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ХАМРОЗИ
Барои пешрафт ва зиндагии шоистаи мардум!

                   № 16 (421), 
  29 апрели 
  соли 2021

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

26 апрели соли 2021 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлоси 
77-уми Комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии Созмони Милали Муттаҳид барои 
кишварҳои Осиё ва Уқёнуси Ором оид ба татбиқи Ҳадафҳои рушди устувор 
дар мавзӯи  “Барқарорсозӣ пас аз буҳрон дар асоси усули “аз пештара ҳам 
хубтар” ва ҳамкориҳои минтақавӣ дар Осиё ва Уқёнуси Ором”, ки дар шакли 
маҷозӣ баргузор гардид, иштирок ва суханронӣ карданд.

эҳёи равобит бо табиат, бахшида 
шуда буд.

Зимни суханронӣ Президен-
ти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон баргузории чорабиниро 
бо дарназардошти таҳдидҳои му-
осир ва таъсири пандемияи КО-
ВИД-19, ки дар аксари кишварҳои 
ҷаҳон ҳанӯз ҳам идома дорад, 
хеле муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ 
карданд.

Таъкид гардид, ки имрӯз дар 
дунё давлат ва соҳае нест, ки аз 
таъсири пандемияи КОВИД-19 
эмин монда бошад. Рушди 

Дар кори иҷлос ҳамчунин, 
Раиси Маҷмааи Умумии СММ 
Волкан Бозкир, Раиси Шӯрои 
иқтисодӣ-иҷтимоии СММ Му-
нир Акрам, Котиби иҷроияи Ко-
миссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии 
СММ барои кишварҳои Осиё ва 
Уқёнуси Ором Армида Алишах-
бону, президентҳои Афғонистон, 
Озарбойҷон, Индонезия, Кириба-
ти, Қирғизистон, Ҷазираҳои Мар-
шал, Муғулистон, сарвазирҳои 
Таиланд, Тувалу, Бангладеш, 
Бутан, Камбоҷа, Фиҷи, Покистон, 
Шри-Ланка, Ӯзбекистон иштирок 

ва суханронӣ карданд.
Иҷлоси 77-ум ба масъалаҳои 

таҳлили таъсири иҷтимоию 
иқтисодии пандемия дар 
кишварҳои Осиё ва Уқёнуси 
Ором, натиҷагирии тадбирҳои то 
ҳол дар ин самт андешидашуда, 
муҳайёсозии тасмимҳои сиёсӣ 
барои бозсозии беҳтар бар асо-
си ҳамкориҳои минтақавӣ дар 
чор бахши ҳаётии бо ҳам пай-
васта, густариши ҳамкориҳои 
иҷтимоӣ, сармоягузорӣ барои 
барқарорсозии устувор, таҳкими 
иттисол ва занҷираи таъминот ва 

ИшТИрОК вА СуХАНрОНӢ ДАр ИҷЛОСИ 77-уМИ 
КОМИССИяИ ИқТИСОДӢ вА ИҷТИМОИИ СОзМОНИ 
МИЛАЛИ МуТТАҲИД бАрОИ КИшвАрҲОИ ОСИЁ вА уқЁНуСИ 
ОрОМ ОИД бА ТАТбИқИ ҲАДАФҲОИ рушДИ уСТувОр

иқтисодӣ, буҷети давлатӣ, гарди-
ши тиҷорати хориҷӣ, қурби асъори 
миллӣ ва фаъолияти корхонаҳои 
саноативу муассисаҳои хизмат-
расонии тамоми кишварҳои дунё 
аз таъсири манфии пандемия за-
рар дида истодаанд. Ҳамзамон 
бо ин, пандемия омили ба таври 
бесобиқа боло рафтани сатҳи 
бекорӣ дар миқёси ҷаҳонӣ шуда-
аст, ки метавонад кишварҳои мух-
талифро бо мушкилоти таъмини 
амнияти озуқаворӣ дучор гардо-
над.  

Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, 
ки шиддат гирифтани пандемияи 
КОВИД-19 дар ҷаҳон моро низ 
водор сохт, ҷиҳати пешгирӣ аз 
ин беморӣ, коҳиш додани зарари 
иҷтимоиву иқтисодӣ ва дастгирии 
соҳаҳои ҳаётан муҳимми ҷомеа 
чораҳои мушаххас, аз ҷумла боз-
нигарии буҷети давлатӣ барои 
соли 2020, омода кардани беш 
аз 30 беморхона бо 7000 кат ва 
5400 нафар табибону кормандо-
ни тиббӣ, ташкили 16 ҳазор кат 
дар 92 муассисаи тандурустӣ ба-
рои табобати пурра ва саривақтии 
шахсони гирифтори бемории 
сироятии КОВИД-19, ҷудо карда-
ни маблағҳои иловагӣ ба соҳаи 
тандурустӣ барои харидорӣ наму-
дани таҷҳизоти тиббӣ ва доруворӣ, 
бунёди беморхонаҳои муваққатӣ 
ва дастгирии кормандони тибро 
дар кишвар амалӣ созем.

Дастгирии бахши хусусӣ бо 
ҷорӣ кардани сабукиҳои зиё-
ди андозиву қарзӣ ва имтиёзу 
ҷубронпулиҳо ба соҳибкорон 
ва корхонаҳои хурду миёнаи 
истеҳсолӣ, пардохти кумакпулиҳои 
иҷтимоӣ ба гурӯҳҳои осебпазири 
аҳолӣ дар давраи пандемия, таш-
кил кардани зиёда аз 193 ҳазор 
ҷойҳои кори доимӣ ва мавсимӣ 
дар ин давра, барои беҳтар на-
мудани шароити иҷтимоии аҳолӣ, 
дар ҳаҷми 15 фоиз зиёд кардани 
нафақа, музди меҳнати корман-
дони ташкилоту муассисаҳои 
буҷетӣ,  бахусус кормандони 
соҳаи тандурустӣ ва стипендияҳо, 
10 фоиз маоши кормандони 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хизмат-
чиёни ҳарбӣ 50 фоиз нафақаи 
маъюбоне, ки ба нигоҳубин ниёз 
доранд ва бо мақсади ҳифзи 
амнияти озуқавории кишвар ва 
боло бурдани ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти худӣ афзоиш дода-
ни масоҳати даҳҳо ҳазор гектар 
майдони кишти асосӣ ва такро-
рии зироатҳои кишоварзӣ, аз 
тадбирҳои дигари мушаххас ва 
арзишманди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар ин самт мебошад.

Сарвари давлат таъкид кар-
данд, ки бо дарназардошти самти 
иҷтимоӣ доштани буҷети давлатӣ, 
соли гузашта барои соҳаи иҷтимоӣ 
48 фоизи қисми хароҷоти буҷет 
ҷудо гардид.

Илова бар ин, ҷиҳати барта-
раф кардани пайомадҳои пан-
демияи КОВИД-19 Ҳукумати 
Тоҷикистон бо мақсади татбиқи 
барнома ва лоиҳаҳои дахлдор 
ҳамкории судмандро бо шари-
кони рушд, бахусус, бо Хазинаи 
байналмилалии асъор, Бонки 
Ҷаҳонӣ, Бонки осиёии рушд ва ди-
гар институтҳои байналмилалии 
молиявӣ густариш бахшид.

Президенти мамлакат муҳ-
тарам Эмомалӣ Раҳмон бо ис-
тифода аз фурсат, ба тамо-
ми кишварҳо ва созмонҳои 
байналмилалӣ, аз ҷумла Созмони 
Милали Муттаҳид ва сохторҳои 
тахассусии он, бахусус Созмони 
ҷаҳонии тандурустӣ, шарикони 
рушд ва ниҳодҳои молиявии бай-
налмилаливу минтақавӣ барои 
дастгирии Тоҷикистон дар давраи 
пандемия изҳори сипос карданд.

Зимни суханронӣ дар иҷлоси 
77-уми Комиссияи иқтисодӣ 
ва иҷтимоии Созмони Милали 
Муттаҳид барои Осиё ва Уқёнуси 
Ором Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон таъкид кар-
данд, ки дар давоми соли 2020, 
сарфи назар аз чораҳои андеши-
дашуда, афзоиши ниҳоии маҷмӯи 
маҳсулоти дохилии кишвари мо 
дар қиёс ба соли 2019 се фоиз 
коҳиш ёфт. Сатҳи таваррум дар ин 
давра аз 7,9 фоизи соли 2019 ба 
9,4 фоиз расид. Нархи хӯрокворӣ 
низ дар кишвари мо, ба мисли 
тамоюли болоравии нархи маво-
ди хӯрокӣ дар саросари ҷаҳон, 
13 фоиз боло рафт. Нархҳои 
маҳсулоти ғайрихӯрокворӣ аз ав-
вали сол 5,8 фоиз ва тарифҳои 
хизматрасонӣ 4 фоиз афзоиш 
ёфанд.

Таъкид гардид, ки бо вуҷуди 
тадбирҳои андешидаи Ҳукумат, 
иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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(Идома аз саҳ. 1)

Як ҳафтаи ҳизб дар ҷумҳурӣ / вилоят

 Идома дар шумораи оянда

“ ... тамоми роҳбарони ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ, фаъолон ва ҳар як узви ҳизб бояд ташаббус-
кор ва пешсаф бошанд”.

Эмомалӣ Раҳмон, 27.09.2019 

5.ТАрТИбИ бАқАйДгИрИИ 
узвИ ҲИзб

Бақайдгирии узви ҳизб зару-
рате мебошад, ки дар ҳолатҳои 
(1) қабули аъзо ба ҳизб ва (2) 
ҷойивазкунии узви ҳизб амалӣ ме-
гардад. Ҷойивазкунии узви ҳизб, 
ин тағйир ёфтани макони зист/
истиқомат ва ё ҷойи кор фаҳмида 
мешавад.

5.1. Узви ҳизб дар ташкило-
ти ибтидоӣ, ҷойи кор ё макони 
истиқомат ба қайди ҳизбӣ гириф-
та мешавад. Тартиби бақайдгирии 
узви ҳизб мувофиқи «Низомно-
ма оид ба тартиби бақайдгирии 
узви Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон» муайян карда меша-
вад (б. 3.5. Оиннома).

5.2. Узви ҳизб дар Кито-
би бақайдгирии ташкилоти 
ибтидоӣ мутобиқи талаботҳои 
муқарраршуда ба қайд гирифта 
мешавад (Замимаи № 5).

Китоби мазкури бақайдгирӣ аз 
ҷониби Кумитаи иҷроияи ҳизбии 
шаҳрӣ / ноҳиявӣ ба ташкилотҳои 
ибтидоӣ дастрас карда меша-
вад. Дар сурати мавҷуд набуда-
ни чунин китоб мумкин аст, ки он 
тибқи замимаи №5 дар дафтари 
алоҳида тартиб дода шавад.

5.3. Ҳангоми ҷойивазкунӣ 
- тағйир ёфтани макони зист/
истиқомат ва ё ҷойи кор узви 
ҳизб вазифадор аст, ки дар да-
воми ду ҳафта (14 рӯз пас аз 

ҷойивазкунӣ) ба Кумитаи иҷроияи 
ҳизбии шаҳрӣ / ноҳиявӣ муроҷиат 
карда, оид ба вазъияти мазкур ит-
тилоъ диҳад. 

5.4. Дар сурати баръакс 
(муроҷиат накардани узви ҳизб), 
Кумитаи иҷроияи ҳизбии шаҳрӣ / 
ноҳиявӣ ва ё ташкилоти ибтидоӣ, 
ҳангоми огоҳ шудан аз ҳолати маз-
кур, ба узви ҳизб муроҷиат карда, 
шаҳодатномаи ҳизбии ӯро талаб 
карда, расмиёти бақайдгириро 
тибқи б.4.1. ба анҷом мерасонад. 
Зимнан, ба ташкилоти ибтидоие, 
ки узви ҳизб дар қайди он мебо-
шад, муроҷиат намуда, варақаи 
шахсии узви ҳизбро дархост ме-
намояд.

5.5. Агар узви ҳизб дар 
ҳолати иваз намудани мако-
ни зист ва ҷойи кор дар даво-
ми се моҳ ба ташкилоти ҳизбии 
макони нави зист ва ҷойи кор, 
ҷиҳати бақайдгирӣ муроҷиат на-
кунад, дар ин ҳолат ташкилоти 
ибтидоӣ узви ҳизбро, ки дар 
қайди он мебошад, мутобиқи 
банди 3.6. Оинномаи ҳизб аз 
сафи ҳизб хориҷ менамояд.

Яъне, ташкилотҳои ибтидоӣ 
ва ҳамчунин кумитаҳои иҷроияро 
зарур аст, ки мавриди то ду моҳ 
пардохт нашудани аъзоҳаққӣ аз 
ҷониби узви ҳизб ҳатман бо ӯ та-
мос гирифта, талаботи банди 7.2. 
Роҳнамои мазкурро фаҳмонанд 
ва хориҷшавии узви ҳизбро 

пешгирӣ намоянд.

6. Ҳуқуқу уҲДАДОрИҲОИ 
узвИ ҲИзб

 
6.1. Тибқи Оиннома (б. 3.9.) 

узви ҳизб вазифадор ва ё уҳдадор 
аст:

6.1.1. талаботи Оиннома ва 
Барномаи ҳизбро риоя намояд; 

6.1.2. дар қайди ташкилоти иб-
тидоии ҳизбӣ бошад ва дар кори 
он фаъолона ширкат варзад; 

6.1.3. ҷиҳати амалӣ гаштани 
сиёсати ҳамаҷонибаи ҳизб фа-
ъолона иштирок карда, қарорҳои 
ҳизбро бечунучаро дар ҳаёт 
татбиқ намояд, барои расидан 
ба ҳадафҳои барномавӣ, баланд 
шудани обрӯ, сатҳу манзалат ва 
нуфузи ҳизб дар ҷомеа мубориза 
барад; 

6.1.4. дар тарғиби ғояҳои 
ватандӯстӣ ва худшиносӣ намуна 
бошад; 

6.1.5. бо тартиби муқар-
рарнамудаи Низомнома «Дар бо-
раи фаъолияти молиявии ҲХДТ» 
аз даромади умумии моҳонааш як 
фоиз ҳаққи узвият супорад.

6.2. Тибқи Оиннома (б. 3.8.) 
узви ҳизб ҳуқуқ дорад:

6.2.1. ба ҳамаи мақомоти ҳизб 
интихоб шавад ва интихоб кунад; 

6.2.2. дар бораи фаъолияти 
ҳизб маълумоти пурра ба даст 
оварад; 

6.2.3. дар чорабиниҳое, ки 
ҳизб мегузаронад, ширкат вар-
зад, мавқеи худашро муайян ку-
над, масъалаҳои сиёсати дохилӣ 
ва хориҷии ҳизб, инчунин ҳаёти 
дохилиҳизбиро муҳокима намо-
яд, дар таҳия ва амалӣ кардани 
қарорҳои ҳизб ширкат варзад; 

6.2.4. дар сурати поймол шу-
дани ҳуқуқ ва таҳқири шаъну эъ-
тибораш аз пуштибонии сиёсии 
мақомоти ҳизбӣ истифода на-
мояд, аз як ташкилоти ибтидоии 
ҳизб ба дигараш гузарад; 

6.2.5. аз тарафи ҳизб барои 
интихоб шудан дар мақомоти на-
мояндагии ҳокимият пешниҳод 
намояд ва пешниҳод шавад; 

6.2.6. дар кори иттиҳодияҳои 
ҷамъиятӣ ва ҳаракатҳо, ки мақсад 
ва фаъолияташон ба ҳадафҳои 
барномавии ҳизб мухолифат на-
доранд, иштирок намояд.

Ин маҷмӯи ҳуқуқу уҳда-
дориҳое мебошад, ки муносибати 
байни узв ва ҳизбро ба танзим 
дароварда, мақоми узви ҳизб ва 
нуфузи ҳизбро дар ҷомеа муайян 
менамояд ва баланд мегардонад. 

 
7. қАТъ гАрДОНИДАНИ 
узвИяТ ДАр ҲИзб вА Ё ХОрИҷ 
КАрДАНИ узвИ ҲИзб

7.1. Узвият дар ҳизб тибқи 
банди 3.10. Оинномаи ҳизб дар 
ҳолатҳои зерин қатъ карда меша-
вад:

► дар сурати ҷазои судӣ ги-
рифтан;

► қатъ гардидани шаҳрвандии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон;

► бо хоҳиши худ барома-
дан аз сафи ҳизб;

► аъзо шудан ба дигар 
ҳизби сиёсӣ;

► дар ҳолати фавт;
► дар ҳолати вайрон кар-

дани талаботи Оинномаи ҳизб 
[(аз ҷумла пардохт накардани 
ҳаққи узвият (б. 3.9 Оиннома)];

► дар ҳолати бо қарори 
суд ғайри қобили амал эътироф 
гардидан.

Ҷазои судӣ гирифтан ё бо 
қарори суд ғайри қобили амал 
эътироф гардидан – маънои 
мавҷуд будани қарори судро до-
рад. Яъне, нусхаи қарори суд ба-
рои хориҷ ва қатъ кардани узвият 
асос дониста шуда, ба  қарори 
алоқаманди маҷлиси умумии 
ташкилоти ибтидоӣ замима карда 
мешавад.

Қатъ гардидани шаҳр-
вандии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
- Тибқи қонунгузорӣ дар киш-
вар бисёршаҳрвандӣ манъ 
аст, ба истисноӣ шартномаҳои 
алоқаманди байналмилалӣ, ки 
дар асоси онҳо душаҳрвандӣ 
амалӣ карда мешавад. Дар сура-
ти шаҳрвандии дигар давлатро 
соҳиб шудани узв, агар ин амал 
берун аз талаботи боло бошад, 
нусхаи шиносномаи алоқаманд 
барои хориҷ ва қатъ кардани узви-
ят асос дониста шуда, ба қарори 
алоқаманди маҷлиси умумии 
ташкилоти ибтидоӣ замима карда 
мешавад.

Бо хоҳиши худ баромадан 
аз сафи ҳизб – тариқи пешниҳоди 
ариза тибқи замимаи №6 ба амал 
бароварда мешавад. Асли ариза 
ба қарори алоқаманди маҷлиси 
умумии ташкилоти ибтидоӣ зами-
ма карда мешавад (Замимаи №7). 
Зимнан, шахсе, ки аз ҳизб хориҷ 
мегардад, дигарбора узви ҳизб 
шуда наметавонад.

Аъзо шудан ба дигар ҳизби 
сиёсӣ. – Дар мамлакат ба ғайр 
аз Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон 6 ҳизби дигар фаъо-
лият мекунанд. Мавриди аъзо 
шудани узви ҲХДТ ба яке аз ин 
ҳизбҳо, узвият қатъ карда ме-
шавад. Зимнан, нусхаи қарори 
ташкилоти ибтидоии ҳизби дигар 
барои хориҷ ва қатъ кардани узви-
ят асос дониста шуда, ба қарори 
алоқаманди маҷлиси умумии 
ташкилоти ибтидоии ҲХДТ зами-
ма карда мешавад (Замимаи №7).

Дар ҳолати фавт – узви-
яти шаҳрванд дар асоси қарори 
алоқаманди маҷлиси умумии 
ташкилоти ибтидоӣ бо замимаи 
маълумотномаи дахлдори (аз 
ҷониби) кумитаи маҳалла қатъ 
карда мешавад.

Ҳолати вайрон кардани та-

лаботи Оинномаи ҳизб – ҳама 
талабот ва ё муқаррароте мебо-
шад, ки дар Оинномаи ҳизб ва 
дигар санадҳои дохилиидоравӣ, 
аз ҷумла Одобномаи корманди 
ҳизбӣ ҳамчун уҳдадории узв овар-
да шудааст. Дар сурати муайян 
шудани ҳолат вайронгардии тала-
боти Оиннома аз ҷониби узв раи-
си ташкилоти ибтидоӣ ва ё дигар 
сохтори ҳизбӣ ба Комиссия оид 
ба назорат ва риояи Одобномаи 
корманди ҳизбӣ дар вилояти Хат-
лон (минбаъд-Комиссияи одоб) 
гузориш пешниҳод менамояд. 
Зимнан, нусхаи қарори Комисси-
яи одоб барои хориҷ ва қатъ кар-
дани узвият асос дониста шуда, 
ба қарори алоқаманди маҷлиси 
умумии ташкилоти ибтидоӣ зами-
ма карда мешавад (Замимаи №7).    

7.2. Шаҳрвандоне, ки узвия-
ти онҳо дар ҳизб мутобиқи банди 
3.6. Оинномаи ҳизб қатъ гардида-
аст, яъне хориҷ шудаанд, аз нав 
ба сафи ҳизб қабул карда наме-
шаванд.

7.3. Шаҳравнде, ки узвияти 
ӯ дар ҳизб қатъ гардидааст, ва-
зифадор аст, ки шаҳодатномаи 
ҳизбии худро дар муддати то се 
рӯз ба Кумитаи иҷроияи ҳизбии 
шаҳрӣ / ноҳиявӣ супорад.

7.4. Шаҳрванд барои аз 
сафи ҳизб хориҷ шудан ариза ба 
номи раиси ташкилоти ибтидоӣ 
пешниҳод менамояд. Шакли ари-
за замима мегардад (Замимаи 
№6).

7.5. Зимнан, қабл аз қабули 
ариза, ба узви ҳизб муҳтавои бан-
ди 3.6. Оинномаи ҳизб фаҳмонида 
мешавад. 

7.6. Масъала оид ба қатъ 
намудани узвият дар маҷлиси 
умумии ташкилоти ибтидоии 
ҳизбӣ баррасӣ гардида, оид ба он 
қарори дахлдор қабул карда ме-
шавад. Шакли протокол ва қарор 
оид ба қатъ кардани узвият дар 
ҳизб дар замима (Замимаи №7).

7.7. Ташкилоти ибтидоии 
ҳизбӣ қарори маҷлисро дар да-
воми то 10 рӯз барои тасдиқ ба 
Кумитаи иҷроияи ҳизбии шаҳрӣ 
/ ноҳиявӣ пешниҳод менамояд. 
Шакли пешниҳоди қарори маҷлис 
замима мегардад (Замимаи №8).  

7.8. Кумитаи иҷроияи ҳизбии 
шаҳрӣ / ноҳиявӣ расмиёти худро 
ба анҷом расонида, ба ташки-
лоти ибтидоӣ қарори дахлдорро 
дастрас намуда, аз шаҳрванд 
бар гардонидани шаҳодатномаи 
ҳизбиро талаб менамояд.

Пас аз дастрас шудани нусхаи 
қарори Кумитаи иҷроияи ҳизбии 
шаҳрӣ / ноҳиявӣ оид ба тасдиқи 
қарори дахлдори ташкилоти 
ибтидоӣ маълумот оид ба қатъ 
гардидани узвияти шаҳрванд ба 
Китоби мониторинги ҳаракати 
аъзои ҳизб (Замимаи №9) дохил 
(сабт) карда мешавад.

  

ИшТИрОК вА СуХАНрОНӢ ДАр ИҷЛОСИ 77-уМИ 
КОМИССИяИ ИқТИСОДӢ вА ИҷТИМОИИ СОзМОНИ 
МИЛАЛИ МуТТАҲИД бАрОИ КИшвАрҲОИ ОСИЁ вА уқЁНуСИ 
ОрОМ ОИД бА ТАТбИқИ ҲАДАФҲОИ рушДИ уСТувОр

ҳанӯз ҳам зери таъсири манфии 
оқибатҳои пандемияи КОВИД-19 
қарор дорад. Ҳарчанд, ки иб-
тидо аз аввали соли равон дар 
қаламрави Тоҷикистон ҳолатҳои 
сироятшавӣ бо бемории КО-
ВИД-19 ба қайд гирифта нашуда-

аст.
 Аз ин лиҳоз, барқарорсозии 

иқтисодиёт пас аз давраи КО-
ВИД-19, ҳавасмандгардонии 
тиҷорати хурд ва миёна, даст-
гирии гурӯҳҳои осебпазири 
аҳолӣ, татбиқи чораҳои зидди 
эпидемиологӣ, алалхусус, барно-

маи эмкунӣ аз тамоми кишварҳо, 
аз ҷумла кишварҳои минтақаи 
Осиё ва Уқёнуси Ором ҷалби 
захираҳои иловагии молиявиро 
талаб мекунад.

Сарвари давлат зарур шу-
мурданд, ки дар чунин вазъ-
ият кишварҳои минтақаи мо 

дар баробари тавсеаи ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ ба сармоягузорӣ 
ҷиҳати барқарорсозии устувори 
иқтисодиёт, нигоҳ доштани гарди-
ши молу маҳсулот, таъмини ҳамлу 
нақли бемамониати молҳои ниёзи 
аввалиндараҷа, бахусус маво-
ди ғизоӣ ва доруворӣ, ҳамчунин 
ҳифзи муҳити зист таваҷҷуҳи хос-
са зоҳир намоянд.

Дар охири суханронӣ Пре-
зиденти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба пан-
демия ва давраи пас аз он бо дар-
назардошти таъсиру пайомадҳои 
тӯлонии КОВИД-19 дар ҷаҳон 
аз кишварҳои минтақаи Осиё 

ва Уқёнуси Ором даъват наму-
данд, ки ҳамкории минтақавиро 
дар самтҳои зикргардида, инчу-
нин, барои муқовимат ба таҳдиду 
буҳронҳои эҳтимолии оянда, 
таъмин намудани гуногунсамтии 
иқтисодиёт, густариши раванди 
рақамикунонӣ, мутобиқшавӣ ба 
пайомадҳои тағйирёбии иқлим 
ва гузариш ба “иқтисоди сабз” 
тақвият бахшанд, зеро дар ин 
давраи ҳассосу мушкил барои 
тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ амалҳои 
ҳамоҳангшуда ва дастгирии 
ҳамдигар басо муҳимму зарур ме-
бошад.
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ХУРОСОН. Масъу-
лини Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии ҲХДТ барои 
ҷалби ҷавонону нав-
расон ба озмунҳои 
«Фурӯғи субҳи доноӣ 
китоб аст», «Тоҷикистон 
– Ватани азизи ман», 
«Илм фурӯғи маъри-
фат» ва озмуни ҳизбӣ 

таҳти унвони «Мо бо шумоем”  дар литсейи №1- и ноҳия бо хо-
нандагони синфҳои болоӣ вохӯрӣ доир намуданд. Гуфта шуд, 
ки озмунҳо бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, 
тақвияти неруи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухан-
дон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи 
қобилияти эҷодӣ, тақкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, так-
мили захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ миёни аҳолии 
кишвар, аз ҷумла хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 
умумӣ доир мегардад.

ҚУБОДИЁН.  Дар 
доираи аксияи ҳизбии 
“Якҷоя месозем”, ки   
бахшида ба 30-сола-
гии Истиқлоли давлатӣ 
роҳандозӣ мегардад, ра-
иси ташкилоти ибтидоии 
“Биноӣ” Барно Раҳимова 
ва соҳибкори маҳаллӣ 
Обид Ёдгоров ва соки-
нони Гузари Болои ҷамоати деҳоти ба номи Носири Хусрав иқдом 
гирифтаанд, ки гирду атрофи оромгоҳи маҳалли  хешро бо девор 
маҳкам намоянд. Ёдовар мешавем, ки чунин иқдом оид ба тоза на-
мудани дохил ва атрофи оромгоҳҳо зери унвони “Рӯзӣ Ёдоварӣ” 
дар оянда низ аз ҷониби масъулин дар дигар маҳаллаҳои ноҳия 
ташкил ва гузаронида мешавад.

А. ҶОМӢ. Бо мақ-
сади дар сатҳи баланд 
баргузор намудани Рӯзи 
пойтахти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон – шаҳри Ду-
шанбе, дар қаламрави 
ноҳияи Абдураҳмони 
Ҷомӣ, силсила чора-
биниҳои гуногуни сиё-

сию фарҳангӣ баргузор гардид.
Дар Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи мазкур бо ибтико-

ри намояндагии ТҶҶ «Созандагони Ватан» мизи мудаввар таҳти 
унвонҳои «Аҷаб шаҳри дилороӣ Душанбе» ва «Тарбияи ҳарбӣ-
ватандӯстии ҷавонон ва ҷалби онҳо ба хизмати ҳарбӣ» баргузор 
карда шуд.                

ФАРХОР. Масъу-
лини Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Фар-
хор вабаста ба Паёми 
навбатии Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба Маҷлиси Олӣ ва  ди-
гар масъалаҳои мубра-
ми рӯз бо усули хона ба 
хона бо сокинон мулоқот доир намуданд. 

Масъулин ҳангоми суҳбат иброз доштанд, ки дар масъалаи сар-
факорона ва мақсаднок истифодабарии заминҳои наздиҳавлигӣ 
ва неруи барқ ҳамагон бояд бетараф набошем. Ҳамзамон, бо сар-
дорони оилаҳо оид ба моҳият ва аҳамияти озмунҳои ҷумҳуриявии 
“Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст”, “Тоҷикистон Ватани азизи ман” ва 
“Илм фурӯғи маърифт” маълумот дода,  ба сокинон варақаҳои 
тарғиботӣ низ дастрас карда шуд.

ДАНҒАРА. Бахши-
да ба Рӯзи пойтахти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
– шаҳри Душанбе дар 
назди рамзи “Хӯшаи ган-
дум”– и ноҳияи Данғара 
сайру гашти идонаи со-
кинон баргузор гардид.

Дар ин чорабинии 
идона духтарони муассисаҳои таҳсилоти миёна, донишҷӯдухтарон, 
омӯзгорон  ва занони фаъоли ноҳия либоси идона ба бар намуда,  
дар назди рамзи “Хӯшаи гандум” шеъру сурудхонӣ намуданд.

Дар чорабинӣ иштирокдорон оид ба ободиҳои шаҳри Душанбе 
ва ҳамчунин, дар хусуси эълон гардидани “Душанбе  - пойтахти 
фарҳангии Иттиҳод-2021” суҳбатҳо карданд.

 БОХТАР. Дар муас-
сисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии №3-и шаҳри 
Бохтар   озмуни “Иншои 
беҳтарин” дар мавзӯи 
“Мирзо Турсунзода шо-
ири қаҳрамон – вассофи 
сулҳу ваҳдат” миёни хо-
нандагони муассисаи доир гардид. Дар озмуни мазкур намоянда-
гони Кумитаии иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Бохтар, шуъбаи маорифи 
шаҳр, маркази фарҳангии ҷавонон иштирок доштанд.  

Қайд карда шуд, ки озмуни мазкур дар ҳамкории КИ ҲХДТ дар 
шаҳри Бохтар бо шуъбаи маориф ва маркази ҷавонони шаҳр дар 
доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба 110-солагии Қаҳрамони 
Тоҷикистон Мирзо Турсунзода доир карда мешавад. –Мақсад аз 
баргузории озмуни мазкур дарёфти истеъдодҳои нав, мустаҳкам 
намудани дӯстӣ миёни хонандагон, арҷ гузоштан ба хизматҳои шо-
ёни устод Мирзо Турсунзода мебошад, –иброз дошт, муовини раиси 
КИ ҲХДТ дар шаҳри Бохтар Наҷидуллозода Насриддин.   

 Ҳамзамон хонандагони литсейи давлатии №1, гимназияи ху-
сусии “Аминҷон”, литсейи барои хонандагони болаёқати шаҳри 
Бохтар, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №7, 8, 2, 10, 6 
фаъолнокӣ нишон доданд. 

НОРАК. Дар асоси 
нақшаи муштараки ама-
лиёти умумивилоятӣ 
оид ба тоза намуда-
ни дохил ва атрофи 
оромгоҳҳо зери унво-
ни "Рӯзи ёдоварӣ" Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ 
дар шаҳри Норак дар 
якҷоягӣ бо ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии шаҳр, аъзои бахши на-
мояндагии ТҶҶ “Созандагони Ватан” оид ба тоза намудани дохил 
ва атрофи оромгоҳҳо аксияи ҳизбӣ таҳти унвони “Рӯзӣ ёдоварӣ” 
доир карданд. 

Дар ин рӯз сокинон, аъзо ва ҷонибдорони Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон ба оромгоҳҳои маҳаллаҳо барои тоза намуда-
ни гирду атроф ва дохили  онҳо баромада, дар корҳои ободонӣ 
саҳми арзандаи худро гузоштанд.  

 ВОСЕЪ. Корман-
дони Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Во-
сеъ дар маҳаллаву 
деҳаҳои ноҳия дар 
мавзӯъҳои истифодаи 
самараноки заминҳои 
наздиҳавлигӣ, аз 
ҷумла кишти такрорӣ, 

истеҳсоли захираи кофии маводи хӯрокворӣ ва омода кардани 
консерваҳои меваю сабзавот, захираи  ғалладонагӣ, ҳамчунин 
вусъати корҳои созандагию ободонӣ дар доираи татбиқи 
аксияҳои ҳизбӣ ва риояи қоидаҳои санитарию беҳдоштӣ бо 
мақсади пешгирӣ аз бемории коронавирус бо сокинон бо усули 
хона ба хона вохӯрӣ доир намуда истодаанд.  

Зимни мулоқотҳо аз ҷумла таъкид карда мешавад, ки исти-
фодаи заминҳо ва захираи маводҳои ғизоӣ ба манфиати худи 
мо мебошад ва бо ин роҳ мо метавонем буҷаи оиларо ғанӣ гар-
донида, аз омилҳои манфии беруна, ки ба мо ва аҳли оилаи мо 
таъсир мерасонад, худро эмин нигоҳ дорем. 

ҶАЙҲУН 
Бо мақсади самаранок ис-

тифода бурдани заминҳои 
наздиҳавлигӣ ва хоҷагиҳои 
ёрирасон масъулини Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Ҷайҳун ва намояндагони 
Мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатии ноҳия 
корҳои оммафаҳмониро дар 
деҳаи Маданияти ҷамоати 
деҳоти Ваҳдати миллӣ бо усу-
ли хона ба хона гузаронида ис-
тодаанд.

Масъулин таъкид доштанд, 
ки дар сурати истифодаи ду-
русти замин мо метавонем 
маҳсулоти кишоварзиро дар 
бозорҳои кишвар таъмин сох-
та, нарху навои онро муътадил 
нигоҳ дорем. 

ЁВОН 
Дар деҳаи Фурқати ҷамоати 

деҳоти Ситораи Сурх дар до-
ираи аксияи ҳизбӣ таҳти унво-
ни “Якҷоя месозем!” ва эълон 
гардидани солҳои 2019-2021 
ҳамчун “Солҳои рушди деҳот, 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” 
инчунин, барои сазовор таҷлил 
намудани ҷашни 30- солагии 
Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо ҷалби соҳибкор 
Роибов Муҳаммад зиёда аз 1 
км роҳи вайронгардидаи деҳа 
сангфарш карда шуд.  

Дар баргузории ин 
чорабинӣ раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон Миралиён Қиёмиддин 
Абдусалимзода иштирок на-
муда, барои идома додани 
корҳои ободонию созандагӣ 
ва фароҳам овардани шарои-
ти мусоид дар деҳот тавсияҳо 
дод.  

ДӮСТӢ 
Бо иштироки масъулини 

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Дӯстӣ дар ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбии деҳаҳои 
“Шӯро” ва “Сомониён” маҷлис 
баргузор гардид. 

Дар маҷлис муовини раи-
си Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи мазкур Абдулҳафиз 
Қурбонов оид ба Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар 
бораи масъулияти пада-
ру модар дар таълиму тар-
бияи фарзанд", пешгирӣ аз 
амалҳои коррупсионӣ ва ҳар 
гуна кирдорҳои ношоям, тан-
зими анъана ва ҷашну маро-
сим, омӯзондани касбу ҳунари 
гуногун ба ҷавонон, инчунин 
сафарбар намудани ҷавонони 
синни даъватӣ ба сафи 
Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон сухан гуфт.     

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

БАХШИДА БА ИСТИҚБОЛИ 30-юМИН СОЛГАРДИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИИ ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН, БАРГУЗОРИИ СеМИНАРМАШВАРАТ ВА АКСИЯҲОИ ҲИЗБӣ, ДОИР КАРДАНИ 
СУҲБАТҲО БО ШАҲРВАНДОН ДАР МАСъАЛАИ ИСТИФОДАИ МАҚСАДНОКИ НеРУИ БАРҚ, 
ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ҲАР ЯК ВАҶАБ ЗАМИН, чОРАҲОИ ПеШГИРӣ АЗ ПАҲНШАВИИ 

КОРОНАВИРУС АЗ ҶУМЛАИ ТАШАББУСҲОИ ҲИЗБИЁНИ ШАҲРУ НАВОҲИИ ВИЛОЯТ БУ-
ДАНД. ЁДОВАР МеШАВеМ, МАВОДИ ИН САҲИФА, КИ ШАММАе АЗ ИҚДОМОТИ ЗИЁДИ 
ТАТБИҚШУДА ҲАСТАНД, ҶАНБАИ ҲИСОБОТӣ ДОШТА, МАСъУЛИЯТИ ТАҲИЯАШОН БАР 
ДӮШИ МУТАСАДДИЁНИ КУМИТАҲОИ ИҶРОИЯИ ШАҲРИю НОҲИЯВӣ МеБОШАД.
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Анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ яке 
аз рукнҳои асосии фарҳангӣ маҳсуб ёфта, 
дар ҳаёти ҳар қавму миллат ба шаклҳои гуно-
гун зуҳур меёбад. Мардуми тоҷик аз замонҳои 
қадим то ба имрӯз соҳиби расму оин ва 
анъанаҳои гуногун буда, аксари онҳо дорои 
хусусияти ахлоқию маънавӣ мебошанд. 

Чуноне, ҳамагон огаҳ ҳастем, солҳои ахир 
дар баргузории ҷашну маросимҳо баъзан 
зиёдаравӣ эҳсос гашт, ки он метавонист ба 
сатҳи зинадгии мардум таъсири манфии 
худро гузорад. Хушбахтона роҳбарияти 
Ҳукумати кишвар оқибатҳои онро ба зудӣ 
дарк карданд ва нисбати пешгирии ин зуҳурот 
чораҳо андешида шуд.    

даем. Вақте мепурсӣ, ки чаро та-
лаботи қонунро вайрон кардаед?  
Мегӯяд: “ҷаримааш чӣ қадар аст, 
то пардохт намоям”. Қонунгузор 
низ оид ба чунин нафароне, ки 
қасдан талаботи қонунро вайрон 

мекунанд, ҷавобгарии нисбатан 
пурзӯр муқаррар кардааст. 

Мо бояд дар худ ҳисси 
эҳтиром ба қонун дошта бошем. 
Албатта тарбия аз оила сар ме-
шавад ва волидайн бояд нисбати 
ин масъала ҷиддӣ муносибат до-
шта, ба фарзандон аз хурдӣ сар-
факор зистанро омӯзанд. Дар ин 
самт  омӯзгорон низ бояд масъу-
лият эҳсос кунанд ва шогирдон-
ро дар ин ҷода тарбия намоянд.

Сарфакорӣ дар ҳаёти имрӯза 
беҳтарин амал аст ва исрофкорӣ 
кирдори  норавост, ҳам аз наза-
ри дини мубини ислом ва ҳам аз 
нуқтаи назари давлатдорӣ. Мо 
бояд қудрату тавони моддии худ-
ро ба манфиати оилаамон сарф 
намоем, на ба корҳои беҳуда. 
Бояд сарфакорона зистанро 
омӯзем ва дар ҳаёти ҳаррӯза 
сарфакор бошем, то зиндагиа-
мон хубтару осудатар шавад, – 
иброз дошт Муҳиддинзода Сай-
фиддин Салоҳ, муовини якуми 
раиси Суди шаҳри Бохтар.

          
“МАН Аз ҲАМСОя ЧӢ КАМӢ 
ДОрАМ?”

– Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи тан-
зими анъана ва ҷашну маро-
сим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”                     
бисёр саривақтӣ қабул гардид 
ва ин қонун барои мардуми 
мо бениҳоят муҳим буд. Дар 
ҷамъият одамон гуногунандеш 
ҳастанд ва ҳар кас ба таври 
худ ин қонунро дарк мекунад. 
Масалан нафаре, ки шароити 
иқтисодиву молиявиаш хуб аст, 
тӯйи дабдабанок барпо мекунад. 
Лекин оммаи камбизоат бошад, 
дигар хел. Ҳамчунин, нафаро-
неро вохӯрдан мумкин аст, ки  
рӯ ба тақлиди тӯйю маъракаҳои  
ҳамдигар меоранд. Ҳамсояаш 
агар тӯйи пурдабдаба карда бо-
шад, вай мехоҳад аз ӯ бештар 
кунад. Яъне, “Ман аз ҳамсоя 
чӣ ками дорам?” Шароити хуби 
зиндагӣ надорад, вале аз бонк 
қарз мегирад. Баъзан ҳолатҳо 
маблағи қарзро пардохт карда 
наметавонад, муфлис, қашшоқ 
мегардад. Дар ин маврид байте 
аз Ҷалолиддини Балхӣ ба ёд ме-

ояд:
Халқро тақлидашон 

барбод дод,
Эй дусад лаънат бар 

он тақлид бод.
Агар шахс сарфаву сариш-

такор бошад ба ҳама комёбиҳо 
ноил мегардад, мегӯяд – Худо-
ёрзода Ғоибназар, омӯзгори мак-
таби санъати бачагонаи шаҳри 
Бохтар. 

Қонуни мазкур пеш аз ҳама 
баҳри рафъи мушкилоти зин-
дагии мардум таҳия гардида, 
мақсаду мароми он осон наму-
дани рӯзгор, зиндагӣ, ҳимояи 
манфиатҳои иқтисодӣ,  иҷтимоӣ 
ва маънавии мардум мебошад.

Давоми 14 сол амалигардии 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи танзими анъа-
на ва ҷашну маросим дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба сатҳи 
некӯаҳволии мардум ба таври 
назаррас мусоидат карда, бо 
гузашти солҳо маълум гардид, 
ки қонуни мазкур барои ҳифзи 
арзишҳои фарҳанги миллӣ асос 
гузошта, суннатҳои диниву мар-
думиро ба танзим дароварда, 
пеши роҳи хурофоту исрофкори-
ро гирифт.

Аз рӯи мушоҳидаҳо маъ-
лум мегардад, ки пеш аз ҳама  
худшиносию худогоҳии худи  
масъулон, роҳбарон, мута-
саддиён, тарбиядиҳандагону, 
таълимдиҳандагон дар ин самт 
нақши бориз хоҳад дошт. Зарур 
аст, ки сокинон ҳангоми баргузо-
рии маъракаҳо талаботи қонуни 
миллиро, ки фақат ба манфиати 
онҳо нигаронида шудааст, риоя 
намоянд. Ба ҷойи баргузории 

маъракаҳои зоҳирпарастонаву 
намоишкорона ва пурдабдаба-
ву серхароҷот бояд ба фароҳам 
овардани шароити хуби зиндагӣ 
барои оила ва фарзандони худ, 
амалҳои хайру эҳсонкорӣ, обо-
дии маҳалли зист ва диёр саҳми 
шоистаи худро  гузорем. 

Албина МИРзОҚУлОВА,
"Ҳамрози халқ" 

Ба таъкиди Муҳиддинзода 
Сайфиддин Салоҳ моддаи 481 
Кодекси  ҳуқуқвайронкунии маъ-
мурии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
3 қисм иборат аст ва вобаста 
ба дараҷаи вайронкунии ҳуқуқ 
нисбати шахсоне, ки талабо-
ти қонунро вайрон мекунад, 
ҷавобгарӣ муайян шудааст. 
Қисми якуми модда муайян 
кардааст, ки зимни вайрон кар-
дани талаботи қонуни мазкур 
нисбати шахсони воқеӣ ба ан-
дозаи 100 нишондиҳанда барои 
ҳисобот, шахсони мансабдор 500 
нишондиҳанда барои ҳисобот 
ва ба шахсони ҳуқуқӣ 700 
нишондиҳанда барои ҳисобот 
ҷарима таъйин карда мешавад.  

Ҳамчунин, қисми 2-и моддаи 
ин қонун нисбати се категори-
яи шаҳрвандон – соҳибкорони 
инфиродӣ, ходимон ва ула-
мои дин ҷавобгарии вазнинтар 
муқаррар кардааст. Дар ҳоле, ки 
ин категорияи шаҳрвандон тала-
боти қонунро вайрон мекунанд, 
нисбаташон ба андозаи 700 

нишондиҳанда барои ҳисобот 
ҷарима таъйин карда мешавад.  

Зимнан, қисми 3 ин мод-
да муайян кардааст, ки ба-
рои дағалона вайрон кардани 
қонун ба шахсони воқеӣ 600 
нишондиҳанда, шахсони ман-
сабдор 800 нишондиҳанда ва 
шахсони ҳуқуқӣ ба андозаи 1000 
нишондиҳанда барои ҳисобот 
ҷарима таъйин карда мешавад. 

Вақте парвандаҳои маъмурӣ 
баррасӣ карда мешаванд, судҳо 
низ оид ба омилҳои вайрон кар-
дани қонун албатта эътибор 
медиҳанд, ки чаро  талаботи 
қонун вайрон карда шудааст. 

Баъзе аз шаҳрвандон аз на-
донистани қонун ба ин кор даст 
мезананд. Ҳамчунин, яке аз 
сабабҳо ҳамин аст, ки ба умеди 
кадоме аз хешовандон шуда, ӯро  
ҳамчун воситаи аз ҷавобгарӣ 
озод гаштанаш меҳисобад. Са-
баби дигар ин аст, ки баъзе аз 
шаҳрвандон барқасдона тала-
боти қонунро вайрон мекунанд. 
Ҳатто дар таҷрибаи судӣ низ чу-
нин парвандаҳоро баррасӣ кар-

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи танзими анъана ва 
ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” 8 июни соли 2007 
қабул гардидааст. Аз қабули 
қонун 14 сол сипарӣ гардида бо-
шад ҳам, мутаассифона то ҳол 
на ҳама аз сокинон ба моҳияту 
талаботи баргузории маросимҳо 
чандон аҳамият зоҳир мекунанд 
ва ҳангоми иҷрои расму оинҳои 
диниву миллӣ ба маросимҳои 
мушкилу маъракаҳои исрофкорӣ 
ва худнамоӣ роҳ медиҳанд. 

        
29 қОНуНшИКАНӢ ДАр Се 
МОҲ 

– Дар ҷомеаи имрӯза 
маъракаҳои серхарҷ, ки солҳои 
қабл ба гардани миллати мо бор 
гардида, ба иқтисодиёти ҳар 
як хонадон зарари ҷиддӣ во-
рид мекард, хушбахтона садди 
роҳашон гирифта шуд. Ҳадафи  
қабули Қонун "Дар бораи тан-
зими анъана ва ҷашну маросим 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" пеш 
аз ҳама паст кардани сатҳи кам-
бизоатии аҳолӣ, бедор карда-
ни маърифати ҳуқуқӣ, маданӣ, 
дастархонороӣ ва баланд бар-
доштани сатҳи зиндагии марду-
ми кишвар мебошад. Мардум 
имрӯз  худ дарк кардаанд, ки 
он чизе тақозои замон аст, бояд 
риоя шавад. Дар ин маврид на-
донистани қонун шахсро аз 
ҷавобгарӣ озод намекунад. Фай-
ласуфи юнони Қадим Афлотун 
басо ҳам ба маврид қайд карда-
аст, ки "Фаноёбии давлатеро 
мебинам, ки қонун дар он неру 
надошта, зери ҳокимияти 
касе қарор дорад. Наҷоти дав-
латеро дар маконе мебинам, 
ки қонун ҳокими ҳукумдорон 
аст ва онҳо ғуломи қонун 
ҳастанд". 

Дар  семоҳаи аввали соли 
равон дар ҳудуди вилоят 10658 

ҷашну маросим баргузор гар-
дид, ки аз ин шумора 9816 тӯйи 
домодию арӯсӣ, 18 тӯйи арӯсию 
домодии хайриявӣ гузаронида 
шуда, 29 ҳолати қонуншиканӣ 
ошкор гардидааст ва аз ҷониби 
мақомоти ваколатдори давлатӣ 
оид ба дин, танзими анъана ва 
ҷашну маросим рафти амалиша-
вии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
"Дар бораи танзими анъана ва 
ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон" зери назорати ҷиддӣ 
қарор дорад, – иброз дошт Ша-
рифзода Муҳаммадӣ Шариф, му-
дири шуъбаи дин, танзими анъа-
на ва ҷашну маросими мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии ви-
лояти Хатлон.

ҲИССИ эҲТИрОМИ қОНуН 
МебОяД

 Ҳадаф аз танзими ҷашну 
маросимҳои миллӣ агар аз як 
ҷониб  рӯзгори муназзами омма 
бошад, аз ҷониби дигар дар 
меҳвари миллатсозӣ сарҷамъ 
намудани мардум аст. чун имрӯз 
ҷаҳон пур аз таззод аст, дар ҳар 
рӯзу соат як забону миллате 
маҳв гардида истодааст. Ново-
баста аз ҷинс, мавқеи сиёсӣ, 
мансаб, миллат бояд, ки ҳамаи 
мо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи танзими анъана ва 
ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон”-ро риоя намоем.  

–  Агар талаботи қонун риоя 
нашавад, тибқи моддаи 481 Ко-
декси ҳуқуқвайронкунии маъ-
мурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷавобгарӣ муқаррар шудааст ва 
нисбати вайронкунандагони та-
лаботи қонун ҷазо дар намуди 
ҷарима таъйин карда мешавад”, 
– мегӯяд Муҳиддинзода Сай-
фиддин Салоҳ, муовини якуми 
раиси Суди шаҳри Бохтар ва 
ҳамчунин, ӯ илова намуд, ки чан-
де қабл Парламенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба кодекси мазкур 
тағйиру иловаҳо ворид кард ва 
андозаи ҷарима ба моддаи 481 
то ҳадде боло бурда шуд. Бояд 
ҳар шаҳрванд новобаста аз ҷинс, 
миллат, мавқеи сиёсӣ ва мансаб 
талаботи қонуни мазкурро риоя 
намояд. Лекин ҳоло ҳам меби-
нем, ки баъзе аз шаҳрвандони 
кишвар қонуни мазкурро дуруст 
риоя намекунанд. Аз он ҷумла 
дар Суди шаҳри Бохтар даво-
ми 3 моҳи аввали соли равон 3 
парвандаи маъмурӣ бо моддаи 
481 Кодекси ҳуқуқвайронкунии 
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
баррасӣ шуда, нисбати вайрон-
кунандагони талаботи қонун 
ҷазоҳои ҷарима таъйин карда 
шудааст.  

Аз ИСрОФ, ТО САрФАКОрӢ  

шарифзода Муҳаммадӣ шариф

Муҳиддинзода Сайфиддин Салоҳ

Худоёрзода Ғоибназар

То расму оин ва маросимҳои милливу 
динии худро ба як низоми муайян надаро-
рем, хараҷоти беҳудаву зиёдатиро аз байн 
набарем, ба қабулу тадбиқи барномаҳои 
давлатӣ дар масъалаи паст кардани 
сатҳи камбизоатии аҳолӣ ба натиҷаҳои 
назаррас ва дилхоҳ ноил шуда наметаво-
нем.

Эмомалӣ Раҳмон         
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мактабӣ ва чакану дигар ҳунарҳои 
мардумӣ машғул ҳастанд. –
Ҳудуди 60 нафар зан ба кори 
доимӣ машғул гардидаанд, ки ин 
ҳам муваффақияти мо масъулон 
мебошад. Дар ин ноҳияи дурдаст 
албатта сохтани чунин коргоҳҳо 
ба манфиат аст. Дӯхтани куртаи 
чакан, тоқию гулдузӣ аслан хоси 
мардуми минтақаи Кӯлоб мебо-
шад. Мо талош мекунем, ки барои 
бонувон шароити хуб муҳайё ме-
кунем, – ироа кард Иноятуллои 
Ҳоҷизода.

Имрӯзҳо дар соҳаи маориф 
мушкилии норасоии ҷойи ниша-
сти хонандагон ба миён омада-
аст. Масъулини соҳа сабаби онро 
дар афзоиши аҳолӣ ва шумораи 
хонандагон арзёбӣ мекунанд. 
чунин мушкилот дар чанде аз 
муассисаҳои таълимии ноҳияи 
Ховалинг низ ҷой дорад. Ҳоҷизода 
мегӯяд, ки мақомоти маҳаллӣ ба-
рои рафъи чунин мушкилот дар 
ҳамдастӣ бо соҳибкорон беш аз 
10 синфхонаи иловагиро мавриди 
истифода қарор доданд. Дар ба-
робари ин дар чанд деҳаи дигар, 
ки хонандагон аз як деҳа ба деҳаи 
дигар мераванд, дар моҳҳои наз-
дик сохтмони мактабҳо оғоз ме-
гарданд.

 – Осорхона хонаи таърих аст, 
ноҳияи Ховалинг низ маконҳои 
таърихӣ дорад. То ҷашни 30-со-
лагии Истиқлоли давлатӣ бо 
дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва 
соҳибкорон осорхонаи ноҳиявӣ 
сохта мешавад, –гуфт сармеъмо-
ри ноҳия.

 МушКИЛИҲО бАрТАрАФ 
МешАвАНД

Соҳаи тандурустӣ яке аз 
самтҳои афзалиятноки сиёсати 
иҷтимоии давлат мебошад. Ба 
хотири солимии аҳолӣ кормандо-
ни соҳаи тиб аз ҳамаи имконоти 
мавҷуда васеъ истифода меба-
ранд. Давоми соҳибистиқлолии 
мамлакат пешравиҳо дар соҳаи 
тандурустӣ хеле зиёд ба чашм 

мерасанд. Дар ноҳияи Хова-
линг чаҳор беморхона фаъолият 
мекунад. Раҳматулло Рабиев, 
сардухтури беморхонаи ноҳияи 
Ховалинг мегӯяд, ки соли 2019 
дар доираи сафари кории Пеш-
вои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар беморхонаи марка-
зии ноҳия шуъбаҳои ҷарроҳӣ ва 
кӯдакона аз нав сохта, мавриди 
истифода қарор дода шуданд. 
Инчунин, соли 2020 дар ҳудуди 
ду ҷамоат як беморхонаи рақамӣ 
ва як бунгоҳи саломатӣ сохта ба 
аҳолӣ тақдим карда шуд.

Ба ифтихори ҷашни 30-сола-
гии Истиқлоли давлатӣ бо ташаб-
буси  соҳибкорон ва шарикони 
рушд якчанд бунгоҳ ва марказҳои 
саломатӣ муҷаҳҳаз бо шароити 
муосири тиббӣ сохта мешавад. 
Раҳматулло Рабиев мегӯяд, ки 
солҳои охир соҳаи тиб дар ноҳия 
рӯ ба беҳбудӣ ниҳодааст.

Мавсуф илова кард, ки дар 
ноҳия 20 маркази саломатии 
деҳотӣ, 11 бунгоҳи тиббӣ ба 62 
ҳазору 341 нафар хизмати тиббӣ 
мерасонанд. 3 бунгоҳи тиббӣ 
дар хонаҳои шахсӣ мебошанд 
ва нақша доранд, ки то ҷашни 
сисолагӣ бо бинои худӣ таъмин 
карда шаванд. – Қисми зиёди 
шуъбаҳои беморхонаи марказӣ 
аз ҷониби шарикони рушд сохта 
мешаванд. Дар назар аст, ки моҳи 
сентябр кор дар беморхона оғоз 
гардида, дар муддати се сол ба 
анҷом расонида шавад, – мегӯяд 
Раҳматулло Рабиев ва илова 
кард, ки норасоии кадрӣ дар худи 
беморхонаи марказӣ ва ҳам дар 
бунгоҳу марказҳои саломатии 
деҳот ҷой дорад. Вале чанде аз 
ҷавонони ноҳия дар донишгоҳи 
тиббӣ ва коллеҷҳо таҳсил карда 
истодаанд, ки бо баргаштани онҳо 
мушкилии кадрӣ дар ноҳия ҳалли 
худро пайдо мекунад.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ
“Ҳамрози халқ”

чаи варзишӣ бо шароити муосир 
сохта мавриди истифодаи умум 
қарор дода шудааст. Тавре дар 
Паёми имсолаи Сарвари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олӣ ироа гардид, дар 
ҳар як деҳае, ки зиёда аз 100 хо-
навода зиндагӣ мекунад, як май-
донча ва як толори варзишӣ сох-
та мешавад. Ин дастури Пешвои 
миллатро мо сармашқи кори худ 
қарор дода, аллакай барои амалӣ 
намудани ин тадбир чораҳои 
зарурӣ андешида истодаем, – 
иброз дошт, сармеъмори ноҳия.

ҲуДуДИ 60 НАФАр зАН бА 
КОр пАзИруФТА шуДАНД

2019-2021 “Солҳои руш-
ди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои 
мардумӣ” дар ҳалли мушкилиҳо 
дар сатҳи маҳаллу деҳот ва 
баланд бардоштани вазъи 
иқтисодии мардум мусоидат 
кард. Дар доираи ин тадбир ба-
рои бо шуғл фаро гирифтани 
сокинон, ба хусус занони хона-
шин чораҳои зарурӣ амалӣ гар-
дида истодаанд. Дар доираи 
нақша - чорабиниҳои бахшида ба 
30-солагии Истиқлоли давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Ховалинг 3 коргоҳи дӯзандагӣ 
сохта мавриди истифода қарор 
дода шуд, ки дар коргоҳҳои маз-
кур даҳҳо зани бешуғл ба кор ҷалб 
гардида, ба дӯхтани либосҳои 

Х о в а л и н г 

аз ноҳияҳои дурдаст ва 
кӯҳистони мамлакат мебошад, 
ки дар даврони соҳибистиқлолии 
кишвар рушд намуд. Дар маркази 
ноҳия қомат афрохтани хонаҳои 
баландошёна, биноҳои хизматра-
сонию маишӣ ва фарҳангӣ симои 
ноҳияро то як андоза дигар кар-
даст. 

 330 ИНшООТИ ҷАшНӢ ДАр 
НАқшА

– Дар асоси амри Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22-юми 
майи соли 2018 таҳти рақами 
1059, барои дар сатҳи баланд 
таҷлил намудани 30- солагии 
Истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи 
Ховалинг 330 иншоот ба нақша 
гирифта шудааст, ки то ба имрӯз 
230 адади онҳо сохта, мавриди 
истифода қарор дода шуданд, – 
мегӯяд, Иноятуллои Ҳоҷизода, 
сармеъмори мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатии 
ноҳияи Ховалинг.

Дар ноҳияи мазкур бо сохта 
ба истифода додани иншооти 
мухталиф даҳҳо нафар бо ҷойи 
кори доимӣ ва муваққатӣ таъмин 
гардида истодаанд. Иноятул-
лои Ҳоҷизода мегӯяд, ки нақшаи 

сохтмонҳои ҷашниро дар асоси 
инфрасохтори ноҳия таҳия наму-
даанд. –Иншооти ҷашнӣ на танҳо 
дар маркази ноҳия, балки дар та-
моми ҷамоатҳо низ сохта шуда ис-
тодаанд. Деҳу маҳалҳои ин ноҳияи 
кӯҳсор низ рӯз ба рӯз обод мегар-
данд. Бо сохтани бунгоҳи тиббию 
мактаб, майдончаҳои варзишӣ, 
таъмиру азнавсозии роҳҳо ва 
кашидани хатти оби нӯшокӣ ба 
деҳаҳо мушкилоти ҷойдошта бар-
тараф мешаванд, – мегӯяд Ино-
ятуллои Ҳоҷизода ва илова кард, 
ки феълан дар 60 иношоти ҷашнӣ 
корҳои сохтмонӣ бо маром идома 
дорад.

Алъон дар маркази ноҳияи 
Ховалинг сохтмони бинои                 
шашошёна идома дорад. Боғи 
марказӣ бо қомат афрохтани пар-
чами давлатӣ дар назди бинои 
мақомоти иҷроияи маҳаллӣ низ 
симои ноҳияро дигар кардааст. Ба 
гуфтаи сармеъмор корҳои бунёд-
корию созандагӣ бо ташаббуси 
мақомоти маҳаллӣ, соҳибкорону 
шарикони рушд ва ашхоси сахо-
ватманд ҷараён дорад.

Дар қатори дигар бахшҳо 
соҳаи варзиш низ дар ноҳияи Хо-

валинг то ҳадде рушд кардааст. 
Масъулин азм доранд, ки баҳри 
дарёфт ва ҷалби ҷавонон ба 
варзиш иношооти соҳаро афзун 
созанд. –Давоми се соли ахир 
дар ноҳия беш аз 12 майдон-
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ба ифтихори 30-юмин солгарди Истиқлоли давлатӣ раванди бун-
ёдкорию созандагӣ дар ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ вусъати тоза 
дорад. Соли 2021 барои мардуми сарбаланди мамлакат басо соли 
фараҳмандист, зеро Истиқлоли давлатиро бо тозакориҳои зиёд 
истиқбол мегиранд.  Мардуми сарбаланди кишвар аз фазои мусоиди 
соҳибистиқлолӣ истифода карда, барои расидан ба орзуву омоли хеш 
дар самти бунёди давлати демократию ҳуқуқбунёд ва ягона ҳамаҷониба 
мекӯшанд, то барои насли оянда кишвари ободу осоиштае ба мерос 
гузоранд.

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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раҳматулло рабиев
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рони соҳибистиқлолиро ночиз 
набинад ва кӣ будану кӣ шудани 
худро фаромӯш накунад. Донад, 
ки бунёди ҳар коре осон нест. Ба-
хусус, сохтмони як давлати сифр 
миллӣ, ки он ҳам пас аз 10 аср аз 
нав гузоштани санги асосашро. 

Дар ин асно, барои ёдовар 
шудан аз дастовардҳои давро-
ни   соҳибистиқлолӣ дар соҳаҳои 
гуногуни хоҷагии халқи кишвар 
соату рӯзҳо зарур аст, ки онро 
рӯи қоғаз оварем. Ин ҷо, танҳо 
аз корҳои бунёдиву сохтмонии 
як ҷамоат бо номи Заргар, ки 
мансуби ноҳияи Кӯшониён аст, 
мисол меорем. Он дар 5 соли 
охир ба дастовардҳои назарра-
су беназир дар кулли соҳаҳои 
хоҷагии халқ шарафёб гардида-
аст.  Бо иштироки Роҳбари дав-
лат мавриди истифода қарор 
гифтани ду муассисаи таҳсилоти 
умумӣ бо шароиту имкониятҳои 
замони муосир барои зиёда аз 
2 ҳазор ҷои нишаст дар деҳаҳои 
Комсомол ва Фурунзе дале-
ли дастгирии роҳбарияти олии 
кишвар ба соҳаи маориф аст. 
Мавриди истифода қарор гириф-
тани корхонаи коркарди пахта 
ва равған, сардхонаи замонавӣ, 
марказҳои хизматрасонӣ, ба 
гардиши кишоварзӣ ворид наму-
дани заминҳо, таъмиру таҷдиди 

роҳҳои маҳаллӣ, бунёди боғу 
токзорҳои серҳосил ва ба ин 
васила ба ҷойи корӣ таъмин на-
мудани мардум аз иқдомҳое ме-
бошанд, ки таи чанд соли охир 
дар як ҷамоати дурдасти ноҳияи 
Кӯшониён бо иқдомҳои шоис-
таи роҳбарияти олии кишвар 
рӯи кор омадаанд. Ҳар як соки-
ни ин ҷамоат аз ин дастовардҳо 
меболанду аз зистан дар шаро-
ити орому осуда ифтихорман-
данд. Онҳо медонанд, ки мин-
баъд низ дар якдигарфаҳмӣ ва 
ваҳдату ягонагӣ инчунин, дар 
рӯҳияи ватандӯстӣ ва ифтихор 
аз арзишҳои миллӣ парвариш 
намудани насли наврасу ҷавон 
метавонанд, ба зиндагии шоиста 
идома диҳанд. 

Онҳое ин дастовардҳоро на-
мебинанд ё мебинанду худро ба 
кӯрӣ зада, аз хориҷи кишвар паси 
иҷрои супоришҳои иғвоангезонаи 
хоҷагонашон машғуланд, бояд 
донанд, ки дар партави дасту-
ру супоришҳои Пешвои миллат, 
мо мардуми деҳот камбудиву 
норасоиҳои ҷойдоштаро пушти 
сар намуда, ба фитнаандозон 
исботи роҳи дурусти интихобкар-
даи худро мекунем.

 

Ҷомӣ ХАлИФАЕВ, 
омӯзгори гимназияи 

давлатӣ барои хонандагони 
болаёқати н.Кӯшониён 

ФИТНАҷӯЁНИ зАМОНрО 
ҲушДОр МебОяД КАрД

Ҷомеаи муосирро гардишу 
таҳаввулоти номатлуби сунъиву 
сохта ба гирдоби худ мекашад. 
Дар саргаҳи ин ҳама андеша-
шуии насли башар хоҷагоне ме-
истанд, ки барояшон арзишҳои 
диниву миллӣ, мафҳумҳои 
муқаддасу арзишманди нас-
ли башарӣ арзише надорад. 
Нотавонбинони насли башар 
воситаҳои гуногуни иттилооти 
ҷаҳонии сартосариро яроқи асо-
сии худ қарор дода, ба ин ва-
сила кӯшиш мекунанд, ки дар 

парокандагии як давлати акнун 
ба арсаи демократия ва дунявӣ 
қадам гузоштаистода саҳм гу-
зоранд. Зархаридони хориҷӣ 
зимни баромадҳои худ чунон ба 
суханбозиву найрангу ҳилабозӣ 
ва ба “таҳлилгароӣ” дода меша-
ванд, ки гӯё аз онҳо дида дар 
ҷамъияти имрӯзаи мо каси до-
нишманду ақлгаро нест. Шояд 
фаромӯш кардаанд, мо насли 
ҷавони зодаи даврони истиқлоли 
миллӣ хуб медонем ва огоҳем, ки 
ин хоҷагон як маротиба ба воси-
таи ҳамин гуна “зоҳидиву воизӣ” 
аз минбарҳо тариқи аҳдофи 
нопоку фитнаҷӯёнаашон мил-
лати тоҷикро ба даҳшати ҷанги 
шаҳрвандӣ мубтало намуда, 
ҷамъиятро ба ошуби сартосарӣ 
гирифтор карда буданд. Дар 
натиҷа фазои осоиштаву оро-
ми ватанро ба гирдоби бало ги-
рифтор намуда, оқибат наҳси 
ин фитнаандозӣ қариб як мил-
лати бузург ва дорои таъриху 
фарҳанги куҳанро аз миён ба-
ранд. Имрӯз низ онҳо дар ҳамин 
фикру андеша гом мезананд ва 
танҳо арзишҳои шахсии шарири 

худро аз ҳама арзишҳои мил-
ливу динӣ боло дониста, дар рӯ 
ниқоби гӯсфандӣ ва дар ботин 
ниқоби гургӣ дошта, мехоҳанд 
миллатро ба рамае табдил дода, 
шикор ва таллаву тороҷ намо-
янд.  

Шириниву озодии даврони 
соҳибистиқлолӣ ба ҳадисе ме-
монад, ки бояд асрҳо аз насл 
ба насл қисса карда шаваду бо-
иси ибрату омӯзиш қарор гирад. 
Он қандҳое, ки ин хоҷагон дар 
либоси фитна ба мардум ваъ-
да медиҳанд, хоси даҳони худи 
онҳост. 

Мо хуб медонем, ки ҳифзи 
истиқлолият ва ваҳдати 
сартосарӣ ба осонӣ мушар-
рафи халқи дар тӯли таърих                           
азияткашидаи тоҷик нашудааст. 
Он бо ҷонбозиву ҷоннисории 
фарзандони Рустамбозӯ ва 
Фарҳодиродаи миллати тоҷик 
дар шахсияти Пешвои маҳбуби 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба даст омадааст. Бояд 
ҳар як фард, ки лоф аз тоҷику 
тоҷикзабон будан мезанад, даст-
оварду муваффақиятҳои дав-

фатиру чаппотӣ, кулчаҳои шир-
молу хӯрокҳои лазизаш ӯро хуб 
мешиносанду меҳнаташро қадр 
карда, шоистаи таҳсин медо-
нанд. 

– Кор бароям мушкили нест, 
чунки маҳсули омодакардаам 
талабгорони зиёд дорад. Аз ди-
дани чунин манзара завқам боло 
рафта, худро хушбахттарин 
зан–модари тоҷик меҳисобам ва 
шукр мегӯям, ки чунин истеъдо-
ди худододӣ бароям насиб гаш-
тааст. Молу маҳсулоте, ки омода 
менамоям, аз 50 сомонӣ то 3-4 
ҳазор сомонӣ арзиш доранд, – 
гуфт Моҳшариф Шарифова. 

Дар ин ҷода ӯ шогирдони зи-
ёдеро тарбия кардааст ва онҳо 
идомадиҳандаи касби устод 
мебошанд. Талошу заҳматҳои 
ин бонуи ҳунарро роҳбарияти 
ноҳия ба назар гирифта, ба-
рои сохтмони бинои коргоҳи 
дӯзандагӣ 0,10 га қитъаи замин 
ҷудо намуд. 

– Ин дастгириҳо маро во-
дор намуд, ҳунармандиро боз 
ҳам рушд дода, шогирдони зи-

– Ҳунар сармояест, ки онро 
бо ягон дороӣ иваз кардану 
харидан номумкин аст. Ҳунар 
инсонро бузургию шаҳомат 
бахшида, ӯро болидарӯҳ мегар-
донад. Ҳунар зиндагиро зебоӣ 
мебахшад. Шахси боҳунар дарё-
еро мемонад, ки онро ҳар замон 
обест зулолу мусаффо. Шахси 
ҳунармандро ҳар як дақиқаи 
умр ғанимат аст ва онро ба-
маврид истифода мебарад. Аз 
донае хирмане месозад, аз ма-
тое ҷомае медӯзад, аз гуле гул-
зор ҳосил мекунад. Бо дастони 
ҳунарманду меҳнатофаринаш 
ақли бинандаро асир месо-
зад, зикр кард зани ҳунарманд 
Моҳшариф Шарифова. 

Ӯ яке аз бонувони хушзавқу 
чирадастест, ки имрӯзҳо миёни 
ҷомеа обрӯи хоса ва ҷойгоҳи 
худро дорад. Моҳшариф 
истиқоматкунандаи ҷамоати 
деҳоти ба номи Худоёр Раҷабови 
ноҳияи Восеъ мебошад. 

Мавсуф мегӯяд, ки мардуми 
минтақаи Кӯлобро дар ҷумҳурӣ 
бо ҳунари чакандӯзӣ мешино-

санд. Беш аз 40 сол аст, ки ба 
қаламзаниву дӯхтани болишту 
даврӣ, миёнбанд, шоли арӯсӣ 
барои наварӯсон, куртаҳои ча-
кан, тоқиву курпачаҳо бо нақшу 
нигорӣ миллӣ машғул ҳастам. 
– Ҳунари дӯзандагиро дӯст ме-
дорам. Рӯзе ба қаламзаниву 
дӯхтани чизе машғул набошам, 
худро ором эҳсос намекунам, – 
афзуд Моҳшариф Шарифова. 

Ҳунарманди асил дар 
зиндагӣ муҳтоҷи касе намеша-
вад. Ҳунар коргоҳи бузургест, ки 
доимо ҳамсафари шахсони бо-
истеъдод аст. Яъне, ҳунарманд 
коргоҳ намеҷӯяд ва ба куҷое, ки 
наравад, метавонад барои худ 
музде пайдо намояд. Илова бар 
ин, ҳунарманд бо ҳунари воло-
яш дар ҳама ҷо машҳур гашта, 
қудрату манзалат пайдо меку-
над, қайд кард ин устоди ҳунар.

Ин зани ҳунарманд модари 
7 фарзанд, ҳамсари меҳрубон 
ва кадбонуи хуб низ ҳаст. Дар 
тӯю маъракаҳо, чорабиниҳои 
фарҳангии сатҳи ноҳиявӣ, ви-
лоятию ҷумҳуриявӣ бо пухтани 

 САрФАрОзӢ Аз ҲуНАр

ёдеро дар ин самт тарбия на-
моям, то ин ки онҳо дар оянда 
муаррифгари анъанаҳои неки 
ниёгон бошанд ва  бо ҳунару 
маҳорати хеш зиндагиашонро 
пеш баранд, – қайд кард апаи 
Моҳшариф. Ҳамчунин ӯ илова 
намуд, ки соли 2019 дар арафаи 
ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ 
бо иштироки Сарвазири 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Ра-
сулзода корхонаи чакандӯзии 
чакан ба номи “Абӯбакр” 
ифтитоҳ карда шуд, ки ин боиси 
ифтихор аст. Дар кушодашавии 
бино меҳмонони олиқадр аз на-
моиши ҳунари дастии ман ди-
дан карда, барои боз ҳам рушд 
ёфтани ҳунарҳои мардумӣ ва 
ҷалби занони хонашин ба кор 
дастуру супоришҳои мушаххас 
доданд.

Моҳшариф Шарифова 
гуфт, ки бинои корхонаи маз-
кур хусусӣ буда, аз ду ошёна, 
10 утоқи корӣ ва ду пешдолон 
иборат мебошад. Ошёнаи яку-
ми бино коргоҳи чакандӯзӣ бо 
5 утоқи корӣ ва як пешдолон, 
ошёнаи дуюм бошад, хонаи 

истиқоматӣ аст, ки он ба талабо-
ти замон ва бо сифати баланди 
меъморӣ сохта шудааст. Айни 
замон дар коргоҳи чакандӯзӣ  
“Абӯбакр” ҳамагӣ 38 нафар за-
нону бонувони хонашин ба кор 
ҷалб гардидаанд, ки 18 нафари 
онҳоро ҷавондухтарон ташкил 
медиҳанд. Номбурда ният до-
рад, ки дар оянда фаъолияти 
худро васеъ намуда, занону бо-
нувони хонашинро ба омӯзиши 
ҳунарҳои мардумӣ ҷалб намо-
яд. Ин бонуи ҳунарманд мегӯяд, 
ки дар ин коргоҳи мо мувофиқи 
таъбу завқи мизоҷон фармоиш 
мегирем ва кӯшиш мекунем, ки 
хости дили онҳоро бароварда 
созем. Вақте мизоҷ аз ин даргоҳ 
бо рӯҳияи болида баромада 
меравад, аз ҳунарманд буда-
нам ифтихор мекунам ва шавқу 
завқам боло меравад. 

Ин зани ҳунарманд бо дипло-
му сертификат ва сипонома дар 
чорабиниҳои гуногун сарфарош 
гардонида шудаат, ки метавонад 
ибрати дигарон бошад.

зебо БОзОРОВА,
“Ҳамрози халқ” 

бо шарофати соҳибистиқлолӣ дубора ҳунарҳои мардумӣ, 
анъанаҳои неки ниёгон рушд карда, садҳо нафар занону бонувони 
тоҷик соҳиби касбу ҳунар ва ҷойи кор гардида истодаанд. пешвои 
миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон солҳои 2019-2021–ро “Солҳои 
рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карданд, ки 
ин боиси ифтихору сарбаландии ҳар як бонуи тоҷик мебошад. 
Дар ин раванд аз ҷониби давлату Ҳукумати кишвар барои 
дастгирии занону бонувони чирадасту ҳунарманд ва рушди соҳаи 
ҳунармандӣ як қатор имтиёзҳо фароҳам гашта, ҳунармандон аз 
чунин иқдомҳо неру мегиранд.
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ОМӯзгОр – ОН, КИ АйбИ 
КАСОН ҲАМепӯшАД...

шеърИ ТурСуНзОДАву 
ИН ОбшОрОН зИНДА бОД

(Бахшида ба 110 - солагии адиби маъруф ва боистеъдод, 
ходими давлатию ҷамъиятӣ, Қаҳрамони Тоҷикистон устод 
Мирзо Турсунзода)

... Ҳар куҷое буд Турсунзода Мирзо, халқ буд,
Ҳар куҷое халқ буд, Мирзои Турсунзода буд...

                                                                               (Бозор Собир)

Мирзо Турсунзода чун шо-
ири шаҳир, маҳбуби халқ ва 
боистеъдод дар байни хосу ом 
эҳтироми махсусе дошт. Марду-
ми тоҷик ӯро дӯст медоштанд, 
пазироиаш менамуданд ва 
ашъорашро гаштаву баргашта 
қироат намуда, ҳифз мекарданд, 
дар ҷашну маъракаҳои бошукӯҳ 
шеърҳои ноби ин адиби забар-
даст мавриди истифода қарор 
мегирифтанд.

Мирзо Турсунзода дар ра-
дифи поягузорони адабиёти 
Шӯравии тоҷик устодон Садрид-
дин Айнӣ ва Абулқосим Лоҳутӣ 
қарор дошт. Устод Мирзо Тур-
сунзода зиёда аз 30 соли ҳаёти 
пурбаракати хешро чун сарва-
ри оқилу дурандеши Иттифоқи 
эҷодкорони ҷумҳуриамон фидо 
намуда, дар тарбияи даҳҳо 
нафар адибони умедбахши 
имрӯзаи тоҷик нақши мондагоре 
гузоштааст.

     Шоири маҳбуб аз солҳои 
1927 - 1928 ба эъҷод намудани 
асарҳои бадеӣ шурӯъ карда, 
соли 1932 маҷмӯаи аввали-
ни  худро бо унвони " Байроқи 
зафар " ба нашр мерасонад. 
Шоир ба маънои томи ин сухан 
эъҷодкори асил буд ва дар бо-
раи рисолати шоирӣ дар шеъри 
" Шоиро " хеле хуб мефармояд:

Шеър ҳам бояд занад 
фавворае,

Аз танури дил чу 
оташпоре,

Сар занад аз дил ба дил 
коре кунад,

Нармтар санигин дили 
ёре кунад.

Шоиро аз сӯхтан дорӣ 
хабар?

Пас макун аз оташи 
сӯзон ҳазар!

Акнун якчанд сухан дар бо-
раи силсилаи шеърҳои " Қиссаи 
Ҳиндустон", ки ба шоири кабир 
обрӯю шӯҳрати баланд оварда 
буд, ибрози андеша менамоем.

Соли 1947 дар ҳаёти устод 
Мирзо Турсунзода ду воқеаи 
муҳим ба вуқӯъ пайваста, бо-
иси ба марҳалаи нави эъҷодӣ 
қадам гузоштани ӯ шудаанд. 
Устод дар ин хусус ишорае до-
рад: "Дар соли 1947 маро ба 
депутатии Шӯрои Олии СССР 
интихоб карданд. Дар ҳамон сол 
ба ман хушбахтие пеш омад, ки 
дар ҳайати вакилони Шӯравӣ ба 
Ҳиндустон, ба Конференсияи 
якуми мамлакатҳои Осиё сафар 
намоям. Аз ҳамон вақт мавзӯи 
Шарқи бедоршаванда моҳияти 
асосии эҷодиёти ман гардид" 
(Таърихи адабиёти тоҷик, Ду-
шанбе, Маориф ва фарҳанг 
соли 2014, саҳ:108)

    Натиҷаи сафари якмоҳаи 
устод Мирзо Турсунзода ба шо-
ири забардасти тоҷик шӯҳрати 
ҷаҳонӣ овард. Ӯ силсилаи 
шеърҳои "Қиссаи Ҳиндустон" - 
ро эъҷод кард. Ин асар гӯё ба 
олами назми анъанавӣ рахна 
зада, роҳи наве ба ин таърих ку-
шод.чунин дастоварди бузурги 
эъҷодӣ на танҳо дар адабиёти 
Шӯравии тоҷик саҳифаи наверо 
боз кард, балки барои адабиёти 
Шӯравии умумииттифоқ ҳам як 
падидаи нодири адабӣ қаламдод 
мегардид. Дар бораи аҳамияти 
силсилаи шеърҳои "Қиссаи 
Ҳиндустон" адибон андешаронӣ 
кардаанд, ки баъзеи онҳоро чун 
намуна меорем. Адиби маъруфи 
рус – шоир Леонид Леонов дар 
иртибот ба моҳияти шеърҳои 
ин силсила чунин нигошта 
буд: "Ҳангоми гаштаву баргаш-
та мутолиа кардани шеърҳои 
ҳиндустонии Мирзо Турсунзода, 
ки дар онҳо хислатҳои назми ре-
алистии Шӯравӣ, назми пур аз 
ғояҳои бузури сиёсӣ, пур аз шид-
дати эҳсосот ва ҳаяҷони рӯҳӣ, 
назми муборизи фаъоли роҳи 
сулҳу саодати одамони оддӣ 
хеле хуб ҷамъ омадааст. Мо дар 
бораи халқе, ки чунин шоирон ва 

чунин адабиётро офаридааст бо 
миннатдорӣ фикр мекунем".

Ҳатто худи шоирони 
ҳамсинну соли устод Мирзо Тур-
сунзода ин комёбиҳои эъҷодии 
адибро ифтихормандона эъти-
роф намудаанд. Ҳоло дар ин 
хусус ба гуфтаҳои Шоири халқии 
Тоҷикистон, адиби маъруф Мир-
саид Миршакар таваҷҷуҳ меку-
нем: "Мирзо Турсунзода солҳои 
дароз аз ман танҳо як сол калон 
буд. Лекин соли 1947 дар май-
дони эъҷодӣ қадами бузурге ба 
пеш гузошта, натанҳо аз ман, 
балки аз ҳамсолони худ ҳам 
даҳҳо сол пеш гузашта, падари 
мо гардид..." ( Аз мақолаи "Ово-
зи шоир", Куллиёт, ҷилди 3, кито-
би 2, Душанбе,"Ирфон" 1974 саҳ 
172)

Силсилаи шеърҳои "Қиссаи 
Ҳиндустон" ба зудӣ паҳн шуда, 
писанди халқи озодихоҳи 
Ҳиндустон гардид. Мардуми 
Ҳиндустон дар шахси шоири 
тоҷик Мирзо Турсунзода фарзан-
ди азиз ва аҳли дарди худро дид 
ва бесабаб набуд, ки рӯзномаҳои 
пешқадаму озодихоҳи ин мам-
лакат дар худи ҳамон рӯзҳо ӯро 
шоири миллии Ҳинд эълон кар-
да буданд.

Адиби бузурги рус ва дӯсти 
наздиктарини устод Турсун-
зода – Николай Тихонов дар 
хотираҳояш як қайди марғуб 
дорад. Ӯ дар яке аз сафарҳои 
хориҷӣ бо гурӯҳи адибони 
Шӯравӣ, ки дар ҳайаташон Мир-
зо Турсунзода низ шомил буда-
аст, ба Қарочӣ – пойтахти По-
кистон наздик мешаванд. Дар 
бунгоҳи сарҳадӣ посбонон ба 
тафтиши ҳуҷҷатҳои меҳмонон 
машғул мегарданд.

Сардорашон бо амри 
тасодуф бошад, ки аввал 
шаҳодатномаи устод Турсун-
зодаро ба даст гирифта, аз 
дидани акси шоир, ки ӯ дар ав-
вал хеле ҷиддинамо буд, як-

бора дар лабонаш табассум 
гул мекунад. Дигар ҳуҷҷатҳоро 
надида, насанҷида ба дасти 
соҳибонашон баргардонда бо 
меҳрубонӣ "марҳамат, як пиёла 
чойи кабуд" гуфта, онҳоро ба 
хоначаи дидбонгоҳӣ мебарад. 
Ҳини суҳбат сардор мегӯяд: "Аз 
дидани шоире, ки аз шеърҳои ӯ 
садои задани дили муборизони 
роҳи озодии Ҳиндустон эҳсос 
мешавад, барои ӯ шарафи бу-
зург дигар чизе шуда наметаво-
над... Бо чунин адиби барҷаста 
дар як пиёла чой нӯшидан 
фаромӯшнопазир ва воқеаи 
фараҳбахш аст".

Шоир дар ҳамон силсилаи 
шеърҳо "Бозгашт" ном шеъре 
дорад. Дар он шеър шоир мени-
горад:

Шодам, аммо мехӯрам 
ғамҳои халқи дигаре,

Дар назар меоварам 
тороҷгашта кишваре.

Халқи ҳиндуи ситамкашро 
расон аз мо салом,

Эй суруди ман, агар дорӣ  
ту ҳам болу паре...

Шоир дар ҳамон давру за-
мон бовар дошт, ки халқи ҳинд, 
албатта, рӯзе истиқлолияти мил-
лии хешро даст хоҳад овард...

Ашъори устод ба ғайр аз 
мавзӯъҳои сулҳу дӯстии халқҳо, 
инчунин ҳифзи Ватан, таран-
нуми меҳнати бунёдкоронаи 
мардуми Шӯравӣ, муҳаббати 
самимӣ ба модар, ба зан, 
ҷасорату диловарӣ, аҳду вафо, 
садоқат, меҳрубонӣ, ғамхорӣ 
нисбати ҳамдигар, ситоиши 
ахлоқи ҳамида, донишандӯзиву 
ҳунаромӯзӣ ва ғайраро фароги-
ранд.

Сабаби дилбастагии мардум 
ба ашъори шоир он аст, ки тамо-
ми абёти адиб бо санъати саҳли 
мумтанеъ гуфта шудаанд. Бисёр 
сода, гӯшнавоз, дилчасп, ки дар 
нигоҳи аввал гумон меравад, ки 
гуфтани ин порчаҳо саҳлу осо-
нанд. Аммо ба ин содагиву маз-
муни баланд на ҳар шоир шеър 
гуфта метавонад:

То тавони дӯстонро гум 
макун, 

Дӯстони меҳрубонро гум 
макун.

Дар ҷаҳон бе дӯст 
будан мушкил аст,

Мушкилосонкун касонро 
гум макун...

Дӯст ояд гарм дар оғӯш 
гир,

Расми хуби тоҷиконро 
гум макун.

Мирзо Турсунзода дар замо-
ни Шӯравӣ муаррифгари Ватану 

миллати тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ 
маҳсуб меёфт. Шодравон, оли-
ми намоён, академик Муҳаммад 
Осимӣ дар яке аз хотираҳояш 
қайд карда буд, ки ба кадом як 
кишвари хориҷа сафар дошта, 
дар тайёра дар паҳлӯи як тан 
марди аҷнабии зиёинамое ме-
нишастааст. Он марди аҷнабӣ 
аз ӯ намояндаи кадом миллати 
Шӯравӣ буданашро мепурсад. 
Вақте Осимӣ "Ман тоҷикам" 
мегӯяд, марди аҷнабии зиёина-
мо китф дар ҳам кашида ҳайрон 
меистад. чун Осимӣ номи устод 
Турсунзодаро ба забон мегирад, 
мусоҳибаш аз ҷой хеста, хурсан-
дона академики моро ба оғӯш ги-
рифта, "Турсунзода, сулҳ, друж-
ба, мир, дӯстӣ..." гуфта шодмонӣ 
мекунад.

Имрӯзҳо ифтихор аз он до-
рем, ки миллати мо устод Сад-
риддин Айнӣ, аллома Бобоҷон 
Ғафуров мунодии сулҳу дӯстии 
халқҳо Мирзо Турсунзода барин 
шахсиятҳои бузургу нобиғаро 
ба ҷаҳони тамаддун ворид сохт. 
Дар радифи ин  абармардон 
дар замони соҳибистиқлолии 
давлатамон, ки ҷашни 30-сола-
гии таҷлили он торафт наздик 
мегардад, Сарвари хирадман-
ду дурандеши мо, Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
муаззами миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи 
олам бо кӯшишҳои сулҳофаринӣ 
ва ободкориву бунёдгузории 
худ яке аз сиёсатмадорони 
барҷастаи ҷаҳон эътироф гарди-
даанд. Ҷаноби Олӣ дар кишва-
рамон ба равнақи маорифу илм, 
адабиёту фарҳанг ғамхории 
рӯзафзун менамояд. 

  Халқи тоҷик аз он ифтихор-
манд аст, ки Мирзо Турсунзода 
адиби барҷаста ва нотакрор, 
номбардори мо – тоҷикон эъ-
тироф гардида, ҳамешагӣ дар 
қалби мардуму миллат абадӣ 
маскан гирифта аст.

                                          
Ҳотам ҲОҶӢ,

омӯзгори собиқадор

Маросими арӯсӣ буд.
Пирмарде дар гӯшаи толор 

танҳо нишаста буд, ки домод 
пешаш омаду гуфт:

- Салом устод, оё манро ме-
шиносед?

Муаллими бознишаста 
ҷавоб дод:

- Хайр (на) азизам, фақат 
медонам меҳмони даъватӣ аз 
тарафи домодам.

Ва домод зимни муаррифии 
худ гуфт:

- чи тур охӣ (р), магар ме-
шавад, ки маро фаромӯш кар-
да бошед?

Ёдатон ҳаст? Солҳо қабл 
соати гаронқимати яке аз 
бачаҳо гум шуд ва шумо 
фармудед, ки ҷайби ҳама 
донишомӯзонро бигардед (би-
ковед) ва гуфтед ҳама бояд рӯ 
ба девор биистем ва ман, ки 
соатро дуздида будам аз тарсу 
хиҷолат хеле нороҳат будам, 
ки шумо соатро аз ҷайбам бе-
рун меоваред ва ҷилави ди-
гар муаллимону донишомӯзон 
обрӯямро мебаред, вале шумо 
соатро аз ҷайбам берун овар-
дед ва тафтиши ҷайби бақияи 
донишомӯзонро то охир анҷом 
додед ва то поёни он сол ва 
солҳои баъд дар мадраса ҳеҷ 
кас мавзуъи дуздии соатро ба 

ман нисбат надод ва хабардор 
нашуд ва шумо обрӯи манро 
набурдед.

Устод гуфт:
- Боз ҳам шуморо наши-

нохтам, вале воқеа дақиқ 
ёдам ҳаст. чун ман мавқеи 
тафтиши ҷайби донишомӯзон 
чашмҳоямро баста будам.

Тарбияту ҳикмати 
омӯзгорон донишҷӯёнро бузург 
менамояд.

Дуруд бифристем ба ҳамаи 
муаллимоне, ки бо равиши 
дурусту омӯзиши саҳеҳ ҳам 
базри илму донишро дар дилу 
ҷони шогирдон мекоранд ва 
ҳам тухми покиву инсонияту 
ҷавонмардиро.

Бознашр аз саҳифаи фейс-
букии Исфандиёр Назар
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Ҳамрози халқ
Ҳафтаномаи сиёсӣ - иттилоотӣ

Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Маҳмадалӣ Акрамов

Аз соли 2003 нашр мешавад.
Таҳти рақами 627 дар вазорати 
фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба қайд гирифта шудааст.

Ҳайати мушовара: қурбон Ҳакимзода, раиси вилояти Хатлон, Фирӯза 
шарифӣ, муовини раиси вилояти Хатлон, Ғазалшо Сафарзода, роҳбари 
дастгоҳи раиси вилояти Хатлон, Миралиён қиёмиддин, раиси КИ ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Ҳайати эҷодӣ: зебо бозорова, Амонҷон Муҳиддинов, Аҳлиддини 
Муборакшоҳ, Албина Мирзоқулова 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                                
мешавад. Шахси ғолиб дар саҳифаи фейсбукии ҳафтаномаи "ҲАМРОзИ  ХАлҚ" низ муаррифӣ мегардад.

Аммо ба ҳар нафар имконияти дар як моҳ як маротиба иштирок дар озмун дода мешавад.

ТАВАҶҶУҲ!
Сканворди рӯз-

номаи «Ҳамрози халқ» 
№15 (22.04.2021)-ро 
Таманнои Шамсид-
дин, сикини ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ ду-
руст пур карда,  ғолиб 
дониста шуд. 

эъЛОН!
Ҳафтаномаи «Ҳамрози 

халқ», ки 19200 хонанда дош-
та, беш аз 100 ҳазор нафар-
ро дар як вақт, ҳар ҳафта бо 
иттилооти зарурӣ фаро ме-
гирад, фаъолияти нави худ: 
- эълон ва таблиғ (реклама)-и 
кору хизматрасониҳо, хариду 
фурӯш, табрикоти ҳамкорон 
ва амсоли инҳоро амалӣ 
(эълон) менамояд. Зимнан, 
хоҳишмандон метавонанд ба 
идораи мо ба суроғаи поён 
муроҷиат намоянд. 

Суроғаи мо: ш. Бохтар, 
кӯчаи Айнӣ - 47, бинои Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон, ошёнаи 
сеюм. Телефонҳо: (8 3222) 
2-02-11, саҳифаи  фейсбу-
кии  «Ҳамрози халқ», info@
hkhdtkhatlon.tj  

Дар кӯча ҳамшираи зебое 
аз пеши Афандӣ мегузарад.

Афандӣ:
—  кош бемор шаваму 

пеши ту равам.
Ҳамшира: 
—  мебахшед, ман дар та-

валлудхона кор мекунам. 

     *****
Писар:
— асал, ман барои хуш-

бахтият ба ҳама кор тайёрам, 
бигӯ чи кор кунам?

Духтар:
— рақами телефони 

рафиқатро бидеҳ.
Писар:
— кадомашро?
Духтар:

— Ҳо он рӯз савори мо-
шини Lexus буд ку!

Писар:
— Он мошинро фурӯхт.

Духтар:
—  кида фурӯхт, чаро 

фурӯхт?
Писар:
— Аз бонк қарздор буд, 

мошинашро ман харидам, вай 
қарзаша дод.

Духтар:

— ту яктаӣ.
Писар:
— рақамро диҳам?
Духтар:
— не, шухӣ кардам.
Писар:
—ман ҳам шӯхӣ кардам.
  

 *****
  зани Афандӣ газета ме-

хонд.
 Афандӣ мегӯяд: 
—кошкӣ газета мешудам, 

маро мехондӣ.
 зани афандӣ: 
—беҳтараш календар 

мешудӣ, ҳарсол иваз мекар-
дам.

Гирдоваранда 
А. МИРзОҚУлОВА

бИЁ бО ҲАМ МеХАНДеМ      
Хонандаи азиз, мас-

лиҳат ва дархосту 
пешниҳоди худро 
ба хотири боз ҳам 
хонданбоб будани 
ҳафтаномаи “Ҳам-
рози халқ” тариқи 
суроғаҳои зерин ир-
сол намо.
info@hkhdtkhatlon.tj 

телефон: 
(83222) 2 02 11  

ТАвАҷҷуҲ !!!


