар ҳолате, ки шахс дорои 
ҳарорати баланд, нафастангӣ, 
сулфа ва дилбаҳузурӣ бошад, 
табибон ҳатман ба ӯ маслиҳат 
медиҳанд, ки ба муассисаҳои 
назоратии бемории COVID – 19 

муроҷиат намояд.
Ҳамчунин табибону 

ҳамшираҳои шафқатро низ зарур 
аст, ки дар вақти хизматрасонӣ 
худ аз ниқобҳои тиббӣ, воситаҳои 
худмуҳофизатӣ ва дстпӯшакҳои 
яккарата истифода баранд.

Дар ин давра беҳтар мебуд, 
ки табибони синну солашон аз 60 
боло ба рухсати меҳнтии бепул 
фаро гирифта шаванд.

Табибон ва ҳамшираҳои 
шафқатро воҷиб аст, ки ғамхорӣ 
дар ҳаққи беморро ҳамчун 
ғамхорӣ нисбат ба худ донанд ва 
пайдошавии ҳар гуна бемориҳои  
сироятиро ошкор намуда, баҳри 
бехатарии худ ва атрофиён 
чораҳои оҷилӣ андешанд.

Пандемияи наве, ки бо номи 
COVID – 19 авҷ гирифтааст, ме-
тавон бо риояи гигиенаи шахсӣ 
пеши роҳашро гирифт. Аз ин рӯ 
ба шаҳрвандони гиромӣ мерасо-
нем, ки танҳо бо роҳи эҳтиёткорӣ 
ва риояи гигиенаи шахсӣ метавон 

аз гирифторӣ ба ин беморӣ эмин 
монд.

Баҳром АйНИДДИНОВ,
табиби стоматологии Маркази 

стамотологии вилояти 
Хатлон, Аълочии стамоталогияи 

Тоҷикистон
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Ҳафтаномаи сиёсӣ - иттилоотӣ

Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Маҳмадалӣ Акрамов

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

ба қайд гирифта шудааст.

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

Ҳайати эҷодӣ: Раҷабалӣ Худоёрзода, котиби масъул, Амонҷон 
Муҳиддинов, рӯзноманигор, Хусрав Мазориев, саҳифабанд.

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

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

Телефонҳои мо: (8 3222) 2-02-11 

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

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

Ҳафтаномаи дар чопхонаи 
ҶДММ «Нашри Мубориз» бо 
теъдоди 19 200 нусха нашр шуд.
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СКАНВОРД
    ТАВАҶҶУҲ!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!

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

Кормандони Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилоя-
ти Хатлон сармутахассиси шуъбаи ташкилӣ, 
назорат ва баҳисобгирии Кумита Сайёра 
Ҳусейноваро ба муносибати зодрӯзаш аз 
самими дил табрику муборакбод намуда, дар 
зиндагии шахсӣ ва фаъолияти ҷамъиятиаш 
барору пирӯзиҳоро таманно доранд. Бигузор 
умеду орзуҳояш амалӣ гарданду лабонаш 
чун гулҳои баҳорӣ ҳамеша шукуфон бошад. 

Сайёраи нодире ба дунё бошӣ,
Мавзуну малеҳу шӯху зебо бошӣ.
Дар дидаи дӯстон ба зебоии худ,
Рахшанда ба мисли оби тилло бошӣ.
Мо баҳри ту аз Худо ҳамин мехоҳем,
Хушбахту далеру ҳам тавоно бошӣ!

зодрўз муборак!

Ҷавоби сканворди ҳафтаномаи №43
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ШАҲОДАТНОМАИ БУЗУРГ
Бевақтии шаб марди ғоратгаре дар яке аз 

кӯчаҳои шаҳр бо ду марди содаи деҳотие, ки сайру 
гашт мекарданд, вохӯрда худро ҳамчун корманди 
милитсия муаррифӣ карда, гуфт:

– Ҳа! Шумо барои чӣ дар ин нимашабӣ хоби 
нози мардумро халладор месозед? Барои тарти-
боти ҷамъиятиро вайрон кардан аз ҳар кадоматон 
панҷоҳ сомонӣ ҷарима ситонида мешавад.

Яке аз онҳо гуфт:
– Ака, Шумо дар либоси милисагӣ нестед-ку? 

Мегуфтед, ки барои корманди милиса буданатон 
шаҳодатнома доред?

– Ҳа дорам, – гуфту шаҳодатномаи таввалудаш-
ро, ки ҳаҷман калону рангаш ҳам сурх буд, ба онҳо 
пешниҳод кард.

Яке аз ин мардҳои деҳотӣ чунин шаҳодатномаи 
бузургро диду воҳимакунон гуфт:

 – Ваҳ! Ин одам калони миллисаҳост. Бин ки 
шаҳодатномаи хизматияш ин қадар калон аст!

УСУЛИ НАВИ 
СӯХТОРХОМӯШКУНӢ

Лаку Пак кормандони идораи сӯхторхомӯшкунии 
ноҳия буданд.

Аз чойхонаи марказии ноҳия хабар доданд, ки 
дар  бинои чойхона сӯхтор  сар задааст.

Лаку Пак бо мошинҳои  сӯхторхомӯшкунӣ  ба ҷойи  
ҳодиса  ҳозир  шуда,  рӯдаҳои  сӯхторхомӯшкунии 
мошинҳоро  ба сӯи  бинои чойхонаи  оташгирифтаи-
стода  равона  карданд. Вале  аз  рӯдаҳо ба ҷойи об  
чунон боди  сахте фашшосзанон  баромад, ки дар 
натиҷа алангаи оташ биноро ба хокистар  мубаддал 
гардонд.

Мудири чойхона дар  ғазаб омада, гуфт:
– Ин  чӣ кори  кардагиатон буд, ки  биноро ба  

хокистар  муббадал кардед.
Лаку Пак:
 – Имсол Соли об эълон шудааст  ва мо бояд  

обро сарфа кунем. Бинобар ҳамин мо чунин  усу-
ли  сӯхторхомӯшкуниро истифода  мебарем, – гӯён 
мошинҳоро савор шуда рафтанд.

Ширини Балҷувонӣ


