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Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  
Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК

истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 
аз гармхонаҳои қитъаи замини 
наздиҳавлигии шаҳрванд Фурқат 
Қосимов ва дар ноҳияи Кӯшониён 
аз боғи навбунёди суперинтен-
сивии Хоҷагии деҳқонии “Умари 
Қурбонализода” дидан карданд.

Санаи 25 март муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ Маҷмааи 
тиҷоратии “Наврӯз”-ро мавриди 
баҳрабардорӣ қарор дода, дар 
деҳаи Наврӯзи деҳоти Навобод 
дар ифтитоҳи бинои наву муо-
сири Маркази ташхисию табоба-
тии “Исмоил” иштирок намуданд. 
Ҳамчунин, Роҳбари давлат дар 
ин рӯз дар ноҳияи мазкур ба фаъ-

 Дар оғози сафар Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бох-
тар нахуст бинои Коллеҷи тиббӣ 
- инноватсионии шаҳри Бохтар-
ро ифтитоҳ намуданд. Коллеҷи 
тиббӣ - инноватсионии Ҷамъияти 
саҳҳомии кушодаи “Саодат” дар 
заминаи бинои куҳнаи хонаи ма-
ишии “Саодат” таҷдиду навсозӣ 
шуда, ба иншооти таълимии 
тиббӣ табдил дода шуд. 

Ҳамчунин, дар ин рӯз бо иш-
тироки Роҳбари давлат корхонаи 
истеҳсоли шифери Ҷамъияти до-
рои масъулияти маҳдуди “Бохтар 
шифер” мавриди баҳрабардорӣ 
қарор гирифта, зимнан Пешвои 

миллат дар ин мавзеъ ба фаъо-
лияти корхонаи истеҳсоли ҷӯроби 
Ҷамъияти дорои масъулияти 
маҳдуди “Сомони Расул” ва фаъ-
олияти сехи истеҳсоли дучарха 
шинос шуданд. 

Сипас, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар маркази шаҳри Бох-
тар дар тарабхонаи “Малика” бо 
200 нафар ятимони кулли ви-
лояти Хатлон вохӯрии самимӣ 
анҷом доданд, ба онҳо туҳфаҳои 
наврӯзӣ тақдим карданд. 

Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар идомаи сафари корӣ дар 
маҳаллаи Ғайрати шаҳри 
Бохтар ба рафти парваришу 

АрМуғОНИ НАврӯзӢ
Санаи 24 март Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бо мақсади шиносоӣ ба ҷараёни омодагиҳо ба истиқболи 
пуршукӯҳи 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
амалишавии барномаҳои давлатӣ, корҳои ободонии шаҳру 
ноҳияҳои вилояти Хатлон, мулоқоту дидор бо намояндагону фаъ-
олон, қишрҳои гуногуни аҳолӣ, ошноӣ бо вазъи рӯзгори мардум, 
рафти корҳои саҳроӣ, ифтитоҳи иншооти ҷашнӣ, ба вилояти 
Хатлон ташриф оварданд.

олияти Маркази хизматрасонӣ 
бо тарабхонаи “Замира” ва 
меҳмонхона оғози расмӣ бахши-
данд.

Зимнан, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ аз фаъолияти гармхонаи 
навтаъсиси Хоҷагии тиҷоратии 
ба номи “Сафар Ҷумъаев” дидан 
карданд.

Дар ин рӯз муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар ноҳияи Ҷалолиддини 
Балхӣ Корхонаи сементбарории 
Ҷамъияти дорои масъулияти 
маҳдуди “Моҳир семент” ва Му-
ассисаи таҳсилоти томактабии ху-
сусии ”Санавбар”-ро низ мавриди 
баҳрабардорӣ қарор доданд. Ин-
чунин, бо иштироки Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар маркази 
ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ би-
нои чойхона ва тарабхонаи мил-
лии “Шамсулло”, ки аз тарафи 
сокини ватандӯсти ноҳия Карома-
тулло Абдуллозода сохта шуда-
аст, мавриди баҳрабардорӣ қарор 
дода шуд.

Сипас, дар ин рӯз дар ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ Сарвари дав-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бо истифода аз фурсати мусоид, 
бо хислатҳои наҷиби инсондӯстӣ 
ва бо риояи анъана ва суннатҳои 
хоси наврӯзӣ  ба хабаргирии наз-
дикону пайвандон ба дидорбинии 
фарзанди падар омаданд.

Санаи 26 март дар идомаи 
сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои 
вилояти Хатлон Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 
боғи намунавии дарахтони но-
дир ва намоиши ниҳоли орои-
шии хоҷагии деҳқонии “Саидон”-и 
шаҳри Бохтар дидан карданд.

Ҳамчунин, дар доираи сафа-
ри корӣ Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар шаҳраки Исмоили 
Сомонии ноҳияи Кӯшониён би-
нои нави маркази тандурустии 
“Ваҳдат”-ро, ки бо тарҳи хеле зебо-
ву замонавӣ аз ҷониби соҳибкорӣ 
ватандӯст Фақерзода Анвар бун-
ёд гардидааст, ифтитоҳ намуда, 
дар деҳоти Навбаҳори ноҳия бо 
фаъолияти аҳли заҳмати Коопе-
ративи тиҷоратии “Имоми Аъзам” 

шинос шуданд.
Зимнан, дар ин рӯз Роҳбари 

давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар ноҳияи Кӯшониён бо 
ҷараёни корҳои саҳроӣ, истифо-
даи мақсадноки замин ва самараи 
дастранҷи сокинони ноҳия дар 
Хоҷагии тухмипарварии “Ҳосилот” 
аз  наздик ошно гаштанд.

Ҳамчунин, санаи 26 март 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
- Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар ҷамоати 
деҳоти Заргари ноҳияи Кӯшониён 
муассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумиро низ мавриди истифо-
да қарор дода, баъди ифтитоҳи 
мактаби нав дар ҳамин ҷо бо 
роҳбарону фаъолони вилояти 
Хатлон мулоқот карданд.

Нимаи дуюми рӯзи 26 март 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо 
Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси 
шаҳри Душанбе муҳтарам Руста-
ми Эмомалӣ дар идомаи сафар 
ба ноҳияи Ёвон ташриф оварда, 
нахуст Комплекси чорводории 
Ҷамъияти дорои масъулияти 
маҳдуди “Мармарӣ”-ро мавриди 
истифода қарор дода, ҳамчунин, 
дар идомаи сафари корӣ пули мо-
шингузари байни кӯчаҳои Расул 
Раҷабов ва Абдураҳмони Ҷомиро 
ба истифода супориданд. 

Зимнан, дар ин рӯз Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
маркази ноҳияи Ёвон ба корҳои 
сохтмонӣ дар бинои нави маъму-
рии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии ноҳия оғози расмӣ бах-
шида, бо лоиҳаи як қатор иншооти 
сохташаванда шинос шуданд.

Роҳбари давлат дар идомаи 
сафари корӣ дар ноҳияи Ёвон 
Муассисаи таҳсилоти томактабии 
“Ориёна”-ро мавриди истифода 
қарор доданд. 

Ҳамчунин, дар ин рӯз Пеш-
вои миллат дар ноҳияи Ёвон 
шуъбаҳои қабул, қалб ва шикас-
табандии Беморхонаи марказии 
ноҳияро пас аз таъмиру навсозӣ 
мавриди истифода қарор дода, бо 
шароити муосири хизматрасонии 
тиббӣ дар он шинос шуданд. 

Омодасоз М. АкРАМОв
Манбаъ president.tj
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Баъди ифтитоҳи мактаби нав дар ҷамоати деҳоти заргари ноҳияи 
Кӯшониён Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон бо роҳбарону 
фаъолони вилояти Хатлон мулоқот карда, ҳадафи сафари кориро дар шаҳру 
ноҳияҳои Бохтар, Балхӣ, Кӯшониён ва Ёвони вилояти Хатлон шиносоӣ бо 
шароити зиндагии мардум, истифодаи самараноки заминҳои наздиҳавлигӣ, 
оғози кишту кори баҳорӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун, 
таъсиси ҷойҳои нави корӣ, ҳидояти мардум барои сарфаю сариштакорӣ ва 
истеҳсолу захираи зарурии маводи хӯрокворӣ маънидод намуданд.

Аз МуЛОҚОТИ САрвАрИ ДАвЛАТ БО 
ФАЪОЛОНИ вИЛОЯТИ ХАТЛОН

Вобаста ба иҷрои пурраи 
нақшаҳои созанда Президенти 
мамлакат роҳбарони мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии ви-
лояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои 
онро вазифадор карданд, ки 
ҳамкориро бо сокинони вилоят, 
хусусан, соҳибкорон ва шахсо-
ни саховатманд тақвият бахши-
да, вусъати корҳои ободониву 
созандагӣ ва дар сатҳи баланд 
истиқбол гирифтани ҷашни уму-

мимиллиро таъмин намоянд.
Соли 2020 ҳаҷми маҷмӯи 

маҳсулоти вилоят ба 22,1 мил-
лиард сомонӣ ва ҳиссаи он дар 
маҷмӯи маҳсулоти дохилии киш-
вар ба 27 фоиз баробар гарди-
дааст. Барои ҳалли масъалаҳои 
рушди иҷтимоиву иқтисодии 
шаҳру ноҳияҳои вилоят дар 
даҳ соли охир аз ҳисоби буҷети 
давлатӣ 24 миллиард сомонӣ ра-
вона шудааст.

Илова бар ин, барои таъмин 
намудани тараққиёти соҳаҳои 
мухталифи иқтисодиёти вило-
ят ва баланд бардоштани сатҳу 
сифати зиндагии аҳолӣ дар бар-
номаи нави рушди иҷтимоиву 
иқтисодии вилояти Хатлон барои 
солҳои 2021 - 2025 амалисозии 
279 лоиҳа ба маблағи умумии 
зиёда аз 10,5 миллиард сомонӣ 
пешбинӣ гардидааст.

Дар давраи соҳибистиқолӣ аз 

ҷониби Ҳукумати мамлакат дар 
вилоят 71 лоиҳаи сармоягузории 
давлатӣ амалӣ шуда, маблағи 
дар доираи онҳо азхудшуда беш 
аз 11 миллиард сомониро ташкил 
медиҳад. Ҳоло дар ҳудуди вилоят 
татбиқи боз 35 лоиҳаи сармоягу-
зории давлатӣ идома дошта, дар 
доираи онҳо то имрӯз беш аз 5,5 
миллиард сомонӣ аз худ карда 
шудааст.

Шумораи умумии корхонаҳои 

саноатии дар давраи 
соҳибистиқлолии кишвар дар 
шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 
бунёдгардида аввали соли 2021 
ба 620 расидааст, ки аз ин ҳисоб 
37 корхона дар соли 2020 таъсис 
ёфтааст.

Роҳбарони мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилояти Хат-
лон ва шаҳру ноҳияҳои он вази-
фадор шуданд, ки якҷо бо Вазора-
ти саноат ва технологияҳои нав ва 
дигар вазорату идораҳои дахлдор 
ҷиҳати бо иқтидори пурра ба кор 
даровардани корхонаҳои саноатӣ, 
хусусан, дар самти барқарор на-
мудани корхонаҳои аз фаъоли-
ят бозмонда нақшаи мушаххаси 
чорабиниҳо таҳия карда, иҷрои 
онро таъмин созанд.

Соҳаи кишоварзӣ яке 
аз самтҳои афзалиятноки 
иқтисодиёти вилоят буда, нақши 
он дар ҳифзи амнияти озуқавории 

вилоят ва кишвар, рушди соҳаҳои 
саноат, афзоиши имкониятҳои 
содиротии вилоят ва таъсиси 
ҷойҳои нави корӣ хеле муҳим ме-
бошад.

Вобаста ба ҳалли муш-
килоти соҳаи кишоварзӣ дар 
вилоят роҳбарони вилоят ва 
шаҳру ноҳияҳо якҷо бо вазо-
рату идораҳои дахлдор су-
пориш гирифтанд, ки ҷиҳати 
беҳтар намудани ҳолати мели-
оративии заминҳои кишоварзӣ, 
барқарорсозии заминҳои аз гарди-
ши кишоварзӣ берунмонда, сари 
вақт гузаронидани кишти баҳории 
зироатҳо, афзоиш додани ҳаҷми 
истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, 
коркард ва содироти он, инчунин, 
ташкили инфрасохтори содиротӣ 
тадбирҳои мушаххас андешанд.  

Дар шароити шиддат гириф-
тани таҳдиду хатарҳои ҷаҳони 
муосир, аз ҷумла вобаста ба 
пайомадҳои пандемияи коронави-
рус, низоъҳои сиёсиву тиҷоратӣ, 
тағйирёбии иқлим ва оқибатҳои 
харобиовари он соли 2021 бисёр 
мураккабу вазнин пешгӯӣ меша-
вад.

Аз ин рӯ, Сарвари давлат таъ-
кид намуданд, ки барои ҳифзи 
амнияти озуқавории кишвар ва 
бо ҷойи корӣ таъмин намудани 
шаҳрвандон роҳбарони вилоятҳо 
ва шаҳру ноҳияҳо, хоҷагиҳои 
деҳқонӣ, тамоми кишоварзон ва 
ҳар як оиларо зарур аст, ки ис-
тифодаи самараноки замин, аз 
ҷумла заминҳои наздиҳавлигиву 
президентӣ, заминҳои байни 
боғҳо ва бо ҳамин роҳ гирифтани 
се - чор ҳосил ва захира намудани 
озуқавориро дар ҳар як оила таъ-
мин намоянд.

Соли 2020 дар вилоят татбиқи 
10 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ 
дар соҳаи нақлиёт, аз ҷумла 
марҳалаҳои якум ва дуюми 
лоиҳаи таҷдиду сохтмони роҳҳои 
мошингарди Душанбе - Бохтар 
ба маблағи умумии 2,3 миллиард 
сомонӣ, сохтмони роҳи мошингар-

ди Кӯлоб - Қалъаихумб, қитъаҳои 
Кӯлоб - Шамсиддин Шоҳин ва 
Шкев - Қалъаихумб ба маблағи 
қариб 1 миллиард сомонӣ амалӣ 
шуда истодааст.

Зимни суханронӣ Президен-
ти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон вазъи соҳаҳои иҷтимоӣ, 
аз ҷумла маорифу тандурустиро 
таҳлил намуда, мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилояти Хат-
лон, шаҳру ноҳияҳои он, Вазора-
ти маориф ва илм ва Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоиро 
вазифадор карданд, ки ҷиҳати 
ҳалли мушкилоту масъалаҳои 
вобаста ба бунёди муассисаҳои 
таълимӣ, тандурустӣ, иҷрои 
саривақтӣ ва босифати 
барномаҳои давлатии соҳаҳо, ин-
чунин, таъмини кадрҳои заруриро 
таъмин намоянд.

Вобаста ба вазнинии вазъи 
таъминот бо озуқаворӣ дар та-
моми дунё, ки дар натиҷаи пан-
демияи бемории сироятии нав 
тамоми кишварҳоро фаро гирифт, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бори дигар ба тамоми мардуми 
Тоҷикистон, аз ҷумла ба ҳамаи 
сокинони вилояти Хатлон, ки ка-
лонтарин вилояти кишоварзии 
мамлакат мебошад, муроҷиат 
карда, таъкид намуданд, ки мо 
бояд аз захираву имкониятҳои 
мавҷуда, аз ҷумла замин ва об 
самаранок истифода намуда, та-
моми кӯшишу ғайрати худро ба-
рои рӯёнидани се - чор ҳосил ва 
ҳарчи бештар истеҳсол кардани 
маҳсулоти ватанӣ, беҳтар таъмин 
намудани талаботи аҳолии киш-
вар, тақвияти иқтидори иқтисодии 
давлат ва имкониятҳои содиротии 
он равона созем.

Дар охир Сарвари давлат 
бо итминон иброз доштанд, ки 

мардуми бонангу номус ва ма-
тиниродаи вилояти Хатлон, ху-
сусан, бо дарназардошти вазъи 
ҷаҳони имрӯза минбаъд низ дар 
ҳифзи дастовардҳои таърихии 
халқамон, ҳимояи манфиатҳои 
давлату миллати куҳанбунёдамон 
омода хоҳанд буд ва бо заҳмати 
содиқонаву софдилонаи худ Вата-
ни маҳбубамонро боз ҳам ободу 
пешрафта хоҳанд гардонид.

Пас аз суханронии Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон раиси вилояти 
Хатлон Қурбон Ҳакимзода, раисо-
ни шаҳру ноҳияҳои Бохтар, Балхӣ, 
Кӯшониён ва Ёвони вилояти Хат-
лон оид ба рафти бунёдкориҳо, 
рушди соҳаи саноат, коҳиш додани 
ҳаҷми бақияпулиҳои андоз, пар-
дохти ҳаққи истифодаи барқ, таъ-
сиси ҷойҳои нав корӣ, истиқболи 
сазовори ҷашни 30-солагии 
Истиқлоли давлатӣ, истифодаи 
самараноки замин, танзими анъа-
на ва ҷашну маросимҳо, таъмини 
соҳаҳои маорифу тандурустӣ бо 
кадрҳои баландихтисос, аз байн 
бурдани қонунвайронкуниҳо дар 
самти истифодаи замин, ба Сар-
вари давлат ҳисобот доданд.

Дар охир Президенти мамла-
кат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бори дигар таваҷҷуҳи иштирокчи-
ёни мулоқотро ба вусъати корҳои 
баҳорӣ, коҳиш додани таъсири 
омилҳои беруна ба иқтисодиёти 
мамлакат, истеҳсолу захираи 
кофии маводи ғизоӣ, омодагии 
ҳамаҷониба ба таҷлили ҷашни 
умумимиллӣ, 30-юмин солгар-
ди истиқлоли давлатӣ ва иҷрои 
саривақтию босамари дастуру 
супоришҳои Ҳукумати мамлакат 
ҷалб карданд. 

Манбаъ:  www.president.tj

Мо бояд тозакору 
созанда бошеМ

30-юми марти соли равон дар деҳаи Фидо-
кори ҷамоати деҳоти Тоҷикободи ноҳияи вахш 
аксияи умумивилоятии ҳизбӣ таҳти унвони 
“рӯзи ёдоварӣ” баргузор гардид. Сокинони деҳи 
мазкур бо масъулияти дучанд дар тоза кардани 
оромгоҳи маҳали хеш саҳми арзанда гузоштанд.

Дар аксия пирну барно ба хо-
тири пос доштани урфу одат, шод 
гардонидани рӯҳи гузаштагон до-
хил ва беруни оромгоҳро   тоза 
карданд. Саидҷамол Абдуллоев, 
нигаҳбони оромгоҳи деҳаи Фи-
докор мегӯяд, ки бо ташаббуси 
Куитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Вахш чунин аксия ба маврид таш-
кил ва гузаронида шуд ва сокино-
ни деҳи мазкур иқдоми ҳизбиёнро  

ҷонибдорӣ намуданд.  
“Мардуми деҳа дар якҷоягӣ 

бо аъзои ҳизб роҳи ҷониби 
оромгоҳро низ сангфарш наму-
данд. Иттилоъ доданд, ки дар 
ин мавзеъ соли гузашта 200 ва 
имсол бошад 150 бех дарахти 
сояафкан шинонидем. Ҳадаф аз 
шинонидани дарахтон ин аст, ки 
тобистон ҳангоми гӯрондани май-
ит мардум зери сояи дарахтон 
нишинанд,” –мегӯяд Саидҷамол 

Абдуллоев.
Дар баргузории аксияи “Рӯзи 

ёдоварӣ” раиси Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 
Миралиён Қиёмиддин Абдуса-
лимзода ва раиси КИ ҲХДТ дар 
ноҳияи Вахш Одилҷон Маҳмадов 
иштирок карданд. Раиси кумитаи 
вилоятии ҳизб ба сокинони деҳаи 
Фидокор барои анҷоми амали не-
кашон миннатдорӣ баён намуда, 

таъкид кард, ки “мо аъзои фаъо-
ли ҲХДТ пайваста дар пешравии 
давлату миллати хеш саҳмгузор 
ҳастем. Тоза нигоҳ доштани 
кӯчаву маҳал ва оромогоҳҳо 
нишоне аз фарҳанги волои мо 
тоҷикон аст. Ҳамеша бояд тозако-
ру созанда бошем”.

Сипас, Миралиён Қиёмиддин 
Абдусалимзода, раиси Куми-
таи иҷроияи вилоятии ҳизб ба 

рафти сохтмони синфхонаҳои 
иловагӣ, ки дар назди муассисаи 
таҳсилоти миёнаи умумии рақами 
16-и деҳаи Фидокор бунёд гарди-
да истодааст, шинос шуд. Бинои 
мазур аз ду ошёна ва 12 синфона 
иборат буда, аз ҷониби фаъолони 
ҳизб сохта ба истифода дода ме-
шавад. 

А. МуҳИддИнОв,
“ҳамрози халқ”
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кӮЛОБ. Дар шаҳри 
Кӯлоб ҳизбиён дар 
корҳои созандагиву 
ободонӣ саҳмгузорӣ на-
муда, кӯшиш менамо-
янд, ки ҷашни бузурги 
таърихӣ, 30-солагии 
Истиқлоли давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

дар сатҳи баланд ва бо натиҷаҳои назаррас истиқбол гиранд.
 Дар ин замина сокинони деҳаи Хонаободи ҷамоати деҳоти 

Даҳана дар рӯзҳои офтобӣ роҳҳои байни деҳаро таъмир наму-
данд.

Бояд қайд намуд, ки сокинони бонангу номус ва шахсони са-
ховатпешаи ин деҳа пайваста тариқи ҳашар ҳар гӯшаеро обод 
меозанд.  

М у Ъ М И н О БОд . 
Дар Қасри фарҳанги 
мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии 
ноҳияи Муъминобод 
семинари омӯзишӣ 
бо иштироки раисон 
ва котибони масъули 
ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ баргузор гардид. 

Дар семинар Гулсунбӣ Раҷабова, муовини раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Муъминобод ва мудири шуъбаи 
кор бо занон ва ҷавонони кумита Алишери Амрохон ишти-
рок намуда, оид ба тартиби ҳуҷҷатгузорӣ, ҳуқуқу уҳдадориҳои 
ташкилотҳои ибтидоӣ, ҳаракати аъзои ҳизб дар ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбӣ дар асоси “Роҳнамо барои ташкилотҳои ибтидо-
ии ҳизбӣ” андешаронӣ карда, ба раисони ташкилотҳои ибтидоӣ 
баҳри пешбурди фаъолияти  корӣ дастурамали “Роҳнамо барои 
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ”- ро дастрас  намуданд. 

А.ҶОМӢ. Вохӯрии 
вакили Маҷлиси намо-
яндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Ашӯрзода Гулбаҳор 
Сангилло аз ҳавзаи як-
мандатии Абдураҳмони 
Ҷомӣ-28 бо интихоб-
кунандагони ҷамоати 

деҳоти 50- солагии Тоҷикистон ва ба номи Қадриддин Ғиёсови 
ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ҷиҳати шарҳу тавзеҳи Паёми Пешвои 
миллат муҳтарамЭмомалӣ Раҳмон доир гардид.

Дар вохӯрӣ вакили мардумӣ Ашӯрзода Гулбаҳор Сангилло 
ва раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ 
Муҳаммаддовуд Ҳалимзода самтҳои Паёмро шарҳу тавзеҳ до-
данд. 

Ҳамчунин дар вохӯрӣ даъват ба амал оварда шуд, ки барои са-
зовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии Истиқлоли давлатӣ 
ҳамагон бояд бо ҳисси баланди ватандӯстӣ саҳмгузор бошем.

Ш.ШОҳИн. Ҷиҳати 
хубтару беҳтар ба роҳ 
мондани ҳуҷҷатгузорӣ 
дар ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбӣ бо 
роҳбарону котибони 
масъули ташкилотҳои 
ибтидоӣ семинар – 

машварат таҳти унвони «Роҳнамо барои ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ» баргузор гардид.

Дар семинар – машварати ҳизбӣ аз 8 ташкилотҳои ибтидоӣ 
роҳбарону котибони ташкилот иштирок намуда, доир ба дуруст 
ба роҳ мондани ҳуҷҷатгузории дохили ташкилоти ибтидоии 
ҳизбӣ аз масъулин ёрии методию назариявӣ ва ҳудудӣ гириф-
танд.

Ҷ.БАЛХӢ. Тибқи 
нақша – чорабиниҳои 
Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи 
Ҷалолиддини Балхӣ бо 
мақсади шарҳу тавзеҳи 
нуктаҳои Паёми Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олии кишвар дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии “Китоб-
хонаи марказӣ”-и ноҳия вохӯрӣ баргузор гардид. 

 Дар вохӯрӣ масъулини Кумитаи иҷроияи ноҳиявии Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон иштирок дошта, оид ба 
нуктаҳои Паём ибрози андеша намуданд ва ба аъзои наве, ки 
ба сафи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  қабул шуданд, 
шаҳодатномаҳои ҳизбӣ супорида шуд.   

ЁвОн. Дар ноҳияи 
Ёвон дар доираи акси-
яи ҳизбӣ таҳти унво-
ни «Якҷоя месозем» 
бахшида ба истиқболи 
ҷашни 30-солагии 
Истиқлоли давлатӣ 
корҳои созандагию 
ободонӣ рӯз то рӯз вусъ-

ат ёфта, дар ин самт саҳми соҳибкорони маҳаллӣ хеле назаррас 
арзёбӣ мегардад. Бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии ноҳия ва соҳибкор Акбар Асадулло мумфаршкунии 
роҳи марказии ноҳия оғоз карда шудааст. Соҳибкорон тасмим ги-
рифтаанд, ки то ҷашни 30-солагии Истиқлоли кишвар зиёда аз 
10 километр роҳҳои асосии шаҳраки ноҳияро мумфарш намоянд. 

н.ХуСРАв. Бахши-
да ба сазовор истиқбол 
намудани ҷашни 
Истиқлоли давлатӣ 
корҳои ободонию 
бунёдкорӣ дар ҳудуди 
деҳаю маҳаллаҳои 
ноҳияи Носири Хусрав 
вусъат дошта, барои 
боз ҳам беҳтар намудани симои деҳот ва муҳайё кардани шаро-
ити зиндагии осоиштаи сокинон созандагиҳо бо маром идома до-
рад. 

Бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи мазкур ва 
дастгирии Бобораҷаб Бердиев, соҳибкори маҳаллӣ, сокини деҳаи 
Олтинсойи ҷамоати деҳоти Истиқлол шоҳроҳи даромади ноҳия, 
ки дар ҳолати нисбатан таъмирталаб қарор дошт, ба масофаи 200 
метр асфалтпӯш карда шуд. 

ФАРХОР. Дар Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демокра-
тии Тоҷикистони дар 
ноҳияи Фархор бо иш-
тироки муовини раи-
си Кумитаи иҷроияи 
ноҳиявии Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон  Тағайзода Рустам семинари омӯзишӣ 
барои раисон ва котибони ташкилотҳои ибтидоии ноҳия баргузор 
гардид.

Семинар баҳри боз ҳам баланд бардоштани савияи до-
ниши роҳбарон ва котибони ташкилотҳои ибтидоӣ роҳандозӣ 
гардида, ба ҳамаи иштирокчиён дастурамали "Роҳнамо барои 
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ" дастрас карда шуд.

дАнҒАРА
Дар муассисаи давлатии 

хизматрасонӣ дар хона  бо 
иштироки кормандони Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Данғара оид ба таъсис дода-
ни ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ 
маҷлис доир карда шуда, ба 
кормандони муассисаи боло-
зикр шаҳодатномаи ҳизбӣ супо-
рида шуд. 

ХуРОСОн
Дар шуъбаи маорифи ноҳияи 

Хуросон бо роҳбарии раиси Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ-и ноҳия Са-
идзода Раҳмон ва иштироки кор-
мандони ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ семинари омӯзишӣ гузаро-
нида шуд.

Саидзода Раҳмон ба раисо-
ни ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ 
дастуру супоришҳои мақомоти 
болоии ҳизбиро расонида, тар-
зи дурусти ҳуҷҷатгузориҳоро дар 
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ 
фаҳмонида ва ба ҳар яки онҳо 
дастурамали «Роҳнамо барои 
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ» - 
ро дастрас намуд.

нОРАк
Дар ҳудуди минтақаи ман-

зилии №3 шаҳри Норак оид ба 
тарғиби нуқтаҳои Паёми Пеш-
вои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон вохӯрӣ доир карда  шуд. 

  Зимни вохӯрӣ раиси шаҳри 
Норак Асозода Дилшод Али-
мурод аз Паём ёдовар шуда, 
қайд дошт, ки соли 2020 дар 
саросари кишвар 18300 ин-
шооти истеҳсолӣ, иҷтимоӣ ва 
фарҳангӣ ба истиқболи ҷашни 
30-солагии Истиқлоли давлатӣ 
ба нақша гирифташуда, бунёд 
ва ба истифода супорида шу-
данд.

Ҳамчунин, Қумриниссо Гул-
муродзода, раиси Кумитаи  
иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Норак 
қайд намуд, ки дар панҷ соли 
охир дар кишвар ба маблағи 
умумии беш аз 44 миллиард 
сомонӣ маҳсулоти ивазкунан-
даи воридот истеҳсол карда 
шуда, боиси коҳиш ёфтани 
маҳсулоти воридотӣ гардида-
аст.

ҳАМАдОнӢ
Дар асоси дастуру супоришҳои 

мақомоти болоии ҲХДТ дар 
маҷлисгоҳи Кумитаи иҷроияи 
ноҳияи Ҳамадонӣ бо мақсади 
шарҳу тавзеҳи “Роҳнамо барои 
ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ” бо 
раисон ва котибони ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбии “Ҷамоати деҳоти 
Чубек”, “Шуғли аҳолӣ”, “Маркази 
бемориҳои пӯст”, “Бахши фарҳанг” 
ва “Маркази бемориҳои тропикӣ” 
семинари омӯзишӣ доир карда 
шуд. Дар семинар намоянда-
гони ҳизбӣ вобаста ба моҳияти 
"Роҳнамо барои ташкилотҳои иб-
тидоии ҳизбӣ" андешаронӣ карда, 
ҳар банди онро мушаххасан ба 
иштирокдорон шарҳ доданд.

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

БАХШИДА 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.
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“ ... тамоми роҳбарони ташкилотҳои ибтидоии 

ҳизбӣ, фаъолон ва ҳар як узви ҳизб бояд ташаббу-
скор ва пешсаф бошанд”.

Эмомалӣ Раҳмон, 27.09.2019 

ҲАрАКАТИ АЪзОИ ҲИзБ

Ҳаракати аъзои ҳизб 
мафҳум ва ё таърифи мушах-
хас надошта, он ҳамчун меха-
низми танзимкунандаи гурӯҳи 
муносибатҳо ва амалу рафтори 
узви ҳизб фаҳмида мешавад.  

Ҳаракати аъзои ҳизб - тарти-
би муқарраршудае мебошад, ки 
тибқи он ташкилоти ибтидоии 
ҳизбӣ ва кумитаи иҷроияи ҳизбӣ 
фаъолияти барасмиятдарорӣ, 
таҳлилӣ, оморӣ ва ҳисоботиро 
аз рӯи нишондиҳандаҳои муай-
янкунанда, ба монанди қабул 
кардани аъзо – (1) “Қабул ба 
сафи ҳизб”, ба қайд гирифта-
ни аъзо – (2) “Ба қайд гирифта 
шуд”, аз қайд баровардани аъзо 
(3) “Аз қайд бароварда шуд”, 
боз доштани узвият (4) “Узвият 
боз дошта шуд” ва хориҷ карда-
ни аъзо (5) “Хориҷ карда шуд” 
пеш мебаранд.

ШАрАФМАНДӢ вА 
ҲАвАСМАНДгАрДОНИҲО

Узвият ба ҳизби сиёсӣ ни-
шони садоқат ба Ватан ва дав-
лат буда, ба шаҳрванд мақоми 
сиёсӣ дода, ба ӯ ҷиҳати ишти-
рок ва саҳмгузории бевосита 
дар идоракунии муносибатҳои 

сиёсӣ (давлатӣ) имконият 
фароҳам меорад.

1.1. 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 мебошад;

- 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 созанда-
ро пеш гирифта, дар байни мар-
дум ҳамчун ҳизби халқӣ маъру-
фу машҳур мебошад;

- ба ҳизб эътимоди 
халқ зиёд буда, аъзои он дар 
аксар ҳолатҳои ҳаёту фаъо-
лият аз аҳли ҷомеа ва ташки-
лоту муассисаҳо дастгирӣ ва 
пуштибонӣ меёбанд.

1.2. Ба сифати васи-
лаи ҳавасмандгардонӣ 
шаҳодатнома ва нишони сари-
синагии ҳизбӣ ба ҳисоб мера-
вад, ки аз ба  бар кардан ва ё 

доштани онҳо ҳар шахс ифти-
хор мекунад.

1.3. Ҳар як кумитаи иҷроияи 
ҳизбӣ метавонад, ки ба аъзои 
ҳизб тибқи тартиби тобеият 
ва ҳудуди маъмурӣ бо назар-
дошти фаъолнокӣ дар татбиқи 
ҳадафҳои ҳизбӣ тавсиянома 
диҳад ва дар назди субъектҳои 
дахлдор тавсиф намояд.

1.4. Барои маъмурияти 
ташкилотҳои ибтидоӣ, аз ҷумла 
котиби ташкилот мумкин аст, ки 
дар доираи талаботи Оинномаи 
ҳизб ва имкониятҳои молиявӣ 
ҳавасмандгардониҳои мушах-
хас пешбинӣ карда шавад. 

1.5. Барои аъзои фаъоли 
ҳизб ҷиҳати саҳмгузорӣ дар 
татбиқи ҳадафҳои ҳизбӣ, аз 
ҷумла амалисозии аксияҳои 
ҳизбӣ ва корҳои созанда-
гию ободонӣ тариқи ташкили 
озмунҳои гуногун пешбинӣ на-
мудани ҳавасмандгрдониҳо ба 
мақсад мувофиқ аст.

1.6. Ба узви ҳизб зимни 
пешбарӣ дар мансаб ҳамчун 
шахси сиёсӣ афзалият дода ме-
шавад.  

1.7. Аъзои фаъоли 
ҳизб мунтазам, бо тартиби 
муқарраршуда, ба мукофотҳои 
давлатӣ пешбарӣ карда меша-
ванд.

пайдо мекунад ва агар боди-
ринг дар меъда вайрон гардад, 
моддаи заҳрнокро ба амал ме-
оварад. Бодирингро бо таом 
ва баъд аз таом бихӯранд, ху-
сусан бо хӯроки ҷурғотдошта 
ва сиркодор бихӯрад, зарар 
мекунад. Дар ин маврид агар 
ба гарммизоҷон зарар кунад, 
сиканҷабин бояд бихӯранд, 
вале агар ба касони хунукмизоҷ 
зиён кунад, мавизи ангур ва 
асал бояд бихӯранд, ки ислоҳи 
зарари он намояд.

Тухми бодиринги норас, 
яъне сабзи сабукҳазми форам, 
вале гӯшти он боднок, вазнин 
ва дерҳазм аст. Тухми боди-
ринги расидаи пири он сард-
тар, тариаш бештар аст. Ин 
дар манфиатҳои зикршуда ва 
паст гардонидани ҳарорат ва 
тафси сафро, ташнагӣ ва ра-
вон кардани пешоб ва ғайраҳо 
манфиаташ зиёдтар аст, аммо 
зуд вайроншаванда мебошад.

Тухмашро кӯфта гузошта 
банданд, сӯзиши меъда ва 
дигар узвҳои шикам ва дару-

ни синаро таскин медиҳад, 
варамҳои гармро ба таҳлил 
мебарад, барои қутур, хушк 
шудани пӯст, шаро (аллер-
гия), хориши бадан, мулоим 
кардани пӯст дору мешавад 
ва шахшӯлию дағалии пӯстро 
рафъ месозад. Агар онро ба 
хичак гузошта банданд, пе-
шоби бандшударо мекушояд, 
душвор шошиданро ислоҳ ме-
кунад, пешобро бошиддат ҷорӣ 
месозад (хусусан дар кӯдакон). 
Барои бемориҳои номбурда 
тухми бодиринги талх қавитар 
таъсир дорад назар ба ширини 
он. Агар инро бо танакор якҷоя 
кӯфта ё бо асал омехта гузош-
та банданд, варамро таҳлил 
медиҳад. 10,5 грамм аз тухм ё 
пӯсти хушккардаи он бихӯранд, 
зоиданро осон мекунад, вале 
хӯрдани он барои занони 
ҳомила зарар дорад.

Гирдоваранда 
Зебо БОЗОРОвА

Бодирингро бихӯранд, ба-
рои дарди сари аз гармӣ ба 
зуҳуромада даво мебошад, 
инчунин хафи онро дар захм 
гузошта банданд ё дар пешонӣ 
моланд, низ ҳамин таъсирро 
дорад, ҳамчунин, пора карда-
шудаи онро бибӯянд, дарди 
сарро таскин медиҳад.

Оби бодиринги тару тоза-
ро дар шиша андохта бибӯянд 
ва дар бинӣ бикашанд, рӯҳи        
нафсониро, ки марказаш май-
на аст ва рӯҳи ҳайвониро, ки 
марказаш дил аст, баланд ме-
гардонад. Инчунин ба аксари 
бемориҳои гарми шадиди   во-
баста ба майна шифо мебах-
шад ва бехобиро дафъ меку-
над.

Хӯрдани бодиринг аксари 
табҳои гарм ва тезро рафъ 
месозад, ҳарорати сафро, хун 

ва сӯзиши узвҳои даруни ши-
кам ва ботини синаро таскин 
медиҳад. Шиддати ташнагиро 
мешиканад, гиреҳи ҷигарро 
мекушояд, пешобро меронад, 
санги гурда ва хичакро май-
да карда мерезонад, бемории 
зардпарвин ва исҳоли гарми 
беистро шифо мебахшад.

Оби онро то 200 грамм бо 
35 грамм набот биёшоманд, 
моддаи сафроеро, ки дар меъ-
да ва рӯдаҳо мавҷуд бошад ба 
воситаи исҳол дафъ мекунад, 
табҳои тези гарм ва зардпар-
винро шифо мебахшад.

Агар бодиринг пири зард 
ва турш гашта бошад, қуввати 
исҳоловариаш назар ба бо-
диринги сабз зиёдтар аст. 
Чун як миқдор қаранфули 
гарданро дар бодиринги зар-
ди пир андохта як шабонарӯз 

нигоҳ доранд ё миқдореро аз 
қаранфули гардан дар оби он 
як шабонарӯз тар кунанд, баъд 
рӯзи дигар онро фишурда, он 
обро бо шаҳдоб (асалоб) би-
ёшоманд, ранги рӯйро неку 
мегардонад, гиреҳҳои узвҳои 
баданро мекушояд, бодҳои 
ғализ ва моддаҳои гармидорро 
таҳлил медиҳад ва пароканда 
мекунад, дилтапак (дилбозӣ)-
ро, ки сабабаш гармӣ бошад, 
дар як рӯз сиҳат мекунад.

Се рӯз пай дар ҳам пӯсти 
бодиринги тару тозаро дар об 
ҷӯшонида, он обро бинӯшанд, 
зардпарвинро шифо мебах-
шад. Хӯрдани бодиринг барои 
одамони гарммизоҷ форам аст, 
вале ба касони сардмизоҷ за-
рарнок аст, ғизоро дар меъда 
хом мегардонад, моддаи бод, 
қароқур ва дарди тиҳигоҳро 

Хусусиятњои шифобаХши 
бодиринг 
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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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Беобӣ. Мушкилоте, 
ки ҳал мехоҳад

Дар чанде аз минтақаҳои вилояти Хатлон 
мушкили норасоии оби нӯшокӣ ҷой дорад, ки ба 
пешрафти зиндагии сокинон монеа эҷод мекунад. 
Ин мушкилоте ҳаст, ки дар баъзе минтақаҳо бо су-
кути давлати абарқудрати Шӯравӣ оғоз гардида, 
ҳанӯз роҳи ҳаллӣ худро наёфтааст.

АрзИШИ ЯК ТОННА ОБ 100 
СОМОНӢ

Деҳаи лолазори-2 дар 
ҷамоати деҳоти Машъали 
ноҳияи Вахш, дар шафати 
шоҳроҳи левакант – Данғара 
ҷойгир мебошад. Минтақа ас-
лан барои чорводорӣ хос аст ва 
замони Шӯравӣ мушкилоти но-
расоии об чандон эҳсос наме-
шуд. Бо мурури замон лӯлаҳои 
обкашонии деҳоти атроф фар-
суда шуда, дастрасии об бароя-
шон мушкилтар гашт. Ба гуфтаи 
сокинон наздики 90-оила дар 
деҳи мазкур ба сар мебарад.

Сафар Қаландаров, соки-
ни деҳаи мазкур мегӯяд, ки бо 
мушкилоти чун беобӣ зиндагӣ 
мекунанд. Як киллометр дур аз 
деҳа чоҳе бо оби шӯр ҷойгир 
аст, ки мардум аз он ҷо бо 
даст ва бо хару ароба об ме-
кашонанд ва оби шӯрро барои 
шӯстани табақу коса ва барои 
гову гусфандонашон истифо-
да мебаранд. Гоҳо кӯдакон низ 
бо неруи худ ин корро анҷом 
медиҳанд.

Сокинон мегӯянд, ки обро 
қимат харидорӣ намуда, ҳам-
чунин,  дар мавсими боришот 
аз оби борону барф истифода 

менамоянд. Захираи оби бо-
рон то борони дигар намерасад 
ва маҷбур мешаванд, ки обро 
харидорӣ кунанд. 

“Як тона обро 100 сомонӣ 
мехарем, ҳамагӣ як ҳафта ме-
барад. Дар як кунҷи ҳавлӣ чоҳ 
сохтаем, то  ки оби борону 
барфро дар онҷо нигоҳ дошта, 
истифода барем. Кашонидани 
об ва харидани он мушкил аст. 
Ин мушкилие ҳаст, ки солҳо 
дар муқобиламон истодааст,”- 
мегӯяд Сафар Қаландаров.

ОБ НеСТ, зИрОАТ ХуШК 
МеШАвАНД

Сарахон Бегматов, сокини 
57-солаи деҳаи Қизилқалъаи 
ҷамоати деҳоти Қизилқалъаи 
ноҳияи Хуросон аз мушкилоти 
беобӣ дар деҳаашон шикоят 
мекунад. Мегӯяд, ки се моҳи 
тобистон бо оби тозаи нӯшокӣ 
таъмин ҳастанд. Об ба деҳаи 
онҳо тариқи дастгоҳҳои обкашӣ 
дастрас мешавад. Баъди се 
моҳи тобистон обро харидорӣ 
карда, дар чоҳҳои худсохт нигоҳ 
дошта, истифода мебаранд.

“Дар як моҳ ду маротиба 
50-сомонӣ об мехарем. Бе об 

зиндагӣ мушкил аст. Мақомот 
бояд барои ҳалли мушкилот 
чораандешӣ намояд. Насосҳои 
калонҳаҷм насб кунанд, ки об 
доимӣ ба деҳа оварда шавад”, 
-ироа кард Сарахон Бегматов. 

Ба гуфтаи сокинон беш аз 
300 хонавода дар деҳаи маз-
кур зиндагӣ мекунанд. Онҳо 
бештар дар заминҳояшон 
полезиҳо кишт карда, бо са-
баби камбудии об ҳосили хуб 
ба даст оварда наметавонанд. 
Гоҳо дар вақти бастани гулу 
ғӯра зироатҳо хушк мешаванд. 
Ин мушкиле ҳаст, ки солҳо боз 
ҳалли худро пайдо накардааст.

Шодихон Эшмаҳмадов, со-
кини дигари деҳаи Қизилқалъаи 
ҷамоати деҳоти Қизилқалаи 
ноҳияи Хуросон мегӯяд, ки 
як қисми даромади хонаво-
даи мардуми деҳаи онҳо аз 
ҳисоби муҳоҷирати меҳнатӣ ва 
қисми дигар бошад аз ҳисоби 
чорводорӣ аст. Кӯҳу пушта, 
дар маҷмӯъ ҷойи чарогоҳи 
чаҳорпоён дар наздикии деҳаи 
онҳо зиёд аст, ки мардум 
чорводорӣ мекунанд ва эҳтиёҷи 
бештар ба об доранд.

“Мо дар як моҳ 3 ё 4 тонна 
об харидорӣ мекунем, аммо 
намерасад, зеро барои гову 
гӯсфандон низ аз оби харида 
медиҳем. 

Кӯшиш мекунем, ки ҳар 
ваҷаб заминро  холӣ намонем, 
заҳмат мекашем, вале об нест, 
зироатҳо хушк мешаванд,” – 
мегӯяд  Шодихон Эшмаҳмадов.

Мисли хонаводи Шодихон 
Эшмаҳмадов даҳҳо хонаво-
даи дигаре дар орзуи фарово-
нии оби тозаи нӯшокӣ ҳастанд. 
Умед доранд, ки дар солҳои 
наздик мушкилашон ҳал хоҳад 
шуд. Ҳамчунин умеди онро до-
ранд, ки заминҳои бекорхобида 
низ  обёрӣ гашта, дар таъмини 
амнияти озуқавории мамлакат 
мусоидат мекунанд.

МАҚОМОТ чӢ МегӯЯД?
Сафармуҳаммад Астона-

қулов, раиси ҷамоати деҳоти 
Қизилқалъаи ноҳияи Хуро-
сон мегӯяд, ки “имсол дар на-
зар аст, сокинон бо оби тозаи 
ошомиданӣ таъмин гарданд. 
Аллакай лоиҳаи обёрӣ таҳрезӣ 
шуда, насосҳои калонҳаҷм 
насб карда мешаванд”. 

Шералӣ Ашӯров, сардори 
тозатаъйини Идораи беҳдошти 
замин ва обёрии ноҳияи Хуро-
сон дар суҳбат ба хабарнигори 
рӯзномаи “Ҳамрози халқ” гуфт, 
ки мақомот барои ҳалли муш-
кили дастрасӣ ба оби тозаи 
нӯшокӣ чораҳои зарурӣ анде-
шида истодааст.

60%-И АҲОЛӢ Аз КАНАЛу 
ҷӯйБОрҲО ИСТИФОДА 
МеКуНАНД

Шералӣ Давлатзода, сар-
дори шуъбаи назорати дав-
лати истифода ва захираҳои 
оби   Раёсати ҳифзи муҳити 
зисти вилояти Хатлон мегӯяд, 
ки мушкилии дастрасӣ ба оби 
тозаи нӯшокӣ на танҳо дар ви-
лояти Хатлон, балки дар аксар 
минтақаҳои ҷумҳурӣ низ ҷой 
дорад. Ба иддаои ӯ сокинони 

ноҳияҳои дурдаст ба мисли 
Қубодиён, Шаҳритус, Ҷайҳун, 
Хуросон, Абдураҳмонӣ Ҷомӣ ва 
Панҷ бештар аз норасоии оби 
ошомиданӣ танқисӣ мекашанд. 

“Тақрибан 60 фоизи аҳолӣ 
аз оби каналу ҷӯйборҳо ис-
тифода мебаранд. Дар аксар 
ноҳияҳо, ки аз беобӣ танқисӣ 
мекашанд, аз чоҳҳои амудӣ ис-
тифода мекунанд. Вазифаи мо 
таъмин кардани аҳолӣ бо об 
нест, балки назорати тозагии об 
мебошад,” – гуфт Шералӣ Дав-
латзода.

 Сокинони деҳоти болозикр 
дар ташвиши он ҳастанд, ки 
мушкилии беобиашон то ба кай 
идома меёфта бошад. Харида-
ну кашонидани об барояшон аз 
ҷумлаи мушкилоти мубрамест, 
ки чандсолаҳо ба он рӯбарӯянд. 
Онҳо умед мебанданд, ки шояд 
дар муҳлатҳои наздик ин муш-
килот бартараф гашта, худ ва 
фарзандонашон роҳат меби-
нанд.

Амонҷон Муҳиддинов,
“ҳамрози халқ” 
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ШАҲрИТуС. КИТОБХОНАҲО 
БеҲБуДӢ МеХОҲАНД

 ҲОЛАТ ЯКрАНг НеСТ
Бо рушди ҷомеаи иттилоотӣ 

ва раванди ҷаҳонишавӣ китобхо-
на ба маркази универсалии итти-
лоот табдил шудааст. Асоси фа-
ъолияти китобхонаро фароҳам 
овардани шароит барои дастра-
си умум будани иттилоот ва 
арзишҳои фарҳангӣ дар бар ме-
гирад. Аммо вазъи китобхонаҳо 

дар минтақа якранг нест. Дар 
аксари шаҳру навоҳии вилоят 
соҳаи китобдорӣ ба мушкилоти 
зиёд рӯ ба рӯ аст ва ҳалли онҳо 
аз масъулон вобастагии амиқ до-

рад.
Дар ноҳияи Шаҳритус низ 

вазъи китобхонаҳо чандон 
қонеъкунанда нестанд. Махсу-
сан китобхонаи марказии ноҳия 
дар мавзеи номусоид (назди бо-
зор ва истгоҳи нақлиёт) ҷойгир 
аст ва садои нақлиёт, ронандаго-
ни мошинҳои мусофиркаш боиси 
нороҳатии хонандагону корман-

дони китобхона мегардад. Ша-
роити китобхона низ ба замони 
муосир мувофиқ нест. Ҷевонҳои 
китоб дар ҳолати шикасту рехт 
қарор доранд. Адабиёти тоза-

Дар даврони соҳибистиқлолии кишвар барои рушди китобдорӣ аз 
ҷониби Ҳукумати мамлакат таваҷҷуҳи хоса зоҳир гардида истодааст. 
Аз ҷумла Китобхонаи миллии Тоҷикистон дар таърихи китобдории 
миллат дастоварди бесобиқа маҳсуб меёбад. Ҳамчунин дар маркази 
вилояти Хатлон шаҳри Бохтар ва чанде аз шаҳру ноҳияҳои вилоят низ 
китобхонаҳои замонавӣ бунёд гашта, барои хонандагон шароити муо-
сир фароҳам мебошад. 

нашр ҳам хеле кам ворид гашта, 
дархости хонанда беҷавоб ме-
монад. 

Мусаллам аст, ки китобхо-
на бо роҳу усулҳои пешқадам 
ва шароити муосир дар маъна-
вигардонии ҷомеа бояд саҳми 
муассир гузорад, аммо мутаас-
сифона бархе аз китобхонаҳо 
ҳамчун мероси замони Шӯравӣ 
дастнорас боқӣ мондаанд. Ҳол 
он ки мо дар арафаи ҷашни 30 
- солагии Истиқлоли давлатӣ 
қарор дорем.

 ФАЪОЛИЯТ ДОрАНД, АММО...
Аксар адабиёт бо забони ру-

сиянд. Олия Қодирова, директо-
ри китобхонаи марказии ноҳияи 
Шаҳритус мегӯяд, ки адабиёти 
китобхонаҳои ноҳия зиёда аз 
86 ҳазор нусхаро ташкил дода, 
ҳатто ҳамарӯза берун аз со-
ати корӣ ҳам як муддат дари 
китобхонаҳо барои хонандагон 
боз аст. Пас суоле пайдо ме-
шавад, ки агар фаъолият чунин 
бошад, чаро ягон нафар дар оз-
муни ҷумҳуриявии "Фурӯғи субҳи 
доноӣ китоб аст" дар даври 
вилоятӣ ғолиб нагашт. 

Шояд яке аз сабабҳои асо-
сии он дар соҳаи китобдорӣ 
рӯи кор омадани кормандони 
ғайриихтисос бошад ё шояд са-

баби дигар ин таъмин набудан бо 
маводи тозанашр ва таҷҳизоти 
зарурии замонавӣ ....?

Саодат Раҷабзода, мута-
хассиси пешбари китобхонаҳо 
дар Раёсати фарҳанги вилоя-
ти Хатлон изҳор дошт, ки яке аз 
сабабҳои дар озмуни  “Фурӯғи 
субҳи доноӣ китоб аст” ғолибият 
ба даст наовардани ишти-
рокчиён ин дастрас набудани 
китобхонаҳо бо адабиёти то-
занашр мебошад. Ба гуфтаи ӯ 
дар ин самт мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатии 
шаҳру ноҳияҳо бояд маблағ ҷудо 
намоянд.  

Олия Қодирова, директо-
ри китобхонаи марказии ноҳия 
иброз дошт, ки солҳои 2018 - 2019 
аз ҷониби мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатии 
ноҳия барои хариди адабиё-
ти тозанашр то  1800 сомонӣ 
маблағ дастрас мекардем. Дар 
соли 2020 бинобар сабабҳои 
ба ҳама маълум суратҳисобҳои 
махсус баста буданд. Дар соли 
2021, 2000 сомонӣ маблағ ҷудо 
шудааст ва дар семоҳаи сеюм 
дастрас мекунем.  

 Директори китобхона мегӯяд, 
ки “мо ба ҳамаи рӯзномаву 

маҷаллаҳо обуна ҳастем ва дар 
китобхона гӯшае барои инҳо таъ-
сис додаем”. Аммо мо дар ин 
гӯша ягон шумораи нашрияҳои 
ҳизбии “Минбари халқ” ва 
“Ҳамрози халқ”- ро пайдо накар-
дем. 

Мушоҳида кардем, ки 
китобхонаҳои деҳоти ноҳия аз 
ҷумла, деҳаи Обшорон ва деҳаи 
Қаҳрамони ноҳия низ ба тала-
боти замони муосир умуман 
ҷавобгӯ нестанд. Китобхонаҳо 
фаъолият доранд, аммо шаро-
иташон номусоид аст. Асри 21, 
ки асри илму техника мебошад, 
бо чунин фаъолият оё метавон 
талаботи наврасону ҷавони за-
мони муосирро  қонеъ сохт? 

Чунин проблемаҳо ни-
зоми муташаккили идораи 
китобхонаҳои ҷумҳуриро вайрон 
намуда, боиси заифии таъми-
ноти дастури илмию методӣ ва 
камтаъсир шудани фаъолияти 
китобхонаҳо мегардад.

 Ба таъбири нависандаи 
шинохтаи Ғарб Нил Гейман: 
«Китобхонаҳо дар ҳақиқат 
дарҳои ояндаи инсониятанд».  

А. МИРЗОқуЛОвА, 
“ҳарози халқ”

САрБАЛАНДӢ НАТИҷАИ 
зАҲМАТИ ӯСТ

Тандурустӣ аз соҳаҳои муҳими ҷомеа 
аст. Маҳз бо тарбияи мутахассисони 
касбӣ метавон ба сиҳатии омма, ки бой-
игарии давлат аст, мусоидат кард. Хуш-
бахтона, чунин нафарон зиёданд, ки 
миёни ҷомеа талош барои расидан ба 
комёбиҳоро доранд.

Насиба Азизова дар 
бунгоҳи тиббии ҷамоати деҳоти 
Навбаҳори ноҳияи Кӯшониён 
ба ҳайси момодоя фаъолият 
мекунад.

ӯ аз хурдсолӣ табиб шудан-
ро дар замири хеш парварида, 
замони мактабхонӣ бештар 
ба маҳфилҳое, ки марбут ба 
соҳаи тиб буданд, ширкат ме-
кард. Пас аз хатми мактаби ми-
ёна (соли 2002) ҳуҷҷатҳояшро 
ба Коллеҷи тиббии шаҳри 
Қӯрғонтеппа (ҳозира Бохтар) 
аз рӯи ихтисоси момодоя су-
порида, соли 2006 ин боргоҳи 

таълимро муваффақона хатм 
менамояд. 

–Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба 
ҷавонон таваҷҷуҳи хос до-
ранд ва боиси ифтихор 
низ ҳаст, ки қариб дар ҳар 
суханрониҳояшон аз нақшу 
мақоми ҷавонон ёдовар меша-
ванд. 

Дар яке аз суханрониҳои 
хеш гуфта буданд, ки «ҷавонони 
имрӯзаи мо, яъне насли за-
мони истиқлол аз наслҳои пе-
шина бо савияи илму дониш, 
маърифату ҷаҳонбинӣ, сатҳи 

тафаккур ва одобу ахлоқ фарқи 
куллӣ доранд, ки ин ҳама боиси 
ифтихори мо мебошад».

Ин баҳои баланд ва эъ-
тимоди қавии Пешвои муаз-
зами миллат мо ҷавононро 
рӯҳбаланд намуда, водор ме-
созад, ки ҳамчун қишри созан-
да ва ояндаи давлату миллат 
бо кӯшиши дучанд дар роҳи 
ободии давлат ва пешрафти 
ватани маҳбубамон саҳми бо-
сазо гузорем, – мегӯяд Насиба 
Азизова.

ӯ мегӯяд, ки дар оила 5 на-
фар – 4 духтару як писар ба 
камол расидем. Ман духтур 
шудам. Апаю хоҳарон ва баро-
дарам низ соҳибкасб буда, ҳар 
кадоме пайи кору фаъолияти 
хешанд. 

Давоми 15 сол аст, ки дар ин 
соҳа ҷидду ҷаҳд намуда,   дар 
солимии ҷомеа саҳм мегузорад. 
Насиба имрӯз соҳибобрӯст. Бо 
рафтори хоксорона дар дилу 
дидаи мардуми маҳал ҷой до-
рад. Миёни ҳамкоронаш бо 
хушмуомилагиву меҳнатдӯстӣ 
шинохта шудааст. Маҳз ҳамин 
хислатҳои писандидааш аст, ки 
дар васфаш ҳамкорон сухани 
нек меӯянд. Эркин Ҷалилов, 

директори Маркази ташаккули 
тарзи ҳаёти солимии ноҳияи 
Кӯшониён мегӯяд, ки “Насиба-
ро зиёда аз 15 сол аст, мешино-
сам. Ҳамеша машғули муоина-
ву табобати беморон мебошад. 
ӯ касби хешро сидқан дӯст ме-
дорад ва содиқ будан дар ама-
лаш равшан аён аст”. 

Хизматҳои чунин табибони 
содиқ шоёни таҳсину офарин 
аст, ки пайи табобату шифо-
ёбии беморон шабро шаб ва 
рӯзро рӯз нагуфта заҳмати      
софдилона мекашанд.

Насиба Азизова дар шабу 
рӯзҳое, ки бемории сироятии 
коронавирус хуруҷ дошт, миё-
ни мардум кор бурд, маҳорат, 
истеъдод ва малакаву дониши 
табибии худро истифода кард.

– Ҳар  инсон бояд соҳиб-
хирад буда, байни мардум 
обрӯю эътибор дошта бо-
шад, ҷомеа ӯро пазирад, 
эҳтиромашро ба ҷо оранд. ле-
кин ин барои инсон ба осонӣ 
муяссар намешавад. Барои ба 
даст овардани он машаққати 
зиёд лозим меояд.

Агар кас дуруст меҳнат 
намояд, дар зиндагӣ роҳгум 
нахоҳад зад ва боварии комил 

аст, ки ӯ ба қуллаҳои мақсуд 
мерасад. Илова бар ин ҳунар 
чун давлати поянда ва чаш-
маи зоянда аст. Ҳунарманд ва 
соҳибкасб хамеша соҳибиззат 
аст ва сарбаландии ҳар шахс 
натиҷаи заҳмати ӯст. 

Иззати ҳар нафар осон 
ба даст наомада. Баҳри ба-
даст овардани муваффақият 
заҳмати содиқона мебояд, – 
иброз дошт Насиба. 

Насиба аз касби интихоб-
карда мефахарад, ки аз субҳ то 
бегоҳ ҳамроҳи мардум дар шо-
дию ранҷурии онҳо шарик аст.

А. МуБОРАкШОҳ,
“ҳамрози халқ”
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њадисњои ПаЙѓаМбар

 Идома дар шумораи оянда

Таҳияи 
Раҷабалӣ ХудОЁРЗОдА

Пайғамбар фармуда: ҳар кӣ ду чизро 
нигоҳ дорад, худо ӯро аз ду чиз ҳифз ме-
кунад: ҳарки забон аз обрӯи мардум боз 
дорад, Худояш аз лағжиш нигоҳ дорад 
ва ҳар кӣ чашмашро ҷилав гирад, Худо 
азоби худ аз ӯ бардорад. Муҳаббати 
дунё (ҳирси молу амвол ва ғ.) ва дӯстии 
Худо ҳаргиз дар як дил нағунҷад, алоқа 
ба мадҳу санои мардум чашму гӯшро 
дар кори дин кару кӯр мекунад, хонаҳоро 
холӣ мегардонад, вой бар онҳо, ки охи-
рат ба дунё фурӯшанд.

* * *
дар ҳадисе омада, ки  ҳар вақт ду 

нонхӯриш дар суфраи пайғамбар буд, ба 
яке қаноат мекард ва дигариро садақа 
медод.

* * *
Рӯзе абои шомие бар дӯши мубо-

рак дошт, хутбае хонду фармуд: Моли 

андаки ба қадри кафоф беҳтар аст аз 
сарвати ғафлатзо, ҳисоби соҳиби ду 
дирҳам тӯлонитар аст.

* * *
Миёнрав (он ки дар маишат ҳадди 

миёнаро ихтиёр мекунад) муҳтоҷ на-
гардад, қаноат моли тамомнашуда-
нист.

* * *
Он ки тамаъаш андак аст, бадане 

солим ва диле босафо дорад, тапмоъ 
(тамаъкунанда) ҷисме  ранҷӯр ва қалбе 
сангин дорад.

* * *
Ба асҳоб фармуд: Ба шумо нагӯям 

бузургтарин гуноҳи кабира чист? Арз 
карданд: Чаро ё Расуллоҳ? Фармуд: 
Шарик ба  Худо (дигареро ба Худо ба-
робар донистан) ва ситам ба падару 
модар. Сипас, рост нишасту фармуд: 
Таваҷҷуҳ кунед – ва дурӯғу шаҳодати 
дурӯғ – ва ба қадре ин ҷумларо такрор 
кард, ки гуфтанд, эй кош бас мекард.

* * *
ду табақаи уммат аз шафоати ман 

маҳруманд: зимиомдори ситамкор ва 
гунаҳкори ошкор.

* * *
 Имон ва ҳаё ба як ришта бастаанд, 

ҳар гоҳ яке рафт, они дигар ҳам хоҳад 
рафт.

* * *
ҳар кӣ ду қадам дар роҳи таҳсили 

илм бардорад ва ду соат дар ҳузури 
олиме бинишинаду ду калима аз ӯ биш-
навад, Худояш ду биҳишт ато кунад, 
ҳар як ду баробари дунё.

* * *
Мардум ду дастаанд: донишманд ва 

доништалаб ва дигарон чун пашшаанд, 
хайре дар вуҷудашон нест.

* * *
Савоби ду ибодат аз ҳама зудтар 

мерасад: Эҳсон ба хешованд ва ёрии си-
тамдида. ва кайфари ду гуноҳ аз ҳама 
сариътар дода мешавад:

Аз хешон буридан ва ба мардум си-
там кардан.

* * *
Чи бисёр фарқ аст миёни коре, ки 

лаззаташ бираваду гуноҳаш бимонад 
ва коре, ки ранҷаш бигузараду аҷраш 
(фоидааш) андӯхта шавад.

* * *
додрасии мазлум, рафъи ғуссаи 

(каси) андӯҳгин ва коффораҳои 
гуноҳони бузург аст.

* * *
Аз рафоқати аҳмақ бипарҳез, ки чун 

хоҳад суд бахшад, зиён мерасаонад. Бо 
дурӯғгӯ  дамсоз машав, ки чун сароб 
дурро дар назар наздик ва наздикро дур 
менамояд.

* * *
ҳар кӣ тавозӯъ (хоксорӣ) кунад, Худо 

ӯро то осмони ҳафтум боло барад ва 
ҳар кӣ кибр варзад, Худояш то замини 
ҳафтум фурӯ барад.

* * *
дар баробари  фурӯтанон тавозӯъ 

кунед ва муқобили мутакабирон такаб-
бур намоед.

* * *
Бо аҳли тавозӯъ мутавозеъ ва бо 

гарданкашон бузургӣ кунед, ки ин та-
каббур ибодат аст.

* * *
Бузургтарин тавозӯъ ин аст, ки бар 

ҳар мусулмон салом кунед ва ба ин по-
ини маҷлис тан диҳед. (яънӣ, дар поин 
нишинед).

* * *
ҳар мунъиме (дорое) мавриди ҳасад 

аст, ҷуз соҳибӣ тавозӯъ. уфтодагӣ аз 
ахлоқӣ пайғамбарон аст ва кибр аз си-
фоти кофирон ва фиръавнманишон.

* * *
некӯӣ ва хушҳамсоягӣ хонаҳоро обо-

ду умрҳоро дароз мекунад.
* * *

ҳар кӣ уҳдадарори (нигаҳдори) 
даҳону фарҷи худ шавад, ман биҳиштро 
барои ӯ замонат мекунам.

* * *
Гуфтори фарзанди Одам ҳама бар 

зарари ӯст, ба ғайри амр ба маъруф, 
наҳй аз мункар, зикри Худо.

* * *
Бештари мардум дар бораи ду 

неъмат мағбунанд (фиреб хӯрдаанд): 
Саломатӣ ва фароғат.

  Онҳо ба он умед мебан-
данд, ки аз ҳодисаҳои солҳои 
1992 – 1995 – и Тоҷикистон 
вақти зиёд гузаштааст ва им-
кон дорад, ки насли навраси 
аз даҳшати он солҳо ноогоҳро 
гумроҳ карда метавонанд. 
Чанд рӯз пеш яке аз наҳзатиҳо 
( мутаассифона номашро на-
гуфт) дар мусоҳибааш ба 
Мавлавӣ Мансур шарм на-
карда гуфт, ки “ҷанги солҳои 
1992 – 1995-умро  як умр та-
крор мекунед”. Маънӣ он аст, 
ки дигар он ҷангро ва онҳое,  
ки ин ҷангро андохтаанд – 
саркардагони Ҳизби наҳзати 
исломро ба ёд наоред ва ном  
набаред. Ана гапу мана гап. 
Оё мардум гузаштаи худро, ки 
аз хонаю дар  халос шуда ва-
тангадо гардида, дар ғарибӣ 
азоби беватанӣ кашиданд, 
фарзанд ва наздикони худро 
дар мазори ғарибон ба хок су-
пурданд, дар ҷанг бештар аз 
150 ҳазор аҳли оилаи худро аз 
даст доданд, азоби гушнагӣ, 
бемориҳои гуногунро аз сар 
гузарониданд, он рӯзҳоро 
фаромӯш карда метавонанд? 
Ҳеҷ гоҳ!   Наҳзатиҳои хавотиру 
таҳлуказада ҳеҷ вақт ба суха-
ни ҳақ ҷавоб  намедиҳанд, ки 

ин сухан дуруст аст ва ё асос 
дорад.  Ҳамеша кӯшиш меку-
нанд, ки барои рад намудани 
он ягон сухани бофтаю сохта-
ро  бароранд.

Чи тавре ҳамагон огоҳӣ до-
ранд  моҳи феврали соли ҷорӣ 
дар Ҷумҳурии Афғонистон 
“Конференсияи минтақавии 
мубориза алайҳи терроризм” 
шуда гузашт.  Роҳбари Раё-
сати умури амнияти миллии 
Афғонистон Аҳмадзиё Сироҷ 
оид ба натиҷаи конфронс 
сухан ронда, дар баробари 
Ҳаракати исломии ӯзбекистон 
(ҲИӯ), “Ансоруллоҳ” – и 
Тоҷикистон  ва Ҳаракати ис-
ломии Туркистони Шарқӣ 
(ҲИТШ) аз Ҳизби наҳзати ис-
ломи    (фаъолияташ   дар 
Тоҷикистон мамнуъ) низ ном 
бурд. ӯ гуфт, ки ҳадафи  ин 
гурӯҳҳо кашонидани дома-
наи ҷанг ба кишварҳои Оси-
ёи Марказӣ ва Туркистони 
Шарқӣ аст. Зикр шуд, ки аф-
роди шомили ин гурӯҳҳо асо-
сан дар шимоли Афғонистон 
ҷойгиранд. 

Баъди баёни чунин 
изҳорот, ки ба ҳақиқат буда-
ни он ягон шакку шубҳа нест, 

ба пӯстини Муҳиддин Кабирӣ 
ва балегӯёнаш кайк даромад. 
Аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ 
ва радиои “Озодӣ” гуфт, ки 
Ҳизби наҳзати ислом дар ягон 
давлати дунё, аз ҷумла дар 
Афғонистон бахши низомӣ  
надорад. Дар сурате, ки  
наҳзатиён дар давлати Олмон 
буду бош намуда, таҳдиди ба 
Тоҷикистон баргаштанашонро 
менамоянд (ҳол он ки онҳо 
ҳамагӣ аз 3 то 4 нафар зиёд 
нестанд) дар Афғонистон дар 
ҳайати гурӯҳҳои террористӣ 
– экстремистӣ будани аъзои 
Ҳизби наҳзати ислом ҷойи 
шубҳа нест.

Гӯё фаромӯш кардаанд, 
ки садҳо узви ин ташки-
лоти террористӣ, бинобар 
даст доштан ба ҷиноятҳои 
экстремистӣ – террористӣ, 
аз ҷумла иштирок дар 
иттиҳодияҳои ҷиноятӣ ва экс-
тремистию террористӣ, даъ-
вати оммавӣ барои бо роҳи 
зӯроварӣ тағйир додани сох-
ти конститутсионии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва барангехта-
ни кинаю адовати динӣ, ба 
ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида 
шудаанд. Ба ёди Муҳиддин 

Чаро нањзатињо  аз гуфтани 
суХани њаќ Метарсанд?

Шахси гунаҳгор доимо хавотир аст. Агар бинад, ду нафар бо 
ҳам  суҳбат доранд, гумон мекунад, ки дар бораи амалҳои зишти  ӯ 
бо ҳам  гап мезананд.  ҳолати имрӯзаи саркардагони ташкилоти 
террористӣ – экстремистии ҳизби наҳзати ислом ҳамин ҳолатро 
мемонад.  Онҳо ҳамеша гӯшу ҳушанд, ки касе  дар бораи   ҳодисаҳои 
мудҳиши солҳои навадуми асри гузашта ва амалҳои террористӣ – 
экстремистии он солҳо содирнамудаашон даҳон боз накунанд, агар 
кунанд зуд ба худсафедкунӣ мегузаранд. дар баробари худсафедкунӣ 
бо суханҳои бофтаю сохта кӯшиш мекунад, ки фикри мардумро нис-
бати давлат ва роҳбарони давлат дигар намоянд. 

Кабирӣ меорем, ки  аксари   
онҳо аз аъзо шудан ба ин ҳизб 
ва рафтан бо роҳи хато изҳори 
пушаймонӣ кардаанд. 

Фошкориҳои собиқ 
ҳамсафони  Муҳиддин Кабирӣ 
бо ном “генерали мардумӣ” 
Саид  Қиёмиддини Ғозӣ, 
мубалиғи ин ҳизб Аёмиддин  
Сатторов,  Абдураҳим Кари-
мов, ки дар сатҳи роҳбарии 
ин ҳизб  ҷойгоҳи баландро 
ишғол менамуданд, ба мар-
дум ҳушдор доданд, ки ин 
хоинони миллат то имрӯз аз 
ниятҳои бади худ барнагаш-
таанд. Барояшон арзишҳои 
маҳдуди мазҳабӣ ва хостаҳои 
хоҷаҳои хориҷӣ болотар аз 
ҳама муқаддасоти дигар ме-
бошад.  Онҳо мехоҳанд, тарҳи 
зиндагӣ, сохтори давлатдории 
тоҷиконро дигар намуда, дар 
Тоҷикистон давлати исломӣ 
барпо намуда, идеологияи то-
талитариро, ки дилхоҳ анде-
шаи созандаро буғӣ мекунад, 
ба сари мардум бор намоянд.

Ахиран,  ду филми 
ҳуҷҷатии “Хиёнат” бори дигар  
собит сохт, ки саркардагони 
Ҳизби наҳзати ислом,  бо ном   
ҳомӣ ва пуштибони миллат 
киҳоянду чӣ мақсади нопок 
доштанд ва барои расидан 
ба он бо дастури хоҷагони 
хориҷиашон ба чӣ корҳое даст 
заданд, ки як умр дар хоти-
раи таърих боқӣ мемонад. 
Дигар ин ки мардум имрӯз 
ҷаҳонбинии васеъ дорад ва 
мебинад, ки дар он давлатҳое, 
ки режими исломии аз хуро-
фот таркибёфта ҳукумрон 
аст, одамон зиндагии оро-
му осуда  надоранд. Дар 
ин кишварҳо ҳамарӯза дар 
натиҷаи амалҳои террористӣ 
садҳо одамони бегуноҳ куш-
таю захмдор мегарданд. 

Ҳеҷ як сухани олим, адиб 
ба сухани мардумӣ, ки  аз 
зиндагӣ бармеояд, баробар 

шуда наметавонад. Олиму 
адиб ҳам аз халқ гирифта ба 
халқ медиҳанд.

Халқ дар бораи чунин шах-
сон чун Муҳиддин Кабирӣ, 
Муҳамадиқболи Садриддин, 
Ҳусейн Ашӯров ва дигар  дум-
равони онҳо, ки гапи ҳақро 
шунидан намехоҳанд   ва  
ҳамеша  сухани дурӯғ, беасос,  
бадномкунанда, иғвоангезро  
тутивор такрор ба такрор 
мегӯянд, чӣ  мефармояд:  ка-
чак, змъ,  лақӣ, беор. 

Нисбати дилхоҳ одами аз 
кӯчаи одамгарӣ гузашта, ин 
калимаҳоро бигӯӣ, шояд бо ту 
даст ба гиребон шавад. Вале 
Кабирию ҳамроҳонаш ҳамаи 
ин калимаҳои таҳқиромезро 
чун туҳфаи солинавӣ қабул 
менамоянд ва аз  беорӣ, 
лақигарӣ, качакӣ ва дигар 
хислатҳои бади инсонии худ  
даст намекашанд,  заҳри за-
бони худро ба ҳама – Ватан, 
миллат мечаконанд. Зеро хуб 
медонанд, ки барои онҳо ди-
гар гӯру зиндон, зистану мур-
дан як аст.  

Саидҷалол САТТОРОв, 
мудири шуъбаи 

таблиғот, иттилоот 
ва  матбуоти кумитаи 

иҷроияи ҳХдТ дар ноҳияи 
Ховалинг
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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.

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  

Афандӣ говашро дар роҳ 
мебаст ва корманди БДА ба 
он монеа мешавад. 

Э афандӣ чи кор карда 
истодаӣ?

Афандӣ:
намебинӣ, говама баста 

истодаам.
Корманди БДА:
дар ин роҳ гови ту чӣ ме-

ёбад?
Афандӣ:
Ту меёбию гови ман на-

меёбад.
*****

зан аз шавҳараш мепур-
сад:

Агар ман мурдам чӣ кор 
мекунӣ?

девона мешавам.
Зани дигар мегирӣ ё не ? 

намедонам, аз дасти де-
вона ҳар кор омаданаш мум-
кин. 

*****
Пешхизмат давида ба наз-

ди мизи меҳмон меояд:
- Хоҳиш мекунам, ки 

моҳии навакак овардаамро 
тезтар хӯред!

Чаро тезтар?
- Барои он, ки инспекто-

ри санитарӣ омад.
 
            *****
Мӯйсафеде  медавид.
Марде аз ӯ мепурсад:
Бобо чанд солаед?
Мӯйсафед:
115 - сола.
Мард мепурсад:
Чаро медавед?
Мӯйсафед:

Акама задам, аз отам гу-
рехта истодам, хонаи Бо-
бом мерам.

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 доред.
info@hkhdtkhatlon.tj 

телефон: 
(83222) 2 02 11  

ТАвАҷҷуҲ !!!


